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Bože, Otče, naši svätí 
vierozvestovia 
Cyril a Metod 

vyviedli ohlasovaním 
tvojho slova našich 

predkov z tmy do 
svetla viery v Krista, 

a teraz sa s ním 
radujú vo večnosti 

a sláve, ktorú 
dosiahli za svoju 

neúnavnú horlivosť.
V poníženosti ti 

ďakujeme za nebeský 
dar viery, ktorú si 

nám aj cez nich udelil. 
Na ich príhovor 

nás posilni vo viere, 
ktorú hlásali našim 

predkom, a tých 
bratov a sestry, ktorí 
sa vzdialili od teba, 

milostivo priveď 
do spoločenstva 

Cirkvi. 
O to ťa prosíme skrze 
Krista, nášho Pána. 

Amen.
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Milí čitatelia časopisu Adsum!

Náš svet je často tvrdý, neľútost-
ný, plný násilia, zmietaný mnohými 
navzájom si odporujúcimi záujmami 
a egoizmami. Mnohí 
v Boha neveria, iní 
neveria Bohu. Ďalší 
si dokonca myslia, 
že by bolo normál-
nejšie, keby sa Boh 
zjavil ako veľký 
a mocný, ako prísny 
a spravodlivý 
Sudca, aby urobil 
konečne poriadok 
na zemi a ohlásil 
zaslúžené tresty. 
Kresťanský obraz 
Boha je však iný. 
Boh nám zjavu-
je svoju nezištnú 
a štedrú lásku v bez-
brannosti a slabosti 
betlehemského die-
ťatka. Jeho prítom-
nosť medzi nami 
nám odhaľuje zá-
kladnú skutočnosť 
a skúsenosť našej viery: sme milova-
ní. Sme Bohom milovaní, sme milo-
vaní bez toho, aby sme si to zaslúžili. 
Toto je podstatné posolstvo Vianoc, 
ktoré treba prijať s radosťou a dôve-
rou detí. Sme milovaní takí, akí sme. 
Napriek našim úbohostiam, slabos-
tiam a mizériám. Ak robíme všet-
ko pre to, aby sme plnili Božiu vôľu 
a napriek tomu sa stretáme s našou 

Hymna Vianoc
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biedou, vedzme, že práve preto, že 
sme slabí, sme milovaní. Spontánne 
si ľudia zvyčajne myslia, že najprv 
musia byť dobrí, aby potom mohli 
byť milovaní. Ale tento spôsob uva-

žovania je pomý-
lený. Platí jedno 
pravidlo: najprv 
musíš lásku za-
kúsiť, prijať, ne-
chať sa milovať 
a uzdraviť, aby 
si aj ty mohol 
lásku opätovať 
a milovať. Boha 
i človeka. Boh 
nás miluje, za-
darmo a štedro. 
A táto jeho láska 
nás zachraňu-
je. Boh nás mi-
luje vo svojom 
Synovi. Teda 
v Ježišovi, s Ním 
a skrze Neho 
nás Boh miluje. 
Chlapček sa nám 
narodil, daný 
nám je Syn. Boh 

totiž tak miloval svet, že poslal svoj-
ho Jednorodeného Syna, aby každý, 
kto v Neho verí, nezomrel, ale mal ži-
vot večný. Boh neposlal svojho Syna 
na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa 
skrze Neho svet spasil.

Peter Mášik
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politom na slávnosť sv. Petra a Pavla, 
apoštolov. Neďaleko opátstva leží do-
mov Malých sestier Ježišových, zalo-
žených sestrou Magdalénou, ktorú in-
špiroval bl. Charles de Foucald. Svätú 
omšu sme slávili v Bazilike sv. Pavla za 
hradbami. Mohli sme tak byť prvýkrát 
za túto našu cestu svedkami liturgie v 
prekrásnej pápežskej bazilike. Aj vďa-
ka úžasnému liturgickému priestoru 
a blízkosti telesných ostatkov sv. Pavla 
sme sa mohli ešte viac cítiť katolíkmi. 
Po svätej omši sme sa už nevedeli doč-
kať pohľadu na okná apoštolského pa-
láca. Tak mnohí z nás zakončili prvý 
deň púte vo Vatikáne, kde sme sa mohli 
dostať do priameho vzťahu so Svätým 
Otcom. Jeho domov bol blízko nám, a 
my sme boli blízko neho v našej mod-
litbe. 

Druhý deň sme začali už hneď ráno. 
Tentokrát sme vyrazili ku 
katakombám sv. Kalixta. 
V Bazilike sv. Šebastiána 
sme slávili sv. omšu, a rozjí-
mali nad Kristovou obetou 
na kríži. Rozjímanie pokra-
čovalo, keď sme po liturgii 
zamierili rovno do kata-
komb, do miest kde vzni-
kala Cirkev, kde sa skrývali 
prví kresťania pred prena-
sledovaním. Na miesta, kde 
pre kult mnohí položili svoj 

„Petrum videre“ (Gal 1,18)
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Na našu púť sme sa vybrali hneď 
po nástupe do seminára. Ešte sme 
ani nestihli vybaliť všetky svoje veci 
po prázdninách, už sme sa balili na-
novo. Po dlhej ceste autobusom sme 
konečne dorazili do cieľovej stanice 
našej cesty. Vzhľadom na to, že sme 
bývali na okraji Ríma, napätie v nás 
rástlo. Túžba vidieť miesta, ktoré obý-
va Kristov vikár, bola veľká. Avšak 
poslušnosť poriadku musela byť aj tu. 
Po ubytovaní sme sa vybrali na náv-
števu opátstva Tre fontane. Podľa tra-
dície je to miesto sťatia apoštola Pavla. 
Keď sťali jeho hlavu, spadla na zem 
a poskočila po troch miestach. Na nich 
vytryskli tri pramene. V súčasnosti sa 
tu nachádza trapistické opátstvo, kde 
chovajú malé baránky. Práve z ich vlny 
sa vyrábajú arcibiskupské páliá, kto-
ré Sv. Otec odovzdáva novým metro-

Začiatkom formačného roka sa spoločenstvo nášho seminára vybralo na dlhú cestu 
do Večného mesta, do Ríma. Nehnala nás tam ani tak cestovateľská horúčka, ako túžba 
navš�viť hroby apoštolov, hrob sv. Cyrila, ale najmä slovami svätého Pavla - túžba vidieť
Petra. Tam, kde prvý pápež - skala, na ktorej stojí Kristova Cirkev, vylial svoju krv. Tam, 
kde je hrob sv. Pavla, horlivého hlásateľa evanjelia Ježiša Krista, tam, kde čaká na vzkrie-
senie tela apoštol Slovanov sv. Cyril.

život. Tu sme si uvedomili skutočnú 
dôležitosť a hodnotu liturgie, ktorá má 
byť stredobodom života každého ve-
riaceho kresťana a najdôležitejšou čin-
nosťou každého kňaza. Po niekoľkých 
hodinách v blízkosti hrobov učeníkov 
sme sa vrátili do centra Ríma, aby sme 
si obhliadli ďalšie pápežské baziliky. 
Baziliku Santa Maria Maggiore (Panny 
Márie snežnej), Pápežskú Lateránsku 
Baziliku, Baziliku sv. Klimenta s hro-
bom sv. Cyrila, ako aj sväté schody. 

Vyvrcholením programu našej púte 
v Ríme bola stredajšia generálna au-
diencia so Svätým Otcom. Pre mno-
hých to bola prvá príležitosť naživo 
vidieť Kristovho ná-
mestníka. Krehký muž 
nízkej postavy, 265-
-ty nástupca sv. Petra, 
oplývajúci nesmiernou 
múdrosťou. Veľká ra-
dosť zo stretnutia spô-
sobila azda mnohým 
to, že od očakávania 
vidieť Benedikta XVI. 
nemohli ani spať.

 Do auly Pavla VI. 
sme prišli s viac ako 
hodinovým predsti-

hom, a tak sme čas ostávajúci 
do príchodu Svätého Otca 
využili najmä na modlitbu 
za neho a prosili Pána, aby ho 
zachoval, živil a učinil blaže-
ným už tu na zemi. Benedikt 
XVI. napokon na záver vyše 
hodinovej audiencie pozdra-
voval jednotlivých pútnikov, 
a nám sa prihovoril aj po 
slovensky: „Zo srdca vítam 
spoločenstvá kňazského 
seminára svätého Cyrila a 
Metoda a Spojenej školy svä-

tej Rodiny z Bratislavy.... Bratia a ses-
try, v sobotu Slovensko oslávi slávnosť 
svojej Patrónky, Sedembolestnej Panny 
Márie. Ježiš ju dal za Matku každému 
z nás. Ona nech vás sprevádza na ceste 
k Nemu. Rád vás žehnám. Pochválený 
buď Ježiš Kristus.“ 

Po generálnej audiencii vo Vatikáne 
a obede sme navštívili v rámci jubilejné-
ho cyrilo-metodského roku Slovenské 
kolégium sv. Cyrila a Metoda, kde sme 
sa stretli s bohoslovcami seminára bis-
kupa Jána Vojtašáka zo Spiša. Tu sme 
spoločne slávili sv. omšu, ktorej pred-
sedal rektor kolégia Mons. Vladimír 
Stahovec. 

V Bazilike sv. Pavla za hradbami

Generálna audiencia

Slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme
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Svoj posledný deň v Ríme sme zača-
li skoro ráno svätou omšou v Bazilike 
sv. Petra. Už pri vstupe do baziliky 
sme sa tešili prítomnosti kardinála 
Raymonda Burkeho, prefekta apoštol-
skej signatúry. Po príchode do baziliky 
sme ostali všetci dojatí správou, že bu-
deme môcť sláviť svätú omšu pri hrobe 
kniežaťa apoštolov, pri hrobe svätého 
Petra. Po svätej omši sme si obhliadli 
baziliku a obdivovali krásu liturgic-
kého priestoru. Nezabudli sme ani 
na oltár blahoslaveného Jána Pavla II, 
v ktorom sú vložené jeho telesné ostat-
ky len niekoľko mesiacov. Po liturgii 
nás už čakal hlavný pá-
pežský sakristián, augus-
tiniánsky rehoľník Don 
Pavol, pochádzajúci zo 
Slovenska. Po obhliadke 
vatikánskych múzeí a pre-
krásnej Sixtínskej kaplnky, 
kde sa volí hlava Katolíckej 
cirkvi, nám ukázal aj zá-
kutia nie veľmi známe ve-
rejnosti. Mohli sme vidieť 
miestnosť „komnatu sĺz“, 
kde sa oblieka novozvolený 

pápež do pápežských 
rúch, a vzácne osobné 
veci posledných pápe-
žov. Mohli sme krátko 
adorovať v pápežskej 
Paulínskej kaplnke, 
v apoštolskom paláci, 
kde začína konklá-
ve, alebo sa spoločne 
odfotiť v kráľovskej 
sále, kde novozvolený 
pápež kedysi prijímal 
kráľov. Po opustení 
Vatikánu sme sa roz-
pŕchli ešte po Ríme, 
aby sme tak využili 

posledné chvíle našej púte, kúpili su-
veníry pre našich blízkych, alebo nav-
štívili iné pamiatky mesta. Po krásnych 
dňoch vo Večnom meste sme sa vrátili 
na Slovensko, aby sme v spoločenstve 
s naším biskupom mohli vytvárať 
miestnu cirkev a tak oslavovať Ježiša 
s našou Sedembolestnou Matkou 
v Šaštíne. Ostali sme plní duchovných 
zážitkov a milostí. A už teraz netrpez-
livo očakávame ďalšiu príležitosť zno-
va vidieť naživo Petra a prijať jeho po-
žehnanie...

