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Zvesť rána
Hľa, zvesť rána!
Zornica úžasom ústa zatvorí.
V zlate skvejú sa rany Pána,
duša po Pravde zahorí.

Putá z rúk padajú,
smrť ostne stráca.
Aj slzy zahrajú.
Boh vinu spláca.

Víťazstvo naše je.
Pečaťou vyryté,
každého ohreje.
Bolesťou umyté.

Vykroč len za Kristom!
Česť sa ti dostane,
byť Božím dieťaťom.
Len to ti pristane.

Hľa, zvesť rána!
Voľ či žiť alebo nie.
Neodmietaj Pána,
veď srdcu sa za ním cnie.

Albert Tullus
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Raz som stál v rade 
pred jedným hrobom. Bolo 
to v Jeruzaleme, v Bazilike 
Božieho hrobu. Božieho 
hrobu, do ktorého pútnici 
všetkých čias túžili a túžia 
nazrieť. Paradoxne preto, aby 
videli, že tam v hrobe NIKTO 
neleží. Videl som, stojac 
v onom zástupe čakajúcich 
ako z Ježišovho hrobu 
mnohí pútnici vychádza-
li: plačúc, s úsmevom,  
s viditeľným pohnu�m, 
s modlitbou na perách.

Zvláštne, ako dojíma najslávnejší hrob tejto planéty - prázdny hrob! - denne �sí-
ce  ľudí. Iste je to preto, že pohľad do tejto hrobovej komory odpovedá na najzáklad-
nejšiu otázku ľudského života: žeby cintorín bol naozaj poslednou zástavkou životnej 
púte každého človeka? Žeby človek nebol viac, ako bytosť odsúdená rozpadnúť sa 
v útrobách zeme? Pro� tomu sa čosi hlboko v nás búri. Preto je tak úžasná veta, čo
po Ježišovom zmŕtvychvstaní odznela na tých miestach pri hrobe: prečo hľadáte 
živého medzi mŕtvymi?!

Po dve�síc rokoch nadobúda táto veta ešte iný rozmer a stáva sa aktuálnou pre
všetkých veriacich dnešnej modernej spoločnos�: nehľadajte Ježiša len ako dávnu
dejinnú postavu, pochovanú pod nánosom dejín; postavu síce veľkolepú, ale dnes 
už neprítomnú. Hľadajte Krista živého, lebo On je živý DNES, TU a TERAZ, víťazí nad 
smrťou DNES, TU a TERAZ. A preto nás aj cez túto konkrétnu Veľkú Noc roku 2012  
opäť volá vstávať s ním. On nás dvíha cez sviatostné rozhrešenie, cez eucharis�cké
prijímanie, cez duchovnú posilu k odpusteniu a pokániu, cez každodenné drobné 
impulzy konať lásku.

Všetkým bohoslovcom i čitateľom ich Adsumu želám a vyprosujem požehnané 
Veľkonočné sviatky prežité s hlbokou vierou v živú prítomnosť Pána Ježiša!

J.E. Mons. Jozef Haľko

V rade pred prázdnym hrobom
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1. Ako ste vnímali momenty keď, ste 
sa dozvedeli o vymenovaní za prvého 
pomocného biskupa Bra�slavskej arci-
diecézy?

Je prirodzené, že osoby pracujúce 
v blízkos� pána arcibiskupa sa stávajú
predmetom úvah, či sa práve ich ne-
bude týkať  pripravované vymenovanie 
bra�slavského pomocného biskupa.  
No predsa, keď som sa stretol s pánom 
nunciom Mons. Mariom Giordanom 
a on mi odovzdal  konkrétne vymeno-
vanie Svätým Otcom,  bolo to pre mňa 
veľké prekvapenie. 

2. Čo pre vás znamená pojem biskup, 
čo si pod tým predstavujete?

Dobrého pas�era, ktorý chce ľuďom
priblížiť Ježiša Krista tak, aby ho oni 
osobne prijali ako svojho osobného vy-
kupiteľa a spasiteľa. Nič viac. Neexistuje 
väčší cieľ. Všetky ostatné ak�vity bis-
kupa sú iba parciálne ciele, ktoré majú 
smerovať k tomuto jedinému, najvyššie-
mu a najvznešenejšiemu  cieľu.

3. Každý biskup má biskupské heslo.
Aké je to vaše, prečo ste si ho zvolili, čo 
znamená?

Zvolil som si jedno-
slovné heslo „Resurrexit!“, 
ktoré je v istej kon�nuite
s heslom otca arcibiskupa 
Zvolenského – „Fiat volun-
tas tua“. To�ž  vôľou Božou
je, aby sme túto Božiu vôľu 

J. E. Mons. doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD. sa narodil 10. mája 1964 v Bra�slave.
Po skončení základnej školy študoval na gymnáziu v Bra�slave, kde v roku 1982
zmaturoval. Následne študoval na Fakulte riadenia a Národohospodárskej fa-
kulte Vysokej školy ekonomickej. Potom pracoval od roku 1986 do roku 1990 
ako inštruktor pracovnej výchovy v Ústave sociálnej starostlivos� v Bra�slave,
ako robotník v Bra�slavských vodárňach a kanalizáciách, absolvoval dvojročnú
základnú vojenskú prezenčnú službu. 

Od roku 1990  študo-
val na Rímskokatolíckej 
Cyrilometodskej bohoslo-
veckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bra�slave
a neskôr pokračoval na 
Pápežskej univerzite 
Santa Croce v Ríme. Dňa 
6. januára 1994 bol vysvä-
tený za diakona v Trnave, 
kde bol 4. júla 1994 vysvä-
tený za kňaza. Po kňaz-
skej vysviacke pokračoval 
v štúdiu na Teologickej 
fakulte Pápežskej univer-
zity Santa Croce v Ríme, 
kde dosiahol doktorát 
v roku 2000. Je autorom 
viacerých štúdií a vedec-
kých monografií.

v živote konkrétne napĺňali podľa slov  
Otčenáša. Modliac sa jeho slová  „buď 
vôľa tvoja“  prijímame záväzok, aby sa 
v našom živote, postojoch, životnom 
štýle a v našich vzťahoch uskutočňo-
vala Božia vôľa. Uskutočňovaním Božej 
vôle je v istom zmysle slova sústavné 
zmŕtvychvstávanie. Obrátenie je zmŕt-
vychvstanie. Vyznanie hriechov je zmŕt-
vychvstanie. Podanie rúk na zmierenie 
je zmŕtvychvstanie; každá zmena po-
stojov k lepšiemu je zmŕtvychvstanie. 
Vlastne celý náš život je kon�nuálne
pozvanie  vstávať z mŕtvych. Hriech je 
smrť. Obrátenie z hriechu vedie po-
tom k čnos�, a čnostný  život je zmŕt-
vychvstanie. Čiže  okrem vyznania viery 
v Ježišovo historické zmŕtvychvstanie 
vyznávame ho aj  v mys�ckom tele
Ježiša Krista, čiže v Cirkvi ako spoločen-
stve jeho veriacich.   Zomieranie a zmŕt-
vychvstávanie sú sústavné a kon�nuál-
ne  procesy  prebiehajúce vedľa seba.

4. Čo by ste vy sám osobne chceli pri-
niesť Cirkvi v Bra�slavskej arcidiecéze?

Stávam sa pomocným biskupom vo 
svojom rodnom meste, kde už takmer 
50 rokov žijem v úzkych priateľských 

i rodinných vzťahoch s mno-
hými ľuďmi. Dúfam, že to 
bude podobne  aj s celou 
„rodinou“ bra�slavskej arci-
diecézy so všetkými svojimi 
vyše 120 farnosťami. Vyššie 
spomínaný základný cieľ bis-
kupského povolania pla� aj 
v týchto súvislos�ach: aby čo

Rozhovor s prvým pomocným biskupom 
Bratislavskej arcidiecézy
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J.E. Mons. Jozef Haľko,
pomocný biskup 
Bra�slavskej arcidiecézy
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najviac ľudí našlo zmysel svojho života v 
Ježišovi Kristovi, v službe jemu v duchu 
jeho oslobodzujúcej lásky. 

5. Mohli by ste nám priblížiť svoju úlo-
hu v rámci arcidiecézy?

Ako pomocný biskup mám úlohu 
byť na pomoci, stáť po boku  otca ar-
cibiskupa Stanislava Zvolenského. Toto 
vymenovanie je  výrazom istej dôvery aj 
z jeho strany a súčasne aj  záväzok, kto-
rý  radostne prijímam.  Chcem sa snažiť 
byť na jednej vlne s otcom arcibisku-
pom a všetky jeho pastoračné priority  
všemožne podporovať. Ako  generálny 
vikár budem riešiť aj mnohé s tým sú-
visiace otázky,  a súčasne spolu s otcom 
arcibiskupom budeme naďalej budovať 
kontakt s kňazmi pôsobiacimi v arcidi-
ecéze. 

6. Niekto sa môže nazdávať, že vaša 
doterajšia činnosť bola spojená s viac 
vedeckým prostredím. Úloha biskupa 
vyžaduje viac pastoračné prostredie. 
Stoja pred vami v tomto zmysle nejaké 
výzvy?

Aj vedecké prostredie je pastorač-
ný terén,  kontakty na vedcov a  histo-
rikov pokladám za veľmi vzácne a pre-
to by  bolo účelné rozvíjať ich naďalej 
v rámci redakčných rád, či účasťou v 
niektorých projektoch, či spoluprácou 
pri nejakých knižných publikáciách. Ide 
hlavne o otázku, či bude na toto zvýši čas. 
Ak áno, bol by som veľmi rád. 

7. Ako si predstavujete kontakt s kňaz-
mi a laikmi?

Podľa evanjeliového modelu 
Ježišovho pôsobenia, ktorý  chcel mať 
kontakt so všetkými ľuďmi všetkých 
prostredí. Rozhovor pri studni, rozho-
vor pri stole, rozhovor v chráme, rozho-
vor na ceste, rozhovor  v kríze, rozhovor 
s ľuďmi na hranici konverzie, rozhovor 
s unikajúcimi na spôsob frustrovaných 
emauzských učeníkov, rozhovor s uče-
níkmi na loďke kolísanej vlnami rozbú-
reného mora. Čiže komunikácia veľmi 
bohatá, mnohorozmerná a pestrá. Vždy 
zacielená na to, aby  človek nachádzajúc 
seba pred Bohom, pred sebou samým 
i pred druhými ľuďmi smeroval k napl-
neniu vlastného života. Toto by malo 
byť náplňou kontaktu s ľuďmi. A zároveň 
taká celkom obyčajná ľudská blízkosť 
otvárajúca ľudské srdcia pre rozhovory, 
ktoré môžu byť zlomovým momentom 
v živote ľudí. Ako modelovú situáciu 
plodnej duchovnej logoterapie vnímam 
rozhovor Ježiša so samaritánkou pri 
studni. Ten jemnocitný úvod cez otázku 
„Daj sa mi napiť“ – a potom sa všetko 
končí  vyznaním „Našla som toho, ktorý 
mi rozpovedal všetko to, čo som poro-
bila“. Svedectvo tej ženy bolo také účin-
né, že mnohí sa rozhodli vyhľadať Pána 
Ježiša. Preto tento rozhovor pri studni 
považujem za východiskový pre naše 
pastoračné rozhovory. Jemnocit, no 
bez kompromisov, ale s láskyplnou ra-
zanciou nezakrývajúcou pravdu. Lebo 
pravda, iba Ježišova Pravda, nás môže 
naozaj oslobodiť.

