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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.

„Ako strieda sa noc za nocou, deň za tmou,
i v ADSUMe sa strieda šéfredaktor za šéfredaktorom.“
Nastúpiť do rozbehnutého vlaku by niekto
považoval za šialené.
Nastúpiť do rozbehnutého vlaku nášho časopisu
Adsum, ktorý už má dvadsaťdva rokov, nie je šialené, ale ani jednoduché.
Náš časopis je projekt
veľmi osobitý, ktorý by dovolím si povedať - bez
pomoci Najvyššieho a vašej, už dávno neexistoval.

ÚVODNÍK

Aj vy ste spolutvorcovia...

Veľmi si vážime,
že nás čítate a aj takto môžeme byť my k vám - a vy
ku nám bližšie.
A pri tejto príležitos� mi prichádza na myseľ
otázka: Čo by ste chceli
čítať v Adsume? Pri každom novom čísle berieme
do úvahy aj vaše podnety a postrehy.
Keďže je vás čitateľov taká ohromujúca škála a každý jeden z vás ste jedinečný, všetky čísla časopisu Adsum sú vždy iné a vždy originálne. V tomto
koncoročnom čísle vždy býva viac fotograﬁí, svedec�ev povolaní, proﬁlov
bohoslovcov a otváranie pomyselných dverí nášho seminára.
Chcem vás poprosiť, naďalej nám posielajte vaše ohlasy na náš časopis, ktorým sa vám chceme ešte viac priblížiť. Rozprávajte sa s nami,
ak nás stretnete, aj o tom, čo by ste chceli čítať, a modlite sa prosím
za nás.
Mar�n Agner
šéfredaktor
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Aj uplynulý akademický rok 2010/2011 priniesol množstvo akcií a poduja�, ktoré
sme v bra�slavskom seminári spoločne absolvovali. Ponúkame vám prehľad niektorých akcií, aby boli zaznamenané nielen pre históriu, ale aj na ukážku našich činnos�.

1. Duchovná obnova „On the rock“ v seminári pre
Minfákov;
5. Ministérium lektorátu, udeľoval Mons. R. Bezák, arcibiskup;
6. Ministérium akolytátu, udeľoval Mons. S. Zvolenský, arcibiskup;
7. Kandidatúra, hl. celebrant Mons. S. Zvolenský, arcibiskup;
11. Duchovná obnova pre žiakov ZŠ sv. Uršule;
12. Vychádza veľkonočné číslo časopisu ADSUM, náklad 2500 ks;
13. a 14. V aule RKCMBF sa koná Biblická olympiáda;
14. Pôstna akadémia 2011;
15. Veľkonočná prax vo farnos�ach;
17. Seminár hos� mladých - VíkvetFest - Kvetná nedeľa;
24. Veľká noc 2011;

ROK 2010
September

9. - Otvára sa brána dokorán - privítanie nových prvákov v seminári;
15. - 19. Seminárska púť do Francúzska: Annecy, Ars;
21. Otvorenie akademického roka - VENI SANCTE 2010;
27. Vystavená koruna z veže Katedrály sv. Mar�na;

Október
12. HNUS - divadelné predstavenie seminaristov počas Bra�slavských misií;
12. Konferencia: 60 rokov zo života katolíckej bohosloveckej fakulty;
11. - 13. Bra�slavské mestské misie;

November
6. Liturgicko-spoznávací výlet do Ostrihomu;
11. Svätomar�nské trojdnie;
24. Požehnanie reverend spolubratom druhákom;

December
15. Vychádza vianočné číslo časopisu ADSUM, 22. ročník, náklad 2500 ks;
16. Vianočná pohoda v seminári 2010 - spoločná večera, program;
17. - 21. Exercície v Marianke;
21. Vianočná prax vo farnos�ach;
30. Relikvie svätého Cyrila v Kňazskom seminári a v Katedrále sv. Mar�na;

ROK 2011
Január

10. Požehnanie príbytkov v seminári a začiatok skúškového obdobia;

Február
1. Básnická zbierka Cirkus, básnika bohoslovca M. Agnera;
5. Ktosi Ťa volá 2011;
ročníkové výlety;
14. Sviatok arcidiecézy i teologickej fakulty;
22. Púť bohoslovcov do Svätej zeme;
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10. Výročie posviacky Katedrály sv. Mar�na v Bra�slave;
24. Prezentácia apoštolskej exhortácie VERBUM DOMINI;

Apríl

Máj
8. Deň otvorených dverí 2011 v Bra�slavskom seminári;
10. ustanovenie novej „vlády“ v seminári: Milan Cehlárik (duktor),
Radovan Rajčák (viceduktor), Peter Kizek (ceremoniár),
Ján Fábik (viceceremoniár) a Marián Lukáč (duktor prvákov)
11. pon�ﬁkálna sv. omša z príležitos� 6. výročia zvolenia Benedikta XVI.;
13. Voľby šéfredaktora časopisu Adsum: Mar�n Agner;
21. Detská púť v Marianke;
22. Seminaris� na oslave svätého Urbana v Radošovciach;
27. Evanjelizačné predstavenie seminaristov na poduja� Noc kostolov v Seredi;

Z DIANIA V SEMINÁRI

Z DIANIA V SEMINÁRI

Kalendárium 2010/2011

Marec

Jún
9. Vychádza letné číslo časopisu ADSUM, náklad 3000 ks;
10. Slávnostné Te Deum - ukončenie akademického roka a promócie;
11. Kňazské a diakonské vysviacky;
13. Odchod na letné prázdniny;
Spevácke zbory v našom seminári
Počas roka nám v Kaplnke Svätého Kríža na sv. omšiach hrali rôzne gospelové skupiny: speváčka Mária Podhradská so svojím manželom a deťmi, Chrámový zbor zo Senca,
mládežnícky zbor z farnos� Bra�slava – Blumentál, slovensko–chorvátsky zbor z Devínskej
Novej Vsi, mládežnícky zbor DeDe pozostávajúci z Devínskonovovešťanov a Dúbravčanov,
mládežnícky zbor “MisHo band“ z bra�slavskej Devínskej Novej Vsi, Richard Čanaky
a kapela FBI, Braňo Letko s kolek�vom.
Pravidelne - v utorky - sväté omše v seminárnej kaplnke celebroval Mons.
S. Zvolenský, bra�slavský arcibiskup, a každú tre�u stredu v mesiaci mal svätú omšu trnavský arcibiskup Mons. R. Bezák.
redakcia
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Človek má vpísaný vo svojej prirodzenos� fakt, že je niekým, kto potrebuje
určité spoločenstvo. Ako povedal ﬁlozof
Aristoteles: „Človek je tvor spoločenský.“
Z toho vyplýva, že spoločnosť musí vždy
niekto riadiť a spravovať, aby sa zveľaďovala a smerovala k dobru všetkých, ktorí
ju tvoria. Samozrejme, autorita musí byť
legi�mna a nesmie odporovať prirodzenému zákonu a Božiemu zákonu, pretože každá taká autorita a moc pochádza
nie od ľudí, ale od Boha. Ak by sme moc
v spoločnos� postavili len na človeku,
taká moc by dostala pominuteľný a nedostatočný základ, ako je nedostatočný
a pominuteľný človek sám. Čosi podobné pla� nielen o celej spoločnos�, ale aj
o každej rodine, o každom spoločenstve,
ako aj o Katolíckej cirkvi a �ež o našom
seminári. Možno to znie zložito, ale
aj kňazský seminár ako inš�túcia, kde sa
pripravujú mladí muži na najvznešenejšie
poslanie, je vo svojej štruktúre postavený na tzv. „hierarchickom zriadení“. Je to
spôsob vykonávania autority, ktorý ustanovil Ježiš Kristus. V našom seminári tvoria hierarchiu: arcibiskupi, rektor, prefekt,
špirituáli. Okrem nich u nás jestvuje aj tzv.
„vláda“ pozostávajúca z určených a vymenovaných bohoslovcov.
Kňazský seminár funguje ako jedna veľká rodina. O túto rodinu sa treba
starať, čo zabezpečujú naši predstavení.
Úlohou „seminárskej vlády“ je pomáhať
predstaveným pri spravovaní a udržiavaní
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seminára. Je to�ž potrebné zvládať mnoho menších úloh, o ktoré sa naopak delia
bohoslovci, čím majú možnosť prispieť
k spoločnému dobru (podobne ako v rodine).
Sú to napr. domáce práce, drobné
opravy, rôzne brigády, sprevádzanie nových prvákov počas prvého roka formácie
a liturgické služby počas jednotlivých slávení. Seminársku vládu tvoria:
Hlavný duktor a viceduktor: slovíčko „duktor“ pochádza z la�nského slova „duco“, čo prekladáme ako sloveso
„viesť“. Ide teda o bohoslovcov, ktorí
„vedú“ a dohliadajú na všetky drobné domáce práce, brigády, opravy a rôzne iné
služby zabezpečujúce chod seminára.

Bohoslovci vymenovaní do funkcie ceremoniárov zabezpečujú všetky
liturgické slávnos�, ktoré sa uskutočnia
v seminári. Starajú sa o kaplnku, správne
vykonávanie liturgie aj o hmotné zabezpečenie všetkých potrebných vecí ohľadom slávenia svätých omší.
Prvácky duktor: Ide o bohoslovca,
ktorý sa venuje bratom prvákom a spre-

vádza ich počas ich prvého roku pobytu
v seminári. Zoznamuje ich s jednotlivými
bodmi programu, so životom v seminári
a pomáha im prekonávať rôzne ťažkos�
a staros� v komunikácii s predstavenými.
Radovan Rajčák
viceduktor

Z DIANIA V SEMINÁRI

Z DIANIA V SEMINÁRI

„Niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh.“–
alebo „seminárska vláda“ (porov. Rim 13,1)

ceremoniársky a duktorský rozpis služieb

Hlavný ceremoniár a viceceremoniár:
každý z nás určite dobre pozná slovo „ceremónia“. Ide o slávnostnú udalosť s určitým dejom. Na túto dohliada človek, ktorý
zabezpečuje jej správny a riadny priebeh