Ľubomír Urbančok

Pevní vo viere

Všetko sa začalo 10. júla okolo obe-
da. Na dvor pred naším pastoračným 
centrom, kde sme bývali, dorazilo 
prvé auto. Nastalo srdečné zvítanie sa 
s prvými minfákmi a ich ubytovanie 
na „komfortné“ lôžka :). Po nich prišli 
postupne ďalšie autá s nadšenými ro-
dičmi alebo pánmi farármi, ktorí nám 
prišli zveriť ďalších minfákov do opa-
tery. Postupne sa naše centrum zapĺňa-
lo miništrantmi, smiechom a narasta-
júcim vzrušením z očakávania toho, čo 
príde. Izby sa postupne plnili spacákmi 
a chodby topánkami, až sme nakoniec 
mohli povedať: „Sme všetci, program 
sa môže začať.“

Tohtoročná MINFA sa konala od 
10. do 30. júla na troch miestach. 
Boli nimi Bošany, Klátová Nová Ves 
a Chynorany. Keďže tohtoročná MINFA 
mala heslo „Pevní vo viere“, najlepší 
spôsob, ako ho našim miništrantom 
priblížiť, bolo ukázať im ho na príklade 
ľudí, ktorí skutočne boli vo viere pev-
ní. Tak možno už tušíte, že celá MINFA 
bola sprevádzaná scénkami zo živo-

ta niekoľkých svätých. Či už šlo o reč 
Sv. Petra po zoslaní Ducha Svätého, ob-
rátenie Sv. Augustína, život Sv. Tomáša 
Akvinského alebo o misionársku služ-
bu Sv. Františka Xaverského, boho-
slovci sa všetkých rolí úspešne zhostili 
a previedli tak zvedavých miništran-
tov životom týchto svätých. Poučnú 
časť programu sprevádzal aj bohatý 
súťažný program, v ktorom miništranti 
nielenže spoznali obec, kde sme bývali, 
ale mohli získať aj najrozličnejšie ceny.

MINFA sa však v prvom rade snaží 
dať jej účastníkom to, čoho majú počas 
roka menej, a teda duchovný program. 
Preto sme každý deň začínali mod-

Drahí naši minfáci, potenciálni minfáci :) a všetci naši čitatelia. Júl je už dávno za nami 
a s ním aj naša MINFA 2012. Ako vlastne tohtoročná MINFA prebehla ? Čím prekvapila 
a aká bola ? Tak na to sa skúsime spoločne pozrieť v nasledujúcich riadkoch.
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Pri hrobe sv. Petra

S hlavným pápežským sakris�ánom
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litbou v neďalekom kostolíku, ktorý 
nám miestny duchovný otec farnosti 
s radosťou poskytol. Modlitba nás 
sprevádzala počas celého dňa, či už šlo 
o modlitbu pri jedle, modlitbu ružen-
ca alebo večernú rozjímavú modlitbu. 
Snažili sme sa miništrantom ukázať, že 
rozhovor s Bohom môže byť a mal by 
byť každodennou súčasťou ich života. 
Najkrajšou časťou dňa bola spoločná 
svätá omša, na ktorej sme sa dennoden-
ne všetci schádzali. Miništrantom sme 
takto ukazovali, akými prostriedkami 
sa môžu upevniť vo svojej viere.

Dá sa povedať, že každá MINFA má 
svoje dva vrcholy. Tento rok to nebolo 
inak. Jedným bola samozrejme nedeľa, 
kde sme sa zišli na slávnostnej svätej 
omši spolu so všetkými veriacimi obce, 
v ktorej nás prijali. Krásnou liturgiou, 
ktorú sme pre nich pripravili, sme sa po-

ďakovali za všetku pomoc, ktorú nám 
preukázali. Druhým vrcholom nášho 
letného MINFA tábora bol medzifarský 
futbalový turnaj, na ktorom sa stretli 
všetky tri fary so svojimi miništrantmi 
a bohoslovcami. Toto megapodujatie sa 
začalo spoločnou svätou omšou, ktorej 
predsedal biskup. Tento rok sme mohli 
medzi sebou privítať pána arcibiskupa 
Zvolenského na prvom turnuse, pána 
biskupa Galisa na druhom a pána 
biskupa Judáka na treťom turnuse. 
Po svätej omši samozrejme nechýbala 
tradičná hodinka otázok a odpovedí 
s biskupom. Keď už chlapcom do-
šli otázky, spoločne sme sa presunuli 

na ihrisko, kde sa turnaj odštartoval vý-
kopom v réžii otca biskupa. Nasledovalo 
vzrušujúce futbalové predstavenie 
sprevádzané prednesom dobre nacvi-
čených pokrikov, ktoré nám predviedli 
skandujúci miništranti. Napriek veľ-
kej túžbe každej fary vyhrať turnaj sa 
miništranti dokázali správať slušne 
a okrem oblievania sa vodou, ktoré bolo 
vzhľadom na veľkú horúčavu skôr na 
úľavu ako na škodu, k väčším stretom 
medzi fanúšikmi nedošlo. Ak nejaký 
konflikt aj vznikol, fantastický guláš
našich MINFA kuchárov pomohol za-
hnať akúkoľvek myšlienku naň. Po vý-
datnom jedle nasledoval vedomostný 

kvíz, na ktorom mohli naši miništranti 
zúročiť všetky informácie, ktoré sa do-
zvedeli počas týždňa z hier alebo zo 
scénok. Tu sa ukázalo, že nielen svaly, 
ale aj rozum, pozorné počúvanie a sú-
stredenosť sú potrebné. Nakoniec bolo 
treba už len vyhlásiť výsledky a rozdať 
sladké ceny pre víťazov.

Posledná noc, ako to už býva, bola 
venovaná bdeniu a polnočnej svätej 
omši, prípadne nočnej hre, kde sa boho-
slovci chalanom poďakova-
li a rozdali im baterky, ktoré 
im majú vo tme svietiť tak, 
ako má v ich srdci svietiť 
Kristus. A takto sa zakon-
čil posledný bod programu 
MINFA 2012. Na druhý deň 
nás čakalo už len rozlúčenie 
s našimi miništrantmi a ich 
vrátenie do rúk rodičom či 
pánom farárom, sprevádza-
né výmenou kontaktov na 
facebooku  a sľubmi, že sa 
o rok znova stretneme.

Našťastie sme nemuseli 
čakať ani rok a s niektorý-
mi našimi minfákmi sme sa 
stretli už v decembri počas 
DoD v Nitre. Spoločne sme 
si zaspomínali na leto a opäť 
prežili duchovný program 
podobný tomu na MINFE.

Na záver mi ostáva ešte 
sa poďakovať. Či už šlo 
o miestnych pánov fará-
rov a ich veriacich, alebo 
všetkých ľudí dobrej vôle, 
ktorí nás svojou finančnou

pomocou podporili, aby sme MINFA 
tábory mohli uskutočniť, všetkým Vám 
patrí úprimné Pán Boh zaplať a veľká 
vďaka. Poďakovanie patrí aj rodičom, 
ktorí svoje deti na tábor prihlásili, kňa-
zom, ktorí sa postarali o sprostredko-
vanie MINFY a samozrejme všetkým 
minfákom, ktorí sa na nej zúčastnili :).

Martin Mosný
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Tábory MINFA sú náročným dielom, nielen vzhľadom na psychické a fyzické vypä�e
bohoslovcov, ale aj vzhľadom na finančné pokry�e projektu. Každá Vaša pomoc,
hoc i menšia, bude vítaným Božím darom. Ak ste ochotní nám pomôcť, môžete tak 
urobiť zaslaním svojho príspevku na číslo účtu: 2919954327/1100
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a potom spoločne so sekretariátom pre 
ekumenizmus dekrét Unitatis redin-
tegratio. Predsedom tejto komisie, kto-
rá pozostávala najprv z 25, neskôr z 30 
členov, bol kardinál O�aviani.

Akú ste mali konkrétne vy úlohu v rámci 
tejto komisie?

Zaznamenávali sme zasadanie ko-
misie, a to aj na papier, ale hlavne na 

kotúčové pásky, 
ktoré sú dnes ulože-
né vo vatikánskom 
archíve. Písomný 
materiál sme roz-
množovali a roz-
dávali koncilovým 
otcom zhromaž-
deným v aule, čiže 
v Chráme sv. Petra. 
Oni k nim dávali 
svoje pripomienky, 
ktoré sme zapiso-

vali a ktoré potom komisia zapracova-
la do textov. Prepracované texty sme 
rozdávali v aule koncilovým otcom, 
ktorí potom o nich hlasovali, pričom sa 
vyžadovala aspoň dvojtretinová väčši-
na. Niekedy to bol veľmi zdĺhavý pro-
ces. Urobiť z toho výsledok prijateľný 
pre všetkých bolo neskutočne ťažké. 
Keby tam aj Duch Svätý nebol praco-
val, tak by to bolo nemožné.

Aká bola slovenská účasť na koncile?
Keďže v ČSR bol tvrdý komunizmus, 

naši biskupi, aj keď boli pozvaní, ne-

Otec biskup, ako si spomínate na vyhláse-
nie koncilu?

Oznámenie koncilu zo strany Jána 
XXIII. bolo obrovským prekvapením, 
veď samotný pápež bol zvolený v rela-
tívne vysokom veku. O tom, že plánuje 
zvolanie ekumenického snemu, infor-
moval už niekoľko rokov pred začatím 
samého koncilu, vo svojom príhovore 
po zvolení za pápeža. Spomínam si, že 
medzi nami, mla-
dými kňazmi, vlá-
dlo veľké nadšenie 
a oduševnenie za 
koncil. Cítili sme, 
že niektoré veci sa 
musia zmeniť.

Ako ste sa dostali 
ku koncilu vy?

Ja som praco-
val pre komisiu až 
v druhej fáze kon-
cilu, po jej rozšírení za pápeža Pavla VI.. 
Dostal som sa tam po boku holandské-
ho jezuitu, pátra Trompa, ktorému som 
robil tajomníka.

Pracovali ste na sekretariáte vieroučnej 
komisie. Čo bolo náplňou práce tejto ko-
misie? 

Naša komisia pripravovala doku-
menty, ktoré sa týkajú viery a mra-
vov, čiže dokument o Cirkvi - Lumen 
gentium, dokument o Zjavení - Dei 
verbum a dokument Gaudium et spes 
- o poslaní Cirkvi v dnešnom svete, 

Hovorí sa, že šaty robia človeka. 
No istotne sme sa už všetci mali mož-
nosť presvedčiť o tom, že to tak nie 
je. A predsa odev niekedy naznačuje 
a aj vypovedá o tom, čo sa odohráva 
v srdci človeka, alebo aj o tom, v akých 
životných podmienkach sa človek na-
chádza. Modlitba požehnania reve-
rend upriamuje vo svojom úvode našu 
pozornosť na krst, keď nám pripomína, 
že v krste nás Boh prijal za svoje deti 
a svojím slovom a Eucharistiou nás ne-
ustále živí. Jedným z vysvetľujúcich 
krstných obradov je odovzdanie biele-
ho rúcha novopokrstenému. Toto biele 
rúcho, ako hovoria slová sprevádzajúce 
jeho odovzdávanie, je znakom hodnos-
ti toho, že krstom sme sa stali novým 
stvorením a obliekli sme sa v Krista. 
Naše krstné povolanie k svätosti však 
realizujeme s pomocou Božej milosti 
v rozličných životných povolaniach – 

manželstvo, kňazstvo, zasvätený život, 
či ako slobodní vo svete. My bohoslovci 
sme vykročili na cestu prípravy k prija-
tiu sviatosti kňazstva – na cestu služ-
by spoločenstvu a zasvätenia sa Bohu. 
Modlitba požehnania reverend hovorí 
o tomto odeve ako o znaku odhodlania 
seminaristu zasvätiť svoj život Bohu. 
Tým sa pre nás bohoslovcov stáva reve-
renda vonkajším prejavom našej cesty 
k sviatostnému kňazstvu – svätej služ-
be, na ktorú sa máme svedomito pripra-
vovať, ako hovorí modlitba požehnania 
reverend vo svojom závere.

Pamätajme teda na našich bratov tre-
tiakov vo svojich modlitbách, aby ich 
cesta ku kňazstvu bola zodpovednou 
prípravou pre službu Cirkvi a pre nich 
aj ich osobnou cestou k svätosti.