Úrady a služby: 

1997: poverený pastoráciou 
veriacich hovoriacich po ma-
ďarsky pre Bra�slavu.
1997 - 2011: peda-
góg cirkevných dejín na 
Rímskokatolíckej cyrilome-
todskej bohosloveckej fakul-
te Univerzity Komenského 
v Bra�slave, od roku 2006
docent Katedry cirkevných 
dejín tej istej fakulty. 
2008 - 2011: člen kolégia 
konzultorov Bra�slavskej ar-
cidiecézy, člen kňazskej rady, 
riaditeľ mediálneho centra 
a hovorca arcibiskupa met-
ropolitu. 
2009: menovaný Svätým 
Otcom Benediktom XVI. za 
kaplána jeho Svätos�.
31. januára 2012 bol Svätým 
Otcom Benediktom XVI. vy-
menovaný za prvého bra�-
slavského pomocného bis-
kupa

Publikácie: 

•1993 Tam, kde zomrel Peter
•2004 Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia
•2005 Osudná sms-ka
•2005 Dejiny lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bra�slave
•2006 Modrý kostol - Dejiny Kostola sv. Alžbety v Bra�slave
•2006 Ave Crux - Život a dielo biskupa Ambróza Lazíka
•2008 Arcibiskupov zápas - Životná cesta Mons. RNDr. Júliusa Gábriša
•2010 DÓM Katedrála sv. Mar�na v Bra�slave spoluautor Mgr. Š. Komorný, ArtD.

Zhováral sa Mar�n Agner
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Lektorát - Dňa 27. marca 2012, boli usta-
novení lektori boli bohoslovci tre�eho roč-
níka. Bohoslovci jednotlivo pristupovali 
k otcovi biskupovi, ktorý im podal do rúk 
sväté Písmo so slovami:

Prijmi knihu Písma svätého a verne po-
dávaj ďalej Božie slovo, aby ono čím viac 
pôsobilo v srdciach ľudí. Amen.

Keď sa stane prednášateľom Božieho 
slova, bude pomocníkom pri jeho hlásaní v 
Božom ľude, de� i dospelých bude vyučovať
vo viere a pripravovať na dôstojné prijíma-
nie sviatos�. No bude hlásať zvesť o spáse 
i ľuďom, ktorí ju ešte nepoznajú.

 Z
 D

IA
N

IA
 V

 S
E

M
IN

Á
R

IPrijmi nádobu s vínom na slávenie 
Eucharis�e a buď taký, aby si mohol dôs-
tojne slúžiť Pánovmu stolu a Cirkvi. Amen.

V prvých dvoch storočiach kvôli prena-
sledovaniu kresťanov a z nedostatku kňazov 
bolo bežné, že si veriaci  laici sami sebe po-
dávali sväté prijímanie. Zo spisov Tertuliána 
a Origena môžeme dedukovať, že bolo zvy-
kom laikov nosiť Eucharis�u do vlastných
domovov a tak�ež si ju uchovávať.

V súčasnos� je akolytát zaradený 
na miesto „nižších svätení“. Akolyta má byť 
pomocníkom kňazovi a diakonovi pri bo-
hoslužbe a v prípade potreby ich môže za-
stúpiť tým, že veriacim rozdáva Eucharis�u
a prináša sv. prijímanie chorým. A keďžeje 
na túto službu určení osobitným spôsobom, 
nech sa usiluje, aby plnšie žil z Pánovej obe-
ty a aby sa jej dokonalejšie pripodobnil.  Má 
úprimnou láskou milovať tajomné Kristovo 
telo čiže Boží ľud, najmä slabých a chorých.

 Žiadna zo služieb či už lektorát alebo 
akolytát nie je vyhradená len pre kandidá-
tov kňazstva, ale môžu byť udeľované i la-
ikom, podľa cirkevnej tradície však len mu-
žom. Avšak je vhodné, aby mal vybraný laik 

Lektorát, akolytát, kandidatúra

Aby mohol konať túto úlohu dôstojnej-
šie a dokonalejšie, nech stále rozjíma nad 
slovami Písma, aby tak o ňom svedčil svojim 
správaním. Lektor, ktorý úrad prijal, nech sa 
všemožne a účinne usiluje zo dňa na deň 
stále viac, plnšie a živšie milovať Písmo svä-
té a stále hlbšie ho poznávať. Tým sa stane 
dokonalejším učeníkom Pána. (Ministeria 
quaedam)

Akolytát - Otec biskup Mons. Róbert 
Bezák udelil 28. marca 2012 bohoslovcom 
štvrtého ročníka ministérium akolytátu. 
Bohoslovci jednotlivo pristupovali k otcovi 
biskupovi, ktorý im podal do rúk kalich s ví-
nom so slovami:

svoju životnú cestu a povolanie s ochotou 
začleniť sa do procesu formácie.

Kandidatúra - Kandidátmi  na pri-
ja�e diakonátu sa stali bohoslovci piate-
ho ročníka: 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).

Vstup do klerického (duchovného) sta-
vu sa spája s diakonátom. Po prija� kandi-
dát si má s osobitnou starostlivosťou chrá-
niť a prehlbovať povolanie. Ďalej získava 
nárok na nevyhnutnú duchovnú pomoc, 
aby sa mohol upevniť vo svojom povolaní 
a bezvýhradne podrobovať Božej vôli.

Hnaní Kristovou láskou a posilňovaní 
vnútornou činnosťou Ducha Svätého, roz-
hodli sa verejne prejaviť svoju vôľu a obe-
tovať sa Bohu a Cirkvi a vykonávať posvätný 
úrad.

Štefan Smetana

V kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bra�slave sa uskutočnilo ustanovenie
lektorov, akolytov a prija�e medzi kandidátov diakonátu a kňazstva. Tieto služby, ktoré
sa zverovali veriacim, aby ich vykonávali pri posvätnej liturgii a v charita�vnej činnos�,
prispôsobovali sa rozličným okolnos�am. Takéto úrady spravidla udeľovali osobitným
obradom. Veriaci tak získal Božie požehnanie a zaradil sa do zvláštnej triedy, čiže mal 
osobitné postavenie, aby mohol vykonávať nejaký cirkevný úrad. (Ministeria quaedam)

Lektori: Stanislav Žlnay, Dávid Kollárik, Csaba Mikus, Rastislav Šimora

Akolyti: Martin Agner, Marek Budaj, Tibor Fehér, Július Pomšár
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sme urobili chybu? Snažili sme sa predsa 
všetkými silami zabrániť tomu utrpeniu! Tak 

odkiaľ sa neustále berie? No my sa nevzdá-
vame, hľadáme odpovede a keďže nie sme 
žiadni „zbabelci“, trúfneme si, samozrej-
me v rámci ochrany našich – nami samými 
vytvorených – vlastných práv, i čosi viac. 
A tak sa začíname pokúšať aj o zmocnenie 
sa Boha. Možno si Ním chceme len poslú-
žiť – Boh službách našich predstáv a plánov. 
A možno Ho dokonca i obviníme z utrpe-
nia, ktoré na nás tak tvrdo dolieha napriek 
tomu, že sa snažíme pro� každej boles� 
či nepohode zo všetkých svojich síl bojovať. 
Hnev, sebaľútosť, strach.... no s utrpením to 
ani nepohne. Na prvý pohľad sa zdá, že Boh 
mlčí, a nám sa ponúka len naša otázka ozý-
vajúca sa prenikavou ozvenou. Tak kde sme 

Obeta je slovo, ktorému možno ani cel-
kom dobre nerozumieme. Obeta však spo-
jila umučenie a smrť so životom. V čom je 
jej tajomstvo? Veď na prvý pohľad sa zdá, 
že všetko je ohľadom nej jasné – utrpenie 
a bolesť, strata rozličných možnos� a život-
ných príležitos�. Kde je tu miesto pre život?
Prirodzene sa jej snažíme vyhnúť. Často 
máme strach, aby sme sa nestali obetným 
baránkom nejakého konfliktu či nedorozu-
menia. Vytvárame si vlastný svet, v ktorom 
si ustanovujeme vlastné zákony o ochrane 
vlastnej „pohody“ - svojej vlastnej predsta-
vy o šťas�. V našom svete odmietame čo 
i len zmienku o utrpení či obete.  A mož-
no si pritom ani nevšimneme a zakrátko sa 
predsa len stávame obeťou – no tentoraz 
obeťou vlastných predstáv a omylov. Dá 
sa vôbec obete vyhnúť? Utrpenie a bolesť 
skôr či neskôr začínajú neúprosne porážať 
všetky ľudské predstavy o šťas�. Choroba,
nedorozumenia, posudzovania a najrozlič-
nejšie druhy izolácie človeka neobchádzajú 
ani tých najzdatnejších tvorcov vlastných 
zákonov ochraňujúcich vlastnú „pohodu“ 
vo vlastnom svete. Človek sa tak postupne 
stáva obetným baránkom svojich plánov, 
starostlivo budovaný životný priestor sa po-
stupne stáva krížom – miestom smr�. Kde
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obetu s úprimnou radosťou.“
urobili chybu? Načo nám je túžba po šťas�,
keď ju nevieme sami nasý�ť?

Avšak do tohto zmätku s pokojom a is-
totou predsa len zaznieva ešte jedna otázka 
– otázka z Evanjelia podľa sv. Lukáša: „Prečo 
hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. 
Vstal z mŕtvych.“(Lk 
24, 5b-6a) Táto otáz-
ka zrazu spochyb-
ňuje aj �e „najistej-
šie“, naše vlastné 
predstavy o Bohu. 
Z m ŕ t v y c h v s t a n i e 
presahuje ľudský 
rozum. Zdá sa akoby 
sme s ním dokonca 
pri našich úvahách 
vôbec ani nepočítali. 
Pomaly zisťujeme, 
že tu sa moc človeka 
končí, ľudské pred-
stavy strácajú pôdu 
pod nohami. A práve ľudské názory a pre-
svedčenia bez pevnej pôdy pod nohami 
–  dokonca i o tom, aký má byť Boh a ako sa 
má k nám správať – spôsobili pred dve�síc
rokmi smrť Pána a tak zaplnili jeden hrob, 
v ktorom ešte nikto neležal. Aj naše pred-
stavy – predstavy ľudí 21. storočia – majú 
pripravený hrob pre Boha. No tak ako pred 
dve�síc rokmi v Jeruzaleme zostal na tre�
deň hrob prázdny, tak keď sa lepšie pozrie-
me do hrobu našich predstáv, zis�me, že
Boh slávne vstáva aj z našej obmedzenos�. 
Boh sa to�ž „nezmes�“ do žiadnej mŕtvej
ľudskej predstavy o Ňom.  

