do tmy vojen, násilia a zhonu?
do bied ľudí, plaču, do boles�vého skonu?
duša pútnika hľadajúc lúč toho svetla
rada by zrela, dotkla sa, na úsvite ho stretla
nech ožiari duše utýrané
nech uzdraví ubolené dlane
a večne nech žiari tebe...
áno tebe ľudstvo nepoddajnej šije
veď iba vďaka nemu v tvojej hrudi
i keď slabý, tlkot srdca stále bije
úsvit slnka čo ožiari � tvár
a vrhne všetky �ene za teba
ten úsvit nesie život
nielen ten pozemský
i ten na ceste do neba
n.k.
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Ďakujeme vydavateľstvu LÚČ.
Rovnako ďakujeme všetkým,
ktorí prispeli k vydaniu tohto čísla.
Dobrovoľné príspevky na časopis
ADSUM môžete posielať na uvedené číslo bankového účtu.

V zložitých životných situáciách sa niekedy snažíme urobiť ešte niečo z posledných síl. Z posledných síl chceli ešte niečo urobiť aj ženy, ktoré prišli
k Ježišovmu hrobu. Chceli Ježiša natrieť masťami,
aby sa jeho telo nezačalo rýchlo rozkladať. Keď už
nemohli urobiť službu živému Ježišovi, chceli urobiť aspoň službu jeho mŕtvemu telu. Bola to zaiste
zbožná túžba, ale len túžba poslúžiť mŕtvole. Takáto
služba sa nazýva balzamovanie alebo mumiﬁkácia.
Nemohli však tušiť, že prišli na nesprávne
miesto. Musel im to oznámiť anjel: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?“
(Lk 24, 5). Inými slovami povedané: hľadáte Ježiša na falošnom mieste. Už ho
nesmiete hľadať medzi mŕtvymi. „Niet ho tu. Vstal z mŕtvych“ (Lk 24, 6).
Aj veľkonočné sviatky sú pre mnohých len službou Ježišovej mŕtvole,
ktorú chcú „natrieť“ nejakou „masťou.“ Či už účasťou na sv. omši, spevom,
ako Ježiš žije a rozličnými veľkonočnými zvykmi. A potom znova na nejaký
čas pokoj od Ježiša. Veď je mŕtvy. Veď prispeli na „balzamovanie“ jeho tela
a nech si teda pokojne nejakú dobu leží mŕtvy, až kým ho o rok neprídu znova
čímsi „natrieť.“ Veď mŕtvych netreba rušiť, mŕtvym treba dať pokoj. Takéto
kresťanstvo sa podobá na klinicky mŕtveho človeka, ktorého len medicínske
prístroje udržujú pri živote. Aj �eto náboženské prak�ky sú pre mnohých len
udržiavaním akéhosi minimálneho náboženského života. Aj žijú, aj zomierajú.
Rozhodnime sa aj počas tohtoročných veľkonočných sviatkov, že nebudeme robiť služby Ježišovej mŕtvole. On nás pozýva, aby sme mu dovolili vykonať v našom živote to, čo vykonal mnohým ľuďom pred nami. Chce, aby sme
prijali účasť na jeho smr� a zmŕtvychvstaní, a tak dali zmysel svojmu životu
a smr�. Vyzýva nás, aby sme v sebe obnovili lásku, aj keď možno naša láska
bola odmietnutá a sme naplnení nenávisťou. Túži obnoviť v nás nádej, lebo
sme možno teraz zúfalí a nešťastní. Chce obnoviť našu vieru, ktorá je neraz
slabá a podlieha pochybnos�am. Volá nás prežívať všetky duchovné a sviatostné prejavy s vedomím, že on je v nich stále prítomný ako Cesta, Pravda
a Život.
Marian Šuráb, dekan fakulty

ÚVODNÍK

Milujeme živého Ježiša
a nie jeho mŕtve telo
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cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK

Tento rok je pre
pedagógov a študentov Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
(CMBF) v Bra�slave
jubilejným rokom.
Pripomíname
si
75. výročie vzniku
spomínanej fakulty.
Ale dejiny samotnej
fakulty a Kňazského
seminára sv. Cyrila
a Metoda začali už skôr. Keď na troskách
Rakúsko-Uhorska vznikla Československá republika, rozdelila sa aj Ostrihomská arcidiecéza a jej veľká časť zostala na území nového
štátu. To sa prirodzene dotklo aj bohoslovcov,
ktorí dovtedy študovali v Ostrihome. V júni
roku 1919 sa v Trnave zišli slovenskí ordinári
a pod predsedníctvom košického biskupa svätého života Dr. Augus�na Fischer - Colbrieho
sa dohodli, že v Bra�slave zriadia centrálny
seminár a teologickú fakultu. A skutočne,
o mesiac neskôr, 24. júla 1919 vyšiel zákon
č. 441 Sb. z. a n., zriaďujúci Rímskokatolícku
bohosloveckú fakultu v Bra�slave.
Erigovanie fakulty sa však oddialilo, najmä kvôli určitým výhradám ostrihomského
arcibiskupa, rodáka zo Skalice, kardinála Jána
Csernocha i samotnej Svätej Stolice. Predsa
však v roku 1925 horlivým podporovateľom
myšlienky vzniku seminára a fakulty bol čerstvo konsekrovaný trnavský biskup Dr. Pavol
Jantausch. Práve jeho neskôr poverila biskupská konferencia slovenských ordinárov, aby
začal rokovania s pražským Ministerstvom
školstva o konečnej realizácii zákona z roku
1919.

Keď po čase neprichádzala na žiadosť
biskupa Jantauscha z Ríma žiadna odpoveď,
rozhodli sa slovenskí biskupi v októbri 1934
urgovať pri Svätej stolici vybavenie svojej žiados�. Biskup Jantausch sa opakovane vybral
do Ríma, kde s obdivuhodnou trpezlivosťou
a pokorou klopal na všetky čo len trochu pootvorené dvere. V novosprístupnenom archíve Štátneho sekretariátu sa z tohto obdobia
dozvedáme, prečo sa erigovanie oddiaľovalo.
Ako najzávažnejšia prekážka otvorenia fakulty sa tam uvádza odpor (ďalšieho) ostrihomského arcibiskupa kardinála Serédiho.
V prospech fakulty zase hovorila podpora slovenského episkopátu.
Predsa však po sedemnásťročnom úsilí
príslušná kongregácia Svätej Stolice dekrétom z 15. augusta 1935 erigovanie fakulty povolila. Prvým dekanom fakulty sa stal
profesor cirkevného práva Dr. Emil Funczik.
Rektorom kňazského seminára bol biskup
Michal Buzalka. Budovou novej fakulty a seminára sa stala budova Právnickej fakulty
na Kapitulskej ulici. Jej základný kameň položili za prítomnos� kardinála Petra Pázmánya
v roku 1628.
Do tejto tristoročnej budovy sa 4. novembra 1936, na sviatok svätého Karola
Boromejského, nasťahovali seminaris�,
aby zasadli do lavíc novozriadenej fakulty.
Slávnostnému Veni Sancte v Dóme svätého
Mar�na predsedal prvý veľký kancelár fakulty Pavol Jantausch.
Ťažké časy fakulty
Kým svetovú vojnu fakulta a seminár prežili bez narušenia formačno – vzdelávacích ak�vít, povojnový nástup komunistov priniesol
zásadné zmeny. Začali sa ťažké časy útokmi

100 bohoslovcov rozhodlo opus�ť seminár
zo solidarity s jedenás�mi. Rozhodnu�e
oznámili a zdôvodnili svojim biskupom a kapitulným vikárom. Nakoniec nimi presvedčení
z lásky k Cirkvi od toho zámeru upus�li, okrem
ôsmich, ktorých ministerstvo kultúry okamžite vylúčilo z ďalšieho štúdia. Vylúčenie 19
bohoslovcov bolelo celú slovenskú katolícku
verejnosť, avšak mnohí si nevedeli vysvetliť,
ako je možné, že sa bohoslovci správali statočnejšie ako ich predstavení.

JUBILEUM
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75. výročie Rímskokatolíckej

totalitného režimu štátu voči cirkvám. V marci 1950 bolo zrušených 13 diecéznych seminárov a vytvorené iba dva – jeden v Čechách,
druhý na Slovensku. Začiatok nového školského roku 1950/51, prvého na „štátnej“
CMBF, hrozil ﬁaskom. Mocenské štruktúry
preto začali organizovať náborové akcie, aby
sa počet bohoslovcov zvýšil, pretože došlo k
demonštra�vnemu odchodu dovtedajších
bohoslovcov a takmer nulový záujem o vstup
do prvého ročníka. CMBF v prvých rokoch
svojej existencie prijímala poslucháčov do prvého ročníka, ktorí boli bez maturity a mnohí
iba s ľudovou školou. Preto vytvorili aj „rýchlokurz“ ako prípravu k štúdiu na CMBF.
Na tejto fakulte profesorov menoval štát,
zaviedla sa výučba „spoločenských náuk“,
štúdium skrá�li na štyri roky. Výuka na fakulte
mala nízku úroveň, čo bolo odrazom neutešenej situácie, v ktorej sa Cirkev na Slovensku
nachádzala.
Koncom októbra 1980 sa v bra�slavskom
seminári odohrala najdrama�ckejšia scéna
v celej histórii jeho jestvovania. Bohoslovci
dali najavo svojim predstaveným, ministerstvu kultúry a jeho sekretariátu pre veci cirkevné, že nie sú ochotní trpieť každý zásah
do svojho života. Dňa 20. októbra našiel každý bohoslovec lístok, na ktorom bola výzva na
hladovku pro� stále radikálnejším zásahom
združenia Pacem in terris do života seminára.
Skoro všetci sa zapojili. Ministerstvo kultúry
na hladovku reagovalo vyhrážkou, že z každého ročníka prepus� niekoľko poslucháčov.
Seminaris� na to reagovali tým, že zo solidarity odídu všetci. Do vianočných prázdnin
sa o veci nehovorilo. Deň pred ukončením
prázdnin dostal každý bohoslovec telegram,
podpísaný rektorom seminára, že prázdniny
sa predlžujú pre opravu budov. Tento čas však
potrebovalo ministerstvo kultúry a Štátna
bezpečnosť na diskusie s biskupmi, vikármi
a s vedením seminára na určenie trestu „nenapraviteľným“. Po nástupe do seminára mali
jedenás� prerušené štúdium na 1 rok a mnoho ďalších dostalo pokarhanie. Na to sa vyše

Fakulta po roku 1989
Až po návrate k demokracii v roku 1989
sa fakulta a seminár dostali pod úplnú právomoc kompetentných biskupov a prvým
„porevolučným“ rektorom sa stal biskup Ján
Chryzostom Korec.
Začal vychádzať aj bohoslovecký časopis
Adsum. V úvodníku prvého čísla nový rektor vyzval seminaristov k pohotovej službe,
k modlitbe a sebavzdelávaniu, i ku kvalitnej
literárnej tvorbe.
Treba spomenúť aj najvzácnejšieho hosťa, ktorým bol v apríli roku 1992 budúci pápež, vtedy ešte kardinál Jozef Ratzinger.
Od nového akademického roka 2011/12
sa už aj pre laikov otvára študijný program
Katolícka teológia, 6-ročné denné štúdium.
Keďže by bola škoda nepripomenúť si
75. výročie našej fakulty, tak už teraz Vás pozývame na konferenciu s názvom Katolícka
teológia v dnešnom svete, ktorá sa uskutoční
v novembri tohto roku v Aule fakulty. Pri tejto
príležitos� budú otvorené aj nové priestory
fakultnej knižnice na Kapitulskej ulici.
Dnes sme Bohu vďační za túto fakultu,
ako aj za príkladných profesorov a absolventov tejto fakulty počas celej histórie. Sme
šťastní, že už nemusíme žiť v čase neľudského komunizmu. Vážime si slobodu. Pričom
chceme pamätať aj na našich predchodcov,
ktorí túžili po skončení tvrdého režimu, ako aj
na tých, čo odvážne začali boj pro� zásahu
do života fakulty a kňazského seminára.
Marek Bartkovský
plné znenie článku na www.adsum.sk
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Dom na skale...