Július Pomšár

Obleč ma Pane v nového človeka
V podhorskej obci Topoľčianky sme navš�vili jedného zo slovenských účastníkov 
na II. va�kánskom koncile, otca biskupa Mons. JOZEFA ZLATŇANSKÉHO. Hoci uplynulo
od tohto významného medzníka v dejinách Cirkvi už pol storočia, jeho spomienky sú 
silné, a taký je i jeho odkaz a povzbudenie.
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V utorok 27. novembra pri svätej omši v seminárnej kaplnke Svätého kríža požehnal otec 
arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský reverendy bratom z tre�eho ročníka. Tento odev
ich bude odteraz sprevádzať na ich ďalšej ceste formácie a prípravy k prija�u kňazskej
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mohli sa vždy zúčastniť. Zo Slovenska 
to boli otcovia biskupi Nécsey, Lazík 
a Pobožný. Ani tu však neboli úplne 
slobodní, lebo boli sprevádzaní „an-
jelmi strážnymi“, teda kňazmi povere-
nými režimom, aby na nich dohliadali. 
Na koncile sa často poukazovalo 
a vyzývalo na modlitbu za neslobod-
nú Cirkev v socialistických krajinách. 
Koncilu sa zúčastnili aj slovenskí bis-
kupi v zahraničí, a to americký biskup 
slovenského pôvodu Andrej Grutka, 
gréckokatolícky biskup Peter Rusnák z 
Kanady a biskup Pavol Hnilica.

Boli ste prítomný aj v aule pri zasadaniach 
koncilových otcov?

Vo voľnom čase sme mali možnosť 
ísť do auly, kde sme s veľkým záujmom 
počúvali. Takto sme mali možnosť po-
znať najlepších teológov tej doby, mená 
ako napríklad Ra�inger čiže dnešný
Svätý otec, Karl Rahner alebo pater 
Congar. Na sesiách sa zúčastňoval aj 
pápež, ale spravidla len vtedy, keď 
otváral sesiu, prípadne keď bolo niečo 
nové alebo zvlášť zaujímavé.

V čom bol hlavný prínos II. va�kánskeho
koncilu?
Koncil v otázkach týkajúcich sa Cirkvi 
a biskupov v istom zmysle pokračova-
ním I. vatikánskeho koncilu. Označil 
napríklad aj biskupskú vysviacku ako 
sviatosť, čo dovtedy nebolo jasne de-
finované. Tiež sa premenoval pojem
sviatosť kňazstva na sviatosť posvät-
ného stavu, ktorý má tri stupne: epis-
kopát, presbyterát a diakonát. Aj bis-
kupská synoda je dielom tohto koncilu 
ako odpoveď na snahu dať väčšiu účasť 
biskupom na riadení Cirkvi, najmä pri 
dôležitejších otázkach. Najmä je to však 

koncil pastoračný, ktorý hľadá spôsoby, 
ako by Cirkev najlepšie splnila svoje 
poslanie.

Veľa sa hovorí o neporiadkoch, ktoré sa 
stali následkom nesprávnej interpretácie 
koncilových reforiem. Kde sa podľa vás 
stala chyba?

Ako som spomínal, vyhlásenie kon-
cilu, ako aj samotný priebeh sprevádza-
la veľká radosť. No v období po koncile 
mnohí urobili aj nepremyslené kroky, 
a často sa pritom odvolávali na ducha 
koncilu. Dôležité však bolo poznať lite-
ru koncilových dokumentov. Mnohí sa 
pýtajú a špekulujú, či bude zanedlho 
tretí vatikánsky koncil. Myslím však, 
že ešte ani po päťdesiatich rokoch stále 
dobre nepoznáme Druhý vatikánsky 
koncil. A to je výzva aj v tomto roku 
viery: poznávať koncilové dokumenty.

Čo by ste odkázali na záver bohoslovcom, 
ale i ostatným veriacim?

Koncil znamenal veľké priblíženie 
Cirkvi voči ľuďom, Ján XXIII použil na 
to slovo „aggiornamento”, ohlasovanie 
posolstva spásy dnešnou, aktuálnou 
formou. Toto je aj poslanie kňazov, ale 
aj laikov, neuspokojiť sa s tým, čo je, ale 
neustále sa snažiť pochopiť tých, s kto-
rými žijú; ako rozmýšľajú, čím žijú, aké 
majú problémy, aby k nim hovorili tak, 
ako sú to schopní prijať. Svet sa v mno-
hom zmenil aj za posledných päťdesiat 
rokov a má nové výzvy. Všetkým ve-
riacim odkazujem, že sa za nich mod-
lím a nosím ich v srdci. A prosím aj ich 
o modlitby, aby sme takto duchovne 
spojení kráčali k nášmu večnému cieľu 
– k Bohu.

Zhováral sa Štefan Gago
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13.3.1927 narodený 
v Topoľčiankach

1946-47 štúdium 
v bra�slavskom seminári

1947-1951 štúdium 
v Ríme

22.12.1951 kňazská 
vysviacka

1964-1966 spolupracovník 
komisie II. vat. Koncilu

20.7.1997 biskupská 
vysviacka

1997-2004 sekretár 
komisie pre vých. Európu

Mons. ThDr. JOZEF ZLATŇANSKÝ
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Tomáš Hlatki, Šaľa, 26 rokov
1. Hovorí sa: „Koľko ľudí, toľko povolaní.“ U mňa začalo kňazské povolanie v detstve, 

keď som doma „slúžil omše“. Potom som začal chodiť pravidelne do kostola, kde som 
s úžasom sledoval kňaza a neskôr som už aj miništroval. Po stred-
nej škole som pracoval ako čašník, potom v rozličných firmách. 
A tu zrazu, úplne nečakane, keďže som túžil mať rodinu, ma Pán 
oslovil: „Tomáš, pod za mnou!“ Bolo to, ako keď človek zažije 
prvú lásku. Nevedel som odolať tomuto volaniu, tak som si podal 
prihlášku do seminára. Som veľmi rád, že tu môžem byť a som za 
to Pánu Bohu nesmierne vďačný.

2. Zvykol som si veľmi rýchlo, ani ranné skoré vstávanie mi 
nerobí problém. Myslel som si, že odlúčenie od domova budem 
znášať horšie, lebo mám výborný vzťah s rodičmi a so sestrou. 
Chýbajú mi, to je pravda, ale nejakú obetu od nás Boh žiada, veď 
Ježiš pre nás obetoval svoj vlastný život, aby nás vykúpil.

3. Som športový typ. Najviac ma baví cyklistika, volejbal, ping-
pong, rád si zacvičím aj v posilňovni. Chodievam aj plávať a v podstate mám rád skoro 
všetky druhy športu.

4. Nevstupoval som do seminára s veľkými očakávaniami. Mojou túžbou je, že sa 
naučím lepšie chápať Sväté písmo a získam ďalšie poznatky, ktoré budem potrebovať 
v pastorácii. A moja motivácia ku kňazstvu? Ak teda Boh dá, že budem vysvätený, chcem 
sa stať dobrým a verným Pánovým kňazom.

Michal Hodul, Kluknava, 19 rokov
1. Svätý Pavol prenasledoval Cirkev a až na Boží zásah našiel správnu cestu. Boh zasa-

huje naše životy a zasiahol aj ten môj. Až po čase som sa dozvedel, 
že som sa vôbec nemusel narodiť, pokrstený som bol po známosti, 
aby až raz, keď sa budem ženiť... V mladosti som prežil dopravnú 
nehodu. Uvedomil som si, že Boh chce odo mňa niečo viac, a vďa-
ka mojej babke som začal chodiť do kostola. V seminári som však 
najmä vďaka príkladu dobrých kňazov.

2. Všetko šlo zatiaľ pomerne hladko. Z rozprávania som už ve-
del, čo ma čaká. Myslím, že sa viem o seba postarať, takže som 
nemal strach ani z práčky alebo žehličky. Variť by som asi nedo-
kázal, ale to tu našťastie ani netreba...

3. Veľmi rád sa bicyklujem. Počas gymnázia som mal obdobie, 
že som z bicykla takmer nezišiel. Mám rád i plávanie. Milujem 
krásnu prírodu a turistiku v nej.

4. Dnešný svet je, podľa môjho názoru, opantaný peniazmi a vidinou pohodlia, často 
aj na úkor zdravia a života iných. Dôsledkom sú mnohí mladí, ktorí neprijímajú sami 
seba, bezdomovci, výtržníci a iné prípady ľudí; títo všetci potrebujú Božiu lásku, vo svetle 
modlitby a ticha poznať Boha ako Lásku a poznať i seba. Nikto nechce počúvať, že zhorí 
v pekle. Chcem byť, aj keď nehodným nástrojom Božej lásky vo svete.
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1. Kedy si začal rozmýšľať nad kňazským povolaním, alebo čo sa dialo, že Ty ako mladý 
človek si si podal prihlášku do seminára?
2. Teraz si už niekoľko týždňov v novom prostredí. Bolo to ťažké pre Teba, zvyknúť si, 
alebo išlo všetko hladko?
3. Určite máš plno činnos�, ktoré Ťa bavia, ktorým si sa venoval pred seminárom a podľa
možnos� sa budeš aj teraz...
4. Aj keď si ešte len na začiatku, čo by si chcel priniesť s Božou pomocou tým, ktorí čakajú 
na službu kňaza, resp. aká je tvoja mo�vácia ku kňazstvu?

Ing. Pavol Graňák, Chorvátsky Grob, 33 rokov
1. Bola to osobná skúsenosť s Bohom. Nie nejakým ďalekým anonymným 

a prísnym vládcom, ale s nekonečne milujúcim, starostlivým a milosrdným 
Ockom. Napĺňa ma to veľkou radosťou a bázňou. Na druhej 
strane vzbudzuje vo mne túžbu ísť ešte väčšmi, hlbšie a radi-
kálnejšie za týmto veľmi blízkym a osobným, no zároveň tak 
vzdialeným a nedosiahnuteľným Bohom. 

2. Formácia v seminári je dennodenný boj s ľudskou leni-
vosťou, sebectvom, žiadostivosťou a pýchou. Pokušenie je sil-
né. Ale prešiel si tým aj Ježiš, keď sa štyridsať dní pripravoval 
na púšti na svoje verejné účinkovanie. Diabol sa Ho snažil 
zviesť z pravej cesty rôznymi lákadlami, ale Ježiš v tomto boji 
zvíťazil. A to je aj našou úlohou tu v seminári. Denne víťaziť 
nad pokušeniami. Ľudskými silami je to nemožné, ale v spo-
lupráci s Božou milosťou sa to dá.

3. Voľný čas trávim najmä vonku športovaním. Rád chodím na neďalekú du-
najskú hrádzu bicyklovať alebo korčuľovať. So spolubratmi hrávame pravidelne 
futbal a hokejbal. V nepriaznivom počasí si zahrám v seminári pingpong alebo 
zacvičím v posilňovni. Rád si prečítam aj dobrú knihu. Keď ma prepadne senti-
mentálna nálada, tak si zahrám na klavíri. Jeden spolubrat ma učí na gitare a tvrdí, 
že mi to celkom ide.

4. Všetci kresťania tvoríme Cirkev – tajomné Kristovo telo. Každý máme určitú 
funkciu v tomto „tele“ na základe darov a talentov od Boha, na základe našej je-
dinečnosti. Je dôležité túto jedinečnosť hľadať a objavovať. Seminár nie je žiadna 
továreň na výrobu unifikovaných kňazov, ale mal by dopomôcť každému jednot-
livcovi k rozvíjaniu svojej špecifickej osobnosti po stránke duchovnej, intelektuál-
nej i ľudskej. V tomto by som chcel byť nápomocný aj druhým.

Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce...
Aj tento rok v srdci spievame Pánovi radostné Hosana, lebo desať mladých mužov zachy�-
lo jeho hlas a nasledovali ho do �cha seminára, aby sa pripravovali na kňazstvo. A pretože
táto radosť patrí všetkým veriacim, chcú sa podeliť aj s vami o tom, čo ich viedlo k tomuto 
životnému rozhodnu�u a ako prežívajú začiatky v našom spoločenstve.
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Vo voľnom čase si prečítam aj dobrú knihu alebo nejaký zaujímavý článok. Ale asi 
takou mojou najväčšou záľubou sú motorky.

4. Žijeme v rýchlej dobe. Každý sa ponáhľa a na každého niečo tlačí. Takto ľudia 
nenachádzajú čas na Boha, na rodinu ani na seba samých. Musíme sa snažiť  držať 
sa Pánovej cesty, lebo veľmi ľahko sa dá z nej zísť, keď nedávame pozor.  