Obeta prinášajúca život nabúrava všet-
ky čisto ľudské neplodné plány na uchope-
nie šťas�a. Boh je jedinou odpoveďou pre
túžbu človeka po šťas�, pre túžbu, ktorú
sami nedokážeme uspokojiť. Na Božiu moc 
prejavenú Zmŕtvychvstaním, s ktorou boli 
konfrontovaní apoštoli, nadviazala skúse-

nosť Božej lásky a odpustenia, skúsenosť 
vzájomnej dôvery Boha a človeka. V tejto 
vzájomnej dôvere Boh odovzdáva človeku 
bohatstvo milos� vo svojom slove a vo svia-
tos�ach a človek zasa odovzdáva Bohu svoj
život. V tomto dialógu lásky sa nám otvára 

príležitosť pochopiť, 
že aj keď sa nám 
obeta môže zdať 
čisto ľudsky nezmy-
selná, v skutočnos�
zodpovedá spôsobu 
reálneho nasýtenia 
našej túžby po šťas-
�, našej túžby po
Bohu. Z tejto obety 
sa to�ž sý� a vzras-
tá plnosť života člo-
veka. Je to plnosť, 
ku ktorej sme po-
volaní. Je to plnosť, 
o ktorej svedčí naj-

hlbšia túžba človeka po Bohu – túžba, ktorú 
sami nedokážeme nijako uspokojiť. Obeta je 
miestom, kde padajú naše falošné predstavy 
o Bohu, o sebe i o druhých a my oslobode-
ní od nich dokážeme povstať k „vrastaniu“ 
do plnos� života. Vďaka veľkonočnej obete
sa nám ponúka plnosť života – plnosť, ktorá 
sa prejavuje v prija� všetkých Božích darov 
a teda aj v prija� utrpenia ako Božieho daru.
Utrpenie je spôsob, ktorý si vybral Boh, aby 
nám daroval život. Utrpenie a obeta nie 
sú teda miestom smr� a zničenia človeka,
ale miestom života. Toto tajomstvo obe-
tovaného utrpenia – tajomstvo života sa 
ponúka každému z nás. Naše obetované 
utrpenia sa môžu stať skúsenosťou dotyku 
lásky Zmŕtvychvstalého Pána života. A preto 
slávme túto veľkonočnú obetu s úprimnou 
radosťou.                    

 
Július Pomšár

Prichádza jar a s ňou teplé slnečné lúče prebúdzajúce prírodu k životu. Stromy sa 
zelenajú sviežimi výhonkami zelených listov, prvé kvety odievajú lúky do pestrých fa-
rieb a mláďatá rôznych druhov zvierat robia svoje prvé kroky. Po tuhej zime ožíva prí-
roda a ponúka nám určitý druh životného op�mizmu. Náš pohľad sa však upriamuje na
drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta. Rozkvitajúca príroda akoby chcela súperiť 
s umierajúcim Pánom života, ktorý obetoval seba samého.  V liturgickom slávení sa 
sprítomňuje smrť – výnimočná smrť, ktorá sa stala prechodom k životu, smrť darovaná 
ako obeta – ako veľkonočná obeta, z ktorej vzišiel pravý život. 
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Skúsili sme najskôr v Cirkvi univerzál-
ny la�nský pozdrav Laudetur Jesus Christus. 
Reakcia bola okamžitá - In aeternum! Amen!

Prvé zistenie bolo, že záhadná skupinka 
pia�ch dievčat a jedného mladého muža sú
katolíci. Ďalej už nebolo treba testovať slovnú 
zásobu žiadnych cudzích jazykov, keďže sme 
krásne rozumeli - jednak po česky a jednak 
po poľsky. Takže už vieme, že v skupinke sú 
osoby z viacerých krajín, a preto bol už len krô-
čik k vysvetleniu, prečo sa stravujú dva týždne 
v našej seminárnej jedálni.

Títo šes� mladí ľudia sú účastníci jed-
noročnej medzinárodnej katolíckej školy 
vo Francúzsku, ktorá má názov Jeunesse 
Lumière, čo v preklade do slovenčiny zname-
ná Svetlo mladým, resp. Mladí svetla, ktorú 
založil benedik�nsky kňaz Daniel Ange v roku
1984. V škole, kde celý rok mladí misionári 
bývajú, majú každodennú adoráciu, svätú 
omšu, nočné adorácie, ale aj dni �cha či od-
borných prednášok. Všetko robia spoločne, 
žijú ako bra�a a sestry a v určitý čas sú vyslaní
do sveta, aby evanjelizovali. A takto sa dostali 
aj na naše Slovensko.

V jeden večer sme sa stretli a najskôr sme 
v piesni - v modlitbe vzývali Ducha Svätého 
a následne nám o sebe prezradili veľa zaují-
mavých vecí. Traja z nich nám povedali aj svo-
je osobné svedectvá.

Chodia po Európe v skupinke 6 - 8 ľudí a 
najmä na školách ohlasujú evanjelium Ježiša 
Krista. Na Slovensko boli vyslaní, aby tu konali 
dobré dielo.

3. Kde všade ste u nás boli a čo ste videli?

Pricestovali sme dva dni pred začiat-
kom misií, takže sme mali veľkú príležitosť 
navš�viť historické centrum, Bra�slavský
hrad a pútne miesto Marianka. Strávili sme 
v Bra�slave dva týždne a okrem toho tri dni
v okolí Trnavy. Mohli sme vidieť miestnu cir-
kev - každý deň sme zavítali na svätú omšu 
do iného kostola, stretli sme sa s mládežou 
na stredných školách a v univerzitnom cen-
tre. Prežili sme aj silné stretnu�a s väzňa-
mi v Hrnčiarovciach. Stretli sme sa so slo-
venským národom aj cez evanjelizáciu na 
uliciach. Veľkým vzájomným obohatením 
pre nás bolo aj nadviazanie kontaktov so se-
minaristami, stetnu�a s kňazmi vo farnos-
�ach, ale aj stretnu�e s gréckokatolíckym
otcom biskupom. Po ukončení našich misií 
na Slovensku pre nás seminaris� spoločne s
Jankom Ňukovičom pripravili púť do Šaš�na
a prehliadku Skalice a jej okolia.

4. Keby bola možnosť, prišli by ste k nám 
znovu?

Ano, veľmi radi by sme ešte 
prišli na misie na Slovensko. Náš 

program bol veľmi dobre pripravený a bol 
veľmi bohatý a zaujímavý. Dostali sme veľa 
ponúk, no nebolo v našich možnos�ach
všetkým vyhovieť. Radi by sme odpovedali 
na všetky pozvania. Slováci oplývajú veľkým 
bohatstvom, o ktoré sa s nami môžu podeliť 
a prostredníctvom ktorého nás môžu veľa 
naučiť.

5. Keby sa niekto chcel do vašej školy pri-
hlásiť, čo musí urobiť?

Je potrebné kontaktovať školu (najlep-
šie e-mailom), vysloviť svoj záujem a poslať 
mo�vačný list. Je treba spĺňať aj vekovú ka-
tegóriu od 18 do 30 rokov a vedieť sa doho-
voriť po francúzsky - jazykom, ktorý je našim 
spoločným v evanjelizačnej škole.

redakcia

Na záver stretnu�a sme sa spoločne
pomodlili modlitbu kompletória a zaznela 
mariánska an�fóna Salve Regina v la�n-
skom jazyku, ktorý nás spojil, nech sme 
boli z akejkoľvek krajiny a spievali sme 
unisono - jedným hlasom našej predrahej 
Matke Božej.

1. V krátkos� sa nám každý z vás predstav-
te: vaše meno, odkiaľ ste a čo robíte?

Lila (24), Ukrajina: študovala herectvo; 
Filomena (21), Litva: študovala medicínu; 
Adrianna (24), Poľsko: študovala teológiu 
a chémiu;
Aliénor (18), Francúzsko: zmaturovala;
Jean-Gabriel (21), Francúzsko: študoval 
sociálnu prácu;
Bětka (27), Česká republika: učiteľka na 1. 
stupni ZŠ.

2. Čo vás udivilo na Slovensku?

Veľmi nás oslovila hlboká viera veria-
cich. Bolo pre nás veľkým prekvapením 
vidieť zaplnené kostoly v ktorýkoľvek deň 
v týždni veriacimi v rôznom veku a vidieť  
množstvo mladých, ktorí sa zapájajú do ži-
vota Cirlvi. Bolo to pre nás veľkým povzbu-
dením. Pochopili sme, že sme to my, ktorí 
potrebujeme byť evanjelizovaní práve 
od vás. Ďakujeme.
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ŽJeunesse Lumière - Svetlo mladým
...na slovíčko s našimi priateľmi z Francúzska

V Kňazskom seminári v Bra�slave bola možnosť skoro každý deň počas dvoch týž-
dňov stretnúť v jedálni zaujímavú skupinku mladých ľudí. Najzvláštnejšie bolo, že ho-
vorili po francúzsky. Naša zvedavosť nám nedala spať, a tak sme sa pokúsili nadviazať 
kontakt...

Informácie o misionárskej škole 
vo francúzš�ne sú na webstránke
h�p://www.jeunesse-lumiere.com/
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aj tým, že sa kniha evanjelií (evanjeliár) nesie 
v sprievode a konajú sa špeciálne úkony po-
čas liturgie: incenzovanie evanjeliára, bozk 
po evanjeliu a aj to, že evanjelium môže 
v liturgii čítať len vysvätený služobník (dia-
kon, kňaz).

História čítaní vo svätej omši

Čítanie posvätných textov nie je 
vo svätej omši (ale ani v akomkoľvek inom 
liturgickom slávení) na vyplnenie miesta. 
Nesmieme vtedy (po kolekte) sadajúc si „vy-
pínať“ myseľ a oddychovať. Práve naopak: 
treba sa začať sústrediť na čo najlepšie vní-
manie a dobré počúvanie čítaní.

Svoje počiatky má čítanie Božieho slo-
va už u apoštolov, pričom vzor treba hľadať 
ešte v starších dobách: židovskí veriaci sa 
stretávali v synagógach a tam čítali sväté 
knihy Starého zákona. Každú sobotu sa čí-
tali dve state: jedno čítanie bolo zo Zákona 
a druhé z Prorokov. Čítanie neprednášal len 
jeden lektor, ale viacerí (čítali po čas�ach).
Po čítaní bolo vysvetľovanie - homília a zvy-
čajne nadväzovala na prvé čítanie.

Podobne kresťania vo svojich za-
čiatkoch, ako to máme zaznamenané aj 
v Novom zákone, osvojili si tento spô-
sob a konali spoločné čítania posvät-
ných textov: Pred lámaním chleba 
(teda pred Eucharis�ou) v Emauzoch
bolo najskôr vysvetľovanie Písma 
(Lk 24, 27). Alebo dlhá nočná kázeň 
apoštola Pavla v Troade, ktorú zakon-
čil lámaním chleba, je �ež náznakom
bohoslužby slova (Sk 20, 7). Náznak 
bohoslužby slova pred udelením 
sviatos� možno vidieť pred krstom
e�ópskeho eunucha. Po prečítaní
state z Izaiáša (53, 7-8), Filip vysvet-
ľuje toto miesto, zvestuje Ježiša a po-
tom nasleduje krst (Sk 8, 28-38).

 Svätá omša je podľa súčasného obradu 
v Rímskom misáli rozdelená na dve hlavné 
čas�: Liturgiu Slova a Liturgiu Eucharis�e.

V minulých čas�ach tohto seriálu sme
hovorili o úvodných obradoch - od príchodu 
kňaza k oltáru, až po oslavný hymnus Glória. 
Nasleduje možnosť zamerať sa na bohosluž-
bu (liturgiu) Slova.

