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Postoj, človeče,
zodvihni hlavu,
uvidíš lúče,
ľudskú riavu.
Postoj, človeče,
pomysli znova,
mučivé kŕče,
posledné slová.
Postoj, človeče,
pohliadni naň,
učeník plače,
vedľa si staň.
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Drahí priatelia, prežívame radostnú
pravdu veľkonočného víťazstva Pána
nad zlom hriechu a smrti. Fakt, že Ježiš
zomrel v tele a vstal v tele, je prevratný
a nečakaný, pričom nesie v sebe úžasné
Božie možnosti a nové dimenzie.
Na Veľký piatok sprevádzame Pána
na sklonku pozemského života; veľkňaz
a niektorí zo 71-člennej veľrady si od
Piláta vynútia rozsudok smrti a presadia deﬁnitívne riešenie Ježišovej kauzy:
na kríži ho odpravia spomedzi ľudí.
A pritom práve na nich mu záleží. Ježiš
aktívne plní Otcovu vôľu, je poslušný
až na smrť na kríži (Flp 2,8); to má paradoxne globálny dosah na všetkých.
Zomrel za naše hriechy: miesto nášho
odčinenia za hriechy sa podujal naň
on, postavil sa pred Boha, zastúpil nás,
čím nás vykúpil pre nový život. Otec
veľkoryso odpovie na tento záslužný
čin Syna. Jeho telo uchránil pred porušením a na tretí deň ho vzkriesil. Toto
vzkriesenie presahuje oživenie mŕtve-

ho tela v hrobe, novozákonné svedectvá svedčia, že toto vzkriesenie je počiatkom nového typu života. Otvára sa
v ňom nová dimenzia ľudského bytia.
Ježiš vstúpil do Božieho horizontu: ako
prvotina zosnulých vstal a v tejto novej oslávenej existencii sa zjavuje. Hoci
nepatril už do nášho sveta, bol to skutočne on. Zomrel v tele, vstal v tele. To
presahuje skúsenosti tých, čo ho videli
živého, a predsa to bolo pre nich čosi
reálne.
My hoci sme ho nevideli, spievame
aleluja, hymnus na Božiu lásku. Do jarných dní nám svieti a hreje nás nádej
z konečného víťazstva Krista. On vstal,
žije a viac nezomiera. Je to aj naša perspektíva. Už vieme, že spravodlivosť
jestvuje; aj taká, čo odvoláva a napráva i minulé utrpenie. Boh ju garantuje
vzkriesením Syna. Všetko je zachránené. K tejto záchrane spejeme. Buďme
svedkami tejto nádeje, že iba Božia
spravodlivosť drží tento svet pokope
a stabilizuje ho;
darmo po nej šliapeme, Boh ju už
nechal v Ježišovi
triumfovať a raz
sa úplne presadí.

ÚVODNÍK

Prevratná udalosť s nesmiernym dopadom

Jozef Jančovič,
prodekan
RKCMBF UK
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Drahí čitatelia ADSUM-u, ako ste si už možno všimli, aj bohoslovci vedia byť tvoriví.
Či ide o rôzne divadlá, DOD-čka alebo iné projekty, väčšinou sa snažíme, aby mali nejakú
hodnotnú myšlienku či aspoň pobavili. Po roku práce vám môžeme priblížiť ďalší výsledok našej snahy.

Ešte v lete roku 2011 sme začali
s prípravou na nakrúcanie ﬁlmu o biskupovi Michalovi Buzalkovi. Posledná
klapka ukončila práce na ﬁlme až v decembri 2012, keď bola aj prvá premiéra
tohto celovečerného diela.
Skôr ako vám však priblížim vlastný pohľad tvorcu ﬁlmu a podrobnosti
o priebehu natáčania, cítim povinnosť
vám niečo bližšie napísať o človeku,
bez ktorého by ﬁlm ani nemohol byť o Mons. ThDr. Michalovi Buzalkovi.
Narodil sa koncom 19. storočia vo
Svätom Antone. Po absolvovaní štúdií
bol v roku 1908 vysvätený za kňaza
a začal svoju pastoračnú činnosť na rôznych miestach najmä na území terajšieho Slovenska. V 20. rokoch 20. storočia
mu zverili funkciu prefekta seminára
v Trnave a zároveň výučbu morálnej
a pastorálnej teológie. V roku 1931 sa
4