Spoločenstvo je neodmysliteľnou
súčasťou života každého jedného z nás.
Každý túži niekam patriť, mať svoje
miesto. A to pla� aj
o veriacich ľuďoch.
Pre každého katolíka
je hlavným spoločenstvom a dôležitým
miestom v živote
Katolícka cirkev, teda
jeden veľký „dom“,
v ktorom každý veriaci človek nachádza
svoje miesto. Evanjelista Matúš píše:
„Ty si Peter a na tejto skale postavím
svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ (Mt 16,18) Teda Cirkev má základy na skale a ako hovorí Pán Ježiš
v podobenstve o dvoch staviteľoch,
dom postavený na skale sa nezrú�, ani
keď príde víchrica. (porov. Mt 7, 24n)
A teraz poďme k tomu, prečo toto
všetko vlastne spomínam. My, bohoslovci z Bra�slavy, spolu s bohoslovcami
z Nitry každoročne organizujeme známe miništrantské tábory MinFa. Tento
rok už 16. ročník. Za �e roky prešlo
cez MinFa tábory obrovské množstvo
miništrantov, z ktorých niektorí sú už
aj kňazmi a bohoslovcami. Ale väčšia
časť účastníkov MinFa táborov zostáva
po skončení tábora bez intenzívnejšieho a hlbšieho duchovného vedenia.
Preto sme sa rozhodli zorganizovať v našom bra�slavskom Kňazskom
seminári sv. Cyrila a Metoda víkendovú duchovnú obnovu pre miništrantov

„minfákov“ vo veku 16 – 23 rokov, ktorá
sa konala od 1. do 3. apríla. Tému nášho
stretnu�a naznačuje už samotný názov:
„On the rock“v preklade z anglič�ny: „Na skale“.
Teda celá duchovná obnova sa niesla v duchu Cirkvi,
postavenej na pevnom základe.
Možno sa pýtate, prečo práve
tema�ka Cirkvi? Ale na túto otázku nie
je ťažké odpovedať. V dnešnej dobe sa
na Cirkev a na jej predstaviteľov neustále
z každej strany, a to dokonca aj z vlastných
kruhov, útočí a je veľmi zaznávaná a urážaná, čo v konečnom dôsledku spôsobuje
hlavne u mladých ľudí zatrpknu�e a neochotu priznávať sa k nej. Snahou celej
duchovnej obnovy bolo cez modlitbu,
podnetné prednášky, sv. omše, krížovú
cestu, adoráciu, čítanie Svätého písma
a živé spoločenstvo mladých mužov napraviť a prehĺbiť pohľad na Cirkev ako na
spoločenstvo veriacich ľudí, zastávajúcich
isté duchovné, morálne a spoločenské názory, ktoré nie sú na zahodenie. Snahou
bolo ukázať, že Cirkev aj napriek tomu,
že už na zemi pôsobí okolo 2000 rokov,
má čo povedať aj dnešným ľuďom.
Živú a príjemnú atmosféru celého
víkendu umocňovalo už samotné prostredie seminára. Účastníci si na vlastnej koži
vyskúšali, aký je život bohoslovcov, pretože celá duchovná obnova bola zasadená

Z DIANIA V SEMINARI
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„On the rock 2011“

do bežného víkendového seminárskeho
programu a väčšinu času miništran� trávili s bohoslovcami.
Prednášky a podnetné príhovory na
témy o viere mladého muža a jeho vzťahu
k Cirkvi, o modlitbe a Svätom Písme počas víkendu predniesli predstavení seminára, kňazi z pastorácie a aj naši diakoni.
Nechýbalo ani pravidelné seminárske sobotné športové popoludnie, ale aj sv. spoveď, duchovné rozhovory, nedeľná slávnostná la�nská sv. omša a v neposlednom
rade budovanie vzťahov a priateľs�ev.
Úžasnou bola aj skutočnosť, že sa u nás
v seminári stretli a spoznali aj � chalani,
ktorí sa počas MinFy nemohli stretnúť
a spoznať, pretože boli na rôznych
miestach alebo v rozdielnych termínoch.
Celý tento víkend nám krásne ukázal,
aká je Cirkev v skutočnos�. Že je to naozaj
spoločenstvo ľudí, ktorí majú namierené
k rovnakému cieľu aj napriek rozdielnym
cestám, a že každý, aj mladý muž, môže
prispieť k jej rozvoju svojím životným príkladom.
V neposlednom rade treba vysloviť
úprimnú vďaku nášmu Všemohúcemu
Otcovi za nádherné chvíle, ktoré nám
doprial, a aj našim predstaveným na čele
s otcom rektorom za to, že nám umožnili
aj napriek mnohým povinnos�am, ktoré
máme, uskutočniť túto duchovnú obnovu
a aj za výraznú pomoc, ktorú poskytli pri
jej realizácii.
Dúfam, že si každý zúčastnený odniesol hŕbu podnetov a pekných zážitkov,
a že bude aj naďalej budovať aj svojím
príkladným životom vo svojom okolí super spoločenstvo veriacich ľudí, našu
Katolícku cirkev.
Marián Lukáč
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v sakris�i, za čo patrí vďaka pánu kostolníkovi i pani kostolníčke.
Lukáš, čo by si k tomu mohol povedať
ty? Čo � táto prax priniesla a čo ťa vo farnos� najviac oslovilo?

Máš aj nejaké konkrétne skúsenos� alebo príhody, s ktorými by si sa chcel
podeliť?

...piataci a bratia diakoni medzi vami...

Bra�a seminaris� piateho a šiesteho
ročníka sú podľa zaužívanej tradície posielaní cez víkendy do farnos� na pastoračnú
prax. Sú to práve � bohoslovci, ktorí sa pripravujú na diakonskú a kňazskú vysviacku. V
nasledujúcich riadkoch prinášame ich skúsenos�.
Stanislav Čúzy a Lukáš Filo z 5. ročníka boli spolu s diakonom Lukášom
Uváčikom poslaní do farnos� Svätej rodiny
v Petržalke.
Stanko, mohol by si nám priblížiť svoje
postrehy a zážitky z tejto farnos�?

Každý z nás bohoslovcov sme vyrástli v
nejakej farnos� – v tej našej, z ktorej pochádzame. Diakonská prax v Petržalke je v tomto zmysle pre mňa príležitosťou nahliadnuť
do úplne nového prostredia, do sveta nových vzťahov a odlišných zvyklos�. V neposlednom rade prax vo farnos� prináša
aj možnosť rozvinúť cenné a obohacujúce
kontakty s kňazmi, ktorí na tom
mieste pôsobia.
Za seba môžem
povedať, že rád
spoznávam, rád
sledujem, všímam si a snažím
sa rozmýšľať, čo
by som robil a
čo by som musel zvládnuť, ak
by som tam raz
pôsobil ako kňaz. Tieto postrehy vnímam
ako významné podnety pre terajšiu prípravu. Myslím, že najmä v tomto spočíva
hlavný zmysel našich pastoračných výjazdov
zo seminára do farnos� počas víkendov.

Na vysvetlenie musím poznamenať, že
vykonávanie praxe v
tejto farnos� musím
zlaďovať s vykonávaním ceremoniárskych povinnos� v
seminári i v Katerále
sv. Mar�na, preto
do farnos� chodievam len každý druhý týždeň v nedeľu.
No aj napriek malému počtu návštev
som bol veľmi povzbudený až otcovskou
starostlivosťou pána farára Jozefa Dúca
i pána kaplána Jožka Pajerského. Ich pohos�nnosť, v�p a láska k veriacim je úžasná
a veľmi inšpira�vna i pre mňa. Viackrát sa
mi podarilo byť účastný aj na miništrantských stretnu�ach a môžem skonštatovať,
Lukáš, ty ako diakon máš za sebou už
že vedomos� i prak�cká zručnosť miništran- viac pastoračnej praxe ako bra�a piataci.
tov je na veľmi vysokej úrovni. A ešte jeden S čím by si sa ešte s čitateľmi Adsumu rád
postreh: úžasný poriadok a organizovanosť podelil?
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Skúsenos�, zaujímavých, ale možno i
náročnejších momentov bolo viac. Najmä
odvtedy, ako som prijal diakonát, musím Pánu Bohu naozaj úprimne ďakovať
za všetko krásne, čo pre mňa pripravil. Sú
to nádherné, ale aj veľmi zodpovedné úlohy
a služby: prihovoriť sa veriacim v homíliách,
viesť adoráciu, krs�ť, sobášiť, ale aj pochovávať. Človek môže druhým sprostredkovať
celkom blízke a osobné stretnu�e s Kristom,
ktorého sa sám usiluje stále lepšie a hlbšie
spoznávať. To je úžasná dynamika života:
Božieho života, ktorý vstupuje a chce premeniť a posvä�ť všetko naše, ľudské a nedokonalé. Práve v tom je krása každého pastoračného snaženia.
Ivan Barus z 5 ročníka bol spolu s diakonom Tomášom Kramplom poslaný
do farnos� Sedembolestnej Panny Márie
v Petržalke. Ivan, ako si sa zžil s touto farnosťou?
Túto farnosť som poznal iba po mene
a niekoľkokrát som videl na zeleno natretý
kostolík z autobusu alebo z auta počas jazdy
okolo. Preto to bola pre mňa nová skúsenosť.
Veľmi som vďačný pánovi farárovi Petrovi
Mášikovi, ktorý nás s diakonom Tomášom
veľmi pekne prijal. Tak isto sa nás ujal
i kaplán Marián Libič. Od začiatku som cí�l,
ako nám obom pomáhajú a delia sa o svoje

Veľmi rád. Ďakujem Bohu a Matke
Božej, že k tejto farnos� patrí i nemocnica
Antolská, a že som bol na pastoračnú prax
poslaný práve sem. Myslím, že toto bola
jedna z najväčších skúsenos�. Bol som pri
mnohých trpiacich ľuďoch, umierajúcich
a mohol som im sprostredkovať pomoc
všemohúceho Boha cez sväté prijímanie.
Spomínam si na prípad, kedy som prišiel
na psychiatrické oddelenie, kde mi sestričky hovorili, že pacient nevníma. Keď som
k nemu prišiel a začal som sa s ním modliť,
bol svieži ako rybička. Nechceli mi potom
veriť. Inokedy som niesol sväté prijímanie v autobuse na ceste do nemocnice.
Autobus mal čelnú zrážku s Felíciou, kde
sedela matka s dcérou. Auto sa rozbilo, ale
nikomu sa nič nestalo, ani v autobuse ani
v aute. Pani v aute som sa spýtal: „Ste katolíčka?“ Odpovedala mi roztrasená: „Áno,
som“. Povedal som jej: „Mal som pri sebe
v autobuse Eucharis�u, som presvedčený,
že Boh vás zachránil“. Pozrela sa priamo
na mňa a odve�la mi: „Verím tomu, verím
tomu...“ Nevládal som nič iné ako ďakovať Bohu, pretože mohli byť mŕtve, ona aj
s dcérou. Boh ich zachránil, nech je mu
za to vďaka. Tak to sú moje zážitky, budem
rád, keď aj vás povzbudia vo viere.
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Prax bohoslovcov

pastoračné skúsenos�. Pre mňa je to krásne svedectvo tých, ktorí sú v skúsenos�ach
popredu. Musím však povedať, že i veriaci v tejto farnos� sú ľudia veľmi otvorení.
Obrovským obohatením boli pastoračné
návštevy počas nedeľných obedov, pretože tam sme sa s rodinami z farnos� mohli
skutočne dobre porozprávať.