Liturgia, čiže bohoslužba Slova v omši

Kiež by čo najviac veriacich vnímavo, 
sústredene, dych�vo a v neposlednom
rade aj účinne, vo svojom kresťanskom ži-
vote, počúvalo pri svätej omši liturgiu Slova. 
V nej sú nám predkladané skvosty v podo-
be Bohom inšpirovaných biblických textov 
Starého i Nového zákona, no aj myšlienky 
kňaza, ktorý si v modlitbe, pod vedením 
Ducha Svätého pripravil pre ve-
riacich príhovor v homílii.

Cirkev nás učí, že litur-
gia Božieho slova a liturgia 
Eucharis�e vo svätej omši sú
navzájom tak úzko spojené, 
že tvoria jediný bohoslužobný 
úkon. Ani jedno, ani druhé nikdy 
nesmie chýbať: Eucharis�u má
vždy predchádzať Božie slovo, 
ktoré pripomína Božie veľkolepé 

skutky a nás ľudí neustále usmerňuje k lep-
šiemu životu Božích de�.

Bohoslužba slova sa začína prvým číta-
ním a končí sa spoločnou modlitbou veria-
cich, ktorá sa niekedy nazýva aj „prosby“.

Boh je prítomný v Božom slove

Ježiš Kristus je prítomný vo svojej Cirkvi 
rôznymi spôsobmi: inak vo sviatos�ach, inak
v liturgických úkonoch a inak, ale celkom 
isto je prítomný aj v Božom slove, lebo On 
sám hovorí, keď sa v Cirkvi číta Sväté Písmo, 
hovorí Druhý va�kánsky koncil.

Kristus je prítomný nielen v evanje-
liu, ale aj v ostatných spisoch Písma. Veď 
celé Písmo smeruje ku Kristovi. Preto je 
na mieste veľká úcta k posvätným biblic-
kým textom, ktorú v liturgii prejavujeme 

Vidíme, že štruktúra, ktorú zachováva-
li Židia v synagógach, sa prevzala, ako veľ-
mi dobrá, aj do kresťanského prostredia 
a ustálila sa v podobe čítania zo Starého 
alebo Nového zákona, pričom nasledovala 
homília a modlitba veriacich.

Spôsob čítania  textov

Výber textov pri omši nebol a ani nie je 
náhodný či chao�cký. Najskôr sa čítalo naj-
jednoduchším možným spôsobom: postup-
ne, rad za radom, ako boli texty zoradené 
vo Svätom písme - tzv. kon�nuálne čítanie 
(lec�o con�nua). Lenže často sa stávalo
- ako pribúdali rôzne sviatky - že toto sú-
vislé čítanie bolo prerušované čítaniami zo 
sviatkov, ktoré viac pasovali do kontextu da-
ného sviatočného dňa; alebo aj určité čas�
Svätého písma boli určené na presné obdo-
bie počas roka: napríklad vo Veľkonočnom 
období sa čítalo zo Skutkov apoštolov.

Od 4. storočia sa zaviedol tzv. periko-
pálny systém, ktorý je charakteris�cký vo-
vedením do čítania daného kúsku (periko-
py) posvätného textu určitým úvodom. Veď 
pri počúvaní čítaní v liturgii počujeme napr, 
takéto uvádzacie slová: „Ježiš povedal...“, 
„V tom čase boli učeníci zhromaždení...“, 

S
E
R
IÁ

L

S
E
R
IÁ

L Svätá omša  (7.)
Liturgia slova - nekonečný prameň  múdrosti

Jedným z výsledkov liturgickej reformy, ktorá sa uskutočnila na Druhom va�kán-
skom koncile - a bol zverejnený v roku 1963 v zásadnom dokumente o posvätnej liturgii 
Sacrosanctum Concilium - je jasná a prehľadná stavba svätej omše. Koncilový doku-
ment hovorí: Dve čas�, z ktorých určitým spôsobom pozostáva svätá omša, t. j. liturgia
slova Božieho a eucharis�cká liturgia, sú navzájom tak úzko spojené, že tvoria jediný
bohoslužobný úkon. (Sacrosanctum Concilium, bod 56)
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„Bra�a...“, „Toto hovorí Boh...“, „V tom čase 
bolo...“ a ďalšie.

V dejinách existovali aj tzv. centonizácie 
evanjelií, keď sa snažili texty zharmonizo-
vať: čo napríklad chýbalo v evanjeliu podľa 
Marka, pri čítaní doplnili z Lukáša. Našťas�e
sa to v histórii neujalo - mohlo by to spôso-
biť veľký chaos v posvätných textoch.

Jazyk liturgických čítaní

Posvätnosť textov si v minulos� Cirkev
uc�evala aj tak, že znelo vždy v liturgickej
reči a nie v bežnej reči ľudí. Čítania sa po-
tom buď prerozprávali v rámci kázne alebo 
sa priamo v rámci nej prečítali v reči ľudu.

Veľkú výnimku mali v dávnych dobách 
naši predkovia Slovieni, keďže zásluhou svä-
tých Cyrila a Metoda bola liturgickou rečou 
aj staroslovienčina. Dosah misie solúnskych 
bratov si niekedy málo uvedomujeme.

Až do Druhého va�kánskeho konci-
lu (teda do 20. stor.) boli liturgické čítania 
v la�nčine. Až spomínaný koncil umožnil
preklady do národných jazykov a �e (po
patričnom schválení) sa mohli začať použí-
vať aj pri samotnej liturgii svätej omše.

Preklady liturgických textov

Ktovie, koľkí z nás, ktorí počúvame pri 
svätej omši liturgické čítania, si uvedomí-
me, že preložiť texty z la�nčiny musela byť
obrovská drina. Veď len prepísať celú Bibliu 
by trvalo nesmierne dlho - a v dobách, po 
Druhom va�kánskom koncile, keď sa moh-
la začať používať pri liturgických čítaniach 
aj slovenčina - počítače s textovým edito-
rom ešte neexistovali. A o koľko náročnej-
šie ako niečo prepísať je text preložiť, aby 
spĺňal náročné kritériá posvätného textu aj 
v našej modernej reči! Kto to robil?

Katastrofou dnešných dní sú rôzne re-
lácie, ba celé televízne kanály, kde je možné 
sledovať, ako rôzni veštci, kartárky či liečitelia 
„radia“ volajúcim ľuďom.

Tragédiou je, ak do takej relácie zatelefo-
nuje kresťan alebo ktokoľvek iný a začne skla-
dať dôveru nie v Boha, ale v nejakého liečiteľa 
či šarlatána, ktorý „akože číta“ z kariet...

Žiaľ, nie je zriedkavosťou vidieť, ako pria-
mo na „kúru“ k liečiteľovi chodia aj �, ktorí
navštevujú svätú omšu a sú veriaci.

Problém s liečiteľmi, veštcami a podobný-
mi ľuďmi, ktorí konajú „nadprirodzené“ veci, 
je v tom, že nevieme, akou mocou konajú. 
Väčšinou je to mocou zlého ducha, keďže exis-
tujú mnohé svedectvá tých, ktorí vyhľadali lie-
čiteľa. Síce im pomohol z fyzického utrpenia, 
keď ich zbavil nejakej choroby, ale jeho „lie-
čenie“ sa skôr či neskôr prejavilo na ich duši 
v podobe rôznych psychických a duchovných 
problémov.

Pokus o predpovedanie budúcnos� na
základe nejakých znamení (napr. z dátumu 
narodenia, z kariet, z hviezd, z ruky, z kávy 
a pod.), vrátane predpovedania udalos�, kto-
ré môžeme ovládať slobodnou vôľou, sa nazý-
va veštenie (divina�o). Ide o napodobňovanie
proroc�ev. Liečiteľstvo zasa svätokrádežne
napodobňuje účinky sviatos� tým, že by malo
konať ochranu duše i tela (napr. prostredníc-
tvom nejakých „energiou nabitých“ kameňov 
či amuletov).

Tieto spomínané prak�ky sú previnením
pro� prvému Božiemu prikázaniu. Ľudia, ktorí
tak konajú, ale aj �, čo sa k tomu u�ekajú, sa
previňujú pro� čnos� nábožnos�.

 

Posvätná kongregácia pre bohoslužbu 
zverejnila 25. mája 1969 zoznam biblických 
čítaní a potom sa postarala o zostavenie 
Lekcionára, v ktorom boli v la�nskej reči
úplné texty všetkých čítaní. Náš slovenský 
preklad lekcionára sa  verne držal textov 
v tomto la�nskom Lekcionári.

Preklad la�nských textov (a nie len bib-
lických, ale aj modli�eb v misáli, prefácií,
žalmov...) robili - a patrí im nesmierna vďa-
ka - aj �to odborníci: prof. Rudolf Blatnický,
Vladimír Filo, Vincent Malý, Ferdinand Javor,  
Janko Silan, Jozef Kútnik, Ján Považan, Oskár 
Formánek, Ján Oravec, Anton Habovš�ak 
a Marta Marsinová. 

Keď robili preklady, vládol komunis�c-
ký útlak a tak práca bola o to náročnejšia. 
Nech im dobro�vý Boh odmení ich námahu
a kiež by sme aj my, ktorí texty používame, 
ocenili ich namáhavú prácu. Okrem uvede-
ných osôb boli isto aj ďalšie, ktoré svojimi 
pripomienkami pomohli k vzniku kvalitných 
prekladov posvätných textov.

Pri liturgii Slova sa vždy snažme vníma-
vo počúvať, čo nám Boh cez inšpirované tex-
ty hovorí, aby sme aj v našom kresťanskom 
živote využívali ovocie z Božieho Slova.

Stanislav Čúzy
Spracované podľa časopisu Liturgia

Katechizmus Katolíckej Cirkvi nás pouču-
je: „Treba odmietnuť všetky formy veštenia: 
uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým du-
chom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné prak�-
ky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „od-
haľujú“ budúcnosť. Používanie horoskopov, 
astrológia, čítanie z ruky, výklad predpovedí 
alebo osudov, jasnovidectvo, uchyľovanie sa 
k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad ča-
som, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi 
a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnos�.
Sú v pro�klade s úctou a rešpektom spojenými
s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať 
jedine voči Bohu.“ (KKC 2116)

Spomínané TV relácie často používajú tzv. 
kartoman�u, čiže veštenie z kariet.

Je to jedna z najbežnejších foriem vešte-
nia. Zo strany vykladateľa kariet ide skôr o pre-
�kané využi�e naivného a často ľahko ovplyv-
niteľného klienta, ktorý môže byť v nejakej 
životnej kríze. Väčšinou kartári z veku klienta 
zis�a možné choroby, z jeho životných okol-
nos� „vedia“ celkom vierohodne povedať,
čo prežíva. Mnohé ich predpovede sú veľmi 
všeobecné (napr. do pol roka prídete k penia-
zom) a keď sa náhodou splnia (pol roka je dlhá 
doba, napr. aj na možnú valorizáciu dôchod-
kov, či miezd), tak často u klientov vzbudzujú 
dôveru a obracajú sa na nich znovu.

Drahí veriaci, drahí rozumní ľudia! Nikdy, 
nikdy, nikdy nehľadajme pomoc u liečiteľov, 
šarlatánov a veštcov, lebo vtedy prestáva-
me dôverovať Bohu, neveríme v Božiu moc 
a jeho plán pre náš život, ale dávame sa do rúk 
živlom, ktoré nevieme, akou mocou konajú...