Tomáš Kišoň, Sereď, 20 rokov
1. Rodičia ma od malička viedli k viere, takže som pravidelne chodieval 

do kostola a miništroval. Neskôr som sa mal možnosť spoznať a potom sa dlho-
dobo stretávať s jedným vynikajúcim kňazom, ktorý sa ma 
ešte v detstve spýtal: „Nechcel by si sa stať kňazom? Ak áno, 
modli sa za to; a aj ja sa budem za teba modliť!“ A tak sa už od 
detstva vo mne vzbudzovala túžba ku kňazstvu, aj cez mod-
litbu kňaza. 

2. Zvyknúť si nebolo pre mňa osobne až také ťažké, lebo 
som ako stredoškolák býval na internáte. Takže na odlúčenie 
z domova som zvyknutý.

3. Zaujímam sa o prírodu. Vychodil som strednú záhrad-
nícku školu, takže aj preto mám k nej  obzvlášť dobrý vzťah. 
Aj v seminári máme záhradu, tak by som sa rád venoval skráš-
ľovaniu kúska prírody aj tu. Zo športov by som rád spomenul 

plávanie. Dúfam, že sa mi podarí aj v seminári zdokonaľovať v tomto športe :).
4. Dnešná doba je veľmi hektická, stresujúca a plná neistoty. Z ľudí sa vytráca 

pokoj. Tak by som chcel priniesť pokoj, ktorý sa ja snažím načerpať od Krista. Moja 
motivácia do seminára? Je to láska. Láska k Bohu. Preto by som ju chcel s Božou 
pomocou odovzdávať ľudom. Ukazovať na túto lásku a na Božie milosrdenstvo.

Ing. Mar�n Neumann, Bra�slava-Dlhé Diely, 23 rokov
1. O svojom kňazskom povolaní som začal rozmýšľať ešte na strednej škole. 

Bolo to obdobie, počas ktorého som veľa spolupracoval so saleziánmi pôsobiaci-
mi v našej farnosti, začal som viesť stretká, bol som hlavným 
miništrantom a zapájal som sa intenzívnejšie do života našej 
farnosti. V maturitnom ročníku som sa začal otázkou svoj-
ho budúceho povolania zamýšľať hlbšie, ale ešte som vnímal 
na sebe určitú nezrelosť pre toto veľké tajomstvo a potreboval 
som čas pre dozretie k takému rozhodnutiu. Prihlášku som si 
podal na Ekonomickú univerzitu a začali sa vysokoškolské 
časy so všetkým, čo k tomu patrí. Som tomu veľmi vďačný, 
lebo práve cez mnohé situácie počas môjho vysokoškolského 
štúdia som sa utvrdzoval v rozhodnutí pre cestu kňazstva, 
ktorá je cestou služby iným.

2. Bolo ťažšie zvykať si na nové „móresy“, keďže som už 
mal skúsenosť s vysokoškolským štúdiom a mal som zabehané zvyky. Ale zvykol 
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1. Vopred upozorním, že v mojom prípade nešlo o nejaký zázračný mystický zá-
žitok. Nad svojím kňazským povolaním som začal „rozmýšľať″ už ako malý chla-

pec. Od malička som miništroval a vždy som obdivoval pána 
farára, ako bol krásne oblečený, mal na sebe všelijaké farebné, 
pozlátené, vyšívané rúcha a aké „čudesné“ veci robil počas 
svätej omše. Ako som vyrastal a postupne dozrieval, aj môj 
pohľad na svet sa zmenil. Čo sa však nezmenilo, bola túžba 
stať sa kňazom a slúžiť pri oltári ako sprostredkovateľ neko-
nečných Božích milostí.

2. Zvyknúť si na nové prostredie pre mňa nebol vôbec 
problém, som veľmi prispôsobivý. V seminári som sa cítil ako 
doma už po prvom týždni, určite tomu dopomohlo aj to, aká 
sme fajn partia a aj naši starostliví duktori, teda starší boho-
slovci, ktorí nás majú na starosti a ktorí pri nás stáli od samé-

ho začiatku takmer ako naši rodičia. 
3. Mojou najsilnejšou záľubou (okrem učenia :)) je šport, a to hlavne cyklisti-

ka, beh, turistika, futbal.... Obľubujem čítanie a hranie spoločenských hier. Rád sa 
stretávam s priateľmi, čo sa veľmi obmedzilo, odkedy som nastúpil do seminára; 
našťastie som si však aj tu našiel veľa dobrých kamarátov.

4. Čo by bolo treba zmeniť, toho je mnoho, ale ako sa hovorieva: „Keď chceš niečo 
meniť, začni od seba!“ V prvom rade by som chcel zmeniť môj prístup k sviatostiam 
Cirkvi, a to hlavne k Eucharistii a k sviatosti pokánia. Často tieto sviatosti berieme 
ako samozrejmosť a vôbec si ani neuvedomujeme, aká je to veľká hodnota pre náš 
život. Chcel by som zmeniť pohľad na Cirkev, ktorá sa berie len ako nevyhnutná 
organizácia, s ktorou musím žiť a rešpektovať ju, pritom si vôbec neuvedomujeme, 
že aj my všetci tvoríme tuto cirkev, ona je tu pre nás a nie len tak sama pre seba. 
To nie je len nejaká byrokratická inštitúcia, ale je to hlavne jedno veľké spoločen-
stvo, ktorého spoločným znakom je viera v trojjediného Boha ktorý ju založil, stále 
ju tvorí a je aj jej konečným cieľom.

Marián Jozič, Hlohovec, 19 rokov
1. Je ťažko povedať, kedy sa to presne stalo, teda kedy som 

presne začul Pánov hlas. U mňa to bolo už odmalička, rád 
som miništroval, cítil som sa v kostole dobre, a potom ako 
som rástol, som sa k tomu viac a viac približoval a čoraz viac 
som cítil ten hlas.  

2. Budem úprimný, pre mňa to nebolo až také ťažké, lebo 
som už chodil do malého seminára. Síce to bola iba stredná 
škola, ale režim bol ten istý. Takže som nemal nejaký veľký 
problém zvyknúť  si na tento režim.

3. Čo sa týka mojich záľub, veľmi rád športujem. Najradšej 
mám futbal, ale rád si zahrám aj volejbal alebo pingpong. 
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som si na to pomerne rýchlo.
3. Medzi moje záľuby patrí turistika a čítanie. Tu v seminári som začal po dlhšej 

dobe hrávať stolný tenis a okrem toho by som rád začal s bicyklovaním.
4. V dnešnej spoločnosti sa vytráca schopnosť úprimne hľadať pravdu. Nie 

„pravdu“, ktorá je stále u niekoho iného, ale pravdu objektívnu. Ľudia nerozmýšľa-
jú rozumom, ale riadia sa podľa svojich pocitov a potom sa čudujú, že sa im rúca 
život. Ich život je postavený na piesku subjektívnych pocitov, ktoré, ako vieme, 
nie sú trvalé. S Božou pomocou chcem ľuďom pomáhať budovať „dom ich života“ 
na Pravde, ktorá je večná, ktorá robí človeka slobodným; a čo je pre nás ľudí najpod-
statnejšie, že táto Pravda je osoba, s ktorou môže mať každý vzťah – Ježiš Kristus, 
Božie Slovo, pravý Boh a pravý človek.

Peter Repko, Bra�slava-Svätej Rodiny, 19 rokov
1. Tak u mňa to začínalo pomaly už od narodenia. Ako malý chlapec (niektorí sa 

mi smejú, že ešte v kočíku) som začal miništrovať u nás vo farnosti Svätej Rodiny 
v Bratislave-Petržalke, najskôr po boku pána dekana Jozefa 
Karáča ešte v kultúrnom dome a neskôr po dokončení kosto-
la aj tam. Ako malý chlapec som vždy na otázku dospelých 
„Čím budeš?“ odpovedal: „Budem kňazom.“ Postupne to vo 
mne dozrievalo aj počas štúdia na Gymnáziu Svätej Rodiny 
v Petržalke a v maturitnom ročníku som už žiadal nášho 
pána farára Jozefa Dúca o odporúčanie k štúdiu v kňazskom 
seminári.

2. Pre mňa to nebolo až tak neznáme prostredie, len som sa 
presunul o pár ulíc ďalej na druhý breh Dunaja. Človek vždy 
prichádza s určitými očakávaniami, možno aj so strachom, 
ale zo mňa ten strach opadol hneď po prvých dňoch – určite 

aj vďaka prístupu predstavených a našich duktorov. Žijeme tu ako jedna rodina.
3. Keďže – ako som spomenul – som rodený Bratislavčan, toto prostredie mi nie 

je neznáme. Rád som trávil voľný čas prechádzkami v prírode, na Kamzík alebo 
Železnú studničku.

4. Ľudia majú dnes rôzne predsudky o kňazoch. Máme možnosť sledovať to 
aj v médiách, kde sa o kňazoch zväčša nič dobré nepovie. A to sa odzrkadľuje aj 
v zmýšľaní ľudí. Možno by bolo potrebné – a to je skôr dlhodobý cieľ, ktorý ne-
možno uskutočniť zo dňa na deň – aby kňazi ukázali, že nie sú len nejakí „čudáci“ 
v sutanách, ktorí stoja na druhej strane oltára a nechcú mať s ľuďmi nič spoločné. 
Kňaz je vždy v prvom rade na to, aby ľuďom pomáhal a stál pri nich. 

Ivan Slepčan, Námestovo, 19 rokov
1. Moje rozhodovanie pre kňazstvo sprevádzalo veľa otázok a uvažovaní 

nad touto cestou. Keď som bol tretiak na gymnáziu, počas Veľkej noci sa vo mne 
ozývali tieto otázky intenzívnejšie. V modlitbe som prosil, aby som spoznal správ-
nu cestu, a dnes je pre mňa priam neuveriteľné, keď si uvedomím, že sa pohybujem 

po chodbách, kde predo mnou bolo mnoho podobných, ako ja 
a dnes sú kňazmi, biskupmi. Ďakujem Pánu Bohu za každý 
deň strávený tu, v našom seminári. 

2. Do seminára som prišiel s veľkými očakávaniami. Bol 
som zvedavý, aká budeme partia, ale mal som i obavy, či ne-
budú spolubývajúci chrápať :). Nepoznal som tu nikoho a pre-
to som mal prvý deň ťažký. Počas prvých pár dní sme sa však 
oboznámili, kto sme, čo sme a vďaka Bohu som sa tu začal cítiť 
ako doma.

3. Pred vstupom do seminára som sa snažil aspoň trošku 
zapojiť do života vo farnosti. Vo svojom voľnom čase som sa 
venoval hlavne stretkám s deťmi. Bola to veľmi dobrá skúse-

nosť, kde som veľa načerpal vďaka organizácii eRko, ale najmä vďaka partii animá-
torov. Zapájal som sa aj do hudby v liturgii, hrával som na gitare na detských om-
šiach. Tomuto sa chcem venovať aj v seminári a verím, že tieto skúsenosti budem 
môcť využiť aj v budúcnosti.

4. Moje očakávania? Od seminára čakám, že to bude miesto, ktoré mi pomôže 
lepšie sa pripraviť na kňazstvo; veď čo je viac, ako byť dobrým kňazom? Chcel by 
som čas tu seminári využiť naplno: v modlitbe, štúdiu a načúvaní Božiemu hlasu.

Ľubomír Švorca, Šamorín, 19 rokov
1. Prvé myšlienky na kňazské povolanie sa objavili už pomerne skoro. Bolo to 

v čase, keď som začal ako malý prváčik miništrovať. Najintenzívnejšie uvažovanie 
o tom, či sa Kristovi odovzdať navždy ako jeho kňaz, však 
prebiehalo počas posledných rokov štúdia na gymnáziu. 
Ťažko určiť, ktorá životná udalosť bola tou najzlomovejšou 
pre moje povolanie. Uvedomil som si, že Boh ma sprevádza 
celým životom a smeruje ho na cestu kňazstva.

2. Samozrejme, uvedomujem si badateľnú zmenu, mno-
hých vecí sa musím zriecť. Som však presvedčený o tom, že 
Kristus nám v pravej slobode ponúka oveľa viac. Takže sa to 
dá zvládnuť.