- ceremoniár. Tento musí zabezpečiť všetky detaily a potrebné skutočnos� k danej
„ceremónii“.
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„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali
hojnejšie“ (Jn 10, 10)
Súčasťou prípravy k prija�u sviatos� kňazstva je aj prax bohoslovcov. Je to čas
nových skúsenos� získavaných „za múrmi seminára“, ale aj za „múrmi“ sŕdc ľudí prežívajúcich rados� i staros� každodenného života. Štvrtáci hľadali tento školský rok cestu
do sŕdc ľudí liečených na onkológii a do sŕdc rómskych de� z Plaveckého Štvrtku. Sú to
dve miesta, ktoré možno na prvý pohľad ovláda bieda ľudského života. Avšak sú to aj
dve miesta, na ktoré prichádza Kristus prinášajúci plnosť života víťaziacu nad každou
biedou. A práve stretnu�e s Kristom, spoznanie jeho pohľadu na náš život a prija�e
jeho vôle nám dáva hojnosť života.
„Učiteľ, kde bývaš?“ (Jn 1, 38)
Praxi v nemocnici, a ešte k tomu na
onkológii, som sa chcel najprv vyhnúť.
Uvedomujem si to�ž, že si to vyžaduje veľkú dávku odvahy.
Napokon som sa
odhodlal a musím povedať, že
najviac ma oslovil
úžasný vnútorný
pokoj niektorých
pacientov a �ež
ich veľká túžba po
živote. Myslím, že
stretnu�e tohto
charakteru
si
najprv
vyžaduje
byť ľudským, až potom hovoriť o Kristovi.
V Plaveckom Štvrtku bol oslovujúci záujem
de�, ktoré boli síce zo začiatku nedôverčivé,
no neskôr prejavili veľký záujem. Akosi podvedome cí�li, že prinášame čosi viac ako
len pomoc so zaradením do spoločnos�.
(Radovan Rajčák)
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„I povedal som: Čo mám robiť, Pane?...“
(Sk 22, 10)
Pri chorých v nemocnici si človek hlbšie
uvedomuje, čo je bolesť, utrpenie a samota. Pacien� reagovali
na svoje utrpenie rôzne, buď prijímali svoj
kríž, alebo ho neprijímali. Niekedy bolo
cí�ť i úzkosť a strach.
V tejto ich ťažkej situácii som si uvedomil, aké je dôležité
chorých ľudí vypočuť
a venovať im čas.
Často
potrebovali
pocí�ť, že má o nich
niekto záujem. Prax v Plaveckom Štvrtku
bola pre mňa veľmi obohacujúca. Tu som
skôr pociťoval potrebu opačného postoja
– tu sa to�ž odo mňa očakávalo, že budem
ja ten, ktorý viac hovorí a od ktorého vychádza inicia�va. (Ján Fábik)

Pri chorých som vnímal príchod Boha
do ich životov práve cez utrpenia. Mnohí
sa to�ž práve počas utrpení začínajú viac
zamýšľať nad svojím životom. Pre Rómov
je veľkým Božím dotykom a zázrakom záujem druhých ľudí o ich problémy, čo vedia
aj veľmi oceniť svojim priateľstvom a vďačnosťou. (Marián Lukáč)

„Vtedy ustanovil Dvanás�ch, aby boli s
ním...“ (Mk 3, 14a)

Moja príprava na kňazstvo by sa bez
týchto ľudí nezaobišla, pretože trpiaci nám
poukazujú na pravé hodnoty v živote a nie
na márnosť sveta. Či už v Plaveckom Štvrtku
alebo v nemocnici, vždy je potrebný vzťah.
Druhý človek musí pocí�ť, že som prišiel za
ním a že mi na ňom záleží. Je to aj prejav
Božej dobroty, keď Pán posiela ľudí v pravý
čas na správne miesto. Niekedy nie je po„Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že trebné nič hovoriť, ale len byť pri druhom
ťa mám rád...“ (Jn 21, 17)
a možno vziať jeho ruku, aby pocí�l teplo
dlane. (Peter Drbohlav)
V nemocnici sme boli na oddelení, kde
ľudia často stoja už na prahu života. I keď ja
Praxe bohoslovcov sú dobrou školou do
som sa k nejakým dlhším debatám o zmys- života a pastorácie. Pomáhajú priblížiť sa
le života nedostal, predsa som pociťoval, že viac k človeku.
túžia po prítomnos� blízkej osoby. Tí, ktorí
Pootvorené srdcia ľudí, zračiace sa raboli veriaci, nachádzali túto blízku osobu dosťami i utrpením života, sú svedectvom
hlavne v Ježišovi a samozrejme v svojich túžby po Bohu, ktoré pomáha aj nám sablízkych. U týchto ľudí ma oslovila trpezli- mým dôkladnejšie nazrieť za „múry“ našich
vosť a dôvera v Boha. A ešte ich vďačnosť vlastných sŕdc. A tak aj my sami máme možza každú maličkosť. Nová skúsenosť mi po- nosť stále viac spoznávať, že plnosť života
ukázala na vlastné nedostatky vďačnos� nám ponúka Kristus.
za všetko to, čo mám. V osade v
Július Pomšár
Plaveckom Štvrtku sme prichádzali do
kontaktu hlavne s deťmi a mladými.
A môžem povedať, že
aj v nich je túžba žiť
šťastný život. Oslovili
ma najviac malé de�,
ktoré sa chceli učiť
a získavať nové informácie a poznatky.
Jeden mladý muž vyjadril zasa túžbu, že
by sa chcel oženiť, ale
musí si nájsť prácu a to
nie je pre neho ľahké.
(Milan Cehlárik)

Z DIANIA V SEMINÁRI

Z DIANIA V SEMINÁRI

Prax bohoslovcov

„Pane, ukáž nám Otca...“ (Jn 14, 8)
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Dostalo sa mi veľkého daru. Väčšieho,
ako som si bol býval myslel. Tohtoročnú
Veľkú Noc som mohol stráviť spolu
s malým misijným �mom medzi Slovákmi
v Rumunsku. Túto neobvyklú príležitosť som
dostal prostredníctvom
môjho rodáka pátra
Miroslava, redemptoristu.
Redemptoris�
chodia medzi Slovákov
do Rumunska už dlhší
čas, no a pre mňa diecézneho bohoslovca to
bola jedinečná možnosť
a skúsenosť na celý život.
Vyrazili
sme
v pondelok po Kvetnej
nedeli ráno. Prešli
sme cez Maďarsko
smerom do Nadlaku, našej prvej zastávky v Rumunsku. Posádku tejto misie tvorili dvaja pátri redemptoris�
Miroslav a Jozef, bohoslovec redemptorista Erich, Janka-laička z Trenčína (spolu
s Erichom boli v Rumunsku už niekoľ-

kokrát) a ja. Po asi 6 hodinách cesty
cez Maďarsko sme prekročili hranice
s Rumunskom práve v meste Nadlak, kde
žije asi 4000 Slovákov. Tu
chystajú
redemptoris�
v auguste misie. Tak sme
s pánom farárom spravili
malý rozhovor, ktorý viedol
Erich v maďarčine, pán farár vedel zopár slov aj slovensky, ale inak je Rumun
s bulharskou národnosťou. Po maďarsky vedel,
pretože v jednom z dvoch
seminárov v Rumunsku
sa vyučuje v maďarčine.
No po hodinovej zastávke sme šli do Temešváru.
Tu nás prichýlila komunita sestričiek fran�škánok.
Je ich tu 10, z toho je sedem Sloveniek. Na druhý
deň sme si pozreli mesto Temešvár a trochu pomohli v záhrade sestričiek. V stredu
sme dorazili do Bu�nu, vzdialeného asi 70
km južnejšie pri rumunsko-srbských hraniciach, ktorý bol cieľom našej cesty.
Bu�n je ﬁliálkou mestečka Gataia,
vzdialeného cez 10 km, avšak do Bu�nu
nie je vybudovaná asfaltová cesta,
a tak je cesta náročnejšia. Okrem katolíkov, ktorých je tu najviac (vyše
200), tu žijú aj evanjelici, pravoslávni
a letničiari. Mladý, ani nie tridsaťročný
maďarský kňaz, ktorý spravuje farnosť
Gataia, pod ktorú patrí aj Bu�n, má asi
sedem kostolov. Z toho dôvodu by tam
mohol prísť cez sviatky veľmi málo.
Nedeľnú sv. omšu v Bu�ne máva raz za
dva týždne.

veľký zážitok.) Mali sme možnosť prísť
aj na biskupský úrad a stretnúť sa s otcom biskupom osobne. Na Zelený štvrtok
a vlastne po celý čas sviatkov naša prvoradá úloha bola, byť s ľuďmi, sláviť sväté
omše alebo obrady
pobožnos�, veľa sme
sa venovali deťom
a mládeži. Keďže synte�zátor, ktorý mali
v kostole, nefungoval, hrával som často
na gitare, spievali sme
pri omšiach, snažili
sme sa každú liturgiu
urobiť čo najkrajšiu a
najlepšiu. Nevynechali
sme ani spev pašií
na Veľký Piatok, spevy
žalmov, hoci aj bez hudobného sprievodu.

Na ľuďoch tam bolo cí�ť, že sú vďační
za našu prítomnosť, a dávali nám to patrične najavo. Viera v tých ľuďoch stále je,
aj slovenská iden�ta, ale nemá sa tam
o ňu už viac kto starať a to je veľká ško-

ZO SVETA

ZO SVETA
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Veľká Noc v Rumunsku

Keď sme dorazili, najskôr sme sa zoznamovali s ľuďmi a okolím, bola večerná sv. omša. Janku tu poznali aj de� aj
dospelí, to bola pre nás veľká výhoda,
nemuseli sme nadväzovať novú komunikáciu. Na zelený štvrtok sme šli bez Janky
s pánom farárom naspäť do Temešváru
na omšu svätenia olejov. Ktorú celebroval
otec biskup Mar�n Ross. Sv. omša bola
v štyroch jazykoch la�nskom, rumunskom, maďarskom a nemeckom. (Bol to

da. De� už nemajú slovenskú školu, a tak
vedia už málo slovensky. Snáď ak je to
Božia vôľa, niečo sa postupom času udeje a možno tam prídu aj slovenskí kňazi
na dlhší čas. Ľudia nám pri odchode vraveli, aby sme na nich nezabudli, a môžu
si byť is�, že my nezabudneme.
Mar�n Agner
(foto archív M.A.)
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Actus paenitentialis - úkon kajúcnosti