Dr. Zaťko

Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako 
sa spoliehať na človeka (Ž 118, 8)

...teda nikdy, nikdy nie na veštca, či liečiteľa!
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Prváci

V dňoch 4. – 11. februára sme za-
žili nádherné chvíle na našej prvej spo-
ločnej lyžovačke. Celý týždeň sme boli 
ubytovaní v malebnej dedinke Ďurčiná, 
neďaleko Rajca a od�aľ podnikali vý-
jazdy do okolia. Dosýta sme si zalyžovali 
v Čičmanoch a vo Vrátnej doline, mno-
ho energie sme načerpali pri našich 
prechádzkach do okolia, navš�vili sme
aj známy Slovenský Betlehem v Rajeckej 
lesnej a uc�li sme si relikviu bl. Jána
Pavla II. Samozrejmosťou bola každodenná sv. omša vo filiálnom kostole Sedembolestnej
P. Márie v Ďurčinej, za ktorú otcovi špirituálovi boli nesmierne vďační aj domáci veriaci. 
My im vďačíme za krásne prija�e, cí�li sme sa medzi nimi fantas�cky.

Tomáš Jendruch 

Druháci

Po chutnom nedeľnom obede sme 
pohádzali veci do auta a vydali sme sa 
na, nami toľko očakávaný a po skúškach 
zaslúžený ročníkový výlet. Síce unavení 
vyše trojhodinovou cestou, ale plní oča-
kávania sme dorazili na chatu. V ponde-
lok sme začali zhurta. Síce nie dlhá, ale 
pre tých, čo stáli na bežkách prvýkrát, 
náročná cesta k Brankovskému vodopá-
du. Teda presnejšie nádhernému ľado-
pádu. Na druhý deň sme testovali svahy 
lyžiarskeho strediska Smrekovica. Streda 
sa niesla okrem snahy dať do pohybu auto lyžovaním a návštevou aquaparku. Najťažšia 
skúška nás čakala na druhý deň, vo štvrtok. A to výstup zo Starého Smokovca na Téryho 
chatu. Deň pred odchodom sme navš�vili dedinku Vlkolínec a poslednýkrát sme si zalyžo-
vali. V sobotu sme sa plný zážitkov, šťastní z prekonania seba samých vrá�li do seminára,
aby sme mohli v pondelok ráno opäť zasadnúť do školských lavíc. 

Roman Bako

Februárový exodus zo seminára Tre�aci

My tre�aci kňazského seminára sme sa 
v tomto roku vybrali na lyžovačku do Vysokých 
Ta�er. Bývali sme v Tatranskej Štrbe u jednej,
nám už známej rodiny. Bol to skvelý výlet, pre-
tože sme sa počas celého týždňa každý deň 
vylyžovali do sýtos�. Dobyli sme lyžiarske sva-
hy na Štrbskom Plese aj v Tatranskej Lomnici. 
Užívali sme si krásnu tatranskú prírodu, chlad 
a čerstvý vzduch. Na výlet nás odprevadil šamo-
rínsky pán kaplán Gabriel Klenko. Z lyžovačky 
sme sa vrá�li psychicky oddýchnu�, čo je veľmi
dôležité v živote bohoslovca, a z lyžovania aj 
trošku telesne unavení (ale to už patrí k tomu).  
A v takejto pohode sme sa mohli ponoriť do 
štúdia nového letného semestra.  

Csaba Mikus

Štvrtáci

Už tre�krát sme strávili krás-
ne chvíle plné oddychu po nároč-
nom semestri v dedinke Liptovská 
Š�avnica. Ako vravím, už po tre-
�krát sme našli útočisko v krásnej
dreveničke, kde nám skutočne nič 
nechýbalo. Počas týždňa sme si 
mali možnosť obzrieť krásne za-
snežený Liptov, v treskúcej zime sa 
poprechádzať po krásnej prírode 
a troška vymrznúť. Využili sme aj 
to, že sa všetci zmes�me do jedné-
ho auta a spravili sme si výlet do 
Osvienčimu. Bol to pre každého 
veľmi silný zážitok aj tým, že vonku 
ukazoval teplomer sedemnásť stupňov pod nulou. My sme boli naobliekaní, avšak pred-
stava, že vtedy ľudia museli ešte v horšej zime trpieť všetku tú hrôzu, iba v biednom ob-
lečení, pridala na vážnej atmosfére. Ďakujeme za krásny čas a dúfame, že sa v Liptovskej 
Š�avnici uvidíme aj štvrtýkrát.  

Mar�n Agner
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Piataci

V posledný týždeň skúškového obdo-
bia sme sa aj my piataci vybrali na výlet. 
Za oddychom a lyžovaním sme vyrazili 
do rázovitého slovenského kraja - na 
Oravu. Po miernych problémoch s ubyto-
vaním – silné mrazy sa podpísali na vodo-
vodnom potrubí, sme zakotvili vo veľmi 
peknej a útulnej chate neďaleko Podbiela. 
Po nevyhnutných nákupoch a výdatnom 
spánku sa zopár odvážlivcov napriek sil-
nému mrazu hneď v prvý deň vybralo ly-
žovať. Tento odvážny počin počas týždňa 
ešte zopakovali, no dostalo sa aj na aqu-
apark či nákup liturgických odevov pre 
seminárnu kaplnku v Poľsku. Ďakujeme dobrému Pánu Bohu za krásny týždeň strávený 
v lone oravskej prírody. 

Milan Cehlárik 

Šiestaci- diakoni

Týždeň po ukončení skúšok 
v zimnom semestri sme spolu s dvomi 
kaplánmi strávili týždeň plný oddychu 
a krásnej prírode v Novom Smokovci 
vo Vysokých Tatrách. Naše povahy 
v ročníku sú rôzne a preto aj program 
výletu bol dosť široký. Lyžiari lyžova-
li počas celého týždňa v Tatranskej 
Lomnici alebo na Štrbskom Plese. 
Využili sme i možnosť blízkeho aqu-
aparku. Nie raz smerovali naše kroky 
i do Ta�er. V jeden deň sme sa do-
konca spojili s bratmi druhákmi a vystúpili na Téryho chatu. Nedá sa nespomenúť i vdp. 
Mordela, ktorý je už dlhoročným farárom vo farnos� Vysoké Tatry a s ktorým sme strá-
vili nemálo zaujímavých chvíľ. Jemu patrí naša vďaka za veľa ústretovos� a srdečnos�, 
s ktorou nás spolu so svojimi kaplánmi neraz obdaroval. Na spiatočnej ceste sme navš�vili
i nášho bývalého otca špirituála, terajšieho farára v Heľpe vdp. Vojtašáka. Ešte teraz mám 
pred očami plný kostol krásne spievajúcich farníkov počas sv. omše, pri ktorej sme všetci 
šies� diakoni posluhovali otcovi Vojtašákovi pri oltári. Pán Boh nech je pochválený za čas,
ktorý sme mohli spolu stráviť. 

Róbert Ťapušík

Si miništrant a máš 12-18 
rokov? Tento rok bude MINFA 

v Bošanoch, Chynoranoch 
a Klátovej Novej Vsi.

1. turnus 10. – 16. júl 2012
2. turnus 17. – 23. júl 2012
3. turnus 24. – 30. júl 2012

INFO: www.minfa.sk
minfaa@gmail.com

...už len pár krokov a ste u nás

Kňazský seminár
svätých Cyrila a Metoda
v Bratislave
Vás dňa 29. apríla 2012 
srdečne pozýva
do priestorov,
v ktorých sa na svoje
životné povolanie
pripravujú budúci kňazi.

DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ 2012

Začiatok

o 9:00 sv.

omšou.. .
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Evanjelium podľa Matúša, kapitola 19, verš 29.

Drahí čitatelia Adsumu! Keď som ako 
prvák, pred šies�mi rokmi písal do časopi-
su svoje svedectvo o vstupe do seminára, 
napísal som, že „Neviem, ako a kde skončím 
svoju cestu...“ a na záver článku som vrúcne 
prosil o vaše modlitby.

Dnes, keď sa môj pobyt v seminári po-
maly končí a viem, že príprava na štart do 
pastorácie sa napĺňa, vám všetkým - a bolo 
vás nesmierne veľa - úprimne ďakujem za 
množstvo modli�eb, ktorých silu som počas
dvanás�ch semestrov veľmi intenzívne po-
ciťoval.

Keby sa čas posunul dozadu a bola by tu 
otázka, či znovu vstúpiť do seminára, určite 
by som to znovu urobil. Neľutujem ani deň 
pobytu v srdci diecézy. Nechcem písať, že 
všetko bolo jednoduché a že každý deň išiel 
ako „po masle“, ale dobro�vý Pán Boh bol
stále nablízku.

Seminár mi veľmi často kládol otázku, či 
naozaj chcem robiť to, k čomu sa pripravu-

„Dávid, poď, ideme do kostola“ pove-
dala moja mamička v nedeľu pred omšou. 
Obliekol som sa a išli sme. Pán farár vyhlá-
sil, že po omši môžeme odovzdať žiadosť na 
prvé sväté prijímanie. 
Môžem povedať, že 
vtedy sa to všetko za-
čalo. Pravidelne som 
chodil do kostola 
a chodil som tam veľ-
mi rád. Svoje miesto 
som mal v prvej la-
vici, no túžil som byť 
pri oltári ešte bližšie. 
Môj kamarát mi raz 
povedal, aby som to 
skúsil, avšak  pre de-
sať ročného chlapca, 
ktorý nevie, čo má 
robiť, to bola veľká 
námaha. Našťas�e
som službu nedostal, 
ale to, že už tam sto-
jím, bolo výnimočné. 
Keď sme sa presťahovali do Žihárca, trvalo 
mi tri mesiace, než som opäť išiel miništro-
vať. Ešte si pamätám na kostolníka: „Dávid 
poď, neboj sa. Boh ťa čaká.“ Pozoroval som 
starších miništrantov, dostal som od pána 
farára knihu o miništrovaní. Doma som sa 
sám pripravoval a čítal si ju. Len neskôr som 
si uvedomil, že veľký záujem mám aj o to, 
čo kňaz hovorí. Babka mala doma starý 
modlitebník, v ktorom boli napísané texty 
z prefácií aj modlitby dňa. Párkrát som to 
preštudoval a doslova „doma som slúžil 
omšu“. Neskôr som sa stal hlavným miniš-
trantom. Pán farár ma všade zobral a začal 

som uvažovať o tom, čo znamenajú slová 
kostolníka: „Dávid, poď neboj sa, Boh ťa 
čaká.“ Každý deň som sa modlil za to, čo chce 
odo mňa Pán, prečo mám takú veľkú túžbu 

po miništrovaní. Strednú 
školu som navštevoval 
v Komárne. Bolo to cirkev-
né gymnázium Marianum. 
Tu som  získal veľa milos� 
a užitočných rád. Vynikajúci 
a veriaci triedny profesor  
ma sprevádzal po správ-
nej ceste. Vyučovanie pre 
mňa  neskončilo v júni. 
V lete som chodil na kurz 
organistov. Okrem spevu 
sme tu mali aj cirkevné 
dejiny a liturgiu. S tým, že 
som sa naučil, čo zname-
najú úklony a obrady, hlb-
šie som sa mohol  zamerať 
na slávenie eucharis�e.
Neskôr som sa zoznámil 
s bývalým kaplánom. Keď 

prišiel čas pre rozhodnu�e, na akú školu si
dám prihlášku, vdp. Peter Nagy ako duchov-
ný pas�er ma veľmi podporoval. S Božou
pomocou a s duchovným pas�erom som
pochopil, že Boh ma čaká a volá, aby som sa 
nebál ísť za ním. Vedel som, že predo mnou 
je veľká cesta. Cesta, ktorá nie je vždy ľahká. 
Cesta ktorá vedie ku Kristovi. Život s ťažkým 
Krížom, ale život v hojnos� Božích milos�.
Život, v ktorom slúžim Bohu a veriacim. Tak 
som sa rozhodol a povedal som: „Hľa pri-
chádzam Pane, aby som plnil tvoju vôľu.“ 

Dávid Meszároš, 1. ročník

jem. Odpoveď som neustále musel hľadať 
v modlitbe, v sebapoznávaní, počúvať hlas 
druhých i hlas Boží.