3. Baví ma štúdium románskych jazykov, najmä talian-
skeho a španielskeho jazyka. Rád športujem, hrávam futbal, 
stolný tenis či hokejbal, rekreačne sa venujem trochu aj cyk-

listike. Mojou najväčšou záľubou sú však pokusy o literárnu tvorbu, poetickú, ale 
aj prozaickú.

4. Mojou skromnou túžbou je vydať svetu svedectvo o Božej láske. Ľudia 
v dnešnej dobe, keď sú na piedestál vystavované najmä negatívne správy, potrebu-
jú počuť tú najkrajšiu zvesť a získať pravú istotu o tom, že Boh ich skutočne miluje. 
Z toho vyplýva aj snaha poukázať na dôležitosť a krásu osobnej modlitby, cez ktorú 
sa nám sám Boh dáva spoznať.

Spracoval Štefan Gago
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Ako však môžem nasledovať ra-
dikálne Ježiša inak ako v rehoľnom 
živote? Cirkev nám ponúka vďaka 
Božej prozreteľnosti byť zvláštnym 
spôsobom začlenení do niektorých 
z rehoľných rodín prostredníctvom 
tretích rádov, a tak napredovať na ceste 
kresťanskej dokonalosti. Každá rehoľ-
ná rodina sa snaží nasledovať Ježiša 
Krista, a to takým spôsobom, ktorý je 
jej vlastný, podľa daru charizmy, aký 
jej bol daný od Boha. No nezabúdaj-
me, že ku Kristovým učeníkom žijú-
cim vo svete patria muži a ženy, ktorí 
skrze krst a birmovanie majú účasť na 
prorockom, kňazskom a kráľovskom 
poslaní nášho Pána Ježiša Krista. Sú 
povolaní, aby udržiavali živú Kristovu 
prítomnosť uprostred všetkých náro-
dov a „aby všetci ľudia na zemi po-
znali a prijali posolstvo Božej spásy“ 
(Apostolicam actuositatem, č. 3). Medzi 
dnes najstaršie tretie rády existujúce 
v Katolíckej Cirkvi patria dominikán-
sky (založený v roku 1285), františ-
kánsky (1289), augustiniánsky (1399), 
karmelitánsky (1476), rád minimitov 
sv. Františka z Paoli (1501) a bosích kar-
melitánov (1594).

Rehoľa kazateľov
Členenie rehoľe kazateľov (Ordo 

praedicatorum OP), bežne známej ako 
dominikáni, na prvý, druhý a tretí rád 

sa po Druhom vatikánskom koncile 
stráca. Vzniká nový pohľad na rehoľu, 
ktorú tvoria rovnocenne bratia rehoľní-
ci, kontemplatívne mníšky a laici (ter-
ciári). „Vnuknutím Ducha Svätého sú 
niektorí vedení k životu a k napĺňaniu 
charizmy podľa ducha sv. Dominika, 
a preto sú zvláštnym sľubom, podľa 
svojich vlastných pravidiel, včlenení 
do rehole“ (RFLD 2). Už sv. Dominik, 
muž evanjelia, pripojil v počiatkoch 
rehole k „svätému kázaniu“ mnohých 
laikov. Nepredstavujme si to ako ká-
zanie, kde sa postavíme na vyvýšené 
miesto, oči všetkých budú upreté len 
na nás a my budeme centrom pozor-
nosti. Aj Boh, skôr ako otvorí človeka 
pre „áno“, objíma jeho „nie“. Pretože 
pomenovať len „nie“ nás vedie často 
iba k moralizovaniu, posudzovaniu 
a vyvyšovaniu sa. Objať „nie“ človeka, 
znamená venovať pozornosť  otázkam, 
nevnucovať rýchlo svoje odpovede, tr-
pezlivo počúvať to, čo mu bráni veriť. 
Sprevádzať ho na ceste k stretnutiu so 
Zmŕtvychvstalým tak, ako Ježiš spre-
vádzal emauzských učeníkov.

Čo znamená stať sa dominikánom?
Petrove slová nám ponúkajú odpo-

veď: „Uctievajte Krista, Pána, vo svo-
jich srdciach, stále pripravení obhájiť 
sa pred každým, kto vás vzýva zdô-
vodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to 

však skromne, s bázňou a s dob-
rým svedomím“. Vo svete často 
poznamenanom strachom a bez-

nádejou, kde nádej na spravodlivosť, 
mier a porozumenie nie je naplnená, 
je dominikán niekto, kto podľa vzoru 
sv. Dominika neprestáva svedčiť o ná-
deji, založenej na pravde Evanjelia, kto 
rozpoznáva Božiu prítomnosť vo svete 
v činoch i túžbach ľudí a spoločnosti, 
a kázaním buduje spoločenstvo nádeje. 
Avšak, aby sme svedčili o nádeji, roz-
poznávali Božiu prítomnosť a káza-
ním budovali spoločenstvo, vyžaduje 
si to ucelenú formáciu celej osobnosti, 
a to intelektuálnu, duchovnú, osobnú 
a apoštolskú. Formáciu za-
korenenú v pravde Evanjelia 
a živenú ustavičným štú-
diom, v ktorom rozum osvie-
tený vierou hľadá porozu-
menie pravdy, v tradícii sv. 
Tomáša Akvinského.

Základné piliere
Rehoľa Kazateľov je posta-

vená na štyroch základných 
pilieroch: modlitba, štúdium, 
bratský život, kázanie.
Modlitba – V modlitbe sa stre-
táva hľadajúci s hľadaným, 
stratený s nájdeným. Je to 
moment, keď zazrieme tvár 
Boha, ktorí na nás neustále 
hľadí. Príkladom takéhoto 
života pre nás je sv. Katarína 
Sienská, ktorá uprostred 
uponáhľaného sveta nikdy 
nestratila dôverný, vnútorný 
kontakt s Bohom.
Štúdium – Je spôsob, ako spo-
znávame Božie tajomstvá. 
Pre svoju náročnosť je jednou 

z foriem askézy. Má smerovať hlavne 
k tomu, aby laickí dominikáni mohli 
byť užitoční blížnym.
Bratský život – Dostali ako dar pre rast 
ich dominikánskeho povolania. Rodí 
sa v obrátení srdca podľa evanjelia, a to 
znamená podľa príkladu sv. Dominika, 
v pozornom započúvaní sa do slov 
evanjelia, jednotlivých bratov a sestier 
a napokon v zmene zmýšľania.
Kázanie –  Podľa ducha sv. Dominika 
musí byť kázanie založené na hlbokom 
súcite s tými, ktorí trpia. Môže nám 
priniesť láskavosť a spôsobilosť čítať 
znamenia doby. Súcit je cesta v našom 
kázaní, ktorou získame pokoru.

Tretí rád sv. Dominika dal 
Cirkvi nespočetné množ-
stvo svätých a blahoslave-
ných na všetkých stupňoch 
spoločenského postavenia. 
Spomeňme: sv. Zdislava 
– matka rodiny, bl. Villana 
della Bo�i – matka rodiny, sv.
Katarína de Ricci, bl. Margita 
z Ci�a di Castello, bl. Sibila
Biscossiová, bl. Hosanna 
Kotorská, sv. Katarína 
Sienská, bl. Albert z Bergama, 
bl. Kolumba z Rieti, bl. Mária 
Bartolomeo, bl. Katarína 
Jarrigová, sv. Ľudovít Mária 
Grignion z Montfortu, bl. 
Hadrián Fortescue - otec 
rodiny a mučeník, bl. Pier 
Giorgio Frassati, bl. Jana 
z Orvieta, sv. Vavrinec Ruiza 
z Manily, bl. Bartolomej 
Longa, bl. Magdaléna 
Panatierová, bl. Margita 
Savojská – matka rodiny.

Štefan Smetana
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Keď stretneme na ulici alebo v kostole mužov a ženy v habitoch, zaiste ich vieme zaradiť 
medzi zasvätené osoby, ktoré patria do niektorej rehoľnej rodiny. „Tieto rehoľné rodiny 
poskytujú svojim členom prostriedky väčšej stálos� v spôsobe života, osvedčený spôsob
na dosiahnu�e dokonalos�, oporu bratského spoločenstva v Kristovej službe a slobodu
posilňovanú poslušnosťou, takže majú možnosť bezpečne uskutočňovať a verne zacho-
vávať rehoľné sľuby a s radostným duchom napredovať na ceste lásky“ (Lumen gen�um,
č. 43).

Tre�e rády - Bratstvá laikov sv. Dominika
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„Oni hneď zanechali siete a išli za ním.“ (Mt 4,20)

Keď som počúval svedec-
tvá iných ľudí o tom, ako našli 
povolanie, ktoré im dáva Pán, 
zdalo sa mi to veľmi zvláštne. 
Podobne aj veta zo sv. Písma: 
„Hneď všetko zanechali a išli 
za ním.“ Môj patrón sv. Peter 
mi vždy bol veľkým vzorom, 
a to vo všetkom, veď evanje-
liá nevenujú toľko pozornos-
ti iným apoštolom ako práve 
sv. Petrovi. Vždy, keď bol 
sviatok sv. Petra, cítil som, 
ako keby sa hovorilo aj o mne. 
A naozaj. Tak, ako bol apoštol Peter 
povolaný od rybolovu, aj mňa povolal 
Pán od zvukovej techniky. Myslel som 
si, že teológia a „zvukárina“ k sebe vô-
bec nepatria, až neskôr mi Pán ukázal 
cez techniku cestu k sebe. Všetko sa to 
dialo po malých krokoch.

K miništrovaniu ma priviedol môj 
brat Ondrej. Raz sme mali v nedeľu 
cestovať a išli sme v sobotu na sv. omšu 
do kaplnky v domove dôchodcov. Mali 
tam problém s ozvučením a kaplán sa 
ma spýtal, či by som s tým niečo ne-
vedel urobiť. Táto kaplnka bola mies-
tom, kde som cítil, že ma Pán volá, tu 
som ho cítil veľmi blízko. Prvé pozva-
nie byť kňazom prišlo, keď sa ma pán 
dekan spýtal, kam by som chcel ísť na 
školu a či by som nechcel byť kňazom. 
Od tohto dňa táto veta vo mne stále re-
zonovala. Mal som svoje plány, ale toto 
v nich nebolo. Veľmi často som sa snažil 
túto myšlienku v sebe potlačiť. No čím 
viac som ju v sebe dusil, tým viac sa mi 
vynárala a ja som sa musel rozhodnúť! 
Počas tohto rozhodovania mi raz jeden 
salezián povedal, aby som počkal rok 

Ťažko povedať, kedy presne 
som prvýkrát počul ten Hlas: „Poď 
za mnou.“ Už ako malý chlapec som 
rád chodil do kostola na sväté omše. 
Miništrovať som začal ako sedem-
ročný v našom miestnom kostole 
v Bosne a Hercegovine. Keď som 
mal šesť rokov, pri tragickej autone-
hode zomrela moja mama. To bolo 
pre mňa veľmi ťažké obdobie. V tom 
čase som sa viac „priblížil“ k oltáru, 
keďže sme často chodili do kostola. 
Raz sa ma pán kaplán spýtal, či by 
som nechcel miništrovať. S radosťou 
som povedal áno.

Roky prechádzali a ja som si ani 
neuvedomil, ako to rýchlo ute-
ká. Prišiel čas podať si prihlášku 
na strednú školu a ja už som bol dáv-
no rozhodnutý, kam pôjdem. Bol to 
malý seminár v Bosne a Hercegovine. 
Tam som ten Hlas začul ešte sil-
nejšie. Nebolo to ľahké opustiť do-
mov ako štrnásťročný a odísť dve-
stopäťdesiat kilometrov od domu. 

Našťastie som mal podporu rodiny 
a s ich pomocou som sa už necítil 
taký slabý. Prvé adorácie, prvá mod-
litba breviára, všetko to boli neza-
budnuteľné chvíle. Štyri roky prešli, 
ani som nevedel ako, a znova prišiel 
čas rozhodovania. Vedel som, akou 
cestou pôjdem, len tu bola otázka 
kam. Rodné Slovensko prevážilo 
v mojom rozhodnutí. Tak som sa oci-
tol znova v novom prostredí. Myslel 
som si že budem môcť nastúpiť 
ihneď, ale Pán si ma chcel ešte pre-
veriť. Musel som si dorobiť doplnko-
vú skúšku zo slovenčiny, keďže som 
chodil do chorvátskej školy. S Božou 
pomocou som to zvládol a už som ma 
čakali len prijímacie skúšky a nástup 
sem do seminára. 