V našom seriáli o svätej omši sa za�aľ stále
venujeme úvodným obradom, do ktorých patrí
úvodný spev, ktorý sprevádza kňaza a posluhujúcich k oltáru, uctenie oltára, pozdrav, úkon kajúcnos�, vzývanie Pána (Kýrie), oslavná pieseň
(Glória) a modlitba dňa. Ako hovorí Rímsky misál vo všeobecných smerniciach v bode 24, „Ich
úlohou je utvoriť spoločenstvo zo zhromaždených
veriacich a správne ich pripraviť na počúvanie
Božieho slova a na dôstojné slávenie Eucharis�e.“
Tentokrát si - podobne ako v predošlých článkoch o predchádzajúcich obradoch - viacej pripomenieme úlohu i históriu úkonu kajúcnos�.
Úkon kajúcnos�, hoci nemá váhu sviatostného rozhrešenia, má na začiatku omše veľký
význam a možno sa naozaj očis�ť od hriechov
vzbudením si úprimnej ľútos�, pričom je nám
na pomoci aj prosba kňaza, Božieho služobníka,
o odpustenie hriechov. Pravda, pri ťažkých hriechoch, hoci dokonalou ľútosťou môžeme získať
posväcujúcu milosť a odpustenie, nemožno ísť
na sväté prijímanie, lebo kajúcnika viaže povinnosť sviatostného zmierenia; no veľký úžitok
po dobrom úkone kajúcnos� je v tom, že veriaci
môže s očisteným srdcom sláviť (okrem prijímania) sväté tajomstvá.
Človek si je vedomý svojej nehodnos� pred
Pánovou tvárou. Aj Mojžiš sa chvel, keď sa mal
priblížiť k Bohu. A sám Kristus nám pripomína,
že je nevyhnutné zmieriť sa s bratom prv, než
máme položiť svoj dar pred oltárom (Mt 5, 23).
Didaché (14, 1) predpisuje, že treba sa vyznať
z hriechov, aby obeta, ktorú máme priniesť, bola
čistá. Veriaci vie, že vyznanie hriechov nie je len
uvedomenie si svojich chýb a prehreškov. Vie,
že Božia dobrota a milosrdenstvo môže odstrániť
zlo, ktoré je v človeku. Veriaci túži zbaviť sa ťarchy hriechov a prosí o Božiu milosť, aby mohol
mať dôstojnú účasť na slávení svätých tajoms�ev.
Na základe tohto chápania možno porozumieť,
prečo sa vo východnej i západnej liturgii nachá-
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dzali a nachádzajú formy úkonu kajúcnos�.
(Mons. V. Malý)
Obrad úkonu kajúcnos� (Conﬁteor Vyznávam) je v liturgii prítomný od 11. storočia.
Spočiatku to bola viac privátna modlitba kňaza
(odpovedali mu len miništran�, po la�nsky), misál Pavla VI. mu však dáva novú dimenziu a spoločne, celé spoločenstvo vyznáva, že sme vinní
a že žiadame o odpustenie. Je v ňom aj chvíľa
�cha, v ktorom sa každý môže vhĺbiť do seba.
Úkon kajúcnos� sa stal prvkom ak�vnej účas�
veriacich na omši. Stal sa integrálnym prvkom
úvodných obradov a má za cieľ, aby veriaci mali
požadované podmienky na užitočnú účasť na liturgii slova a na liturgii Eucharis�e. Nový misál
má rôzne formy úkonu kajúcnos�. Ako prvá forma sa uvádza tradičná formula Conﬁteor, potom
je kratšia formula na spôsob dialógu a tre�a formula nahrádza aj Kyrie. K týmto formám sa v nedeľu pripája obrad požehnania vody a pokropenia veriacich (Asperges, lat. aspergere: kropiť).
V obrade úkonu kajúcnos� sú štyri prvky:
a) výzva na vyznanie hriechov, b) krátke posvätné �cho na spytovanie svedomia a ľútosť, c) vyznanie viny, d) modlitba kňaza o odpustenie.
Úkon sa začína výzvou na vyznanie hriechov
a hovorí ju celebrant. Potom nasleduje chvíľa
�cha: má bezpochyby svoj význam. Ňou sa spoločné vyznanie stáva osobným úkonom. Chvíľa
posvätného �cha pomáha sústredene sa vnoriť
do seba a oľutovať hriechy. Toto �cho treba považovať za časť slávenia, a preto mu treba dať dostatočný priestor, lebo je to liturgický úkon a nie
prerušenie liturgie. Nasleduje slovné vyznanie
viny, ktoré môže mať tri formy. Sú obohatením
a vzácnym variantom úkonu kajúcnos�. Záver
úkonu tvorí modlitba za odpustenie, pričom
každá z troch formúl vyznania sa končí tou istou
prosbou: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci
Boh...

Úkonu kajúcnos�, hoci nemá hodnotu sviatost- Tak poskytujú možnosť ozveny liturgie dňa alebo
ného rozhrešenia, predsa možno pripísať očis- aj čítaní už v samom úkone kajúcnos�. V národných misáloch sú už vypracované viaceré texty
ťujúcu účinnosť.
tejto formy, a to aj - ako je aj v našom slovenPrvá formula je najznámejšia: ide o Conﬁteor,
skom misáli - na jednotlivé obdobia v liturgickom
pričom text tejto formuly sa vyvinul vo franskej
roku. Pre svoju povahu sa tre�a forma úkonu
liturgii. Na začiatku sa všetci (kňaz i ľud) vyznávakajúcnos� odporúča najmä na nedele a sviatky,
jú všemohúcemu Bohu i navzájom (i vám, bra�a
v ktorých črta kajúcnos� je až druhotná.
a sestry). V závere je prosba o orodovanie; vzýva
Asperges
sa Panna Mária, všetci anjeli a svä� i bra�a a sestry. Kňaz aj veriaci sa bijú do pŕs iba raz. Conﬁteor
V nedeľných omšiach úkon kajúcnos� možno
hovoria všetci veriaci spolu s kňazom, čiže táto nahradiť obradom posvätenia vody a pokropením
modlitba sa stáva spoločnou, a nie iba súkrom- ľudu. Tento obrad je dokumentovaný už v 9. storočí
nou modlitbou kňaza, dostáva tak ekleziálny roz- a dnešný obrad je upravený tak, aby ľud mal
mer (vyznávame sa Bohu, ktorého sme hriechom na ňom účasť.
urazili a vyznávame sa bratom a sestrám, ktorým Najprv je výsme z hľadiska spojenia nadprirodzenými vzťah- zva k veriacim
mi hriechom uškodili). Dôležitým prvkom sú slo- na modlitbu;
vá - „že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, v nej sa vyjadskutkami a zanedbávaním dobrého“ - pretože ruje význam pozachytávajú všetky možné okolnos� zhrešenia svätenia vody
človeka. Bi�e do pŕs je výrazným liturgickým a
pokropegestom. Tento úkon nám pripomína mýtnika nia veriacich
z Lk 18,13, ktorý sa bil do pŕs, keď hovoril: „Bože, vodou;
spobuď milos�vý mne hriešnemu.“ Už v časoch svä- mienka na krst
tého Augus�na bolo všeobecným zvykom biť sa a
potreba
do pŕs pri vyznávaní hriechov a bolo znakom po- vernos� Duchu Svätému, ktorého sme prijakánia. Bi�e do pŕs už nie je trikrát počas omše, li vo sviatos� krstu. Nasleduje chvíľka �cha
ale len raz a ostáva iba na tomto mieste. Nie je a potom modlitba posvätenia vody. Potom
už ako v minulos� pri pozdvihovaní, pri Baránok je podľa miestnych zvykov posvätenie soli, ktoBoží a pri Pane, nie som hoden.
rú v �chos� kňaz zmieša s vodou. Potom ceDruhá formula úkonu kajúcnos� sa skladá lebrant vezme aspersórium (kropeničku) a kroz dvoch dvojitých zvolaní o Božie milosrdenstvo: pí najprv seba, potom posluhujúcich, kňazov
Kňaz: Zmiluj sa nad nami, Pane. Ľud: Lebo a ľud. Pokropenie sa vzťahuje na osoby, ktoré
sme sa prehrešili pro� tebe. Kňaz: Ukáž nám, sa zúčastňujú na eucharis�ckom slávení, a nie
Pane, svoje milosrdenstvo. Ľud : A daj nám svoju na miesto kultu, keďže tu v prvom rade ide
o spomienku na krst a je úkonom kajúcnos�.
spásu.
Táto formula čiastočne zodpovedá tex- Pri kropení celebrant môže prejsť kostolom.
Počas kropenia ľud spieva vhodnú pieseň.
tu Joel 2,17 a Ž 85,8. Je veľmi krátky a vhodne
sa používa vtedy, keď sa má menej zvýrazniť Pred liturgickou obnovou boli určené dva spevy:
úkon kajúcnos� v úvodných obradoch. Preto Asperges (z 51. žalmu) a vo Veľkonočnom období
by nebol vhodný v dňoch, ktoré majú výslovne Vidi aquam (z Ez 47,1. 2. 9). Tieto spevy ostávajú
aj naďalej (no neintonuje ich celebrant ako predkajúci ráz. Vtedy je lepšie použiť prvú formulu.
tým), ale dáva sa možnosť spievať aj iné vhodTre�a formula úkonu kajúcnos� je kombiná- né spevy. Po pokropení ľudu sa celebrant vrá�
ciou Kýrie (Pane, zmiluj sa) s tromi prediktátmi k sedadlu a tam prednesie záverečnú modlitbu.
o Kristovi, ktoré sú vzývaniami. Táto tre�a forma Hneď nato nasleduje Glória (ak je predpísané)
dáva možnosť krea�vite a prispôsobeniu kon- alebo modlitba dňa.
krétneho slávenia podľa liturgického obdobia.
Stanislav Čúzy

SERIÁL

SERIÁL

Svätá omša (5.)
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...ale aj tak ste prišli... :)

V nedeľu 8. mája ráno o 6.15 mi zvoní budík. Hlavou mi ihneď prebleslo – je
to možné? Veď som si teraz ľahol. Pomaly
som sa posadil na posteli a v nohách pocí�l
celotýždňové intenzívne prípravy tohtoročného DOD – Dňa otvorených dverí.
Jedným okom pohľad do okna. Zamračené.
S krátkou modlitbou za dobré počasie som
sa vydal v ústrety tretej veľkonočnej nedeli,
ktorá sa pre náš seminár niesla v znamení
DOD.
Začiatok dňa prebiehal v pokojnej
atmosfére a predsa v napä� a očakávaní. Posledné doladenia, prípravy a strelné modlitby „za modrú oblohu“. Pred
prvým bodom programu – la�nskou
sv. omšou v Katedrále sv. Mar�na som
ešte s�hol privítať skupinu Priatelia
z Leopoldova.
Už na prvý pohľad bolo
jasné, že účasť na la�nskej
sv. omši prevyšuje bežný počet
veriacich. Musím priznať, že
to nebolo až toľko, ako by sme
očakávali a táto pachuť po celom DOD tak trochu ostávala
v ústach. No i tak sme boli radi,
že prišli mnohí, ktorí chceli vidieť náš seminár aj zvnútra.
Sv. omšu celebroval otec prefekt Marián Bér, ktorý síce je
v seminári už dva roky, no počas DOD
sa ešte nemal možnosť predstaviť. Po skončení sv. omše sa všetci návštevníci presunuli
do kvadrumu (nádvoria uprostred seminára), kde prišiel celý program otvoriť otec
rektor Daniel Ižold.
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A tu sa to celé rozbehlo. Všetci mali
možnosť prejsť si seminár a nahliadnuť
tam, kde bežne nemôžu. Na druhom poschodí boli pripravené tzv. mul�mediálne
miestnos� s témami – život v seminári,
miništrantské tábory MINFA a miestnosť
ses�er premonštrátok, ktoré sa v seminári o nás veľmi dobre starajú, a to potvrdili
aj výborným gulášom, ktorý bol na obed
pripravený pre všetkých
účastníkov.
Medzitým
sme
na hlavnom pódiu privítali hos� – otca prefekta a historičku pani
prof. Emíliu Hrabovec,
s ktorou sme sa porozprávali o histórii našej fakulty.
Medzi jednotlivými hosťami nám deň svojou hudbou
a spevom spríjemňovali
Priatelia.
A na obed to prišlo. Ťažké mračná,
ktoré sa za�aľ len pomaly prevaľovali ponad náš seminár začali posielať prvé predzves�. Najprv jedna kvapka, potom dve
a zrazu hotový lejak. Po desia�ch minú-

nár, tu boli prvý raz
a povedali, že určite
ešte prídu. Tu mi už
neprichádza na um
nič iné len pozmenené heslo z plagátu
DOD – My sa tešíme!
A vy? :)