Ivan Barus a redakcia
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...v tvojich bránach Jeruzalem...

Keď sme počas zimného semestra na prednáškach z Nového Zákona
od pána profesora Vojtka
zachy�li informáciu, že by
bola možnosť ísť do Svätej
zeme, nikto z nás tomu nevenoval zvýšenú pozornosť.
Zdalo sa nám to akosi príliš
nereálne. Keď sme v utorok
22. februára večer vystúpili
z autobusu na budapeš�anskom le�sku Ferihegy,
vidina púte do Svätej zeme
začala naberať naozaj reálne kontúry. Niektorí z nás
pred svojou letovou premiérou trošku
nervózni, ale všetci nedočkaví, kedy prvý
krát uvidíme zasľúbenú zem.
V skoré ráno nasledujúceho dňa
náš Boeing bezpečne pristáva na pôde
Jordánskeho hášimovského kráľovstva
a začína naše putovanie. Po povinnej
kontrole všetkých dokladov sa presúvame k pristaveným autobusom, ktoré sa
na nasledujúcich niekoľko dní stanú neodmysliteľnou súčasťou každého dňa.
Náš jordánsky sprievodca Gassan nás
milo privíta, oznámi nám, že ho môžeme
oslovovať Gass, za čím hneď v krátkej rýmovačke dodáva, že sme si vybrali najlepší „bus“ a šoféra v Jordánsku. Otec Marián
Ondrejka (sprievodca nášho autobusu)
vo svojom privítaní ihneď dodáva, že ľudia tu na východe zvyknú často preháňať,
o čom sa presvedčíme počas nasledujúcich dní ešte mnohokrát. A tak sa vydávame s Gassom a „najlepším busom“ cez

púštnu krajinu do mesta Petra, ktoré je
naším prvým cieľom.
Po príchode do Petry je arabské slnko už vysoko a začína naozaj pripekať.
Trošku nezvyk po príchode z premrznutej
Bra�slavy. Začíname prehliadku skalného mesta Nabatejcov, ktoré bolo založené zrejme už v 3. stor. pr. Kr. a žilo v ňom
až 30 �síc ľudí. Petra bola po ničivých
zemetraseniach opustená poslednými
obyvateľmi v 6. stor. po Kr. a stala sa tajomstvom miestnych beduínov. Neskôr sa
však toto tajomstvo dostalo na verejnosť
a dnes je na zozname UNESCO. Niektorí z
nás po prehliadke mesta volili cestu späť
k autobusom a niektorí sa vydali na cestu
k Áronovmu hrobu. Tento naozaj dlhý deň
sme zakončili sv. omšou a bolo treba načerpať nové sily.
Druhý deň je na pláne navš�viť pevnosť Macherus, kde bol sťatý Ján Krs�teľ

niekoľkohodinové stá�e v rade. Našťas�e
sa naše čakanie vtesnalo do hodinky
a každý z nás mal neopakovateľnú možnosť na niekoľko sekúnd pokľaknúť
na mieste, kde Ježiš deﬁni�vne porazil
smrť a vstal z mŕtvych. Krátka modlitba,
s�šenie a treba pus�ť ďalšieho. Týchto
pár sekúnd bolo pre každého z nás nezabudnuteľným zážitkom. Nasledovala
Golgota a uličky, ktorými Ježiš niesol svoj
kríž. Po krížovej ceste, ktorú sme sa pomodlili na mieste bičovania, sme uličkami
Jeruzalema prešli k západnej stene jeruzalemského chrámu – tzv. múru nárekov.
Po krátkom rozchode naše kroky viedli
na druhú stranu údolia Cedron. Be�age
je dedina, odkiaľ Ježiš začínal svoj vstup
do Jeruzalema. Následne sme navš�vili
Olivovú horu, miesto, na ktorom Ježiš zaplakal nad Jeruzalemom, kde stojí kostolík
s názvom Dominus ﬂévit (Pán zaplakal).
Ďalej naše kroky viedli do Getsemanskej
záhrady a Baziliky agónie. Slnko pomaly
zapadalo za Jeruzalemom a my sme sa
odobrali, samozrejme po krátkych nákupoch, späť do hotela.
Na druhý deň, v nedeľu, sme pokračovali v našej ceste. Najprv sme sa však
v Jeruzaleme zastavili v Kostole sv. Pavla,
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Naša púť do Svätej zeme

a potom vrch Nebo, kde podľa tradície
zomrel Mojžiš po tom, ako zazrel zasľúbenú zem. Po pohľade z tohto miesta sa
aj my vydávame do Betánie Zajordánskej,
kde Ján Krs�teľ pokrs�l Ježiša na začiatku
jeho verejného účinkovania. Večer však
musíme prísť ešte do Betlehema, a tak je
potrebné prekonať hranice štátu Izrael.
Dlhý čas čakania a všetkých kontrolných
opatrení dokonale overil našu trpezlivosť. Zanechávame Gassana a prestupujeme do autobusov, ktoré nás budú voziť
až do konca pobytu. Keď prichádzame
do Betlehema, je už tma, no ranné lúče
naplno osvetlili krajinu okolo nás.
Po rannej sv. omši sme pokračovali
návštevou Baziliky narodenia. Hviezda,
ktorá označuje miesto narodenia Pána
Ježiša a poznali sme ju iba z fo�ek, zrazu bola pred nami. Chvíľa modlitby, spoločne zaspievaná Tichá noc a naše kroky
vedú kam inam ako na Pole pas�erov, kde
anjeli zvestovali práve pas�erom ako prvým, že sa narodil Mesiáš.
Od�aľto sme si namierili rovno
do Jeruzalema, kde sme si mali možnosť
zbežne pozrieť Večeradlo a Dormício
– kostol usnu�a Panny Márie. Deň sme
zakončili návštevou En Keremu, miesta,
kde prišla Panna Mária
navš�viť svoju príbuznú
Alžbetu a kde sa narodil
Ján Krs�teľ.
Ďalšie ráno so sebou prinieslo jeden
z najkrajších zážitkov
púte. Bazilika Božieho
hrobu. Náš sprievodca
otec Majerník nás upozornil, že by bolo lepšie
ísť tam skôr ráno, lebo
v neskoršom čase by
sme mohli riskovať aj
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s kvapkami dažďa (jediného za celý týždeň) vydali späť. Čakal nás ešte ďalší
z vrcholov našej púte – mesto Nazaret.
Kedysi malá dedinka uprostred hôr, dnes
veľké mesto. Krásna Bazilika zvestovania
a miesto, kde sa „Slovo stalo telom“ alebo
Kostol sv. Jozefa či dom sv. Rodiny boli ďalšími silnými zážitkami.
Po krátkej návšteve Kány Galilejskej,
kde si manželia mohli obnoviť svoje manželské sľuby, sme sa presunuli do mesta
Haifa, kde na vrchu Karmel mal svoju jaskyňu prorok Eliáš. Po tomto poslednom
bode nášho programu nás čakala už len
večera v Betleheme a presun na le�sko
v TelAvive, aby sme nadránom mohli
vzlietnuť a nabrať kurz domov.
Plní neopísateľných zážitkov a povzbudení na duchu sme si odnášali domov nielen veľa suvenírov, ale aj radosť z toho, že
naše nohy mohli kráčať po miestach, kde
kráčal Ježiš. Túto radosť nám nemohla zobrať ani dôkladná bezpečnostná prehliadka na le�sku v TelAvive alebo škaredé a
chladné počasie po prílete do Budapeš�.
Dni, ktoré mali veľmi rýchly spád, boli
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kde sme mali sv. omšu. Tak ako každý deň
nás pri nej svojimi slovami povzbudil otec
biskup Ján Orosch, ktorý nás počas celej
púte sprevádzal svojimi povzbudivými
príhovormi, milým slovom a životným príkladom.
Na ceste do Galiley nás však čakali
ešte dve zaujímavé zastávky. Prvá – najstaršie obývané mesto na svete – Jericho.
Nejeden pútnik využil nákup ovocia, aké
u nás doma nie je možné kúpiť. Sladučké
pomaranče, chutné banány či ﬁgy chu�li
naozaj inak ako �e „dovozové“.
A druhá zastávka? Mnohými očakávané Mŕtve more. Času nebolo veľa

a tak sme sa museli uskromniť
s hodinou, no o to intenzívnejšou. S pocitom zaujímavého zážitku z mora, ktoré nemá
vo svete obdoby, sme sa vydali
na cestu do rodného kraja
Pána Ježiša, do Galiley.
Už po ceste sa začala krajina pred našimi očami meniť. Z púšte a skál okolo cesty
sa postupne stávali úrodné
zelené polia, palmové háje
a nakoniec veľké sladkovodné Galilejské jazero. Keďže sa
blížil čas obeda, bolo treba
posilniť nielen ducha, ale aj
telo. Poučení bratmi, ktorí už
na týchto miestach boli, ochutnali sme na brehu Galilejského
jazera tzv. rybu sv. Petra.
Potom nasledovala prehliadka mesta Kafarnaum či miesta primátu sv. Petra. Pokojná
atmosféra,
ktorá
vládla
na brehu jazera, v nás zanechala veľmi príjemný zážitok.
Okolie priam až
nabádalo k predstave Ježiša sediaceho na brehu s učeníkmi. Deň
zakončený v meste Tiberias,
ktoré dal postaviť Herodes
An�pas,
niektorí
využili
ešte na večernú prechádzku
po brehu jazera.
Začiatok posledného dňa
našej púte sa niesol v znamení
výstupu na horu Tábor. Tí starší využili možnosť vyviezť sa
taxíkom. Na Hore premenenia
sme po sv. omši ešte chvíľu
zotrvali a potom sme sa aj

za nami. Zrazu zisťujeme, že sedíme v lietadle a cestujeme domov. No naše srdce
je plné vďačnos� za ochrannú ruku, zážitky i vynikajúce spoločenstvo, ktoré sme
dokázali vytvoriť. Pred nami
sa otvárajú opäť všedné dni.
Ešte chvíľu sa budeme pokúšať každému vyrozprávať
(a ja práve aj napísať) to, čo
sa slovami povedať nedá. To
musí zažiť každý sám. Zažiť
naozaj Svätú zem.
Milan Cehlárik