Aj keď to celé nebolo ľahké, Pán 
ma neopustil. Aj v najťažších chví-
ľach bol pri mne a nedovolil mi ujsť. 
Boli aj chvíle, keď som si myslel, že to 
nezvládnem a moje úsilie je zbytoč-
né, no nenechal ma samého. Pevne 

verím, že bude 
aj naďalej bdieť 
nado mnou 
a privedie ma 
k Cieľu, po kto-
rom celý život 
túžim.

Marián Jozič, 
1. ročník

a potom sa uvidí. Vtedy prišiel do našej 
farnosti kaplán, ktorý mi veľmi pomo-
hol. Toto obdobie bolo pre mňa najťažšie 
v živote. Cítil som veľkú zodpovednosť. 
Kaplán mi dal veľa rád, ako prosiť Pána 
o duchovné indície. Po dlhom zvažova-
ní som sa rozhodol urobiť prvý krok. 
Mal som ísť ohľadom toho na faru. Moje 
pochybnosti úplne zarazili slová čítania 
na svätej omši Sir 2, 1-8 a žalm: „Pánovi 
zver svoje cesty a on sa už postará.“ 
S týmito slovami som vstupoval na faru 
a podával prihlášku. 

Čo všetko sa udialo počas môjho roz-
hodovania vstúpiť do seminára, sa nedá 
opísať v krátkosti. Môžem to vyjadriť 
slovami: „Pán bol so mnou všade!“ Teraz 
po šiestich rokoch v seminári si uvedo-
mujem, ako si ma Pán viedol po svojich 
cestách, často nepochopiteľných. Naozaj 
Pán si povoláva koho chce, jedných 
od rybolovu, iných od medicíny a nie-
kedy aj od mixážneho pultu! Veď máme 
hlásať jeho slovo – tak nech ho je počuť!

Peter Drbohlav, 6.ročník

Cesta povolania
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duchu. Je zaujímavé si uvedomiť, že 
v prvých storočiach kresťanstva ne-
bola modlitba vyznania viery doslov-
ne určená – nemala fixný text, preto
existujú rôzne starobylé podoby tejto 
modlitby. Postupne sa však profilovali
a nadobúdali prevahu dve verzie vy-
znania viery a to: Apoštolské vyzna-
nie viery a Nicejsko-carihradské, ktoré 
má korene vo Východnej Cirkvi. Obe 
vyznania viery sa nakoniec ustálili 
a v oboch vidno 
znaky teologických 
dišpút prvých sto-
ročí, keď bolo tre-
ba proti heretikom 
brániť Kristovo bož-
stvo. Rozbor modlit-
by Vyznania viery 
by zabral celý roz-
sah nášho časopisu 
Adsum, keďže bo-
hatosť a symbolika 
textu je nesmierne 
veľká, preto sa skôr 
zamerajme na to, ako 
sa používa v liturgii. 
V našom súčasnom 
vydaní Rímskeho 
misála, teda omšovej 
knihy, používanej pri slávení svätej 
omše, sa v omšovom poriadku (Ordo 
missae) nachádzajú obe verzie Kréda – 
aj Nicejsko-Carihradské aj Apoštolské 
vyznanie viery. Napr. v latinskom mi-
sáli je len Nicejsko-Carihradské. Kňaz 
si môže slobodne zvoliť, ktorá sa pri 
liturgii použije – preto je dôležité, aby 
veriaci poznali obe verzie.

Vo svätej omši
Vyznanie viery recituje kňaz spo-

lu s ľudom a v prípade spievania ho 

tiež má spievať celé liturgické zhro-
maždenie, prípadne striedavo zbor 
a ľud. Modlitba Vyznania viery je 
jedna z modlitieb, ktorú majú veriaci 
vedieť recitovať a v ľahších nápevoch 
spievať aj po latinsky. Pri modlitbe 
Krédo všetci stoja a pri slovách „A vzal 
si telo... a stal sa človekom“ sa všetci 
uklonia; na slávnosť Zvestovania Pána 
a slávnosť Narodenia Pána si všetci 
kľaknú. Táto inštrukcia je stále platná, 

pričom veriaci v drvi-
vej väčšine zabúdajú 
na úklon pri slovách 
vtelenia a žiaľ, z pra-
xe vidno, že aj niek-
torí kňazi ignorujú 
predpis v Direktóriu 
a neupovedomia ve-
riacich na pokľaknu-
tie počas spomenu-
tých slávností a ani 
sami si nepokľaknú 
pri slovách vtelenia. 
Ak budeme uva-
žovať nad slovami, 
ktoré vyslovujeme, 
úklon pri zvestovaní 
a inkarnácii (vtelení) 
nám vždy pripome-

nie, aký veľký čin je stelesnenie Boha 
v Božom pláne spásy ľudí. Ním sa za-
čína plnosť času, keď sa Boží syn počal 
v živote Panny Márie. Keďže každá 
nedeľa je pripomienka Veľkej noci, úk-
lonom sa naznačuje dôležitosť počatia 
Božieho Syna v Matke Božej, aby potom 
mohol vyliať svoju krv za spásu ľudí. 
Pri vyznávaní Kréda je dôraz kladený 
nie na spev a umelecké prevedenie tej-
to modlitby, ale na to, aby každý jeden 
veriaci mohol sám za seba (a nie skrze 
spevákov v zbore) vyznať svoju vieru.

Svätá omša (9.)
Ukončenie liturgie slova - Vyznanie viery a Modlitba veriacich

Smernice Rímskeho misála hovoria, 
že týmto vyznaním pri omši má ľud 
prejaviť svoj súhlas s Božím slovom, 
ktoré počúval v čítaniach a v homí-
lii, a má si uvedomiť základné články 
viery, prv, ako začne sláviť Eucharistiu 
(VSRM, bod 43). O to dôkladnejšie sa 
môžeme v nasledujúcich riadkoch pri-
zrieť na túto modlitbu, keďže v tomto 
čase je vyhlásený Rok viery a mod-
litba Verím v Boha je jednou z hlav-
ných modlitieb tohto roka, v ktorom si 
máme všetci kresťania obnoviť svoju 
vieru.

Credo in unum Deum
Recitovaním alebo spievaním 

Kréda (lat. Credo in unum Deum = 
Verím v jedného Boha) každý veria-

ci, spolu s ostatnými vyjadruje svoju 
osobnú vieru, podobne ako na začiat-
ku omše každý osobne a spolu s brat-
mi a sestrami vyznáva pred Bohom 
svoju hriešnosť. Preto sa Krédo ho-
vorí v jednotnom čísle: „Verím...“ (nie 
„Veríme...“). Tento fakt ukazuje na pô-
vod Kréda. Predtým, než bolo Krédo 
prijaté do omše, tvorilo časť krstnej 
liturgie. Bolo to osobné vyznanie 
viery pred prijatím krstu. Vyznanie 
viery vyjadruje vieru v trojjediného 
Boha: Verím v Boha Otca, v Boha Syna 
i v Boha Ducha Svätého. Najskôr sa 
teda modlitba Verím v Boha (Krédo) 
používala pri príprave na krst (pri ka-
techumenáte) a potom pred krstom 
ju vyznal sám krstenec, aby ukázal, 
že naozaj verí v Boha v kresťanskom 
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Drahí čitatelia, po homílii, ktorou sme končili minulý diel nášho seriálu, zaznieva počas 
sviatkov, ktoré sú liturgickými slávnosťami, vyznanie viery – tzv. symbol (gr. symbolon = 
poznávacie znamenie – podľa toho sa spoznávali prví kresťania – aj počas prenasledova-
nia kresťanstva - keď vyznali vieru v trojjediného Boha).



Ján XXIII., vlastným menom Angelo 
Giuseppe Roncalli, sa narodil 25. 11. 1881 
v mestečku So�o il Monte u Bergama. Bol
štvrtým zo 14 detí. Jeho rodina pracovala 
na poli ako roľníci. Náboženský život bol 
veľmi živý, čo mladého Angela predur-
čovalo na duchovnú dráhu. A skutočne, 
mladík v roku 1892 vstúpil do bergam-
ského seminára. Hneď na začiatku svojej 
kňazskej formácie si spísal základné zá-
sady, podľa ktorých sa riadil až do svojej 
smrti. Tieto vyšli aj u nás knižne s názvom 
Iba dnes - dekalóg pokoja. V roku 1896 sa 
stal mladý klerik Roncalli terciárom Rádu 
sv. Františka. Pre jeho nadanie bol posla-
ný dokončiť štúdiá do rímskeho pápež-
ského seminára. Ešte počas štúdií v Ríme 
bol 10. augusta 1904 vysvätený za kňaza. 
Po dokončení si ho vybral nový ber-
gamský biskup Giacomo Maria Radini 
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Tedeschi za svojho 
sekretára. Počas 1. 
svetovej vojny bol 
Anglelo Roncalli povolaný za vojenské-
ho kaplána. V roku 1925 bol vysvätený 
za biskupa a pápež Pius XI. ho poslal ako 
apoštolského nuncia do Bulharska. Tam 
pôsobil až do roku 1935, keď ho pápež 
poveril spravovať nunciatúru v Turecku 
a Grécku. Ešte počas vojny, v roku 1944, 
ho pápež Pius XII. vymenoval za nun-
cia vo Francúzsku. Po skončení vojny 
vo Francúzsku sa neúnavne venoval 
obnoveniu cirkevného i spoločenského 
poriadku. Tú jeho činnosť si všimol aj 
samotný pápež Pius XII., ktorý Angela 
Roncalliho vymenoval v roku 1953 za kar-
dinála a patriarchu Benátok. Teraz mohol 
naplno realizovať pastoračné skúsenosti, 
ktoré počas života získal. V tomto roku 
však už dosiahol vek 72 rokov a poma-
ličky sa chcel pripraviť na odchod do dô-
chodku. V roku 1958 zomrel pápež Pius 
XII., a tak sa vtedy už 78-ročný kardinál 
Roncalli vybral na konkláve. Nikdy by 
nebol nepredpokladal, že v takom veku 
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Modlitby veriacich
Modlitby veriacich, inak, ľudovejšie 

(ale nie veľmi presne) povedané „pros-
by“, ešte stále patria do liturgie slova 
a preto aj pre ne platia tie isté pravi-
dlá ako pre liturgiu slova: dobre a vní-
mavo počúvať a aj uvažovať nad tým, 
o čom sa v prednášanom texte hovorí 
a uvedomelo sa zapá-
jať do odpovedí, kto-
ré môžu nasledovať 
po každej prosbe. Tu 
je dobré znova pripo-
menúť, že akákoľvek 
rutina, teda automa-
tické bezmyšlien-
kovité odpovedanie 
naučenej frázy (napr. 
„Prosíme ťa, vyslyš 
nás“), nie je v súla-
de s duchom modli-
tieb veriacich. Každú 
odpoveď treba po-
vedať s vážnosťou. 
Niektoré formuláre 
spoločných prosieb 
majú vlastné zvola-
nia, ktoré lepšie vy-
stihujú texty, preto je 
vhodné ich používať.