Teraz, po šies�ch rokoch, keď som 
sa formoval intelektuálne v posluchárňach 
teologickej fakulty i duchovne v seminárnej 
kaplnke i v spoločenstve spolubratov, mô-
žem povedať, že naozaj túžim kráčať v ústre-
ty tým smerom, ktorým ukazujem rukou na 
fotografii. A k Bohu i ku sviatos�am chcem
privádzať aj ľudí, ku ktorým budem poslaný.

Preto aj teraz veľmi úpenlivo prosím 
o modlitby, aby som bol dobrým kňazom.  
A možno vám budem môcť aj osobne poďa-
kovať, ak ma Božie cesty zavedú do vašej far-
nos� a budem vám môcť naplno slúžiť ako
váš duchovný otec.

A úplne na záver: mladý muž, ak poci-
ťuješ povolanie ku kňazstvu, neváhaj a po 
porade s kňazom sa vydaj na cestu do semi-
nára - veď pozri, čo hovorí Mt 19, 29.

„Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“ 
(Hebr 10, 9)

Stanislav Čúzy, 6. ročník, diakon
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1. Duchovné fórum alebo „špiroteam“ je 
nevyhnutnou zložkou vedenia každého 
seminára. V skratke povedané, staráte sa 
o duchovný život bohoslovcov. Aké sú 
vaše „kompetencie“ alebo v čom kon-
krétne spočíva vaša úloha ako špirituálov 
v kňazskom seminári? 

J. Hallon: Možno bude zaujímavé pre 
čitateľov vysvetliť pojem interné (vnútor-
né) fórum. Formácia v seminári prebieha 
na dvoch rovinách. Interné fórum tvoria 
špirituáli a majú na staros� duchovnú for-
máciu seminaristov, ako to bolo spomenuté 
vyššie, na rozdiel od externého (vonkajšie-
ho) fóra, ktoré predstavuje rektor a prefekt 
(vo väčších seminároch môže byť aj vicerek-
tor alebo viac prefektov), ktorí sa starajú 
o celkový chod seminára - administra�vu 
a vonkajší poriadok.

A. Knorr: Špirituál má spoluúčasť na 
zodpovednos�seminárnehopredstavenstva
za formáciu seminaristov z hľadiska duchov-
ného života. Je sprievodcom a pomocníkom 
seminaristov v ich úsilí nasledovať Krista 
a viesť spoločný život. Pomáha im nájsť ces-
tu k objasneniu kňazského povolania. Keď 
ide o posúdenie súcos� kandidátov na kňaz-
ské svätenie alebo o vylúčenie zo seminára, 
od neho nikdy neslobodno žiadať mienku. 

Hlavnou úlohou špirituála je: 
- uvádzať do duchovného života, for-

movať k modlitbe a k rozjímaniu, k sláveniu 
Eucharis�e, liturgie Cirkvi a sviatos� zmie-
renia,

- uvádzať do dejín duchovného života 
a foriem nábožnos�, pestovať zmysel pre
duchovné rozlišovanie a pre iné formy du-
chovného života,

- pomáhať pri objasňovaní povolania 
a rozhodovania sa pre kňazský úrad a pre 
celibátny spôsob života,

- pomáhať pri kresťanskom dozrievaní 
osobnos� a v problémoch života.

Špirituál je teda zodpovedný za duchov-
né kráčanie seminaristov vo vnútornom 
fóre a za koordinovanie rôznych foriem ná-
božnos� a liturgického života v seminári.

2. Pôsobíte už v našom seminári dlhší čas 
a mnoho bohoslovcov si odnieslo povzbu-
denie z vašich homílii, príhovorov, púnkt, 
ale i osobných rozhovorov. Oboha�la táto
služba nejakým spôsobom aj váš život?
 

J. Hallon: Už samotná prítomnosť me-
dzi mladými je obohatením. Mladí oboha-
cujú svojou mladosťou. Nosia v sebe túžbu 
po pravde, po láske, majú obrovský poten-
ciál tvorivých síl, radosť zo života. Kedysi 
to zdôraznil Bl. Ján Pavol II., keď povedal, že 
v mladých ľuďoch „sa odráža čosi pôvodnej 
rados�, ktorú mal Boh, keď stvoril človeka“
Čo mňa mimoriadne obohacuje, je skutoč-
nosť, že môžem byť svedkom toho, ako Boh 
pôsobí v srdci človeka, keď sa mu človek 
otvorí. Skutočnosť, že Boh je živý.

A. Knorr: Určite áno. Ako špirituál mám 
možnosť spoznávať ľudí z vnútra a doprevá-
dzať ich na ich ceste kňazského povolania 
za Kristom. Teda nielen ich vonkajšie sprá-
vanie, ale aj ich mo�vácie, bohatý vnútorný
svet každého, sny, túžby, očakávania, zápa-
sy, prehry, sklamania, víťazstvá. To všetko 
považujem za veľký nezaslúžený dar. Srdce 
človeka je úžasné tajomstvo. 

3. Pamätáte si na najkrajší deň, ktorý ste 
zažili v seminári ako špirituál? S akou kon-
krétnou situáciou sa spája?

J. Hallon: Najkrajšie chvíle pre mňa sú 
vtedy, keď s  Božou pomocou sa nám podarí 
spolu so seminaristom prebojovať nejaký 
problém, ktorý ho ťaží. Je to ako vo futba-
le streliť gól do súperovej bránky. Pre mňa 
osobne boli najkrajším dňom prvé diakon-
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teológia vnútorného života, teológia kres-
ťanskej dokonalos�, teológia duchovného
života, spirituálna teológia, teológia kres-
ťanskej skúsenos�, alebo jeden z posled-
ných veľmi zaujímavých návrhov – teológia 
spoločenstva s Bohom. Podrobný charakter 
spirituálnej teológie opisujú jej početné de-
finície. Treba ešte dodať, že spirituálna te-
ológia patrí pod katedru morálnej teológie. 
Medzi jej najbližšie disciplíny patria práve 
morálna teológia, dogma�ka, biblická teo-
lógia, liturgika, patrológia, ale aj pastorálna 
psychológia. 

6. Mohli by sme povedať, že vy ako špiritu-
áli máte dvojaké pole pôsobnos�, vyuču-
jete aj predmet spirituálna teológia. Čo to 
pre vás znamená byť profesorom na vyso-
kej škole?

J. Hallon: Chápem to ako službu. Keď 
prechádzam starobylými chodbami budovy 
našej bohosloveckej fakulty, v ktorej som 
�ež študoval, tak si uvedomujem, že je po-
trebné pokračovať v štafete – oboha�ť ďal-
šiu generáciu budúcich kňazov tým, čo som 
tu načerpal od našich profesorov.

A. Knorr: Som rád, že bohoslovcom, ale 
niekedy aj diaľkovým študentom môžem 
odovzdávať poznatky, ktoré sa týkajú uve-
denia do duchovného života, a potom zvlášť 
kňazskej spirituality. Je dôležité, aby budú-
ci kňaz vedel, v čom spočíva jeho iden�ta.
Tak�ež si uvedomujem, ako sa hovorí: naj-
viac sa človek naučí tým, že učí iných. Takže 
je to aj pre mňa permanentná formácia. 
A v neposlednom rade som rád, že som sa 
vrá�l na svoju alma mater, kde som začínal
teologické štúdiá. 
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7. V súčasnos� sa ešte viac ako inokedy
poukazuje na rozpor medzi vierou poučiek 
a skutočným životom podľa nej. Poznáte 
nejaký osvedčený recept na spojenie teó-
rie s praxou? O čo by sa mali usilovať nielen 
študen� teológie, aby boli predovšetkým
svedkami života viery?

J. Hallon: Svätý otec Pavol VI. už v roku 
1975 v dokumente Evangelii nun�andi 
o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete zdô-
raznil: „...dnešný človek počúva radšej sved-
kov než učiteľov a týchto počúva len vtedy, 
ak sú zároveň svedkami.“ (EN 41) Nestačí 
mať vedomos�. To je nutná podmienka. Je
dôležité uveriť a zakúsiť, že Kristus, o ktorom 
čítame v knihách a počúvame v homíliách, 
je skutočne živý Boh. Vyžaduje si to každo-
dennú vernosť, každodenné rozhodnu�e sa
pre Krista, to znamená pravidelný duchovný 
život. Keby sme to preniesli do prak�ckého
života: vidieť v každom človekovi, s ktorým 
sa stretnem, Krista a ako to vyjadrila Matka 
Tereza: „Robiť malé veci s veľkou láskou.“ 

A. Knorr: Spojenie teórie a praxe sa naj-
lepšie uskutočňuje v teréne. Preto mladým 
ľuďom odporúčam, aby svoje krásne roky 
nepreflákali na diskotékach a v baroch, ale
aby sa venovali dobrovoľníctvu, a bohoslov-
ci, aby dobre využili možnosť pastoračnej 
praxe. Spolupráca s pos�hnutými, chorými,
starými nás určite nenechá takými ľahostaj-
nými a človek sa začne pýtať, čo je v živote 
dôležité. Možno si usporiada aj svoj hod-
notový rebríček, a začne inak vnímať veci 
okolo seba. A vtedy neraz nanovo objaví 
svoju zabudnutú vieru detstva a bude si ju 
chcieť prehĺbiť. Čo tak, darovať mu vtedy 
YOUCAT? 

Zhováral sa Štefan Gago
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znechu�š, nám ovisnú ruky, ak ty napredu-
ješ, my budeme bežať, ak sa ty modlíš, my 
sa  staneme svätými.“

A. Knorr: Možno povedať, že každá 
farnosť je špecificky odlišné miesto. Každá
farnosť žije svojím životom, každý kňaz 
i farník do nej vkladá čosi vlastné. Seminár 
je dynamický tým, že v podstate za 6 rokov 
sa tu úplne vystrieda spoločenstvo. Každý 
rok prichádzajú noví prváci a odchádzajú 
absolven� a novokňazi. Myslím si, že úlohou
špirituála je neustále upriamovať pohľad na 
Krista, aby sme nezabudli na to podstatné, 
prečo sme tu. Pápež bl. Ján Pavol II. pove-
dal, že byť v seminári znamená naučiť sa od-
povedať na Kristovu otázku: Miluješ ma? 