13

Noví lektori a noví akolyti

Kán. 230 - § 1. Laickí
muži, ktorí majú vek a vlohy stanovené dekrétom
Konferencie biskupov, môžu
byť predpísaným liturgickým obradom nastálo prija�
do služby lektora a akolytu...
V Kňazskom seminári
sv.
Cyrila
a
Metoda
v Bra�slave sa v pôstnom období uskutočnilo ustanovenie
lektorov a akolytov a prija�e
medzi kandidátov diakonátu
a kňazstva.
LEKTORÁT
V utorok 5. apríla 2011 v seminárnej kaplnke sv. Kríža pri svätej omši, ktorú celebroval Mons. Róbert Bezák, trnavský arcibiskup, boli za lektorov ustanovení bohoslovci
tre�eho ročníka: Mar�n Agner (Senec),
Marek Bartkovský (Záhradné), Tibor Fehér
(Dunajská Streda) a Július Pomšár (Bra�slava
– Sedembolestnej Panny Márie).
Spomínaní bohoslovci počas obradu
ustanovenia lektorátu po jednom pristúpili
k otcovi arcibiskupovi, ktorý im podal knihu
Písma svätého, so slovami:
Prijmi knihu Písma svätého a verne podávaj ďalej Božie slovo, aby ono čím viac
pôsobilo v srdciach ľudí. Lektor odpovedal:
Amen.
Lektor, ktorý sa v histórii medzi nižšími
posluhujúcimi objavuje ako prvý, nachádzame ho vo všetkých Cirkvách a jeho služba sa
vždy zachovávala, je ustanovený na službu,
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ktorá je mu vlastná, čítať v liturgickom zhromaždení Božie slovo. Preto vo svätej omši
a ostatných posvätných úkonoch prednáša
čítania, okrem evanjelia, ak chýba žalmista,
prednáša žalm medzi čítaniami a ak chýba
diakon, prednáša úmysly všeobecnej modlitby. Jeho úlohou je �ež, ak je to potrebné,
pripravovať veriacich, ktorí môžu pri liturgických úkonoch čítať sväté Písmo. Predsa
sa však patrí, aby pri sláveniach, ktorým
predsedá biskup, čítali obradom ustanovení lektori... (Caeremoniale episcoporum
31)
Nech pamätá na dôstojnosť Božieho
slova a vznešenosť svojho úradu, nech sa
snaží správne vyslovovať a prednášať, aby
účastníci jasne pochopili Božie slovo.
Kým však iným ohlasuje Božie slovo,
nech sa aj on sám v ňom vzdeláva, prijíma
ho a horlivo o ňom rozjíma, aby tak o ňom
svedčil svojím správaním. (Caeremoniale
episcoporum 32)

AKOLYTÁT
V stredu 6. apríla 2011
boli siedmi bohoslovci
štvrtého ročníka a jeden
bohoslovec piateho ročníka ustanovení za akolytov.
Svätú omšu v seminárnej
kaplnke celebroval Mons.
Stanislav Zvolenský, bra�slavský arcibiskup – metropolita.
Kandidá� po jednom
pristúpili k otcovi arcibiskupovi, ktorý im podal nádobu s hos�ami, so slovami: Prijmi nádobu s hos�ami na slávenie
Eucharis�e a buď taký, aby si mohol dôstojne slúžiť Pánovmu stolu a Cirkvi. Akolyta
odpovedal: Amen.
Novými akolytmi sa stali: Milan
Cehlárik (Sereď), Peter Drbohlav (Senica),
Ján Fábik (Senica), Peter Kizek (Bra�slava
– Povýšenie sv. Kríža), Marián Lukáč
(Štefanov), Vladimír Mikulec (Lozorno),
Radovan Rajčák (Radošovce) a Lukáš Filo
(Dubodiel).
Kán. 910 - § 1. Riadnym vysluhovateľom svätého prijímania je biskup, presbyter
a diakon.
§ 2. Mimoriadnym vysluhovateľom svätého prijímania je akolyta...
Akolyta sa stanovuje, aby pomáhal
diakonovi a slúžil kňazovi. Jeho službou je
teda starostlivosť o oltár, diakonovi a kňazovi pomáha pri liturgických úkonoch, predovšetkým pri slávení omše. Jeho úlohou
je �ež, aby ako mimoriadny vysluhovateľ
rozdával sväté prijímanie. V mimoriadnych
prípadoch mu možno zveriť, aby vystavil
Najsvätejšiu Eucharis�u na verejnú poklo-

nu veriacim a potom ju uložil, no požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou neudelí.
(Caeremoniale episcoporum 808)
KANDIDATÚRA
Vo štvrtok 7. apríla 2011 sa pri svätej omši, ktorú celebroval Mons. Stanislav
Zvolenský, bra�slavský arcibiskup – metropolita, uskutočnil obrad prija�a medzi kandidátov na posvätný rád.
Kandidátmi na prija�e diakonátu
a presbyterátu sa stali bohoslovci piateho
ročníka: Ivan Barus (Stupava), Stanislav Čúzy
(Bra�slava – Rača), Lukáš Filo (Dubodiel),
Michal Fratrič (Bra�slava – Vrakuňa), Mar�n
Klement (Trnava), Ľuboš Matúš (Vlčkovce)
a Róbert Ťapušík (Alekšince).
Títo bohoslovci verejne prejavili túžbu
stať sa kňazmi, vyhlásili súhlas a chcenie vytrvať na tejto ceste za Pánom. Kandidatúrou
urobili dôležitý krok k približujúcej sa diakonskej vysviacke, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. júna 2011 v Katedrále sv. Mar�na
v Bra�slave a v Katedrále sv. Jána Krs�teľa
v Trnave.
Marek Bartkovský
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...krv mučeníkov - semeno nových kresťanov...
„Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa
nenávidel prv ako vás. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. To všetko
vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.“ (porov. Jn 15,
18, 20b, 21)
Rok 2011 je zvláštnym rokom. Ako pre
koho. Niektorí stáli ďalej, iných sa zvláštnosť tohto roku priamo týkala. Cirkev sa
nanovo mohla presvedčiť: Ó, aké pravdivé
sú slová Ježiša Krista. Na začiatku roku sa
rozbesnilo prenasledovanie v mene Boha
či božs�ev. Prišla konfrontácia. A výsledok?
Pravda bola zrazu prekričaná sfana�zovaným davom a totálna demokracia Západu
zabudla od ľaku tak silno mávať obľúbenými heslami. Sloboda sa konfrontovala
s absolútnou racionalitou. Naše „všemocné“
inš�túcie sa hrabali v otázkach kto môže čo
vyhlásiť až od únavy z tohto prehŕňania sa
v papieroch jednoducho zaspali. Cirkev zostala v tomto utrpení - ako vždy - sama.
Kresťania sú najprenasledovanejšou
náboženskou komunitou na svete. Trpia najmä na Blízkom východe. Niekde predstavujú
už len malú menšinu: 31% v Libanone, 12%
v Egypte, 5% v Sýrii, 2,5% vo Svätej zemi a
v Jordánsku, 1,5% v Iraku. V Egypte sú kresťania občanmi druhej kategórie: 80 miliónov
obyvateľov, 88% moslimov, 8 – 10 miliónov
kresťanov.
Je zaujímavé, že kresťania dokážu tolerovať prítomnosť iných nábožens�ev
na území Európy. Vo svete sú menšinovým náboženstvom, ktorým sa pohŕda, ale
v Európe s tým nikto nemá problém.
Vo svete kresťanov nenávidia a prenasledu-
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jú, ale v Európe sa necháme presviedčať, že
to tak nie je, že v podstate ide len o lokálne problémy a vlastne na vine sú samotné
kresťanské spoločenstvá. Takto sa postupne nestačíme čudovať, akáže to zvláštna
a cudzia kultúra rúca našu vlastnú. Veď je to
v mene slobody. „Ale kde je pravda?“, spýtame sa. Odpoveďou je, že tá je už dávno
položená na oltári slobody ako celopal „novému bohu“ - slobodnému človeku.
Skutočnosť, že v ázijských krajinách
sa kresťania nedovolajú ani len základnej
ochrany od štátu, by mala byť pre nás veľkým výkričníkom. Jestvuje tu ohavné týranie, nútenie opus�ť vlastné vypálené domovy, kostoly – jednoducho je tu ohrozované
základné právo na vlastný život a slobodu
- kresťanov. Poli�cké kruhy dokonca mlčky
podporujú toto
prenasledovanie
skrze brzdenie
ak�vneho zásahu poriadkových
zložiek.
Napríklad:
V prvý deň
nového
roku,
kedy Katolícka
cirkev
slávi
Svetový
deň
pokoja, prišlo v
dôsledku bombového útoku po bohoslužbe v egyptskej
Alexandrii o život 21 koptských kresťanov.
Vo februári 2011 zaútočil niekoľko�sícový
dav na ostrove Jáva na katolícke kostoly
a iné objekty, ktoré patrili kresťanom. „Hnev
davu sa následne zameral na spomínaný ka-

Toto je základná náuka, ktorú nám odovzdal Kristus skrze sv. Pavla. V nej sa skutočne prejavuje univerzalita Katolíckej cirkvi –
a postoj „Sen�re cum Ecclesia!“, čiže „Cí�ť
s Cirkvou!“

V situácii, kedy nemôžeme prejaviť prak�ckú pomoc, keď sme vzdialení
od ťažkých osudov ľudí �sícami kilometrov,
môžeme objať našich bratov a sestry skrze
modlitbu. Veď
ak človek miluje
Kristovou
láskou, vzdialenosť
už nehrá žiadnu
úlohu a to je to
obdivuhodné.

ZO SVETA

ZO SVETA

Budú vás prenasledovať

tolícky kostol, siro�nec, zdravotné stredisko
a dva protestantské kostoly. Oba boli podpálené. Obeťou násilnos� sa podľa agentúry AsiaNews stal aj otec Saldhana, misionár
pôsobiaci v tamojšej
farnos� sv. Petra
a Pavla, ktorý bol
zbitý, keď sa snažil
uchrániť bohostánok
s Eucharis�ou pred
znesvätením.“ Médiá
v rozmedzí mesiacov január - marec,
priniesli množstvo
informácií o prenasledovaní kresťanov
na blízkom Východe.
Poslednou ohromujúcou informáciou
bola vražda jediného katolíckeho ministra v
Pakistane Shahbaza Bha�ho, ktorý zastával
práva katolíkov a iných náb. menšín. Toto
sú všetko informácie o násilí, ktoré poznáme. Bolo by zaujímavé odhaliť �e ostatné,
o ktorých nemáme ani poňa�a.
Každý kresťan - katolík by
mal zostať nad
touto ignoráciou
zhrozený.
Nie
zo strachu, ale zo
solidarity s trpiacimi, s trpiacou
Cirkvou. V Cirkvi
sme si to�ž navzájom
údmi
a ak trpí jeden
úd, vtedy s ním
trpia všetci (porov. 1 Kor 12, 12-27).

Človek
sa
veľmi
ťažko
orientuje v chao�ckej situácii.
Aj v tomto roku
je ťažké sa zorientovať. Z každej strany sveta
prichádzajú správy o násilnos�ach na kresťanoch, až má človek pocit, že žije v dobre
cisára Nera či Diokleciána. V takejto situácii
nám zostáva ešte posledná otázka: „Prečo
toľké násilie? Bože, azda ho nevidíš?“
Nesmieme si však zúfať. Utrpenie a bolesť vždy patrili k tým, čo hlásajú pravdu bolesť bola vždy základným aspektom Cirkvi.
Mučeníctvo nie je neznámym pojmom pre
kresťana, pre Cirkev. Akokoľvek by zodpovední mlčali, Cirkev bude vždy stáť pri tých
najbiednejších a volať za ich práva. Musíme
vedieť, že Boh nenávidí zlo, ani my ho nemáme milovať. Máme ho odstraňovať, ako
je to len možné. Ale tam, kde sa to už nedá
a zlo prichádza, nemáme sa ho zľaknúť, nemáme mu odporovať.
Práve obeta Ježiša Krista je posilou pre
tých, čo trpia - na tele alebo na duši, pretože
dáva život. Nový život a nádej, že krv mučeníkov sa stane semenom nových kresťanov.
Radovan Rajčák
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Čo je to ozajstný pôst?