DOD 2011

DOD 2011

Ťažké mraky nad DOD 2011

tach som ďakoval Pánu Bohu
za rýchlosť, ochotu a nasadenie
spolubratov, ktorí dokázali v rekordne rýchlom čase poschovávať všetku techniku. Čo však teraz? Program musí pokračovať,
a tak sme sa presunuli do auly
našej fakulty. Popri tom, ako sa
ukončoval improvizovaný presun
dnu, na chodbe medzi ostatnými
návštevníkmi som stretol nášho
hlavného hosťa. Spisovateľa
Daniela Heviera.
Hneď na prvý pohľad mi bolo
jasné, že má s dnešným dažďom rovnakú
skúsenosť ako my. No ani on sa nenechal
odradiť a práve nečakaný dážď mu bol dobrou témou, ktorou otvoril hodinovú debatu s účastníkmi DOD. Povzbudení mnohými
zaujímavými myšlienkami nášho hlavného
hosťa, ktoré by mohli byť námetom samostatného článku, sme sa posunuli k ďalším bodom programu. Návšteva Katedrály
sv. Mar�na s výborným výkladom
a koncert skupiny Priatelia. Tento �ež
musel prebiehať v sťažených podmienkach, no vôbec to neuberalo
na kvalite ich výkonu. Po skvelom koncerte si účastníci ešte mohli pozrieť
ﬁlm Červená a biela, opisujúci život
sv. Maximiliána Kolbeho, ktorý natočili
naši bra�a prváci.

Milan Cehlárik
foto: Megi

DOD sme uzavreli spoločným slávením spievaných nedeľných vešpier.
Po skončení celého programu
som sa s mnohými spolubratmi zhodol
na tom, že aj dážď, ktorý prišiel a zdanlivo nám prekazil DOD, bol na niečo dobrý.
S vďakou všemohúcemu Bohu na perách
som si večer spokojne ľahol do postele.
Až s odstupom pár dní sme sa dozvedeli,
že mnohí z tých, čo navš�vili náš semi-
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z bratislavského seminára

Tak ako každý rok, aj v tomto roku
2011, a to práve v júni, prichádza veľký
deň pre našich diakonov, ktorí prijmú z rúk
svojich otcov biskupov kňazské svätenie.
Aj pia�ch spolubratov z nášho seminára,
ktrorí s nami prežívali rados� i žiale seminára, už onedlho Pán pošle ako svojich
kňazov do rôznych kútov našich diecéz.
Krátko pred vysviackou sa s nami podelili
o to, s akými pocitmi vstupujú do pastorácie, ale i o to, v čom bol seminár pre ich
nasledovanie Krista dôležitý.

Marián Kolenčík

26 r., Považany, Trnavská arcidiecéza
1. Marián, v seminári ťa poznáme ako
spoločenského a priateľského človeka. Už
onedlho ťa čaká pastorácia. Čo je podľa
teba dôležité robiť, aby vzťahy vo farnos�
dobre fungovali?
Odpoveď sa zdá byť jednoduchá a predsa je v mnohých prípadoch zložitá. Je veľmi
dôležité, aby si rozumeli medzi sebou farár
i kaplán. Ak bude dobre fungovať tento vzťah
medzi farárom a kaplánom, tak potom budú
dobre fungovať i vzťahy vo farnos�. Dôležitý
je i prístup kňaza vo farnos� k ľuďom, ak
k nim kňaz bude pristupovať s láskou a porozumením, tak potom i vzťahy vo farnos�
medzi farníkmi navzájom, ale i medzi farníkmi a kňazom, budú dobre fungovať a prinesú požehnanie pre celú farnosť.
2. Keď sa obzrieš dozadu a zhodno�š
šesť rokov v seminári, ktorá situácia či udalosť ťa najviac posunula dopredu a utvrdila
v rozhodnu� kráčať za Kristom?

16

Možno to boli práve rozličné skúšky,
ktoré som prežil tu v seminári, či už skúšky
duchovného povolania alebo i �e zo školského prostredia. Úžasné však bolo sledovať, ako mi vždy dobro�vý Boh posielal do
cesty, či už ľudí alebo situácie, cez ktoré ma
vždy znovu a znovu utvrdil v tom, že som tu
správne a že mám byť jeho kňazom, kňazom
podľa jeho najsvätejšieho Srdca.
3. Plný očakávania stojíš pred bránou
kňazskej vysviacky. Čo by si odporučil tým,
ktorý stoja ešte len pred rozhodnu�m darovať sa Bohu úplne?
Odporučil by som im, že ak to myslia naozaj úprimne a chcú sa darovať Bohu úplne,
aby neváhali a vykročili na cestu povolania
a do školy Božej lásky. Určite toto rozhodnu�e nebudú ľutovať. Boh ich úprimnosť
a rozhodnu�e darovať sa mu úplne odmení
hojným požehnaním, milosťami a mnohokrát práve i tým, že ich ešte viac utvrdí v ich
povolaní. Odkazujem im: „Nebojte sa a vykročte, Boh vás povedie“.

A�la Nemes

25 r., Nové Zámky, Bra�slavská arcidiecéza
1. A�la, vieme, že si „špecialista“ na
homílie. Keď sa pozeráš do budúcna, krátko
pred pastoráciou, čo podľa teba ľudia najviac potrebujú počuť ?
Nie je jednoduché odpovedať na túto
otázku, pretože by sme sa jej mohli venovať
celý semester. Vzdelanosť ľudí je dnes už
na vysokej úrovni a preto je veľmi žiaduce,

aby sme sa na homílie či kázne zodpovedne pripravovali. Ak by som mal konkrétne
povedať, čo jednoznačne nemá chýbať
v našich príhovoroch, tak si myslím, že je to
nádej. Nie je to nádej na „lepšie zajtrajšky“,
ale nádej, ktorá ponúka človeku naplnenie
života. Privádza k Bohu, lebo v Ňom spoznávame zmysel a cieľ života. Je to nádej, ktorá
ľuďom povie, že jestvuje riešenie na ich ťažkos�. Nuž a samozrejme pla� aj to, čo nám
bolo veľakrát pripomínané, že v kázňach
treba povzbudiť a poučiť.
2. Keď by si mal zhodno�ť uplynulých
šesť rokov, čo � seminár dal a čo vzal?
Myslím si, že nič mi nevzal, skôr poopravil môj pohľad na Cirkev, ktorú si ešte viac
vážim. Seminár je inš�túcia, ktorá je postavená na vzťahoch s Bohom, so spolubratmi a
k sebe samému. Vo všetkých troch rovinách
cí�m posun, zmenu k lepšiemu. Som rád, že
som tu mohol byť a že smiem povedať, že to
bolo pekných a obohacujúcich šesť rokov.
3. Čo by si odporučil tým, ktorí sa �ež
rozhodli kráčať za Kristom v kňazskom povolaní a sú ešte len na začiatku formácie?
Aby ste správne využili čas. My si neuvedomujeme, že sa raz budeme zodpovedať
aj za to, ako sme využili čas, ktorý nám bol
daný ako dar. Nech je teda pre Vás pobyt
v seminári požehnaným časom.

Lukáš Uváčik

25 r., Piešťany, Bra�slavská arcidiecéza
1. Lukáš, v hudbe si naozaj doma (organista, spevák). Čo myslíš, ako sa podľa teba
dá tento talent využiť v pastorácii?
Trápi ma, že v dnešnej spoločnos� sme
úplne odsunuli na vedľajšiu koľaj citlivosť

a vnímavosť na skutočnú krásu. Za umelecké sa dnes považuje to, čo šokuje, čo vyrazí dych, čo vyvolá pocit zdesenia. Umenie
akoby muselo byť také silné, že dokáže prebrať a prebudiť ľudí z ohlušujúceho hrmotu
sveta. Je veľká škoda, že sme stra�li cit pre
jednoduchú, skromnú a čistú krásu. Prečo
by sa nemala objaviť práve v kostole, v chráme, v Cirkvi? A to i v podobe hudby. Hudba
priťahuje, zbližuje ľudí. Hudbou sa vyjadruje
spoločenstvo, aj veriace spoločenstvo, ktoré
spolu spieva a chváli Boha. Na tomto poli je
veľa zanedbanej práce a navyše aj extrémne
veľa provizórnych a lacných riešení.
2. Dnešní mladí ľudia majú na kňaza
vysoké nároky. Ty ako diplomovaný magister budeš mať príležitosť využiť svoje vedomos�. Čo by si chcel odovzdať mladým na
prvom mieste?
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Predstavenie novokňazov

Tu treba jasne rozlíšiť: vedomos� sú
jedna vec a živý, osobný vzťah k Bohu, ku
Kristovi, k Cirkvi je druhá vec. Nehovorím, že
spolu nesúvisia. Lenže dnes nemá problém
ktokoľvek, či veriaci, či neveriaci, naštudovať si enormné množstvo teologických diel
a náboženských kníh. Ale viera, skutočná,
úprimná a živá viera tam ešte byť nemusí.
Od žiadneho kňaza sa nežiada a ani sa žiadať nemôže, aby vedel všetko. A aj akokoľvek vysoké nároky a očakávania musia tento
ľudský limit uznať. Ale zvlášť u mladých by
som videl potrebu privádzať ich k tomu, aby
si svoju vieru, serióznu, logickú a aj rozumom zdôvodnenú vieru vedeli obhájiť pred
svetom; aby vedeli zaujať vyvážené a kri�cké stanovisko v spoločenských polemikách
týkajúcich sa náboženstva, viery či mravnos�. Nemôže jeden bulvárny článok plný
náboženských poloprávd otriasť životom ich
viery.
(pokračovanie článku je na strane 20)
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Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda
Bratislava

Novokňazi 2011

Peter Pajerský

Marián Kolenčík

25 rokov, Senec,
Bra�slavská arcidiecéza

26 rokov, Považany,
Trnavská arcidiecéza

Tomáš Krampl

31 rokov, Rača,
Bra�slavská arcidiecéza

Lukáš Uváčik

25 rokov, Piešťany,
Bra�slavská arcidiecéza

A�la Nemes

25 rokov, Nové Zámky,
Bra�slavská arcidiecéza
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„Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce
zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa
vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do
svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.“ (1Pt 2, 4-5)
19

Dlho budem spomínať najmä na vzácnych ľudí, ktorých som tu stretol. Osobitne
na tých, ktorých už len sama prítomnosť
bola zárukou neu�chajúceho v�pkovania
a mimoriadne dobrej nálady. Bohoslovecký
život v seminári je naozaj bohatý a prináša
mnoho neplánovaných rados�. V podstate
každodenne.