5. Akú úlohu má a čo je obsahom spiritu-
álnej teológie v systéme predmetov teolo-
gickej fakulty?

J. Hallon: V nižších ročníkoch slúži ten-
to predmet na ľudskú formáciu, až potom 
na budovanie a prehlbovanie duchovného 
základu. Zvlášť sa kladie dôraz na osvo-
jenie si prostriedkov duchovnej premeny 
a oboznámenie s rôznymi druhmi spirituality. 
Vo vyšších ročníkoch, kde sa už predpokla-
dajú základy duchovného života u semina-
ristov, sa predmet spirituálna teológia za-
meriava stále konkrétnejšie na spiritualitu 
pastoračného kňaza. V 4. ročníku je to prí-
prava a formácia na službu akolytu, v 5. roč-
níku na záväzky, ktoré berú na seba budúci 
diakoni a kňazi a v 6. ročníku na prežívanie 
spirituality kňaza v pastoračnej službe.

A. Knorr: Spirituálna teológia opisu-
je duchovnú skúsenosť človeka vo vzťahu 
s Bohom. Názov označuje teologickú re-
flexiu a systema�cké štúdium duchovné-
ho života kresťana. O povahe spirituálnej 
teológie nás informujú už samotné názvy, 
ktoré sa jej prideľovali počas stáročí až 
do súčasnos�: aske�cká a mys�cká teológia,

ské a kňazské vysviacky, ktoré som zažil 
v službe špirituála minulý rok. So svätenca-
mi som to prežíval, akoby som prijímal svoju 
vlastnú vysviacku.

A. Knorr: Ktosi povedal, že najkrajší deň 
je ten, ktorý ešte len príde. Avšak za mimo-
riadnu chvíľu považujem slávenie sv. omše 
v kostolíku v Arse, v ktorom pôsobil sv. Ján 
Mária Vianney. Toľkokrát som o ňom čítal, 
a napokon tam putoval celý náš seminár. 
Myslím si, že vtedy sa každý z nás dosť in-
tenzívne modlil. Tých úmyslov, o aké sa kňaz 
a bohoslovec na takomto mieste modlí, je 
iste veľmi veľa. Určite medzi ne patria mod-
litba za posvätenie kňazov a za nové kňaz-
ské povolania. 

4. Pôsobili ste niekoľko rokov aj ako kňazi 
vo farnos�, kde ste nadobudli mnohé pas-
toračné skúsenos�. Seminár je však špeci-
ficky odlišné miesto. Dá sa hovoriť o neja-
kej pastorácii v prostredí, kde sa formujú 
budúci kňazi?

J. Hallon: Keby som mal porovnať pas-
toráciu vo farnos� a v seminári, vo farnos�
je pastoračná služba rozmanitejšia, keďže sa 
kňaz venuje pastoračnej službe od de� až
po vekovo najstarších veriacich, pripravuje 
veriacich k prija�u jednotlivých sviatos�,
vysluhuje sviatos� a sväteniny, navyše spra-
vuje farnosť po administra�vnej a hospo-
dárskej stránke.  

V seminári je to menšia skupina mla-
dých mužov (v súčasnos� 39). Má to však
výhodu v tom, že je vo väčšej miere možný 
osobný prístup k jednotlivcom. Pastoračná 
služba v seminári je zároveň veľmi zodpo-
vedná čo sa týka pomoci pri sprevádzaní do-
zrievajúceho kňazského povolania. Od toho, 
akí budú kňazi, ktorí raz prídu do našich 
farnos�, veľa závisí. Raz, keď som ešte vo
farnos� slávil narodeniny, mladí mi napísali:
„Ak ty spomalíš, my ostaneme stáť, ak sa ty 
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„Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.“ 
(Rim 8, 16)
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Pius IX. a „duch nových čias“ v celej vtedajšej spoločnos�, ktoré rozdú-
chal liberalizmus. Ten zavrhoval nemenné 
morálne hodnoty, hlásal rela�vizmus prav-
dy a mal silný pro�katolícky náboj. Cirkev sa
pod vedením Pia IX. mala vysporiadať nie 
s nejakou určitou zmenou, ako to zvyčajne 
bolo, ale s totálnou premenou vnímania 
celej spoločenskej a poli�ckej situácie. Na
čosi takého nebola vtedajšia Cirkev pripra-
vená a preto vznikali na mnohých miestach 
ohniská nenávis� pro� pápežovi a katoliciz-
mu vôbec.

 
Do toho vstúpili navyše snahy o zjedno-

tenie Talianska, čo by 
nevyhnutne zname-
nalo zánik �sícročie
existujúceho pápež-
ského štátu. Cirkev sa 
ocitla pod tlakom zo 
všetkých strán. Jedni 
ju obviňovali zo spia-
točníctva, iní sa doža-
dovali jej zrušenia.

Pius IX. miloval 
Taliansko a sympa-
�zoval s myšlienkou
jeho národného zjed-
notenia. Do istej mie-
ry sympa�zoval aj 
s konkrétnymi sna-
hami poli�ckých či-
niteľov rozdrobených 
v mnohých kniežat-
stvách a kráľovstvách. 
Neskôr sa však pro�
liberálnej revolúcii 
i pro� zjednoteniu
Talianska postavil, 
pretože to sa malo 
udiať v jasnom pro�-
katolíckom duchu. 
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vyliečený. Okamžite sa vrá�l k štúdiu teoló-
gie a v roku 1819 prijal kňazskú vysviacku. 
V roku 1823 odišiel na dva roky na misie 
do Čile už ako pápežský nuncius. Od�aľ sa
po dvoch rokoch  vracia a hneď nato je, 
ako 35-ročný, vymenovaný za arcibiskupa 
v meste Spoleto. Bol skutočným arcipas�e-
rom a láskavým otcom.

V okolitých mestách i v Spolete sa za-
čínali šíriť revolucionárske myšlienky a roz-
dúchavať nenávistné vášne. Jeho apoštol-
ské úsilie však dosiahlo ich u�šenie. Tam,
kde sa to nepodarilo, zmierňoval následky 
biedy po revolučných plieneniach. Staral 
sa o všetkých ľudí s veľkou láskou a po-
rozumením. V roku 1840 ho pápež Gregor 
XVI. vymenoval za kardinála a v roku 1846, 
presne 16. júna, bol Božou prozreteľnosťou 
zvolený v štvrtom skru�niu konkláve za pá-
peža. Prijal meno Pius IX.

Svoj pon�fikát, ktorý je za�aľ najdlhší
v celej histórii Cirkvi, začal Pius IX. radom 
reforiem. Reagoval tak na jasné pnu�a 
a problémy, ktoré sa vtedy v pápežskom 
štáte prejavovali. Začiatok jeho pon�fiká-
tu bol �ež poznačený viacerými zmenami 

Spomienka na pápeža Pia IX. nie je naplnená 
takým vzrušením ducha, ako to bolo za jeho života 
a krátko po jeho smr�. Dodnes je jeho osoba mno-
hými zatracovaná alebo väčšina ľudí dnes už nevie, 
koho si pod týmto menom predstaviť a s akými činmi 
si tohto veľkého pápeža spojiť. On sám i jeho dielo 
sú však stále aktuálne a majú veľký vplyv na diania 
v Cirkvi v XX. i XXI. storočí. Dôsledky jeho pon�fikátu
vnímame dodnes. S jeho rozpormi i výdobytkami. 

Pius IX., občianskym menom Ján Mária 
Mastai Ferre�, sa narodil v Senigalliu, 
v dnešnom Taliansku, 13. mája 1792 ako 
deviate dieťa grófa Girolama a Kataríny 
Sollazziovej. Pokrstený bol ešte v deň svoj-
ho narodenia. Jeho detstvo bolo naplnené 
intenzívnym vzťahom k domovine a kato-
líckym životom, ku ktorému ho jeho nábož-
ní rodičia svedomito viedli. V rokoch 1803 
až 1808 bol žiakom piaris�ckého kolégia
pre šľach�cov vo Volterre. Od�aľ násled-
ne odchádza roku 1809 na „vyššie“ učenie 
do Ríma. Nesmierne túžil po tom, aby sa 
stal kňazom, avšak túto jeho túžbu však 
zmarila choroba, ktorú mu diagnos�kovali
– epilepsia. Štúdium musel okamžite opus-
�ť. Ako šľach�c sa pokúsil prihlásiť do po-
n�fikálnej kniežacej gardy, kde by mohol
nájsť uplatnenie. Avšak aj z tej bol okamžite 
pre zdravotný stav prepustený. Jeho život 
sa mu začal rúcať pred očami. Toto všetko 
sa stalo v čase, keď stretol muža, ktorého 
dnes poznáme pod menom sv. Vincent 
Pallo�. Ten mladíkovi predpovedal, že sa
stane pápežom a Panna Mária z Loreta ho 
z choroby vylieči. Tak sa aj stalo. V roku 
1815 bol v Lorete z Božej milos� a na prí-
hovor Panny Márie z epilepsie zázračne 
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Liberáli, ktorí stáli na čele zjednoco-
vacieho procesu pápeža vyzvali, aby sa 
pridal na ich stranu ako morálna autorita 
a ich ochranca. Vyzvali ho �ež, aby začal so
zjednotením tak, že vyhlási vojnu Rakúsku, 
ktoré malo talianske územia ako dŕžavy. 
Toto samozrejme pápež - spoločný otec 
všetkých kresťanov odmietol. Následne 
sa pro� nemu rozpútala zúrivá nenávistná
kampaň. 15. novembra 1848 bol zavražde-
ný ministerský predseda pápežského štátu 
Pellegrino Rossi rímskymi revolucionár-
mi, na základe čoho sa pápežov nega�vny
postoj k takejto podobe zjednocovania 



 
Prvým úkonom v tomto smere bolo 

slávnostné vyhlásenie dogmy o nepoškvrne-
nom poča� Panny Márie 8. decembra 1854.
Pius IX. bol presvedčený, že jestvuje vzťah 
medzi Matkou Božou a historickými uda-
losťami a že privilégium Nepoškvrneného 
poča�a má obrovský význam ako hrádza
pro� súvekým omylom a bludom, ktorých
jadrom bolo popieranie dedičného hrie-
chu. Pro� bludným názorom, že človek 
jediný je normou pravdy a morálky, sa tu 
kladie Mária ako Nepoškvrnená, ktorá zvíťa-
zí nad zlom a herézami vznikajúcimi vo sve-
te ako následok hriechu. Veľkosť Máriinho 
privilégia vyvrá� tvrdenia tých, ktorí po-
pierajú, že ľudská prirodzenosť je skazená 
prvým hriechom a ktorí zväčšujú sily 
rozumu, aby umenšili alebo popre-
li dobro Zjavenia (kto popiera de-
dičný hriech, ten popiera aj tajom-
stvo Vykúpenia a Vtelenia. Mária 
porazí omyl racionalizmu, ktorý trápi svet 
i Cirkev.) Ďalej to boli v roku 1864 encykli-
ka Quanta cura a známy Syllabus errorum, 
v ktorom sa v  desia�ch odstavcoch 
odsudzuje osemdesiat moderných omylov 
a heréz. 