Na redakčnej rade nášho časopisu
sme sa zaoberali zaujímavou otázkou:
Prečo nespomenúť pôstne prak�ky aj
pred Veľkou nocou, resp. vo veľkonočnom
čísle? A skutočne, po zamyslení som zis�l, že v tom je hlboká pravda. Myslím, že
to môže pomôcť každému z nás. Preto sa
s Božou pomocou pokúsim popísať niekoľko veľmi dôležitých pôstnych vecí, ktoré
nám v živote môžu veľmi pomôcť.
Na začiatku tohtoročného pôstneho
obdobia ma v internetovej televízii zaujal
rozhovor istého rakúskeho opáta s redaktorom, ktorý sa ho pýtal na zmysel pôstu.
Mnohokrát je možné počuť vyjadrenia ako:
pôst od jedla je veľmi zdravý aj pre telo,
prečisťuje organizmus, zabezpečuje chudnu�e atď. To je všetko pravdivé, dodáva
opát, ale nevyjadruje to skutočný zmysel
pôstu. My kresťania sa
na pôst a pôstne obdobie nedívame z pohľadu
zdravia, ale z pohľadu
našej duše. Ako tomu
rozumieť? Svätý Pavol
píše: „Hovorím však: Žite
duchovne a nebudete
spĺňať žiados� tela. Lebo
telo si žiada, čo je pro�
duchu, a duch, čo je pro�
telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to,
čo chcete“ (Gal 5, 16-17).
Je to skutočne tak, že kvôli prvotnému hriechu prarodičov Adama
a Evy máme v sebe žiados�vosť tela, žiados�vosť očí, žiados�vosť za bohatstvom
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(porov. 1 Jn 2, 17) a ďalšie žiados�vos�.
Tie nás ťahajú, aby sme robili to, čo svojím
rozumom veľakrát nechceme. Aj vieme,
čo je dobré, aj by sme to chceli robiť, ale
často padáme pod tlakom žiados�vos�.
Sám veľký apoštol svätý Pavol na sebe zakúšal tento boj, až nakoniec hovorí: „Ani
nechápem, čo robím, lebo nerobím to, čo
chcem, ale robím to, čo nenávidím. Potom
to však už nerobím ja, ale hriech, ktorý
vo mne sídli. Viem to�ž, že vo mne, to jest
v mojom tele, nesídli dobro; lebo chcieť
dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie.
Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. No ak robím to,
čo nechcem, už to nerobím ja, ale hriech,
ktorý vo mne sídli. Badám teda taký zákon,
že keď chcem robiť dobro, je mi blízko zlo.
Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom; ale vo svojich
údoch pozorujem iný
zákon, ktorý odporuje
zákonu mojej mysle
a robí ma zajatcom
zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch“
(porov. Rim 7, 15.1723) .
Poznajúc
túto
našu vnútornú rozpoltenosť si kladieme otázku: čo máme
robiť? Ako sa s tým
môžeme vyrovnať? Odpoveď nachádzame
práve v pôstnej disciplíne. Veď prečo toľko
svätých, pustovníkov, askétov prak�zovalo

akoby odsekávanie chorých halúzok zo stromu – to�ž našich neres� – „Či nie to je pôst,
ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepus�te zlomených na slobodu
a rozlámete každé jarmo?“
(porov. Iz 58, 6). Tak isto je
to aj odsekávanie príležitos�, ktoré nás opakovane vedú
k tomu, že padáme. Napr.
niekto má problém s ustavičným pozeraním TV, internetom alebo hrami. Niekto
môže mať problém s prejedaním sa, iný si musí dávať pozor na svoju čistotu,
ďalší na svoju pýchu a svoje
ambície atď. Je potrebné,
aby sme si urobili analýzu
svojho duchovného stavu,
a potom si dali konkrétne
predsavza�e, ako sa týchto zlozvykov a neres� zbaviť. Oni nám skutočne bránia v tom,
aby sme boli šťastní a aby sme sa k Bohu
dostali bližšie. Podľa mnohých svedec�ev
naozaj pomôže aj samotný pôst o chlebe
a vode, napr. v stredu a piatok, podľa starokresťanskej tradície (porov. Didaché 8,1).
Avšak v tomto prípade je nutné sa poradiť
so svojím duchovným otcom, pretože pre
osoby, ktoré sú fyzicky slabšie, tento pôst
nie je dobrý a mal by sa zameniť s iným.
V každom prípade spirituálna teológia odporúča, aby sme si našli duchovného otca
svätého života s potrebným vzdelaním, ktorý by nás ďalej usmernil.
Panna Mária, Matka Večného Slova, pomôž nám svojím materinským príhovorom
roznie�ť v našich srdciach lásku k svojmu
Synovi a nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi a nasledovať ho všade tam, kde nás bude volať
a vo všetkom, čo od nás bude žiadať.
Amen.

Pôst

Pôst

Ako správne chápať pôst

pôst, modlitbu a skutky lásky? Je to práve
preto, že chceli umŕtviť v sebe skutky tela
- smilstvo, nečistotu, chlipnosť, modloslužbu, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť,
hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie
a im podobné (porov. Gal 5,
19-21) a chceli konať skutky ovocia Ducha Svätého
- lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť,
zdržanlivosť (porov. Gal 5,
22-23).
Položme si otázku: Je
toto všetko i pre nás alebo je to v dnešnej dobe
už nemoderné? Možno
by sa to i zdalo nemoderné, ale to, čo nachádzame vo Svätom písme, nás
kresťanov zaväzuje. Preto, milí čitatelia,
vám chcem predložiť toto Božie pozvanie, nie ako niečo, čo je veľmi ťažké, nezvládnuteľné a spojené s ustavičným odriekaním, ale ako cestu k uzdraveniu duše
a cestu ku šťas�u.
Čo môžeme my sami v tejto oblas�
robiť? V prvom rade potrebujeme dennú
a pravidelnú modlitbu srdcom. To znamená byť pred Bohom a pred sebou úprimný a mať ho skutočne za Otca a Pannu
Máriu skutočne za Matku. Neviem, či ste
v živote už naozaj pocí�li, že Boh je Otcom
a že vás má rád. Ak nie, povedzte mu to
a proste ho, aby ste mohli zažiť dotyk jeho
lásky. Veľmi odporúčam po vzore (za krátky čas blahoslaveného) Jána Pavla II. ísť
k Bohu prostredníctvom Panny Márie
– per Mariam ad Iesum.
V druhom rade je to pôst. Ale ako to
správne pochopiť? Pôst nie je iba zriekanie
sa jedla a pi�a, ale pôst je predovšetkým

Ivan Barus
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Prežehnanie a liturgický pozdrav

Úvodné prežehnanie - SIGNUM CRUCIS
Po úvodnom speve a uctení oltára kňaz
ide k sedadlu (aj asistujúci idú na svoje miesta) a spolu s veriacimi sa prežehná. Kňaz
obrátený k ľudu povie: V mene Otca i Syna
i Ducha Svätého. Ľud odpovie: Amen.
Prežehnanie sa má dvojaký význam:
je krátkym vyznaním viery a symbolom viery nášho krstu. Slovami a znakom kríža s aklamáciou Amen vyznávame, že Eucharis�u
chceme sláviť ako veriaci a ako členovia
cirkevného spoločenstva, do ktorého patríme prostredníctvom krstu, keď sme boli pokrstení v mene trojjediného Boha. Slovami
prežehnania sa odvolávame na náš krst
a zároveň vyznávame vieru. Na omšu sa
schádzame teda nie vo svojom mene,
ale v mene trojjediného Boha.
Liturgický pozdrav
Zhromaždenie veriacich nie je zhromaždením, ako sú iné zhromaždenia ľudu. Je to
zhromaždenie viery, zhromaždenie kresťanov okolo Pánovho oltára. Iste je zvykom
pozdraviť prítomných, ktorí sa zídu na nejakom zhromaždení, ale pozdrav na začiatku
omše má celkom osobitný charakter. Úcta
prejavená oltáru a pozdrav naznačujú cieľ
a hlavný bod zhromaždenia: príchod Pána,
Spasiteľa, pod eucharis�ckými spôsobmi.
Kristus je skutočne - aj keď duchovne
- čiže svojím Duchom, prítomný v zhromaždení zídenom v jeho mene. O miestnom
zhromaždení svätej Cirkvi v plnej miere pla�
Kristovo prisľúbenie: „Kde sú dvaja alebo
traja zhromaždení v mojom mene, tam som
ja medzi nimi“ (Mt 18, 20). To je prvý stupeň Kristovej prítomnos� uprostred svojho
ľudu. Preto kňaz pozdravom oznamuje zhro-
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maždenému ľudu Pánovu
prítomnosť.
Pozdrav je predzvesťou
Pánovho požehnania, ktorý volá svoj ľud na slávenie
Eucharis�e a dáva pokoj
a milosť.
V tridentskom misáli bola iba jedna formula
pozdravu: Dominus vobiscum - Pán s vami. V novom misáli sú tri. Všetky sú
z Písma. Teda sú inšpirované. A tak prvé slovo v omši
je Božie, nie ľudské slovo.
V pozdrave teda nie je slovo
celebranta, akoby sa sám prihováral v svojom mene zhromaždenému ľudu, ale je to
slovo samého Boha. V pozdrave sa zhromaždené spoločenstvo stáva prítomným pred
Pánom. Formula pozdravu prednesená kňazom a odpoveď veriacich vyjavujú hneď na
začiatku dialogickú štruktúru svätej omše.
V pozdrave a v odpovedi veriacich sa uskutočňuje tajomstvo zhromaždenej Cirkvi.
Pozdrav má miesto hneď po prežehnaní sa a v misáli sa uvádzajú tri formuly
na výber:
Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska
Boha Otca i spoločenstvo Duchu Svätého
nech je s vami všetkými. Je vzatá z 2 Kor.
13,13. Týmto pozdravom zakončuje apoštol
Pavol svoj druhý list Korinťanom. Ako trinitárna formula sa dobre spája s prežehnaním
sa.
Druhá formula, ktorá sa v typickom vydaní la�nského misála nachádza v Dodatku,
má �ež biblický pôvod. Jej znenie: Milosť

Tre�a formula je tradičná: Pán s vami
(biskup tu hovorí: Pokoj s vami). Tento
pozdrav je starobylý a takisto má
biblický pôvod. U sv. Lukáša čítame:
„Zdravas‘, milos� plná, Pán s tebou (1,
28). S takýmto pozdravom sa zriedkavejšie stretávame v Starom zákone, zväčša sa nachádza v proroctvách
a mesiášskych textoch. V omši sa tento pozdrav spočiatku pripájal k prefácii
a potom bol aj v iných liturgických textoch.
V pozdrave Pokoj s vami, ktorý
používali biskupi už oddávna, máme
veľkonočný pozdrav vzkrieseného
Pána. Máme ho u sv. Lukáša (24, 36)
a u sv. Jána (20, 19, 21). Pán Ježiš tak
pozdravil apoštolov, keď sa im zjavil po
svojom zmŕtvychvstaní. Tento pozdrav nie je
nijako v pro�klade s pozdravom Pán s vami.
V obidvoch prípadoch ide o Pána a o jeho
spásonosnú prítomnosť. V Liste Efezanom
(2,14) Pavol hovorí: Veď on je náš pokoj.
Okrem týchto formúl pozdravu jestvujú aj iné možnos�. V la�nskom texte nového misála sa síce výslovne neuvádzajú,
ale možno ich vydedukovať z liturgickej
knihy Ordo dedica�onis Ecclesiae et Altaris
(1977), ktorá prináša novú formulu: Gra�a
et pax sit omnibus vobis in Ecclesia sancta
Dei – Milosť a pokoj nech sú s vami všetkými vo svätej Božej Cirkvi. A tam je direk�va:
Môže sa použiť aj iný príležitostný pozdrav,
zostavený najmä zo slov Svätého písma.
Na základe toho taliansky misál okrem troch
formúl pozdravu z la�nského misála uvádza
aj ďalšie štyri zostavené z novozákonných
spisov.
Okrem týchto pozdravov v misáli
a v Ordo dedica�onis ďalšia liturgická kniha

Ordo Paeniten�ae prináša nové pozdravy:
1. Milosť, milosrdenstvo a pokoj nášho
Boha Otca i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,
nech je s vami všetkými.
2. Milosť vám a pokoj od Boha Otca
a od Ježiša Krista, ktorý si vás zamiloval,
a svojou krvou obmyl vás od hriechov.
(R. Jemu sláva na veky vekov. Amen.)
3. Milosť, milosrdenstvo a pokoj vám
od Boha a od Ježiša Krista, jeho Syna
a nášho Pána, v pravde a láske. (R. Amen.)
4. Nech vám Pán otvorí srdcia, aby ste
poznali jeho zákon; nech vyslyší vaše prosby a nech vás zmieri so sebou a udelí vám
svoj pokoj. (R. Amen.)
5. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho
Otca, i od Ježiša Krista, ktorý dal svoj život
za naše hriechy. (R. Jemu sláva na veky vekov. Amen.)
Odpoveď na pozdravy v misáli je:
I s duchom tvojím (Et cum spiritu tuo)
okrem druhej formuly, kde je možná aj
iná odpoveď, a to Nech je zvelebený Boh
a Otec nášho Pána Ježiša Krista.