Peter Pajerský

25 r., Senec, Bra�slavská arcidiecéza
1. Peter, v seminári ťa všetci poznáme
ako veľkého športovca. Myslíš si, že sa to dá
využiť v pastorácii?
K mojim záľubám samozrejme patrí aj
šport a hlavne počas skúškového obdobia je
to pre mňa dobrý spôsob, ako sa odreagovať, oddýchnuť si. Obľubujem rôzne kolek�vne športy (futbal, hokejbal, hokej...), ale
i pobyt v prírode. Myslím si, že šport je veľmi vhodným prostriedkom v pastorácii, ako
sa priblížiť zvlášť k mladým, ako nadväzovať s nimi prvé kontakty a budovať vzťahy.
Na druhej strane šport nám môže pomáhať
rozvíjať v nás dobré vlastnos�, zmysel pre
spoluprácu (kolek�vne športy), ba môže byť
dokonca účinným prostriedkom pri odstraňovaní našich nedostatkov – napríklad lenivos�...
2. Tvoj brat je �ež kňazom. Ako to hodno�š, je to pre teba výhoda, vidieť pôsobiť
staršieho brata už v pastorácii? Čo pre teba
znamenalo na ceste povolania, že aj brat sa
rozhodol pre kňazstvo?
Každé povolanie je „jedinečným dialó-
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gom“ milujúceho Boha, ktorý volá a čaká na
odpoveď povolávaného. A teda aj moja cesta povolania je trochu iná ako môjho brata.
Keď on nastupoval do seminára, ja som začínal štúdium na strednej škole a ešte som
nebol rozhodnutý, aká bude moja životná
cesta. Keď ma prijali do seminára, môj brat
odišiel na štúdium do Ríma. Tak sme sa akosi stále „míňali“. Teraz pôsobí už dva roky vo
farnos� Petržalka – Sv. Rodina, neďaleko od
seminára, a preto i naše kontakty sú omnoho častejšie. Je to teda pre mňa veľkým obohatením pri mojej príprave na kňazstvo.
3. Šesť rokov v seminári ubehlo ako
voda a stojíš na prahu kňazskej vysviacky.
Mohol by si sa podeliť s tým, za čo si najviac
vďačný počas pobytu v seminári?
Pobyt v seminári mi ubehol veľmi rýchlo. Čas strávený v seminári bol pre mňa
obdobím získavania vedomos�, skúsenos�, ale i obdobím mojej osobnej formácie.
Osobitným prínosom bolo pre mňa, že
som mohol v seminári „budovať vzťahy“.
V prvom rade to bol vzťah s Bohom, ktorý
som mal možnosť prehlbovať cez modlitbu,
adoráciu, každodennú účasť na svätej omši.
Ale aj budovanie vzťahov so spolubratmi,
s veriacimi, keď som chodieval na pastoračnú prax...

�va a pocitmi objaviteľa. Práve toto „vykopávkové“ smerovanie k človeku, k hlbinám
jeho duše, kde Boh pôsobí tajomné veci,
najmä osobné dejiny spásy, je veľmi vzrušujúce. Odkrývanie duše a najmä Božieho
pôsobenia a spolupráca na spáse človeka
s Bohom je pre mňa silná kňazská mo�vácia. V druhej rovine mám isté oduševnenie
pre grécku a rímsku an�ku a rád sa budem
venovať aj službe sprevádzania pútnikov, ak
bude potreba.
2. Vyrastal si v Bra�slave, a preto dobre poznáš situáciu vo veľkom meste, kde sa
mnohí ľudia cí�a osamelí a akoby stratení
v anonymite. Čo podľa teba treba ponúknuť
týmto ľuďom, najmä mladým, ktorí hľadajú
Boha?
Myslím, že niečo ako „duchovné hniezdo“, akýsi farský domov, vymodliť, ponúknuť
a zorganizovať spoločenstvá, kde sa bude
človek veľkomesta a davu cí�ť milovaný,
prijatý, akoby doma v Cirkvi, a kde zároveň
bude rásť v duchovnom živote. Cirkev – môj
domov.

3. Určite budeš súhlasiť, že i seminár je
určitá životná škola. Keď sa obzrieš späť na
a mal by si zhodno�ť tvoj pobyt v ňom, za
čo si najviac vďačný alebo čo si najviac ceníš
z toho, čo si sa počas týchto rokov naučil?
Skúsenosť moci Božej lásky a potom
vlastné sebapoznanie. Teda najmä to, ako
Boh dokáže vykryť ľudskú slabosť, aj keď ju
neodníme. Ako Božia prozreteľnosť všetko
drží vo svojich rukách, ako z nezmyselného
robí zmysluplné.
Ďakujem za rozhovor a v mene celej
redakcie aj za všetky chvíle , ktoré sme prežili ako jedna rodina. Nech vás Pán neustále
predchádza i sprevádza svojimi milosťami.
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3. Aj keď tých šesť rokov v seminári preletelo rýchlo, určite � ostal v pamä� nejaký
zážitok, alebo situácia, na ktorú budeš dlho
spomínať. Môžeš sa s tým podeliť?

Zhováral sa Štefan Gago

„Kňazstvo je láska Ježišovho srdca!“
Ján Mária Vianney

Tomáš Krampl

31 r., Rača, Bra�slavská arcidiecéza
1. Tomáš, máš vyštudovanú archeológiu a aj tvojím koníčkom je história. Ako by
si chcel aj s týmito darmi poslúžiť v pastorácii?
Asi v dvoch rovinách. Archeológia
a história odkrývajú zaniknuté kultúrne
a dejové kontexty, akoby oživujú mŕtve a to
je často spojené s dobrodružstvom detek-
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Som v seminári ešte len prvý rok,
ktorý bol samozrejme pre mňa veľmi zaujímavým a požehnaným časom, avšak
všetko to, prečo som teraz tu, malo svoj
začiatok.
Môže sa vám to zdať zvláštne, ale
moja cesta do seminára a vôbec rozhodnu�e sa pre túto cestu prišlo skoro úplne
spontánne, pokojne, bez nejakých veľkých rozruchov. Ako malý chlapec som
začal miništrovať a pomáhať kňazom pri
oltári. A takýmto spôsobom sa vo mne
začalo niečo tvárniť, čo som však nepociťoval nejako vážne. Naďalej som miništroval a zároveň sledoval bohoslužby
a ich liturgiu, celú základnú školu. Popri
tom som sa zúčastňoval miništrantských
stre�ek, ktoré pre nás pripravovali saleziáni. Postupne si bolo treba vybrať strednú
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školu a tým aj zvoliť budúce možnos� po jej dokončení. Bol som
prijatý na viaceré školy, ale vybral
som si gymnázium. Počas gymnázia a prebiehajúcej puberty som
�ež neustále miništroval. Niečo
ma tam stále vytrvalo ťahalo a volanie, ktoré bolo predtým nestále
a také z času na čas, sa zintenzívnilo a prehĺbilo hlavne v druhej
polovici štúdia na gymnáziu. Začal
som pomaly aj vážnejšie rozmýšľať nad touto výzvou a zároveň
lukra�vnou ponukou, ktorá nie
je niečím samozrejmým, ale veľkým darom od Boha. Viacero prvkov mi napomáhalo a podporovalo
k rozhodnu�u, aj keď nepriamo.
Boli to kňazi, ktorých mi Pán poslal
do cesty, a ktorých som spoznal.
Dobrým znakom bolo aj spoznanie
terajších spolubratov bohoslovcov na miništrantských táboroch MINFA. Bol som
�ež rád, že doma som mal veľkú podporu a kladný postoj k môjmu rozhodnu�u. A tak, keď už ležali prázdne prihlášky
na stolíku, som si povedal, že jedna z nich
bude odoslaná na teologickú fakultu a do
seminára.
Tak takýmto spôsobom som sa tu ocitol a som rád, že som odpovedal na toto
volanie aj napriek pár pochybnos�am
a zneisteniam, ktoré samozrejme nikdy
nechýbajú pri dôležitejších rozhodnu�ach
a v situáciách každého človeka.
Dominik Poláček
1. ročník

Pamätám sa na jeden dávny letný
večer. Mamičkino obvyklé: „Dobrú noc,
Lukáško!“ sa vtedy pre�ahlo na neplánovaný rozhovor o životnom povolaní,
o manželoch, o kňazoch i o tom, čím by
som chcel byť raz ja. Žiť ako kňaz sa vtedy
mojim detským očiam javilo úplne nevýhodné. Zarábať málo, nemôcť mať ženu
a musieť poslušne ísť všade tam, kam ma
pošlú, aj do tej najzapadlejšej dedinky
– to bolo veru príliš veľké sústo pre krehké životné plány malého chlapca. Teda
na začiatku môjho povolania bolo jasné
a rozhodné: „Nie! Byť kňazom je nevýhodné, a preto pre mňa neprijateľné.“
Napriek tomu som stále žil blízko pri
kňazoch, blízko Cirkvi a v službe Cirkvi:
najprv ako horlivý miništrant, potom ako
ešte horlivejší organista. A myslím, že to
bolo kľúčové. Boh začal �chučko, nebadane pôsobiť a ja som začal kňazstvo vní-

mať úplne inak. Už nie z hľadiska ľudských
výhod, ale v zmysle veľkého Božieho pozvania k osobitnému druhu priateľstva,
služby a lásky. Prvotné kategorické odmietnu�e strácalo svoju pevnosť a práve
v čase dospievania čoraz viac do môjho vnútorného sveta vkĺzavala otázka:
A prečo vlastne nie? Veď aj bez manželky
sa dá prežiť – zvlášť, keď má človek okolo seba toľko ľudí, ktorí potrebujú kňaza
a majú ho radi. A ísť všade, kam treba?
Presvedčil som sa, že to, čo nám vybral
a prichystal dobrý Boh, je úžasnejšie
a väčšie než to, čo si my, ľudia, dokážeme
naprojektovať.
A tak som si raz uvedomil, že zoči-voči Božiemu volaniu som zostal stáť
sám, bez argumentov a bez výhovoriek.
Povedať nie sa už nedalo.
A hoci by sa ďalší vývoj udalos� mohol od tohto momentu zdať veľmi jasný, jednoduchý a priamočiary, vo
svojej podstate všetko to, čo ma
priviedlo až pred svä�aceho biskupa zostáva, dokonca i pre mňa
samého, tak trochu záhadou. Nie
však takou veľkou, aby sa nedala
vysvetliť tajomným, ale pritom tak
mocným a účinným Božím pôsobením hlboko v srdci človeka; tam,
kde sa Boží svet dotýka ľudského
„ja“, pozýva ho k sebe a robí ho
(ne)skutočne šťastným.
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I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ (Mt 4, 19)

Lukáš Uváčik
novokňaz
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...fundamentálna teológia
Meno a priezvisko, �tuly:
ThDr. Stanislav Stohl, PhD
Rodisko: Bra�slava-Rača
Nástup na zákl. kurz teológie:
v Ríme na Pápež. Lateránskej
Univerzite na jeseň 1985
Štúdiá (odkedy a kde všade):
ﬁlozoﬁa a teológia na PUL 19851990, licenciát na Angelicu (Pápež.
Univerzita sv. Tomáša) do r. 1992
Pôsobenie na RKCMBF UK:
od roku 1993
Predmet výučby:
fundamentálna teológia.