Napokon to bol rok 1869, keď pápež 
Pius IX. zvolal do Va�kánu 20. všeobecný 
koncilu Katolíckej cirkvi. Ten sa zišiel po 300 
rokoch od zvolania Tridentského koncilu 
(1545-1563). Odvtedy sa natoľko zmenila 
situácia Cirkvi, že bolo potrebné znovu zvo-
lať biskupov Cirkvi, aby mohli adekvátne 
reagovať na to, čo sa v spoločnos� dialo.
Nemala sa riešiť nejaká konkrétna teologic-
ká otázka, ale definovať podstata samotnej
Cirkvi. Tak�ež potvrdiť vieroučné princí-
py kresťanstva vystavené útokom zvonku 
i zvnútra a byť manifestáciou viery a jed-
noty Cirkvi, združenej okolo pápeža. Koncil 
bol otvorený 8. decembra 1869. 
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upevnil. Revolúcia a štvavá kampaň pro�
pápežovi sa šírili ako oheň. V samotnom 
Ríme boli zorganizované masové protesty 
pro� pápežovi priamo pred jeho palácom.
Rozzúrené a sfana�zované masy pod okná
pápežského paláca pri�ahli dokonca delá,
s ktorými naň strieľali. Puškami strieľali do 
okien a podarilo sa im zastreliť jedného 
z pápežských sekretárov, ktorý sa prekvape-
ne vyklonil z okna. Pápež sám horko-ťažko 
davu unikol. Za pomoci bavorského vyslan-
ca bol napokon nútený z Ríma u�ecť pre-
oblečený za obyčajného kňaza. U�ahol sa
na pôdu Kráľovstva dvoch Sicílií, do Gaety. 
Tento spor neukončili ani francúzske vojen-
ské oddiely, ktoré neskôr davy rozohnali, 
Rím oslobodili od vzbúrencov a pápežovi 
umožnili návrat. Bolo jasné, že vojensky sa 
dá udržať poriadok len nakrátko. Navyše, 
francúzske vojsko muselo nečakane pre 
vojnu s Nemeckom Rím opus�ť. Pápež
zostal opäť vydaný napospas revolucioná-
rom, ktorí sa ihneď chopili šance. Liberálne 
poli�cké kruhy ohlásili zrušenie pápežské-
ho štátu a vyhlásili Talianske kráľovstvo. 
Na jeho čelo sa postavil piemontský kráľ 
Viktor Emanuel II. Na pápežove protesty 
a exkomunikáciu sa nebrali ohľady. Pius IX. 
sa tak hlboko sklamaný a zradený u�ahol 
do svojej rezidencie a nazval sa „ va�kán-
skym väzňom“. 

V týchto ťažkých časoch sa nezmietal 
v ohrození len pápežský štát, ale, a to je 
najzávažnejšie, samotná náuka Cirkvi. Bolo 
preto nevyhnuté, aby pápež energicky pro-
� vtedajším bludom zasiahol. Cirkev potre-
bovala na zložité poli�cké rozhodnu�a čas,
avšak v náuke nebolo o čom premýšľať. 
Pius IX.  jasne a rýchlo reagoval na súdobé 
bludy radom vnútorných reforiem Cirkvi 
a vieroučných dokumentov.
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Prvé teologické diskusie vyús�li pri-
ja�m konš�túcie Dei Filius, ktorá zavrhla
racionalizmus (hlása, že ľudský rozum má 
neobmedzené schopnos�), panteizmus
(náuka, ktorá pokladá prírodu za stelesne-
nie božstva) a naturalizmus (náuka, ktorá 
tvrdí, že príroda je jediná skutočnosť; teda 
neexistuje nijaký duchovný princíp - nee-
xistuje nijaký Boh). Ďalšie diskusie vyús�li 
do prija�a konš�túcie Pastor Aeternus,
ktorá vyhlásila dogmu o pápežskej neomyl-
nos� (za presne stanovených podmienok:
keď hovorí ex cathedra,  ako učiteľ a pas�er
všetkých kresťanov vo veci viery a morálky) 
a primátu pápeža (ktorý nespočíva v čest-
nej prednos� pápeža pred inými biskupmi,
ale v skutočnej najvyššej moci, nezávislej 
od akejkoľvek inej moci. Túto moc pápež 
nevlastní na základe delegovania od iných 
biskupov či od celej Cirkvi,  ale ona spočíva 
v Božom práve). Pre vojnové udalos� musel
byť koncil roku 1870 predčasne rozpustený 
a už sa viac nezišiel.

Pápež po koncile dôsledne a láskavo 
pokračoval vo všestrannej reforme Cirkvi. 
Dňa 8. decembra 1870 ustanovil sv. Jozefa 
za patróna všeobecnej Cirkvi, 16. júna 
1875 Cirkev zasvä�l Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu. Zomrel vyčerpaný 7. februára 
1878, po 32 rokoch pon�fikátu. Zanechal 
po sebe silnú pápežskú autoritu bez závis-
los� na štáte a pevnom základe postavenú
vierouku Cirkvi. Pápež Ján Pavol II. tohto 
veľkého obrancu Cirkvi vyhlásil 3. septem-
bra 2000 spolu s Jánom XXIII. za blahosla-
veného.

Radovan Rajčák

Použité zdroje:
- osobné poznámky z vyučovania Cirkevných dejín
- Franzen August: Malé dějiny Církve. Karmelitánské 
nakladatelství : 2006, 398 str.
- h�p://www.va�can.va/news_services/liturgy/
saints/ns_lit_doc_20000903_pius-ix_en.html
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OBJEDNÁVKA ČASOPISU
(objednávkový lístok z čísla 2-2011/2012, apríl 2012)

Zasielajte na adresu: KSCM - ADSUM, Kapitulská 26, 811 01 Bratislava.
Cena predplatného je € 1,50  (45,- Sk) za 3ks ročne,

plus € 1,33 (40,- Sk) poštovné a balné na celý rok (1€ = 30,1260 Sk).

Meno a priezvisko : ............................................................................... 

Ulica: ............................................  Mesto a PSČ: .................................

E-mail/Tel.: ............................................ Počet ks z každého čísla: ......
Objednávku vystrihnite, vložte do obálky a pošlite na adresu redakcie. 
Poštovú poukážku Vám zašleme v najbližšom čísle.
Uhraďte ju, prosíme, do 2 týždňov od doručenia.

„...nikto nie je starý a nenosí okuliare...“
V pravidelnom striedaní filmových

a knižných recenzií v tomto čísle prichá-
dza na rad tá druhá menovaná. Minule 
sme si predstavili niečo z „archívu“ 
a teraz sa opäť vrá�me skôr k novinkám.

Vašu pozornosť by som chcel upriamiť 
na knihu, ktorá vyšla na Slovensku len pred 
nedávnom, minulý rok, vo vydavateľstve 
TATRAN. Jej názov je vys�hujúci – Nebo nie
je výmysel. Autorom je Todd Burpo, otec 

hlavného hrdinu príbehu – len trojročného 
amerického chlapca Coltona. Zaraďuje sa 
do edície LUK – Knižnica svetových best-
sellerov, čo môže často vzbudiť skôr nega-
�vnu emóciu, že ide o lacný trhák, ktorý
tak ako rýchlo zasvie�l, podobne rýchlo 
aj zhasne. Čo je však obsahom, ktorý, bul-
várne povedané, opäť vyráža dych?

Príbeh, ktorý rozpráva Todd Brupo, 
pastor Wesleyánskej cirkvi a otec malé-
ho Coltona, sa odohráva v jeho rodine 

v štáte Nebraska. Pokojne 
žijúca rodinka sa postupne 
dostáva do ťažkos� po tom,
ako sa otcovi – živiteľovi ro-
diny nahromadia zdravot-
né problémy. Keď to vyzerá, 
že sú z najhoršieho vonku, 
začína sa nová a ešte horšia 
kapitola utrpenia. Ich syno-
vi Coltonovi počas rodinného 
výletu praskne slepé črevo 
a po niekoľkých nesprávnych 
diagnózach sa život chlapca do-
stáva do bezprostredného ohro-
zenia. Jeho životný zápas spolu 
s ním v bezmocnos�, modlit-
bách i nádeji prežívajú aj rodičia 
a po operáciách a týždňoch strá-
vených v nemocnici sa pomaly 
vracajú do normálneho života. 
Nevedia však, čo ich čaká o ne-
jaký čas. S odstupom času sa 
v rozhovoroch so synom začínajú 
dozvedať zaujímavé informácie. 
Malý chlapec postupne odhaľu-
je, čo zažil počas operácie. Podľa 
jeho slov opus�l telo a fakt, že

neklame, dokazuje tým, že presne opísal 
činnosť jeho rodičov práve v tom čase. 
Tu však príbeh zďaleka nekončí. Postupne 

i s opatrnou pomocou svojich rodičov za-
čína rozprávať viac zo svojich zážitkov. 
S dojemnou naivnosťou a jednoduchou 
detskou úprimnosťou opisuje stretnu�a so
zosnulými členmi rodiny, hovorí o Ježišovi, 
anjeloch a neustále opakuje, aký „veľký, 
fakt veľký“ je Boh a ako veľmi nás miluje. 

Téma, ktorou sa zaoberá tento prí-
beh, jednoznačne priťahuje. Od ne-
pamä� ľudí lákalo to, čo bolo do urči-
tej miery zahalené rúškom tajomstva. 
Tak je to aj v prípade nášho pojmu o nebi. 
Veď už svätý Pavol hovorí, že „ani oko ne-

videlo, ani ucho nepočulo, ani do ľudské-
ho srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, 
ktorí ho milujú“. (porov. 1Kor 2,9) A tak 
nás prirodzene zaujíma „ako to tam asi 
bude vyzerať“. Netvrdím, že táto publikácia 
dáva správnu, dostatočnú a jasnú odpoveď 
na to, ako je to v nebi. Môže nám však po-
môcť opäť sa zamyslieť nad tým, kam sme-
rujeme a kde je naša nebeská vlasť. Vzbudiť 
väčšiu chuť po večnom živote, čo môže 
opäť rozhýbať náš duchovný život. V tomto 
veľkonočnom čase, keď si ešte viac pripo-
míname, že Ježiš svojím zmŕtvychvstaním 
defini�vne porazil smrť a pripravuje nám
miesto v nebeskom kráľovstve, môže byť 
tento príbeh dobrým obohatením. 

Kniha Nebo nie je výmysel stojí 
za prečítanie. Rozsahovo sa dá zvlád-
nuť za jedno popoludnie a môže človeku 
veľa ponúknuť. Miestami som sa strácal 
v retrospek�vnych dejových líniách, 
no celkovému dojmu to veľmi neubralo. 

Kto chce, môže viac informácií zís-
kať na stránke www.heavenisforreal.net. 
O nebi môžeme mať rôzne predstavy. Tá, že 
je to miesto, kde „nikto nie je starý a nenosí 
okuliare“, je celkom príjemná, nie?

Milan Cehlárik
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Colton s rodičmi
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Osemsmerovka

Za  účas�  šéfredaktora  sme  vyžrebovali  Elenu Ikreniovú, Šamorín.
Srdečne  gratulujeme a posielame vecné ceny a ročné predplatné nášho časopisu. 

       Tešíme sa aj na ďalších riešiteľov tajničky!

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.

Autor tajničky: Tibor Fehér

Pilát, zbičovať, vojaci, koruna, kráľ, plášť, židia, počul, neodpovedal, 
lithostrotus, gabbatha, ukrižuj, šaty, grécky, latinsky, tvoja, matka, písmo, kríž, 

učeník, mŕtvy, voda, krv, Nikodém, čo, Pán, môj x2, Boh

UV _ _ _ A, _ _ HO P_ _ B _ _ L _!
Z pozostávajúcich písmen vyber niektoré a doplň biblický výrok!