Poradie prosieb 
nie je náhodné a pozorný veriaci si 
isto všimne, že poradie je spravidla 
nasledovné:
a) za potreby Cirkvi; b) za svetskú vrch-
nosť a za spásu sveta; c) za sužovaných 
ťažkosťami každého druhu; d) za miestne 
spoločenstvo (za zomrelých). Pri nejakej 
osobitnej slávnosti, ako je napríklad 
birmovanie, sobáš, pohreb, možno 
v poradí úmyslov uprednostniť tie, 
ktoré sa vzťahujú na tú-ktorú osobitnú 
príležitosť. Modlitbu riadi celebrujúci 

Dobrý pápež Ján
Rok viery, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI., je neodmysliteľne 
spojený s veľkou udalosťou, ktorá nemá v dejinách Katolíckej Cirkvi 
obdobu. Je ňou II. va�kánsky koncil. S jeho zvolaním sa zase neod-
mysliteľne spája stále usmiaty a dobrosrdečný výraz pápeža Jána 
XXIII., ktorého pre jemu vlastnú srdečnosť a otvorenosť volali aj 
„farár sveta“. 

kňaz od sedadla. Sám ju krátkym po-
vzbudením uvedie, a tým vyzve veria-
cich na modlitbu (úvod sa vždy začína 
výzvou pre veriacich: „Drahí bratia 
a sestry...“) a sám ju modlitbou zakončí 
(zakončenie je vždy smerované k Bohu 
Otcovi, resp. k Ježišovi). Úmysly, ktoré 
sa prednášajú, majú byť triezve, vytvo-

rené s rozumnou slo-
bodou a krátke, aby 
vyzdvihli prosby 
celého spoločenstva. 
Majú byť vopred 
napísané (v liturgii 
nie je prípustná im-
provizácia) a schvá-
lené celebrantom, 
resp. zodpovednou 
a kompetentnou 
osobou. Úmysly 
prednáša z ambo-
ny, prípadne iného 
vhodného miesta di-
akon, kantor, lektor, 
alebo veriaci laik. 
Ľud postojačky vy-
jadrí svoju prosbu 
buď spoločným zvo-
laním po predne-
sení úmyslov alebo 
tichou modlitbou. 

Prosby veriacich môžu byť recitované 
alebo celé spievané, prípadne sa za-
spieva len zvolanie ľudu.

Tu sa končí liturgia Slova, prvá časť 
svätej omše, a nasleduje druhá časť: li-
turgia eucharistie.

Spracoval Stanislav Čúzy,
podľa Mons. V. Malého a 

Všeobecných smerníc Rímskeho 
misála.
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nebolo potrebné zvolávať celý koncil. 
Preto panovalo u mnohých počudovanie: 
„Čo sa má na koncile preberať? Čo ním 
pápež sleduje?“ Ján XXIII. to jasne zhrnul 
do slova „aggiornamento“, čo v doslov-
nom preklade znamená „zdnešnenie“. 
Keďže videl veľké zmeny, ktoré sa diali 
vo svete, tušil, že aj Cirkev na ne musí 
reagovať. Pápežovo „aggiornamento“ 
malo celé bohatstvo katolíckej viery a 
morálky prerozprávať ľuďom novým ja-
zykom, ktorý by bol pre nich zrozumiteľ-
nejším a pochopiteľnejším. Koncil nemal 
definovať nič nové, nijaké nové učenie,
len „zdnešniť“ to, čo Cirkev prijala od 
svojho zakladateľa Ježiš Krista. Mnohí 
sa strachovali, či takýto koncil neprine-
sie zlom a nestane sa v skutočnosti zby-
točným. Pápež však s veľkým pokojom 
a umom koncil pripravoval a nesmierne 
sa naň tešil. Prípravné komisie sa pusti-
li s veľkou húževnatosťou do práce. Dňa 
11. novembra 1962 sa koncil stal realitou. 
Na svätopeterskom námestí sa zišlo do-
vedna 2540 biskupov a kardinálov z ce-
lého sveta. Toto zhromaždenie nemá v 
žiadnom historickom momente Cirkvi 
obdobu - II. vatikánsky koncil bol skutoč-
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ského úradu, avšak tento kontrast je pri-
veľmi zjednodušujúci. Nerešpektuje totiž 
osobité historicko-sociálne danosti obdo-
bí, v ktorých obaja pápeži pôsobili. Preto 
musíme jasne odmietnuť snahy mno-
hých historikov stavať oboch pápežov 
proti sebe. Na druhej strane, Ján XXIII. 
nebol teológ ani politik, akými boli jeho 
predchodcovia. Mnohí preto majú zase 
tendenciu vykresľovať ho ako usmiateho, 
no detinského a povrchného starčeka. 
Dielo, ktoré však za jeho pontifikátom,
stojí svedčí o úplnom opaku. V roku 1959 
dozrel čas a Ján XXIII., vidiac zásadné 
zmeny vo svete, usúdil, že myšlienka 
zvolať všeobecný koncil, ktorú v sebe 
nosil, by mala dostať konkrétnu podobu. 
Ešte v tom roku pápež oficiálne ohlásil, že
hodlá zvolať 21. všeobecný koncil Cirkvi. 
Mnohých kardinálov z pápežovho okolia, 
ako aj kardinálov a biskupov v diecézach 
po svete, tento pápežov úmysel prekva-
pil. Koncily totiž Cirkev zvolávala zväčša 
pri potrebe konkrétnej formulácie viero-
učnej pravdy alebo zásadného odsúdenia 
súdobých bludov. V roku 1959 však nebo-
lo nič také potrebné. Na východe sa síce 
rozpínal komunizmus, ale kvôli nemu 

bude musieť svoje plány odložiť. Boh mal 
s ním totiž zámer celkom iný. Dňa 28. 
októbra 1958 bol tento benátsky kardinál 
zvolený za nástupcu sv. Petra a pápeža 
Univerzálnej Kristovej Cirkvi. Mnohí ho 
ihneď po jeho predstavení sa na balkóne 
svätopeterskej baziliky označili za �v.
prechodného pápeža, práve pre jeho vek. 
Ako veľmi sa však všetci mýlili.

Hneď po nástupe na pápežský stolec 
dal svetu najavo, že on nepatrí k pre-
chodným.  Prvý impulz dal vtedy, keď 
po svojej pápežskej korunovácii zrušil 
starodávne nosidlá „sedia gestatoria“ so 
zdôvodnením, že nechce zaťažovať nosi-
čov. S úsmevom poznamenal, že sa bojí, 
aby z nosidiel nespadol. Ďalším prielo-
mom boli jeho pastoračné návštevy po ce-
lom Ríme a okolí. Stretával sa s rímskym 
ľudom, chodieval do sirotincov, nemocníc 
a pravidelne navštevoval rímske väzenie 
Regina coeli, kde celebroval sv. omšu 
a strávil hodiny v rozpravách s väzňami. 
Ľud si ho veľmi obľúbil, pričom médiá 
začali vykresľovať jeho postavu v silnom 
kontraste s predchodcom Piom XII.. Je 
pravda, že obaja pápeži mali zásadne od-
lišné povahy a prístupy k výkonu pápež-

ne stretnutím celej Univerzálnej Cirkvi, 
ktorá mala ukázať svoju životaschop-
nosť a silu. Ján XXIII. však nebol zavale-
ný len starosťou o koncil. V roku 1962 sa 
vyhrotila politická situácia medzi USA 
a Sovietskym zväzom a obidve krajiny 
sa dostali na pokraj vojny. Pápež sa roz-
hodol sa okamžite zasiahnuť. Rádio po 
celom svete vysielalo jeho slová apelujú-
ce na ukončenie akýchkoľvek provokácií 
a činov vedúcich k vojne. Pri tejto príleži-
tosti sa rozhodol vydať encykliku, ktorá 
vyšla v roku 1963 a nesie príznačný ná-
zov Pacem in terris, čo znamená Pokoj 
na zemi.

81-ročnému pápežovi však neustále 
vyčerpávali sily starosti o koncil a jeho 
priebeh. Viackrát musel dôrazne do jeho 
rokovaní zasiahnuť, pretože sa v urči-
tých momentoch ocitli na mŕtvom bode. 
V diskusiách sa začali objavovať aj názo-
ry protirečiace tradičnému učeniu Cirkvi. 
Ján XXIII. však dôveroval kardinálom 
a biskupom. Postupne priebeh koncilu 
prestal aktívne sledovať, pretože bol kvôli 
ťažkej chorobe pripútaný na lôžko. Pápež 
to znášal s veľkou trpezlivosťou. Dokonca 
odmietol zostať na klinike Gemelli, pre-
tože ako povedal, „chce zomrieť doma, 
vo Vatikáne“. Pápež Ján XXIII. zomrel 
v pokoji, zmierený s Bohom a zaopatrený 
sv. sviatosťami na svätodušný pondelok 
3. júna 1963.    

Tento veľký Kristov námestník bol 
v roku 2000 slávnostne vyhlásený za bla-
hoslaveného dnes už tiež blahoslaveným 
pápežom Jánom Pavlom II.

Radovan Rajčák
Použité pramene:
<h�p://www.vatican.va/news_services/liturgy/
saints/ns_lit_doc_20000903_john-xxiii_en.html>
Franzen, August: Malé dějiny Církve. Kostelní 
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 398 s.
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tizmus a amorálne správanie sú témy 
aktuálne dnes rovnako ako pred sto 
rokmi. Text, ktorý upravil Ľubomír 
Feldek, prednášajú herci ako silné po-
solstvo dotvárané mnohými never-
bálnymi výrazovými prostriedkami. 
Herodes (Tomáš Maštalír) je pyšný 
a ctižiadostivý štátnik, ktorý však 
v rozhodujúcich chvíľach stráca odva-
hu a zbabelo sa vyhýba zodpovednosti. 
Jeho nemorálne správanie – spolunaží-
vanie s manželkou svojho brata, nabe-
rá stále hrozivejšie kontúry. Herodias 
(Gabriela Dzúriková) dokonale ovlá-
da Herodesa a snaží sa ho využívať 
pre vlastné záujmy, až po likvidáciu 
Jochanana – Jána Krstiteľa (miestami 
nevýrazný Ján Koleník). Predsa len 
hlas volajúceho na púšti by mohol za-
znievať razantnejšie.  Za zmienku stojí 
postava Salome (poslucháčka VŠMU 
Judit Bárdos), ktorá vynikajúco zvládla 
vývoj svojej postavy od rozmarného 
dieťaťa až po mladú vdovu. Silne me-
taforická scéna Pavla Boráka tvorená 

schodmi z vylisovaných kníh 
má predstavovať zašliapanie 
histórie a morálky. Dotvárajú 
ju mnohé dobové i moderné 
prvky, ako napríklad prameň 
vody či veľké pokrivené zrka-
dlo. Kostýmy s prvkami židov-
skej kultúry a moderná hudba 
výborne vyjadrujú prepojenie 
dvoch svetov.

Režisér Roman Polák pripra-
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Možno si poviete – načo taký roz-
siahly úvod? Azda ako vysvetlenie 
toho, že po pomerne pravidelnom 
striedaní knižných a filmových recen-
zií ponúkam niečo z úplne iného súd-
ka. A to konkrétne divadelné predsta-
venie.Daniel Hevier vo svojom Liste 
malému princovi ironicky konštatu-
je, že “tu sa robia už iba muzikály“. 
No napriek tomu dnes bude reč o čino-
hre, dokonca klasike a ešte akej. Drámu 
Herodes a Herodias z pera „slovenské-
ho Shakespeara“ P. O. Hviezdoslava, 
ktorú napísal začiatkom minulého 
storočia, mnohí považujú za vrcholné 
dielo slovenského realizmu. Napriek 
tomu sa môže zdať dráma, pre ktorú 
Hviezdoslav použil biblický motív, 
neaktuálna. Čo nám môže dať novo-
zákonný príbeh, ktorý sa niekto snažil 
adaptovať na problémy začínajúceho sa 
20. storočia? Aktuálnosť predkladanej 
látky však nemožno ani trochu uprieť.

Snaha o vplyv, uzurpáciu moci, pô-
žitkárstvo, slávu či žiadostivosť, despo-

vil dielo, ktoré otvorene kriti-
zuje a poukazuje na pokrivenú 
morálku. Kto však nenahliadne 
pod povrch a nevynaloží určitú 
námahu na odkrývanie mno-
hých symbolov, môže znudene 
komentovať celý priebeh insce-
nácie – ako napríklad nezná-
my mladý muž, ktorý mi takto 
po mojej pravici strpčoval život.

 
Rozhovor s Judit Bárdos

 
Vieme, že si začala študovať hru na klavír, 
teraz si na herectve. Aká bola tvoja cesta 
k herectvu?