SERIÁL

SERIÁL
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Svätá omša (4.)

vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od
Pána Ježiša Krista sa nachádza na začiatku Pavlových listov k Rimanom a Prvému
a Druhému listu Korinťanom.

Et cum spiritu tuo. - Ako prekladať tento výraz? Sú rozličné mienky. Slovenský misál prekladá tradične: I s duchom tvojím. No
napr. český misál má: I s tebou. Vynikajúci
liturgis� a lingvis� tvrdia, že je to zjednodušenie prekladu. Tu nejde o prejav medziosobného dobroprania zo stránky veriacich
voči kňazovi ako privátnej osoby, ale o ducha (pneuma), ktorý účinkuje v kňazovi.
Veriaci odpovedajú na pozdrav kňaza ako Kristovmu služobníkovi a správcovi
Božích tajoms�ev. Náš slovenský preklad je
teda primeranejší. Takisto ako my prekladajú aj Nemci, Taliani, Poliaci.
Vidíme nesmiernu bohatosť a rôznorodosť liturgie už pri prvých slovách vo svätej
omši. Keď kňaz prednáša pozdrav, uvažujme
nad tým, koho vlastne pozdravujeme...
Spracoval Stanislav Čúzy
z diela Slávenie svätej omše
od Mons. V. Malého.
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Všetko sa to začalo na obede. Bol
február, dátum si už nepamätám a pri
stole sa ma Milan (myslím tým šéfredaktora) spýtal, teda skôr povedal: „Napíš mi
svedectvo do Adsumu“. A keďže som sa
z toho nevedel nijako vyvliecť, tak tu sedím a píšem.
Už v skorom veku som začal miništrovať. Vždy som s úctou pozoroval nášho
pána farára a v duchu si hovoril: „Toto by
som raz chcel robiť aj ja“. Veľmi ma fascinovala predstava, že prostredníctvom
človeka, kňaza, prichádza k nám Kristus.
Ale ako prišla táto krásna myšlienka, tak
aj odišla. Naplašil som sa a hľadal som
vždy nejaký dôvod, prečo by som nedokázal byť kňazom. Robil som to, čo teraz
nemám rád. Našiel som 1000 príčin, prečo sa nestať kňazom, keď som mal pred
sebou jednu a najrozumnejšiu, prečo áno.
Láska k Bohu a slúžiť mu či už pri oltári
alebo cez pomoc ľuďom. A takto to so
mnou išlo v podstate počas základnej a aj
strednej školy.
Môžem povedať, že zlom nastal,
keď som začal študovať na vysokej škole
v Trnave. Neviem, čím to bolo. Odlúčením
od domova? Dávkou slobody, ktorú som
dostal? Alebo niečím iným? Neviem.
Skutočnosťou však ostáva, že tam som
začul to volanie tak silne ako ešte nikdy
predtým. Pochopil som, kadiaľ vedie
moja cesta. Nie je to manažment, ekonomika, ale Boh, za kým mám ísť. Zveril
som sa s mojím rozhodnu�m kňazovi
v našej farnos� a on mi povedal, aby som
počkal. Aby som dokončil aspoň bakalára
a ak budem stále túžiť stať sa kňazom, tak
ma podporí.

Ako to skončilo, Vám asi nemusím hovoriť, veď píšem �eto riadky. Som seminarista. Viac sa mi však páči pomenovanie bohoslovec, lebo v ňom je spomenutý
ten, koho nasledujem. Zaujímavá vec sa
stala v decembri. Spolubra�a ma presvedčili, aby som kandidoval do študentskej
rady vysokých škôl ako delegát a seminaris� nielen u nás v Bra�slave rozhodli, že ich budem zastupovať. Je zvláštne,
že si vybrali nováčika, ale aj zaväzujúce.
A týmto spôsobom by som chcel poďakovať všetkým, ktorí ma neustále svojimi modlitbami podporovali, podporujú
a dúfam, že aj budú podporovať.
Roman Bako
1. ročník

R a z
sa svätého
Augus�na
spýtali na deﬁníciu času.
Jeho odpoveď bola, že
ak sa pýtajú, tak nevie
povedať, ak
sa nepýtajú,
tak vie, čo je
čas. Rovnako
sa cí�m aj ja,
keď mám písať o svojom
povolaní.
Mám pocit,
že jestvujú skutočnos�, ktoré sa nedajú
vložiť do slov. Vždy som vnímal svoje povolanie ako veľké tajomstvo. Možno to
bude prekvapujúce, ale nikdy som sa ho
nesnažil rozriešiť. Je to asi tak, ako keď
človek pocí�, že čosi ho robí šťastným.
A práve preto, že je šťastný, ide za tým,
čo azda ani nevie pomenovať. Alebo keď
je človek zaľúbený, ťažko sa mu hľadajú
slová na vysvetlenie, prečo práve tá konkrétna osoba ho oslovila. Iba cí�, že to
je ten človek, pri ktorom sa dobre cí�,
s kým mu je dobre, s kým chce žiť. Mám
pocit, že podobnú skúsenosť som zažil aj
ja, keď som prvýkrát pocí�l túžbu stať sa
kňazom. Rád som sa zdržiaval v kostole,
každý deň som sa tešil na večernú svätú
omšu, na spoločnosť kaplánov (kňazov)
v našej farnos�. Bolo pre mňa príťažlivé „ovzdušie“ liturgických úkonov, ktoré
som mohol vykonávať ako miništrant
a samozrejme rovnako som sledoval aj

SVEDECTVO POVOLANIA
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Povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu...

službu kňaza pri oltári. Chcel som aj ja
byť oblečený do rúcha, spievať modlitby
a robiť to, čo kňaz pri svätej omši. K tomu
patrila aj „simulácia“ svätej omše doma,
inými slovami „hrať sa na kňaza.“ Nikdy
nezabudnem na to, ako ma raz mamina
„prichy�la“ pri „slúžení svätej omše.“
Dovoľte mi, aby som Vám neopisoval
moje vtedajšie „liturgické oblečenie“,
muselo to byť dosť komické. Slovom, to
čo začalo v detskom veku, sa vždy umocňovalo a ja som stále viac pociťoval, že
toto je moje životné povolanie. Bol som
o tom presvedčený, a preto som sa tak
aj snažil žiť. Jednoducho táto otázka bola
pre mňa vyriešená.
Pred šies�mi rokmi som vstúpil
do kňazského seminára. Začalo sa obdobie, o ktorom teraz môžem smelo povedať, že bolo krásne a veľmi obohacujúce.
Popri duchovnom živote, ktorý som sa
tu snažil prehĺbiť, som spoznal aj mnoho
výborných ľudí. Som Pánu Bohu vďačný,
že mi ich poslal do cesty. Nebude ľahké
opus�ť toto spoločenstvo, ale verím,
že nadobudnuté priateľstvá budú živé aj
v budúcnos�.
Na konci seminárnej formácie však už
nehľadím ani tak do minulos�, ako skôr
do budúcnos�. Chcem byť dobrým kňazom. Chcem byť blízko ľuďom. Pán dekan
v mojej rodnej farnos� ma naučil svedectvom svojho kňazského pôsobenia,
že byť dobrým kňazom predpokladá byť
dobrým človekom. Dal by Pán Boh, aby to
tak skutočne bolo aj v mojom kňazskom
živote. Vyjadrené slovami svätého Pavla:
„Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi.“ (Rim 12,15) Chcel by som, aby toto
bol môj kňazský „program“. Uvedomujem
si to�ž, že toto je ten správny spôsob pre
každodenné napĺňanie mojej kresťanskej
iden�ty a kňazského povolania.
A�la Nemes
6. ročník
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2. Čo si môžeme predstaviť pod
pojmom „kateche�ka“?
Kateche�ka ma môže naučiť určité
schopnos�, ako pomáhať mladým i dospelým, jednotlivcom
i spoločenstvám vyzrievať vo viere
a túto svoju vieru aj zodpovedne
prežívať vo vzťahu ku spoločenstvu, v rôznych prejavoch služby
a predovšetkým v liturgickom slávení.
3. Nie je podľa Vás pestovanie kateche�ckých metód a ich používanie
v hlásaní evanjelia psychologickou manipuláciou, ktorá môže potláčať slobodu
človeka?

Meno a priezvisko, �tuly:
ThDr. PaedLic. Tibor Reimer, PhD
Rodisko: Bra�slava
Nástup na zákl. kurz teológie:
(rok a miesto štúdia) 1988-1990
Nave (Taliansko), 1992-1995 Rím
(Taliansko)
Štúdiá (odkedy a kde všade):
1995-1998 Licenciát z pedagogiky
(Rím), 1998-2001 doktorát z teológie
(Bra�slava)
Pôsobenie na RKCMBF UK:
od roku 2001
Predmet výučby: Metodológia
vedeckej práce, Kateche�ka 1 a 2
Sociálna pedagogika a ďalšie.
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1. Prečo je dôležité zaradiť v rámci
výučby teologických disciplín pedagogické štúdiá?
Jedna zo základných činnos�, s ktorými sa kňazi počas svojho života zaoberajú, je aj vyučovanie v škole alebo
vedenie rôznych spoločens�ev a sprevádzanie de�, mladých a dospelých pri ich
osobnom raste vo viere. Toto všetko vyžaduje od kňaza nadobudnu�e určitých
špeciﬁckých pedagogických zručnos�,
ako napr. vedieť správne komunikovať
a animovať, viesť skupiny a spoločenstvá, pochopiť vekové špeciﬁckos� de�
a mladých, vedieť určiť ciele a postupnos� atď. Na toto všetko sú zamerané
pedagogické disciplíny.