3. Je namieste vôbec niečo vo veciach viery
dokazovať rozumom? Nestačí jednoducho
„veriť“ bez zbytočného rozumkovania?
Boh nás stvoril na svoj obraz rozumných a slobodných a preto aj vo svojom
Zjavení sa ľuďom prihováral ako rozumným bytos�am. Keď žiadal poslušnosť
viery, vždy dal dostatok argumentov, aby
sa dotyčný človek presvedčil, že toto od
neho žiada Boh. Azda najkrajším príkladom
je starozákonný Gedeón, ktorý si najprv
a spochybňovačmi. Podobne aj prví Cirkevní
žiada znamenie až dvakrát. Aj Abrahám už
otcovia boli práve apologé�, obhajcovia
mal celoživotnú skúsenosť s Bohom, keď
viery.
od neho Boh žiadal obetovanie Izáka. Veď
Po II. va�kánskom koncile sa iba upus�lo od mena „apologe�ka“ a prijalo sa meno
„fundamentálna teológia“, aby sa predišlo
nega�vnemu chápaniu, že hľadám najľahšiu cestu pro� argumentom druhého. Veď
v našom každodennom živote najčastejšie
námietky a pochybnos� vo viere neprichádzajú od vonkajších nepriateľov, ale skôr
z ťažkos� a problémov nás samých. V pr-
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Rozumieť tomu, čomu veríme...

Pastoračné pôsobisko:
Most pri Bra�slave
1. Čo sa skrýva za pojmom „fundamentál- To mohlo stačiť v detstve, ale ako dospelý
by som mal zanechať detské spôsoby (pona teológia“?
rov. 1 Kor 13,11). Ale všetko skúmajte a čo
Fundamentálna
teológia
alebo je dobré, toho sa držte! (1 Sol 5,21).
Základná bohoveda je tá časť teologických
vied, ktorá neskúma len obsah Božieho 2. Prečo je potrebná nielen v kontexte tezjavenia a viery v Boha, ale orientuje sa ologických disciplín, ale aj pre vieru každéna samotný fundament, na dôveryhod- ho kresťana-katolíka?
nosť Zjavenia a opodstatnenosť viery. Čiže
Apologe�ka je prítomná už v počiatneskúma „v čo verím“, ale „prečo verím“.
Veď naša viera nemá byť ani slepá, ani ne- koch kresťanstva. Svätý Pavol mnohé svoje
rozumná a nepostačuje ani taká viera, že listy píše a štylizuje ich, aby obhájil apošverím preto, lebo som bol tak vychovaný. tolské učenie pred rôznymi prekrúcačmi
24

sám Izák bol dôkazom Božej všemoci a preto Abrahám uveril Bohu nie slepo, ale plne
uvážene, pro� každej ľudskej nádeji (porov.
Hebr 11). Aby sa nám nestalo, že budeme
veriť všetkému (napríklad ako Kája Mařík
v tom krásnom románe).
Teraz sa zase šírili predpovede o blízkom konci sveta aj s odkazom na že vraj nie
plne zverejnené tre�e fa�mské tajomstvo.
vom rade som sám sebe dlžný rozumnú odA určite mnoho povrchných katolíkov tomu
poveď, ktorá samozrejme musí argumenuverilo, pričom to vlastne aj chcelo spotovať s tajomstvami viery, prečo mám toto
chybniť svätosť bl. Jána Pavla II.
či ono prijať poslušnosťou viery.
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Nevyhnutne musí byť rozumná, lebo
Boh je autorom všetkého. Už príroda nás
učí, že jej Tvorca musí byť vrcholne rozumný (mimochodom na cieľovú príčinu sa od
18. storočia najviac útočí, veď aj v prírodopisných seriáloch vždy povedia „príroda
a evolúcia to tak rozumne zariadili“). A taký
musí byť aj On sám a aj všetko, čo nám

o sebe povedal. Čím viac poznám z katolíckej teológie, tým viac vidím, ako jednotlivé
pravdy krásne zapadajú jedna do druhej.
Je to dokonalá harmónia. Veď preto mala
Cirkev vždy tak blízko aj k umeniu: harmonickému spevu, maľbe, sochárstvu či architektúre.
5. Ako ovplyvnilo štúdium tohto predmetu Váš pohľad na vieru ako vyučujúceho?
Viera, aj keď je
božskou čnosťou, musí
byť aj ľudskou, aby som
ju nestra�l. Obzvlášť
svätý Anzelm so svojím Proslogionom ma
učí, že moja predstava
o Bohu ešte je stále
ďaleko od dokonalos�. A čím je táto predstava menej dokonalá,
tým je väčšie riziko, že
vieru v krízových situáciách stra�m. Preto
chcem, ako hovorí
tento svätec, ešte lepšie rozmýšľať a chápať
vieru, aby som mohol
lepšie veriť. Fides quaerens intellectum.
Zhováral sa
Radovan Rajčák
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Pustovník

Táto kniha, s pod�tulom Dobrodružné
znovuobjavenie modlitby, je v poradí prvou z trilógie kníh o kresťanskej modlitbe
Pustovník, Prorok, Mys�k. Autor David
Torkington sa špecializuje na mys�ckú teológiu a fran�škánsku spiritualitu. Tvrdí,
že kresťanstvo je predovšetkým mys�kou.
Knihy sú napísané formou románu, v ktorom sú hlavnými postavami kňaz James
Robertson a „pustovník“ Peter Calvay. Ten,
kto sa bude pokúšať o
znovuobjavenie modlitby,
je otec Robertson (a spolu s ním i čitateľ), a ten,
kto mu ho bude chcieť
sprostredkovať, je Peter.
Otec Robertson prežíva krízu viery, a ako
sám hovorí v úvode
knihy, prestal sa ozajstne modliť. Nešlo to.
Už tu autor dovoľuje
čitateľovi, ktorý prežíva niečo podobné, aby
sa stotožnil s postavou
tohto kňaza. A naozaj,
keď sa James dozvie
o Petrovi a začne sa
s ním stretávať, jeho otázky sa stávajú akoby našimi otázkami a Petrove odpovede
sú liekom i povzbudením aj pre náš duchovný život. Z Petra vyžaruje veľká úprimnosť,
jednoduchosť, nič nepotrebuje skrývať,
a tak mu spolu s Jamesom stále viac dôverujeme i my ako čitatelia. Postupne sa dozvedáme, že Ježišov život „je jedinečným
a prevratným svedectvom o tom, čo
sa stane s človekom, ktorý sa odváži naplno
vystaviť Božej láske“. V duchovnom živote
máme „zahodiť svoju vlastnú pýchu a prijať

nad slnko jasnú skutočnosť“, že sami nič nezmôžeme. A tu práve prichádzame k modlitbe, pretože iba pri nej „sa dostávame do
kontaktu s Božou láskou“. Na otázku, ako
sa naučiť modliť, dáva Peter odpoveď, akú
nám dal aj Ježiš, a je ňou modlitba Otče
náš. „Ježiš nás učí nazývať Boha ‘Otcom’,
pretože to presne vyjadruje, kým pre nás
teraz Boh je.“ „Dokiaľ nepochopíme, že nič
nie je dôležitejšie, než dovoliť Bohu, aby
bol Otcom, a neotvoríme
mu preto svoj život modlitbou, nebudeme nikdy
môcť do hĺbky zmeniť
seba, ba čo viac, ani druhých.“
Toto boli však len
niektoré z ešte mnohých zaujímavých postrehov, ktoré poskytol „pustovník“ Peter
otcovi
Robertsonovi.
On nakoniec objavil
v Petrovi okrem duchovného radcu aj priateľa
na celý život. Kniha sa
môže stať sprievodcom
všetkým, ktorí sa túžia naozaj úprimne modliť, aj tým, ktorí
práve prežívajú krízu vo svojom modlitbovom alebo duchovnom živote. Nie
je len akousi strohou a neosobnou príručkou. S láskou sa snaží ukázať cestu
k osobnejšiemu a plnšiemu duchovnému
životu vyvierajúcemu z každodennej modlitby. Naozaj je určená „všetkým, ktorí nepochybujú o tom, že duchovný život môže
byť dobrodružstvom“.
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4. Je vôbec katolícka viera rozumná?
A prečo?

Marek Marchot
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Rok 2011 je pripomienkou dvestého výročia narodenia geniálneho klavírneho virtuóza, hudobného skladateľa, pedagóga, dirigenta a spisovateľa, ktorý mal pozoruhodný
vzťah k Bra�slave i ku Katedrále sv. Mar�na.
Tu dirigoval svoje diela, ktoré sa tu prezentujú až dodnes. Práve v Roku Franza Liszta sme
sa aj o tomto umelcovi porozprávali s katedrálnym organistom Mar�nom Bakom.

Ako som sa dočítal v jednom článku,
Franz Liszt bol v roku 1839 bra�slavskou tlačou označený ako „nový sultán klavíra“. V čom
spočívala jeho genialita a invenčnosť?