Už od detstva som chodievala s ro-
dičmi do divadla, čo ma veľmi bavilo. 
Na základnej škole som chodila na 
dramatický krúžok aj na klavír. Najprv 
som nechcela ísť na konzervatórium, 
tak som začala chodiť na senecké gym-
názium, no po jednej klavírnej súťaži 
som zistila, že by som predsa len skúsi-
la to konzervatórium, ale keďže to bolo 
už po talentových skúškach, prihlási-
la som sa až o rok. Na konzervatóriu 
máme taký preukaz, s ktorým môžeme 
chodiť na niektoré divadelné predsta-
venia zadarmo. Chodievala som tam 
s dobrou kamarátkou, ktorá tiež študo-
vala herectvo. A v treťom ročníku som 
sa rozhodla, že by som to chcela skúsiť 
na herectve. V mojom živote to vždy 
nejako bolo prítomné – chodievala 
som recitovať, na divadelné workshopy 
a podobne.

 
Predstavila si sa aj vo filme Dom. Čo je �
bližšie – film alebo divadlo?

Neviem to úplne presne pomeno-
vať. V divadle je čarovné to, že priamo 
na vlastnej koži ten večer zažiješ to ko-

lektívne, hoci je to aj v mnohom nebez-
pečné, keď sú herci na seba navzájom 
odkázaní, dokonca aj fyzicky nebez-
pečné, môžeš si ublížiť. No niečo ča-
rovné tam vzniká. Na filme je krásne
to, že na ňom pracuje neskutočne veľa 
ľudí, často dlho predtým, herec ani ne-
vie, kedy to všetko vzniká. V niečom je 
to iné a v niečom je to rovnaké. Mnoho 
ľudí sa spojí pre čosi vzácne.

 
Herodes a Herodias je biblická téma, vo fil-
me Dom hráš v kostole na organe – čo ty a 
viera? Dáva � to niečo?

Áno, som veriaca. Vždy som bola 
a nikdy ma to neopustilo. Nemám síce 
všetko presne naštudované, ale verím, 
že je Niekto nado mnou, kto ma posie-
la vždy tam, kde mám byť, a posilňu-
je, keď to potrebujem. Aj hra Herodes 
a Herodias je v tomto taká špecifická,
alebo postava Evy vo filme Dom – Eva
je podľa mňa veriaca, bola tak od ma-
lička vychovávaná. Často na to myslím 
aj počas hrania.

 
Ktorá úloha bola za�aľ pre teba najťažšia?
A ktorá sa � najviac páčila?

Ťažká je vždy tá nová, ktorú skú-
šam, lebo na začiatku človek veľa vecí 
o postave nevie, vždy je nový kolek-

Herodes a Herodias
Dlhý čas som sa zamýšľal nad tým, aký spôsob zvoliť a ako zrealizovať svoju rozlúčku 
s ak�vnym členstvom v redakčnej rade časopisu Adsum. Priniesť akési špecifikum a záro-
veň ostať verný rubrike, ktorá mi časom prirástla k srdcu, nebolo jednoduché. Až jeden 
umelecký zážitok sám priniesol nápad a rozhodnu�e, ktoré práve realizujem.
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Boží dotyk

Tak konečne ich mám pred očami. 
Prechádzam si tieto krásne umelecké 
výjavy, jeden po druhom, až sa zrazu 
zastavujem na jednom z nich, trochu 
nenápadnom, niekde v strede stropu. 
Stvorenie človeka. 
Myslel som si, že 
tento výjav bude 
výraznejší, že ta-
kpovediac bude 
udierať do očí. 
A pritom sa medzi 
tou záplavou fa-
rieb takmer stráca. 
Lenže, čo ma po-
báda, aby som si 
všimol práve tento 
výjav, a nie neprehliadnuteľný Posledný 
súd zaberajúci celú jednu stenu? Ako 
som sa pozrel bližšie, začal som byť 
fascinovaný. Fascinovaný blízkosťou 
Večného. Stvoriteľ na dosah stvorené-
ho. Ale čo ma najviac uchvátilo, je po-
stoj Boha. Lebo On je ten, kto je aktívny 
v konaní. Boh sa načahuje, má uprený sú-
stredený a silný pohľad, pohľad, z ktoré-
ho pramení moc dať život. Načahuje sa, 
aby tento život odovzdal človeku, chce, 
aby žil, chce, aby som ja žil. Adam, zá-
stupca celého ľudstva, tiež vystiera prst 
k Bohu, ale tak trochu lajdácky. Adam 
je v postoji prijímateľa. Boh je ten, kto je 
priam dychtivý, aby sa rozdal, a to pre 
človeka. Nekonečný a Neobsiahnuteľný 
dáva. Dáva bytie. Dáva sám od seba, 
zo svojej plnosti, v ktorej nikoho nepo-
trebuje, dáva z čistej lásky, lebo aj keď 

nepotrebuje, veľmi po nás túži, túžbou 
zamilovaného po svojej polovičke. To 
ma fascinuje. Ako neskutočne Boh po 
nás túži, po biednom, po úbohom člo-
vekovi. Michelangelo namaľoval histo-

rickú skutočnosť. 
Avšak poukazuje 
aj na to, čo sa deje 
teraz. Teraz je ten 
moment, v tomto 
okamihu som chce-
ný Bohom. Totiž iba 
Boh nás môže uro-
biť šťastnými. Z ne-
smiernej Božej lá-
sky sme nielen boli 
stvorení, vykúpení, 

ale aj Boh sa nám dal poznať, aby sme 
mohli k nemu prísť. A nám konkrétne 
skrze našich predkov pred 1149 rok-
mi, účinkovaním sv. Cyrila a Metoda 
na Veľkej Morave. 

V tomto roku svätých Cyrila a Metoda 
a roku viery sa za nami Boh, Dobrý Otec 
znovu načahuje, ako pri našom stvore-
ní, vystiera k nám ruku, približuje sa 
na dotyk, robí sa pre nás dosiahnuteľ-
ným. Prijmime ponúkaný Boží prst, 
prekonajme tú poslednú medzeru, ktorá 
nás delí od dotyku s naším Stvoriteľom, 
aby naša duša nelačnela, aby sme nekrá-
čali v tme a v ústrety smrti, ale vo svetle 
viery k životu, ku šťastiu v prítomnosti 
Božej Lásky. Michelangelovo Stvorenie 
človeka. Želám všetkým nám, nech sa 
to podarí!

Metod Rehorčík

Keď sme na začiatku tohto roku boli na pú� v Ríme, zastavili sme sa aj vo Va�kánskych
múzeách. My, ktorí sme tam ešte neboli, sme veľmi chceli vidieť slávnu Six�nsku kaplnku.
Ja osobne som bol veľmi zvedavý na povestné Michelangelove fresky.

33

tív, iní ľudia, treba sa spoznať, tolero-
vať sa aj si pomáhať. A takú špecifickú
postavu, ktorú som skúšala – to bolo 
v Čechovovej hre Ivanov. Postava sa 
volá Kosych. Je to mužská postava, ale 
režisér chcel, aby ju hrala žena, chcel 
tým povedať, že i ženy môžu byť dnes 
kartárky. A je to kartárka, gamblerka, 
ktorá stále vymenúva karty, ktoré má, 
a je tak trochu šialená. Zistila som, že 
hra, ktorú hrá, je bridge a aby som to 
vedela vierohodne povedať a prežiť, 
musela som sa ju naučiť. Začala som 
chodiť hrávať bridge, aby som aspoň 
trochu spoznala pravidlá. Čiže táto 
postava bola taká, kde som sa musela 
sama špeciálne pripravovať.

 Za postavu Evy vo filme Dom si dostala
ocenenie – jednoznačný úspech. Cí�š sa
byť slávna? Ako to prežívaš?

(smiech) Nie. Toto sme pochopili už 
ako študenti v škole, keď sme videli, že 
o našich učiteľoch je tiež možné prečí-
tať si čokoľvek na internete, takisto ako 
o študentoch z vyšších ročníkov, ktorí 
už niekde hrali, či už vo filme alebo 
v divadle. Príde to, že ťa niekto osloví, 
chce rozhovor, ale naučili sme sa, že je 
to normálne, bežný životný jav. Herec 
je stále na očiach. Ale môže to aj po-
môcť, keď taký rozhovor zaujme ne-
jakého režiséra. Pre mňa to ešte úplne 
prirodzené nie je, ale žijem v tom, že 
nič výnimočné na tom nie je.

 
Aké máš plány do budúcnos�?

Tento rok končím školu, chcela by 
som dobre napísať diplomovku, urobiť 
štátnice a podávam si prihlášky do di-
vadiel, aj keď som sa ešte úplne presne 
nerozhodla, do ktorých. A naďalej bu-
dem účinkovať v predstaveniach, ktoré 
sa ešte hrajú.

Milan Cehlárik
Foto: autor, internet
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OBJEDNÁVKA ČASOPISU
(objednávkový lístok z čísla 1-2012/2013, DECEMBER 2012)

Zasielajte na adresu: KSCM - ADSUM, Kapitulská 26, 811 01 Bratislava.

Cena predplatného je 1,50€ za 3ks ročne,
plus 1,30€ poštovné a balné na celý rok.

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

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

E-mail/Tel.: ........................................................ Počet ks z každého čísla: ...........
Objednávku vystrihnite, vložte do obálky a pošlite na adresu redakcie. 
Poštovú poukážku Vám zašleme v najbližšom čísle.
Uhraďte ju, prosíme, do 2 týždňov od doručenia.
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Výhercom z minulého čísla je Lucia Uhríková, 
Šurany. Srdečne  gratulujeme a posielame vecné 

ceny a ročné predplatné nášho časopisu.

Autori taničky: Metod Rehorčík, Štefan Smetana
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1. Známe heslo/pozdrav františkánov.
2. Doplňte citát: „...ako baránka viedli ho (tajnička) a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom, (a neotvoril 
ústa).“ Iz 53.
3. Staroveký blud, učiaci absolútnemu rozporu hmotného a duchovného sveta. Všetko hmotné je zlé. Treba sa 
oslobodiť od tela a tak dosiahnuť spásu. Istý čas tento blud vyznával svätec, biskup Sv. Augustín.
4. Latinský názov dogmatickej konštitúcie Druhého Vatikánskeho koncilu o Božom zjavení.
5. Latinský názov dekrétu Druhého Vatikánskeho koncilu o spoločenských komunikačných prostriedkoch.
6. Doplňte citát : „V tomto organizme má (tajnička) ako ,sviatosť sviatostí  ́jedinečné miesto: ,Všetky ostatné 
sviatosti sú zamerané na ňu ako na [svoj] cieľ.́“ KKC 1210 až 1212
7. Pápež, dnes už blahoslavený, ktorý zvolal Druhý Vatikánsky koncil. (číslo po latinsky)
8. Svätec, žijúci vo Francúzsku v 17. storočí. Životné heslo: Poslal ma hlásať Evanjelium chudobným. Staral sa 
o najbiednejších v spoločnosti. Založil Misijnu spoločnosť. Spolu so sv. Lujzou de Marillac založil Dcéry kres-
ťanskej lásky.
9. Spis raného kresťanstva s podtitulom Učenie dvanástich apoštolov.
10. Doplňte citát: „Pán (tajnička), nič mi nechýba.“ Žalm 23
11. Biblická postava, vyjadrujúca otvorený postoj voči Bohu zvolaním: „Hovor, Pane tvoj sluha počúva.“
12. Absolútne základná činnosť kresťana. Dokonca sv. Alfonz Maria de Ligouri sa vyjadril, že kto nebude ko-
nať túto činnosť, nebude spasený, čím chcel poukázať na nevyhnutnosť tejto činnosti v živote kresťana a pre 
duchovný rast. Niekedy sa táto činnosť nazýva aj „rozhovor s Bohom”.
13. Významná encyklika Jána XXIII, napísal ju počas studenej vojny, keď hrozilo vypuknutie 3. svetovej vojny. 
Pápež v nej vyzýva každého človeka dobrej vôle, aby sa snažil o pokoj na Zemi. Názov je v latinčine
14. Hebrejské slovo. Znamená: tak je, nech sa tak stane. Používa sa na potvrdenie významu vysloveného.
15. Spoluzakladateľ Spoločnosti Ježišovej – Jezuitov. Misionár v Indii, Japonsku. Prezývaný aj Apoštol Ďalekého 
východu.
Po vyplnení tajničky odpovedzte: Kto si zvolil tieto slová za životné heslo?

Pošlite nám riešenie SMS-kou, spolu 
s vašou adresou na číslo 0902 458 617 
alebo klasickou poštou na adresu redak-
cie.