Základným princípom katechézy je
vernosť Bohu a vernosť človeku. Vždy,
keď sa kateche�cké metódy hlásania
evanjelia sústreďujú výlučne na jednu
z týchto dvoch dimenzií, môžu sa stať
manipuláciou. Preto je potrebné na jednej strane dobre uchopiť podstatu evanjeliového posolstva a jej základné kultúrne prejavy, na druhej strane porozumieť
konkrétnej osobe, ktorú mám pred sebou. Pri práci s deťmi a mladými sa toto
stáva veľmi dôležitou zložkou, ktorá podmieňuje efek�vnosť katechézy a dosahovanie jej cieľov.
4. Môžeme nájsť určité „základy“
kateche�ckých metód v Písme? Používal
ich aj sám Ježiš Kristus či apoštoli?
Ježišove účinkovanie jasne naznačuje štýl rabbiho, učiteľa: učí v synagógach
(por. Mk 1,21), zhromažďuje okolo seba

učeníkov (mathetai) (por. Mk 1, 16nn), diskutuje s inými rabínmi (por. Mk 12, 28nn).
Vo všetkom tomto sa dá pripus�ť určitý
výchovný úmysel, že to�ž Ježiš používal
prostriedky,
ktoré podľa
skúsenos�
a vedy slúžili na to, aby
o b e c e n st vo
pochopilo �e veci,
na ktorých mu
záležalo, a ktoré im chcel priblížiť. Preto
používa aj podobenstvá, reč znakov, určité mystagogické učenie pre žiakov, atď.
Práve preto počas celých dejín kresťanskej pedagogiky a výchovy postava Ježiša
učiteľa bola často predložená ako Ježišvychovávateľ a v kresťanoch sa vždy
udržalo povedomie, že je možné vziať si
Ježiša ako dospelého za vzor vychovávateľa a ako dieťa za vzor vychovávaného.
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Katechetika a pedagogika

5. Prečo je dôležité v perspek�ve
budúcnos� pracovať na hlásaní evanjelia aj skrze konkrétne kateche�cké metódy a postupy?
Aj v súčasnos� si uvedomujeme, že
viera, predovšetkým u mladých ľudí, nie
je sta�cká záležitosť, ale je podmienená
neustálou dynamikou osobného rastu.
O to viac v tejto spoločnos�, ktorá mnohokrát odmieta vieru alebo náboženstvo
ako niečo bezvýznamné.
Konkrétne kateche�cké metódy
a postupy pomáhajú, aby de�, mladí
i dospelí mohli dospieť k zrelos� veriaceho človeka, čo je pre Cirkev základná
otázka budúcnos�.
Zhováral sa Radovan Rajčák
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Stretávame sa s nimi na každom kroku.
Visia na stenách i na krku, čoraz viac lemujú cesty a najviac ich je na cintorínoch.
Niekedy prejdeme okolo nich len tak bez
povšimnu�a, inokedy sa letmo prežehnáme a ide sa ďalej.

Žijeme v takej dobe, kde utrpenie a
smrť by sa radi odsunuli úplne bokom. Za
vysokú ohradu nemocníc a starobincov.
Hovorí sa len o rados� a úspešnos� so snahou čo najviac zo života užiť, kým sa ešte
dá. Kresťanstvo sa naopak berie mnohokrát
ako prežitok a kresťania ako �, čo nevedia
nič o rados�.
Je to však realita, strojený úsmev amerického miliardára alebo modelky pred televíznymi kamerami? Či nie je skôr úsmev
otca či matky, ktorí sa obetujú pre svoje
de�, ten skutočný, pravý? Alebo radosť
toľkých mladých i starých, ktorí aj keď žijú
v chudobe, poznajú zmysel svojho života?
Kresťanský pohľad je veľmi realis�cký,
Ježiš predpovedá svoje utrpenie a predpovedá ho i svojím nasledovníkom, ale predsa
je to i pohľad zvlášť radostný. Je to radosť,
ktorá sa nemusí hrať pred kamerou, ktorá
nie je len navonok, ale tá, ktorá je v srdci. V
srdci, ktoré sa vie radovať z každého pekného dňa, z každého pekného slova či skutku.
V srdci, ktoré vie, že čím viac trpí, tým viac

je bližšie ku Kristovi, ktorý �ež trpel, a tým
aj bližšie vzkrieseniu.
Veľká noc je predovšetkým o kríži, ale
aj o prázdnom hrobe. Nezabúdajme na
to. Nezabúdajme pri našich rados�ach na
boles� a utrpenie iných a pri našich utrpeniach na vzkriesenie a prázdny hrob Krista,
v ktorom máme tú jedinú reálnu nádej.
Štefan Gago

Po dvoch recenziách ﬁlmov sa opäť
vraciame ku knihám. A to hneď ku dvom.
Aby som bol presný – ide o tri diely
v dvoch knihách.
S Natálkou som sa stretol prvý krát
ešte pred Vianocami. Hlavná hrdinka,
s ktorou sa spoznávame hneď na úvodných stranách, má naozaj ťažký život.
Rozprávanie o jej osudoch nás vovádza
do zasneženej horskej dedinky Tammir.
Malé dievčatko prichádza o matku a stáva sa sirotou. Uprostred Lórenskych hôr
je tuhá zima, a tá akoby vnikala aj do jej
srdca. Ani len netuší, čo ju čaká v najbližších dňoch. O sirotu sa
nemá kto postarať, po smr� matky si ju pohadzujú a
nikto pre ňu nemá miesto v
dome. Až na jedného...
Kráľovná z Tammiru a
jej prvý diel – Priatelia čarovnej vŕby, ma naozaj zaujala. Je to jedna z kníh, ktoré sa dajú prečítať na jeden
dych. Autor naplno využil svoj rozprávačský talent a rozohral brilantný príbeh,
od ktorého sa dá len veľmi ťažko odtrhnúť. Po dočítaní prvej čas� som bol rozhodnutý zis�ť, ako budú osudy Natálky,
bylinkára Félixa, nesmelého Jakuba
a ostatných Tammirčanov pokračovať.
Druhý a tre� diel vychádzajú spoločne
v jednej knihe. Už ich názvy Rafaelova
cesta za snom a Srdce bieleho vlka prezrádzajú, že žáner ostáva nezmenený.
Pre priaznivcov fantasy je to dobrá
správa. Pokojne možno tvrdiť, že tento
žáner nemá za�aľ na Slovensku veľké
zastúpenie. Popri veľkých dielach ako sú
Pán prsteňov a Kroniky Narnie vyrastá
akoby slovenská „odroda“. Rovnako ako v

dielach J. R. R. Tolkiena či C. S. Lewisa sa
stretneme s hovoriacimi sobmi alebo
medveďom a rôznymi inými zaujímavosťami.
Čarovná vŕba prihovárajúca sa
Natálke a neskôr i iným deťom a obyvateľom Tammiru nám môže veľmi pripomínať Aslana z Narnie. Rozhodne však
vyniká svojou originalitou a aj pre tých,
čo majú Kroniky Narnie v malíčku, prináša opäť niečo nové.
Za pozastavenie stojí aj pohľad
na autora knihy. Po odchode predstaviteľov Katolíckej moderny sme si akosi
odvykli od spojenia kňaz –
spisovateľ. Je dobré vedieť,
že možno aj touto prvou
lastovičkou sa �eto časy tak
trochu vracajú. Kráľovnú
z Tammiru to�ž napísal
katolícky kňaz Vladimír
Štefanič, ktorý pôsobí na východnom
Slovensku. Za svoje dielo už dokonca
získal pres�žnu cenu Literárneho fondu.
Cena Ivana Krasku za debut v roku 2009,
ktorá za Kráľovnú z Tammiru putovala do
jeho rúk, v minulos� odhalila napríklad
aj slovenského velikána Milana Rúfusa.
Ktovie? Možno sa história zopakuje.
Vydavateľstvo Don Bosco pripravilo
veľmi vkusný obal a celkový dobrý dojem
dopĺňajú aj príznačné ilustrácie Juraja
Mar�šku.
Ako teda celkovo zhodno�ť tento
fantasy román? Ako veľký prínos a hodnotné dielo. Pre de� môže byť v niektorých miestach predsa len trošku náročný,
nakoľko treba „spoluprácu“ čitateľa pri
dotváraní príbehu, no netreba zabúdať
na to, že je určený aj starším.
Milan Cehlárik
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...nech vezme svoj kríž...

Kríže. Tak sme si na ne zvykli, že akoby
nám už nemali čo povedať. A predsa práve
na kríži, na tomto nástroji smr�, sa odohráva naša spása.
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Kráľovná z Tammiru

Kto chce ísť za mnou...
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...kde Ti obetuje kňaz.

Keď vojdeme do katolíckeho kostola,
nášmu zraku isto neunikne pohľad na oltár, na ktorom sa pod sviatostnými znakmi sprítomňuje obeta kríža, a ktorý je aj
stolom Pána. Oltár je stredom vďakyvzdávania, ktoré sa uskutočňuje Eucharis�ou.
V chrámoch, ktoré neboli postavené
v nedávnej minulos�, sa môžeme stretnúť
s dvomi oltármi v presbytériu a viacerými
tzv. bočnými oltármi. Druhý va�kánsky
koncil umožnil slávenie liturgie tvárou
k ľudu, a tak sa slávenie sv. omše presunulo od oltára umiestneného v apside
kostola bližšie pred zrak veriacich, a má
tvar stola. Podľa tradičného cirkevného
zvyku a symboliky má byť táto stolová doska kamenná a tento oltár má byť pevný,
t.j. zapustený do podlahy, aby sa ním nedalo hýbať a má byť konsekrovaný.
Z toho dôvodu sa na bývalom oltári
z čias tridentskej liturgie už sv. omša neslávi, v mnohých prípadoch sa využíva ako
bohostánok.
Žiaľ, využi�e nemá len ako
bohostánok,
ale v množstve
prípadov slúži
zadná
strana
tohto, častokrát
mimoriadne
umelecky hodnotného diela
ako skladisko.
Nie je zriedkavosťou, keď niekedy nazrieme

za oltár, nájsť tam odložené metly, stojany
na stromčeky, kve�náče, vysávače, vedrá,
handry - jednoducho všetko to, čo sa má
akoby skryť pred zrakmi ľudí. Otázka nas�skajúca sa do mysle znie: je správne tolerovať priestor za bohostánkom, ktorý je
najposvätnejšou časťou chrámu, za skladisko materiálu? V našich domácnos�ach
si v obývačke či spálni �ež neodkladáme
sezónne veci za sekretár alebo si nerobíme sme�sko za posteľou. Prečo sa vždy
snažíme ísť tou jednoduchšou cestou,
ktorá celkom evidentne devalvuje posvätný priestor presbytéria a bohostánku?
Bolo počuť množstvo výhovoriek, prečo je
to „uskladnené“ zrovna za miestom, kde
sa uchováva Eucharis�a. Ale výhovorky
nič nepomôžu, pokiaľ sa nezačne konať.
Za kostol je zodpovedný v prvom
rade správca kostola (farár) a ten môže
kus zodpovednos� previesť aj na kostolíka (kostolníčku), ktorý si má svedomito a zodpovedne plniť svoje kostolnícke
povinnos�. Zodpovedný kňaz kostolníka
správne mo�vuje, ale aj v rámci možnos�
v láske poučuje, aby kostolník aspoň sčas� poznal aj teologické pozadie všetkého,
čo sa v chráme nachádza a čo sa v chráme
koná. Je nemysliteľné, aby kostolníci považovali miesto za oltárom za skladisko.
Je hrubá nezodpovednosť, ak kostolníci
nie sú od kňaza vedení aj v správnom chápaní liturgie (kostolník nesmie povedať,
že teraz sa hodí biela palla na kalich, hoci
má byť ﬁalová, či používať kalichové véla
ako obrúsky na stolík!).
V láske a v porozumení sa dá veľa

dosiahnuť a ak kňaz má záujem o chrám,
vedie k láske o chrám aj kostolníkov
a kostolníci sa potom s láskou a samostat-