Vaše organové umenie môžu počuť veriaci pri svätých omšiach vo všedné dni a nedele,
ale hlavne pri veľkých pon�ﬁkálnych sv. omšiach či organových koncertoch. Predstavte
sa v krátkos� našim čitateľom, ktorí vás majú
možnosť počuť, ale málokedy vás vidia. Ako
ste sa dostali ku hre na organ?
Organ ma fascinoval od detstva. Pamätám
si, ako sme s mamou chodili na chór kostola
v Žiari nad Hronom a ja som ani nedýchal,
keď som videl organistu „v akcii“. Dalo by sa
povedať, že organ ma zaujal po oboch svojich
stránkach. Jednak po stránke konštrukčnej
– ako najkomplikovanejší a najväčší nástroj,
a jednak po stránke zvukovej, ako nástroj
s najväčším zvukovým spektrom (väčším
ako má symfonický orchester), ktorý ovláda
jediný človek. Potom som navštevoval ZUŠ
v Žiari nad Hronom a v Nových Zámkoch. Snáď
mojej náture zodpovedá, že som základnú
umeleckú školu nikdy nedokončil a na konzervatórium som sa ani nehlásil. Za veľa vďačím
svojmu priateľovi Stanislavovi Šurinovi, ktorý
mi veľmi pomohol pri rozhodovaní, či chcem
skôr na organe hrať, alebo organy opravovať.
Rovnako mi pomohol v mojich „organis�ckých“ začiatkoch a presvedčil ma, že mám
študovať organ na VŠMU, čo bola bez takmer
akéhokoľvek oﬁciálneho hudobného vzdelania drzosť (smiech). Ďalším človekom, ktorého nemôžem nespomenúť, je Janko Valovič,
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v ktorého dielni na opravu organov som niekoľko rokov pracoval. Skúsenos�, ktoré som
tam získal, sú neoceniteľné. Organ je zvláštny
aj v tom, že ak chcete na ňom dobre hrať, musíte poznať aj to, ako to funguje vnútri.
Dňa 27. júna 2010 bol slávnostne požehnaný nový organ v bra�slavskej katedrále.
V čom je jedinečný? Páčil by sa a vyhovoval
by parametrami aj takému géniovi, ako bol
Franz Liszt?
Nový organ sv. Alžbety v Katedrále
– Dóme sv. Mar�na, postavil nemecký fenomenálny staviteľ Gerald Woehl. Ako to trefne
napísal S. Šurin v bulle�ne k vysviacke organa
je to „prvý netovárenský organ svojej veľkos�
v našej histórii vôbec a prvý organ porovna-

Liszt bol génius. A to v každej (hudobnej)
oblas�, do ktorej sa pus�l. K skutočne virtuóznej hre ho priviedol koncert Paganiniho
v Paríži. Liszt si zaumienil, že bude hrať rovnako geniálne a technicky dokonale na klavíri.
Skutočne sa mu to aj podarilo. Dnes by sme
Liszta mohli pokojne označiť pojmom „superstar“. Traduje sa, že dámy v parížskych salónoch pri jeho hre od psychického vzrušenia
odpadávali. Kam prišiel, tam ho vítali ovácie
a sláva. Liszt bol zdanlivo rozpoltenou osobnosťou, no �eto jeho
polovice (svetská – mág
klavíra, lev salónov
a duchovná – abbé Liszt)
boli komplementárne
spojené.

(symfonické básne – Lisztov „vynález“), veľa
cirkevnej hudby (oratóriá, omše), ale i organové skladby. Organovú hru oboha�l o aplikáciu klavírnej techniky, čo sa ukázalo ako
nutné pre preži�e organa, ako konkurencieschopného nástroja voči iným, v tej dobe už
hráčsky vynikajúco ovládaným nástrojom
(husle, klavír a ďalšie). Na sklonku svojho života experimentoval s harmóniou, čo Wagner
(Lisztov zať) okomentoval ako duševnú chorobu. Paradoxne, o 50 rokov sa to ukázalo ako
vizionárstvo v smerovaní európskej hudby.

OSOBNOSŤ
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Franz Liszt (1811 - 1886)
...nový sultán klavíra...

teľný s najvýznamnejšími európskymi katedrálnymi organmi“. Z osobného hladiska môžem doložiť len toľko, že už takmer rok vždy,
keď si sadám za tento nástroj, teším sa, ako
by som šiel na ňom hrať prvýkrát. Nemôžem
hovoriť za Liszta, ale myslím, že jeho genialite
by zvukovosť nového organa skutočne vyhovovala, na rozdiel od toho predchádzajúceho,
ktorý mohol vnímať maximálne ako nástroj
v orchestri slúžiaci na udržanie intonácie
zboru. (Veľké organové skladby F. Liszta sa
na starom organe zvukovo zodpovedne hrať
nedali).

Naozaj mal Franz Liszt veľmi dobré vzťahy k Bra�slave? Na základe čoho to môžeme
tvrdiť?
Viazalo ho priateľstvo s Batkom, dirigentom Kirchenmusikvereinu pri Dóme
sv. Mar�na. Liszt v Bra�slave začal svoju dráhu
klavírneho virtuóza, čo pripomína aj tabuľa na
budove terajšej univerzitnej knižnice. Neskôr
Bra�slavu navštevoval aj kvôli vynikajúcemu
zboru v Dóme, ktorý vedel výborne interpretovať jeho na výraz neľahké skladby.
Pán Bako, vy ako organista isto súhlasíte s Druhým va�kánskym koncilom, ktorý
v dokumente Sacrosanctum concilium napísal: „Píšťalový organ nech je v la�nskej Cirkvi

Aké hudobné diela
skladal (komponoval)
Franz Liszt?
Liszt zasiahol do
všetkých oblas� v tom
čase existujúcich druhov hudby, okrem opery. Veľké zastúpenie
má klavírna tvorba, ale
aj symfonické skladby
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V prvom rade mi napadá slovo tradícia.
Celý problém s liturgickou hudbou dneška
spočíva práve na nej. Mnohí organ vnímajú už
len ako muzeálny kus, ktorý v modernej dobe
internetu a elektroniky pôsobí anachronicky
a nemá čo ponúknuť.
Namiesto neho sa nám ponúka „novosť“
v znamení gitár, bicích nástrojoch, v komplikovaných mixážnych pultoch vypúšťaných do
priestoru v nevídanej sile a intenzite.
V čom je vlastne problém? Cirkevné dokumenty už od polovičky 19. storočia výrazne varujú pred ponáškami na svetskú hudbu.
Keby som prišiel a nerozumel slovám daných
piesní, myslel by som si, že som na nejakom
kole súťaže „kostol hľadá superstar“.
Ďalším neblahým faktorom je vkusová
nízkosť, ba často až prílišná jednoduchosť
takýchto produkcií. A to nielen do kvality
hudby, ale aj textu. Často sa „mladí“ bránia:
Ale my sa takto chceme zapojiť, a je jedno
vlastne ako, ale chceme chváliť Pána tým, čo
je nám vlastné. Do istej miery nieto námietok.
Ale pozrime sa na to z opačného uhla. Načo
je nám potom celá liturgia? Načo naši predkovia stavali celé storočia nákladné chrámy?
Prečo sa dávalo do kostolov vždy to najlepšie,
čo v tej dobe existovalo? Snáď ani netreba
odpovedať. A tak je to aj s hudbou. Je podstatne jednoduchšie naučiť sa zahrať na gitare 15 akordov, ako hrať dobre na organe. Je
jednoduchšie spievať piesne neveľkej kvality
hudobnej i textovej, ako zvládnuť štvorhlasné
diela klasickej zborovej literatúry.
Nechcem samozrejme tento druh „kresťanskej hudby“ zatracovať. Má svoje miesto
na „stretkách“, koncertoch a iných mimoliturgických akciách. Dá sa akceptovať aj v bohoslužbe, ak sú spevy správne vybrané (aj v tejto
oblas� existujú umelecky závažné diela), ale

nie na hlavnej nedeľnej omši.
Tu prichádzame k ďalšiemu problému
– výchove. Pokiaľ už na omšiach za účas�
de� im budeme predos�erať detské pesničky,
keď odrastú a budú chodiť na „mládežnícke“
omše (pripomínam, že takýto termín rímsky
misál nepozná), čo môžeme čakať? Len preferenciu týchto druhov hudby. A v tomto smere
sa treba kri�cky pozrieť aj na nás organistov.
Pokiaľ je organová hudba na mizivej úrovni,
nie je jej odmietanie logickým vyústením?
Možno je to celé trochu v čiernych farbách. Chcem povzbudiť všetkých organistov
k štúdiu svojho nástroja. Organová literatúra
prináša mnoho pokladov aj pre �e najmenšie
nástroje a je len na organistoch, či ju pre farské spoločenstvo odhalia.
A chcem aj povzbudiť mladých k štúdiu
cirkevnej hudby. Trochu skúsiť aj tú „klasiku“. Uvidíte, bude to dobrodružstvo, o akom
sa vám ani nesnívalo. A napokon, my všetci by
sme mali študovať liturgiu. Čo i len pre vlastnú radosť. Veď dnes, po II. va�kánskom koncile, nespievame v omši (nie hudba liturgií), ale
spievame omšu (liturgická hudba)!
Máme radi našu Cirkev? Cirkev žije v liturgii. Kde je liturgia, tam je Cirkev. Majme
radi liturgiu – priblíži nás k Bohu, tak ako priblížila aj Liszta.
Za rozhovor ďakuje Stanislav Čúzy

Nádej znamená život
Nikomu by nenapadlo, čo všetko môže
s�hnúť človek skôr, než si dokončí maturitu.
Vyrastať v kresťanskej usporiadanej rodine nie je
vôbec žiadny problém ani pre puberťáka, ak si vie
všetko otočiť vo svoj prospech. Veľmi rýchlo som
po bezstarostnom detstve zis�l, že nech robím, čo
robím, stále všetko závisí od rodičov. Hlavne v puberte. Tak som si vypracoval stratégiu. Ak chcem
dôveru rodičov, niečo to stojí. Napríklad ochota ísť
nakúpiť, umyť riad či upratať alebo niečo pomôcť,
a potom nie je večierka o desiatej, ale napríklad
o jedenástej alebo dvanástej. Jednoducho chladný
pragma�zmus. A tak keď som mohol bývať dlhšie
vonku, začali sa aj moje prvé skúsenos� s alkoholom. Moji rodičia nič nezis�li a ja som ešte nemal
ani občiansky. No tu nastal jeden
z prvých problémov. Pocit voľnos�
a zároveň to najsebeckejšie zneužívanie dobroty a dôvery rodičov.
Vtedy ma to nemrzelo, ale teraz je
strašné, keď si na to spomeniem.
Skôr ako rodina a súrodenci ma
vychovávali (oveľa starší) kamará�
a ulica. Bitky a alkohol boli na každovíkendovom poriadku. Rodičia
stále nič netušili, nemali dôvod
neveriť, doma som bol najlepší synáčik. Našťas�e sídlisko malého
mesta neponúka všetky lákadlá
mladého života, ale všetko sa zhoršilo na strednej škole.
Bol som asi píliš hlúpy,
keď som nepochopil, čo Boh so mnou robí. Už v deviatom ročníku som skončil po úraze v nemocnici
a v kúpeľoch a ani som si neuvedomil, že práve �,
ktorých som považoval za viac ako matku a otca, ani
nevedeli, čo so mnou je. Dostal som čas, ale premárnil som ho. Stredná škola vo veľkomeste ponúkala ďalšie lákadlá nových ľudí a príležitos�, tak to
začalo ísť z kopca. Dievčatá známe či neznáme, kamará� lepší či horší sa stali spolu s marihuanou mojím každodenným spoločenstvom. „Tráva“ presiahla
moje možnos�, začalo to byť zlé, keď sme si chodili zafajčiť už aj cez hodiny a naše akcie sa netočili
okolo ničoho iného. Víkendy na chatách či bytoch
stáli veľa peňazí a najväčšia položka nebola pivo či
jedlo, ale „tráva“ a potom hašiš. Bol som príliš zbabelý na nejaké tvrdšie drogy, tak som mal vlastne