POZNÁMKA

POZNÁMKA
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Oltár je hľa, tvoj stôl svätý...

ne starajú aj o čistotu v chráme, o čistotu
liturgických rúch, vyleštenie bohoslužobných nádob, orezanie sviečok a podobne.
Uvedené postrehy sa našťas�e nevzťahujú paušálne na všetkých, no treba
povedať, že v týchto prípadoch sa nesmieme uspokojiť s 50%, 70%, či 90% spokojnosťou, ale musí byť naplnená stopercentná miera zodpovednos�, či sa jedná
o katedrálu alebo o malý dedinský kostolík. Lebo v oboch je prítomný Boh. A na
záver otázka: Ako je to v našom kostole?
Dr. Zaťko

Pôstna disciplína kresťanov katolíkov podľa smerníc biskupov

Kán. 1249: Všetci veriaci, každý svojim spôsobom, sú z božského zákona povinní konať pokánie:
aby sa však všetci medzi sebou spojili v istom spoločnom konaní pokánia, predpisujú sa dni pokánia, v ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe, konať skutky nábožnos� a
dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinnos� a najmä zachovávaním
pôstu a zdržiavania sa mäsa poľa normy nasledujúcich kánonov.
Kán. 1250: Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka a Pôstne obdobie.
Kán. 1251: Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov sa má zachovať každý piatok roka, ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami; avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst sa má zachovávať na Popolcovú stredu a v Piatok umučenia
a smr� nášho Pána Ježiša Krista.
Kán. 1252: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu
však zaväzuje všetkých plnoletých až do zača�a šesťdesiateho roku života. Duchovní pas�eri a rodičia sa však majú starať, aby aj �, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavaniu
sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.
Kán. 1253: Konferencia biskupov môže bližšie vymedziť zachovávanie pôstu a zdržiavanie sa
mäsa, ako aj úplne alebo čiastočne zameniť pôst a zdržiavanie sa mäsa za iné formy pokánia,
najmä za skutky dobročinnej lásky a cvičenia nábožnos�.
Pôstna disciplína schválená na 8. zasadaní Konferencie biskupov ČSFR v Brne dňa 20. januára
1992 pre všetky diecézy (pla� dodnes):
§ 1: Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržiavania sa mäsitých pokrmov a pôstu.
§ 2: Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v �eto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:
(1) zdržovanie sa mäsitého pokrmu;
(2) skutok nábožnos�: účasť na svätej omši alebo krížová cesta alebo bolestný ruženec;
(3) čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút;
(4) skutok lásky blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva
cintorína spojená s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.,
(5) zrieknu�e sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie.
Prevzaté z www.kbs.sk - pôstna discipína
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val celý Bohu, ktorého miloval
a národu za ktorý, bol ochotný
obetovať všetko a bojovať zaň
až do konca.

Andrej Hlinka - kňaz, pápežský protonotár a poli�k, prekladateľ, publicista,
významný človek slovenských dejín.
Andrej Hlinka, osobnosť, ktorá zanechala nezmazateľnú stopu v dejinách
Slovenska a v srdciach Slovákov. Rodák
z Černovej pochádzajúci z jednoduchej
mnohopočetnej rodiny sa napriek životným ťažkos�am stal kňazom, ktorý tento
úrad zastával v každom okamihu svojho života a na akomkoľvek mieste, kde
sa kedy nachádzal. Málokto vie, že mu
týždeň pred vysviackou zomrela matka,
s ktorou mal veľmi osobný a vrúcny vzťah
a nemohol sa zúčastniť ani na jej pohrebe.
Akoby Boh chcel, aby naozaj opus�l všetko
a dal sa do jeho služieb, podobne to môžeme vidieť aj v životoch toľkých veľkých
osobnos� katolíckeho života. Tento „krok“
sa naozaj vypla�l, pretože Hlinka sa daro30

Hlinku by sme v dnešných
časoch nazvali geniálnym manažérom, pretože vedel získať
prostriedky všetkého druhu
na všetko, čo si zaumienil, ale
vždy to bolo na chválu Boha
a na dobro slovenskému národu. Veľmi pomohol pri výstavbe farskej budovy v Černovej
aj pri stavbe kostola, ktorý bol
údajne postavený za 18 mesiacov. Už ako farár na svojom
prvom mieste v Liptovských
Sliačoch postavil na nohy farnosť po všetkých stránkach.
Neskôr sa jeho doživotnou zastávkou stala fara v Ružomberku, na ktorej 16. 8. 1938 zomiera. Všade, kde bol,
vedel presne, čo ľud potrebuje. Zakladal
svojpomocné spolky, bojoval pro� alkoholizmu, založil Ľudovú banku, kníhtlačiareň
Lev, bol redaktorom Ľudových novín, zriadil časopis Slovák, bol predsedom Spolku
sv. Vojtecha, jeho sociálny a kultúrny rozmer bol nesmierny. Od roku 1896 pôsobil
v Ľudovej strane Uhorska, neustále bol činný vo veciach poli�ckých, napriek tomu, že
nie vždy mal úspech vo voľbách a nakoniec
opus�l stranu kvôli jej nedostatočnej činnos� voči maďarizácii. V roku 1918 zakladá
Slovenskú ľudovú stranu, ktorá po voľbách
roku 1925 zmenila meno na Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu. Kvôli jeho ak�vite
bol neustále v nemilos� maďarskej vlády
i jej predstaviteľov na Slovensku, budapeš-

dite a ani svet o tom nevie.“ Tu môžeme
vidieť rozdiel osobnos� Andreja Hlinku pri
porovnaní s dnešnými poli�kmi. On vedel,
kde je dôvod utrpenia ľudu a upozorňoval
na to. Nebál sa kázať hoc aj nevhod práve
tomu ľudu, ktorý biedil a nezvaľoval chybu iba na druhých. Vedel, že aj slovenský
ľud veľmi chybí, uvedomoval si to a konal.
Avšak ako vedel kárať ľud, nezabúdal naň
a neustále ho bránil, aby viacej naň neútočili a nekonali zlobu a bezprávie jeho
národu.

OSOBNOSŤ

OSOBNOSŤ

Andrej Hlinka (1864 - 1938)

�anska tlač mu �ež nič nedarovala. Práve
cez tlač Andrej Hlinka konal osvetu, informoval a bojoval za práva národa. Hlinka,
zdá sa, našiel vždy spôsob ako hovoriť
o pravde. Na stránkach Ľudových novín
v roku 1898 boli napísané aj �eto slová:
„Kde na svete máte ľud, ktorý by trpel,
aby sa mu v nezrozumiteľnej reči úradovalo? Nikde! Kde na svete máte ľud, ktorý by zniesol, aby sa mu vynášali zákony,
ktoré sú v pro�ve s jeho svedomím, náboženstvom a všetkým, čo je človeku drahé
a sväté? Nikde! ... Nemota je príčinou, že
trpíte samé neporiadky, že hladujete, bie-

Biskup Alexander Párvy ho neprávom
suspendoval, ale z tejto
suspendácie ho rehabilitovala Sv. stolica, bol trikrát
vo väzení, napriek tomu
chodil po Slovensku, rečnil,
burcoval ľud, chodil po celej Európe. Vtedajšia moc
na Slovensku mu robila
problémy s vycestovaním,
nedali mu pas na návštevu
Ameriky, preto túto cestu
uskutočnil až na druhý pokus. Na cestách zháňal podporu, hovoril o skutočnej
situácii slovenského ľudu,
o tom, ako musí bojovať aj
o možnosť učiť sa vo svojom rodnom jazyku a mnohým otváral oči. Nesmierne
ho zasiahla správa o masakri v Černovej roku 1907,
kedy černovský ľud chcel
zabrániť vysviacke svojho
nového kostola bez prítomnos� Andreja Hlinku,
za pomoci ktorého bol kostol vybudovaný. Žandári
vtedy do zhromaždeného ľudu vyslali 50 výstrelov, zomrelo 15 ľudí. Táto
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začiatok o 9:00 sv. omšou v Katedrále
sv. Mar�na

zaujímaví hos�a
možnosť prehliadky seminára

Jeho zápas nebol márny ani
prehraný, aj keď mnohé životné
sklamania by už bežného človeka dávno položili. Avšak nedostalo sa mu pokoja ani po smr�.
Jeho meno bolo zneužité organizáciou tzv. Hlinkovej gardy, pričom
s jej činnosťou by pravdepodobne
Andrej Hlinka nikdy nesúhlasil.
Dodnes nevieme, kde sa
nachádza telo Andreja Hlinku.
Najprv bolo uložené na cintoríne
v Ružomberku, potom ho preniesli
do mauzólea špeciálne vybudovaného
na tento účel, neskôr bolo prevezené
do Dómu sv. Mar�na v Bra�slave, kde jeho
presklená truhla zostala do roku 2003.
Možno je to lepšie, že nevieme, kde sa nachádzajú pozostatky tohto veľkého človeka, inak by hrozilo ďalšie zneužívanie jeho
mena a osoby.
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V mnohom je život Andreja Hlinku
prínasledovania hodným vzorom,
kladom v spoločenskom, poli�ckom
a v neposlednej rade náboženskom živote
pre každého človeka, nevynímajúc žiaden
stav. Preto nezabúdajme a snažme sa o to,
aby nikto, žiadna generácia po nás nezabudla na tohto velikána slovenských dejín.
Mar�n Agner

OBJEDNÁVKA ČASOPISU

(objednávkový lístok z čísla 2-2010/2011, apríl 2011)
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.
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ju, prosíme, do 2 týždňov od doručenia.
Uhraďte

My prídeme...
A vy?
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POZVÁNKY

OSOBNOSŤ

Deň otvorených dverí 2011

masakra mala veľký ohlas v zahraničí. Najmä vďaka historikovi
Setonovi Watsonovi (Scotus Viator)
a Bjornstjerne Bjornsonovi, nórskemu spisovateľovi, ktorý upozornil celý svet na útlak Slovákov
v Uhorsku. Hlinka kvôli tejto tragédii veľmi žialil, no nezlomilo ho to
a ešte viac burcoval.

RELAX A SÚŤAŽENIE

Tajnička

človek, Nazaret,
pôst, rieka, kríž,
Ninive, ryba,
apoštol, anjeli,
Kristus, Pán, Boh,
Jonáš, pokánie,
šťas�e, víno,
bohatý, žena,
zákon, vykupiteľ, krv, otec,
syn, kniha, Joel,
Ján, obloha,
klinec, hora,
zvesť, Herodes,
zjavenie, oko,
more, sen, deň,
utrpenie, láska,
dobrá, múdrosť,
svätý

Návod:
1. Ide o klasickú osemsmerovku!
2. Musíš poskladať biblický citát nasledovným spôsobom:
1-3 riadok: nájdeš 1. slovo vety
4-6 riadok: nájdeš 2. slovo vety
7-9 riadok: nájdeš 3. slovo vety
10-12 riadok: nájdeš 4. slovo vety
13-15 riadok: nájdeš 5. slovo vety
16-18 riadok: nájdeš 6. slovo vety
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 posledného čísla je: počet kapitol Sv. Písma je 1334, teda
citát Jn 13, 34 - „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali...“
Za
účas�
šéfredaktora
sme
vyžrebovali
Máriu
Jánošovú
zo
Senice.
Srdečne
gratulujeme
a za vylúštenie tajničky posielame vecné ceny a ročné predplatné nášho časopisu.
autor tajničky: Tibor Fehér
Tešíme sa aj na ďalších riešiteľov tajničky!
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