šťas�e a ďakujem Bohu, že mi nedal toľko odvahy.
Tu sa ukázala znovu veľkosť mojich rodičov, pod
strechou tých najlepších výhovoriek a klams�ev mi
dali sem-tam nejaké peniaze. Síce som si privyrábal, ale aj tak vždy niečo prihodili. Podporovali ma
a nič netušili. Boli slepí preto, že ja som im zaviazal
oči. Nebolo to tým, že by sa neboli zaujímali, ale
tým, že som im nedal možnosť čo i len niečo zis�ť. Aj známky som mal dobré, takže sa mi podaril
skutočne skoro „dokonalý zločin“. Takýto spôsob
života však nebolo to, čo by som chcel žiť celý život
a pochopil som, že to takto nejde. A vtedy som si
spomenul na kostol a kňazov, ktorých som poznal
z ešte mladšej mlados�. A šiel som sa tam pozrieť.
To, čo ponúka viera v Boha a najmä tá naša katolícka, je nádej, slovíčko veľmi známe,
ale pritom nechápané. Tu môže každý začať s čistým š�tom a podarilo
sa to aj mne.
Tu je na mieste stará múdrosť
„Dôveruj, ale preveruj“! Je to ponaučenie pre mňa, ak budem mať
vlastné de�. Dúfam, že nebudú po
mne, ale hlavne im nikdy nepoviem v oblas� viery alebo chodenia
do kostola, že je to ich vec, či chcú
chodiť do kostola alebo nie, a už vôbec neurobím to, že by som im dal
voľnosť pritom, aby si vybrali, keď
budú starší, či sa dajú pokrs�ť alebo
nie. Prečo by som ich potom vôbec
učil na nočník? Nech aj v tom majú
potom voľnosť. Keď ja poznám dobrú cestu, prečo
by som im ju nemal ukázať? Mne práve toto zachránilo život. Spomienky na to, že kedysi som chodil
do chrámu aspoň v nedeľu a vedel som, že tam ma
nikto neodsúdi aj napriek všetkému, čo som spravil.
Ja som mal šťas�e od Boha a On bol stále so mnou.
Koľkí však nevedia, čo v tej budove s vežičkou
a zvonom vôbec je a koho tam môžu nájsť. Rodičia,
dôvera je dôležitá! Chorobná podozrievavosť zabíja
vzťahy, ale istota dobrého života vašich de� je viac
a v tom vám nepomôže nik, iba Všemohúci. Prosím
modlite sa za svoje de�. Nech sú akékoľvek, pokiaľ
žijú, nikdy nie je neskoro, aby sa obrá�li k Bohu.
A verte mi, že fackou či zatrpknutosťou im v tom
nepomôžete. Modlitbou áno.
Dušan Musda
svedectvo čitateľa

SVEDECTVO
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vo veľkej úcte ako tradičný hudobný nástroj,
ktorého zvuk vie dodať cirkevným obradom
obdivuhodný lesk a mohutne povznáša myseľ k Bohu a k nebeským veciam“ (SC, 120).
Čo by ste odkázali našim čitateľom, organistom v našich chrámoch i mládeži, ktorí sprevádzajú liturgiu svojim spevom a hudbou?
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Blahorečenie Svätého Otca Jána
Pavla II. bolo veľkou udalosťou, ktorá zasiahla aj mnohých Slovákov. Na Slovensku
sú mnohí kňazi, ktorí sa osobne stretli
s Jánom Pavlom II. Preto sme niekoľko
z nich oslovili, aby nám odpovedali na
nasledujúce otázky a podelili sa s nami
o skúsenosť s týmto
veľkým
človekom,
dnes už našim orodovníkom v nebi.
Môžete nám povedať, aký bol váš
najosobnejší zážitok
so Svätým Otcom
bl. Jánom Pavlom II.?
Prečo vám práve toto
stretnu�e najviac rezonuje v živote a ako
ho vnímate teraz po
jeho blahorečení?
Môj najosobnejší zážitok so Svätým
Otcom mám stále
pred očami, akoby sa
odohral včera, hoci
uplynulo už vyše 10
rokov. Počas Veľkého
Jubilea 2000 som bol
seminaristom v Ríme a viackrát som mal
možnosť miništrovať bl. Jánovi Pavlovi II.
v Bazilike sv. Petra. Zvlášť si spomínam,
ako po jednej takejto sv. omši sme sa seminaris� mohli v sakris�i osobne stretnúť
so Svätým Otcom. Keď prišiel na mňa rad,
pozdravil som Svätého Otca po slovensky:
Pochválený buď Ježiš Kristus! On ihneď
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odpovedal �ež po slovensky: Na veky.
Amen. Povedal som mu, že som z Bra�slavy
a ešte zo mňa vyhŕklo, že ho na Slovensku
máme veľmi radi, aby prišiel ešte raz medzi nás. Na to sa milo usmial a položil mi
ruku na plece. Nikdy nezabudnem na jeho
čistý, hlboký a láskavý pohľad, v ktorom
sa odzrkadľovalo
aj utrpenie. Vtedy
som ešte netušil,
že v roku 2003
skutočne ešte raz
navš�vi Slovensko,
a že dokonca
v Petržalke, kde
slávil sv. omšu, ja
raz budem pôsobiť ako kaplán.
Ďalší, tentoraz skôr duchovný
zážitok, pre mňa
znamená pohľad
na Svätého Otca,
ktorý niekoľko dní
pred svojou smrťou objímal kríž
vo svojej kaplnke počas krížovej
cesty v Coloseu,
na ktorej sa už
nemohol osobne
zúčastniť. Fotograﬁu trpiaceho bl. Jána
Pavla II., ktorý objíma kríž, mám umiestnený vo svojej pracovni a často sa naň pozerám, znamená pre mňa veľkú posilu.
Alexander Knorr, špirituál kňazského
seminára

- 1920, 18. mája – narodil sa vo
Wadowiciach, neďaleko Krakowa
- 1946 - prijal kňazskú vysviacku
- 1958 – menovaný za pomocného biskupa
krakovskej diecézy
- 1963 – stal sa krakovským arcibiskupommetropolitom
- 1967 – pápež Pavol VI. ho vymenoval za
kardinála
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Stretnutie s Jánom Pavlom II.

Môj najosobnejší zážitok, ktorý som
mal s bl. Jánom Pavlom II. je spojený
s jeho poslednou návštevou Slovenska
v roku 2003, keď som bol v asistencii pri
sv. omši, ktorú bl. Ján Pavol II. celebroval
na priestranstve pri kostole Sv. Rodiny
v bra�slavskej Petržalke.
Keď som prvýkrát počas spomínanej sv. omše predstúpil pred bl. Pápeža
Jána Pavla II. ako librifer spolu s Peťom
Bucheňom, ktorý držal mikrofón, Svätý
Otec sa na nás pozrel a ten pohľad mi zostane v pamä� a v srdci do konca života.
Nedalo sa prehliadnuť, že jeho choroba a utrpenie sú veľké, ale napriek tomu
nás žehnal svojim láskavým a otcovským
pohľadom a mal som taký zvláštny pocit, ktorý sa slovami nedá opísať. Dodnes
neviem pochopiť a tu na zemi asi ani nepochopím, prečo a čím som si práve ja zaslúžil takú veľkú milosť, že som sa mohol
osobne stretnúť s pápežom, ktorý je dnes
blahoslavený a prihovára sa za nás v nebi
pred Pánom.

- 1978 – stal sa prvým pápežom slovanského pôvodu (264. nástupca sv. Petra)
- 1979 – onedlho po zvolení podnikol svoju prvú cestu mimo Talianska, do Strednej
Ameriky
- 1981 – čelil atentátu zo strany Aliho Agču,
ktorý mu spôsobil vážne zranenie
- 1990 – prvýkrát bol ako pápež aj na
Slovensku
- 1995 - druhá návšteva na Slovensku
- 2003 - posledná návšteva na Slovensku

Mar�n Kročka, kaplán Trenčín-Juh

- 2005, 2. apríla – po dlhej chorobe zomrel
vo Va�káne v poves� svätos�

Za odpovede ďakuje
Mar�n Agner

- 2011, 1. mája – bol slávnostne blahorečený pápežom Benediktom XIV. na Námes�
sv. Petra

OBJEDNÁVKA ČASOPISU

(objednávkový lístok z čísla 3-2010/2011, jún 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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Uhraďte ju, prosíme, do 2 týždňov od doručenia.

RELAX A SÚŤAŽENIE

Tajnička (Gn 2,4-3,24)

Tvojou úlohou je doplniť biblické citáty na základe dole uvedených otázok a zostaviť zmysluplnú vetu z nasledovného „kódu“: D9 H5 A10 E6 G11 G12 B4 G4 J6 H9 I1 A11
D8 E8 G8 C5 C11. Želáme
Vám príjemnú zábavu!
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:
„Roztrhnite si srdcia a nie
rúcho.“
1. A 1-4: Názov miesta, kde Pán Boh vysadil Raj? (Gn 2,8)
2. B 1-5; B 6-10; C 1-7; A 5-9: Názvy štyroch riek, ktoré zavlažovali Raj? (Gn 2,9-14)
3. J 1-8: Doplň biblický citát! A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku
poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, .......... (Gn 2, 20)
4. I 9-12: Čo robil Adam, keď mu Pán Boh vybral rebro a jeho miesto zaplnil mäsom? (Gn 2, 21)
5. J 9-13; C 10-14; F 1-8: Podľa Gn 2,24 koho muž opus�, a ku komu prilipne?
6. H 12-14: V Gn 3,1 ktoré zviera je označené ako najľs�vejšie?
7. D 1-6: Doplň biblický citát! I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili .......... listy a urobili si
zásterky. (Gn 3,7)
8. H 1-9: Vravel mu: „Kto ťa .........., že si nahý?! (Gn 3,11)
9. D 7-14; F 9-14: Tu povedal Pán, Boh, hadovi: Preto, že si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkým
.......... a medzi všetkou poľnou ..........! (Gn 3, 14)
10. G 1-13; E 1-10; A 10-14; B 11-14: .......... ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím .......... a jej
potomstvom, ono � rozšliape .......... a ty mu zraníš .......... (Gn 3, 15)
11. E 11-14: Pán, Boh, urobil Adamovi a jeho žene kožený .......... a obliekol ich. (Gn 3,21)
12. I 1-6: Potom im Pán, Boh, povedal: Hľa, .......... sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby
teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol, a nežil naveky! (Gn 3,22)

Za účas� šéfredaktora sme vyžrebovali Elenu Ulrichovú z Viničného. Srdečne
gratulujeme a posielame vecné ceny a ročné predplatné nášho časopisu.
Tešíme sa aj na ďalších riešiteľov tajničky!
autor tajničky: Tibor Fehér
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