stal v Trnavskom seminári rektorom. Keď bol seminár o päť
rokov prenesený do Bratislavy,
ostal vo funkcii rektora s menšou prestávkou až do roku 1950.
V tomto období sa stali v jeho
živote dve dôležité udalosti.
V roku 1938 bol v Ríme vysvätený za pomocného biskupa pre
Trnavu a v roku 1940 ho vymenovali za vojenského vikára
Slovenskej armády vo vtedajšej
Slovenskej republike. Zastával aj
úlohu predsedu Katolíckej akcie
a Združenia katolíckej mládeže, ktoré
boli v tých časoch dôležitým prostriedkom apoštolátu medzi bežným ľudom.
Po skončení vojny sa k moci pomaly
dostávali komunisti a tí na seba nenechali dlho čakať. Mons. Buzalku vzali
v lete 1950 do vyšetrovacej väzby a následne odsúdili na doživotie. Vtedajší
režim ho prevážal z miesta na miesto,
a tak prešiel viacerými väznicami
po území Česka aj Slovenska, kde ho
podrobovali fyzickému aj psychickému
týraniu. Nakoniec ho museli pre zlý
zdravotný stav v roku 1956 prepustiť.
Michal Buzalka napokon zomrel 7. decembra 1961 mimo svojho milovaného
Slovenska, v Českom Tábore, pretože
vtedajší režim nedovolil, aby sa vrátil
do svojej rodnej zeme.
Kto iný by vám o tomto našom ﬁlme
mohol lepšie porozprávať ako sám jeho

Takže, Roman, prečo práve Buzalka?
Na život Michala Buzalku ma
upozornil dnes už diakon Radovan
Rajčák po tom, ako sme v prvom ročníku prezentovali ročníkový ﬁlmík
o Maximiliánovi Kolbem. Zo zaujímavosti som si pozrel Buzalkov životopis.
A úplne ma to dostalo. Najviac, a to je
aj hlavný dôvod, prečo som si vybral
práve jeho život na sﬁlmovanie, ma
zaujali dve skutočnosti. Jeho statočnosť, odhodlanosť, nebojácna činnosť,
s ktorou zastával funkcie počas druhej
svetovej vojny, ale hlavne v období po
nej. Druhou je vykonštruovaný súdny
proces, ktorí viedli naraz s biskupmi
Buzalkom, Vojtaššákom a Gojdičom.
Mohol by si našim čitateľom v skratke priblížiť aj realizáciu projektu?
Cesta, ktorú sme prešli až k premiére ﬁlmu, bola dlhá a náročná. Keďže
práca na ﬁlme je v seminári práca navyše, prebiehala hlavne počas osobného voľna. Moja časť príprav začala už

cez letné prázdniny 2011, keď som začal zhromažďovať potrebné materiály.
Scenár k ﬁlmu začal vznikať v októbri
2011 a hotový bol začiatkom roka 2012.
Bol to dlhý a náročný proces, keďže
som musel scenár na mesiac odložiť
kvôli inému projektu. Konečná verzia
musela prejsť ešte recenziou. Keďže ide
o životopisný ﬁlm a aby v ňom neboli nepresnosti, scenár prekontroloval
z historickej stránky otec Peter Slepčan.
Musel prejsť aj rukami otca špirituála
Knorra, a nakoniec bolo potrebné povolenie na ďalšiu prácu od otca rektora Ižolda. Bolo potrebné dať dokopy
techniku, hercov, rekvizity, kostýmy
a scény na nakrúcanie. Keďže všetko
prešlo bez väčších komplikácií, mohli
sme sa pustiť do ﬁlmovania. S tým sme
začali začiatkom marca 2012 a skončili
začiatkom decembra 2012. Niekedy je
zaujímavé sa pozerať na scénu ﬁlmu
s vedomím, že medzi zábermi je rozdiel aj niekoľko mesiacov. Nakrúcalo
sa prevažne v priestoroch kňazského
seminára, ale aj v Katedrále svätého
Martina a na arcibiskupskom úrade
v Trnave. Na strihu ﬁlmu sa pracovalo počas celého zimného semestra.
Hudbu pre nás nahral Lukáš Uváčik
a titulnú pieseň s názvom
Krížová cesta nám prepožičala Simona Martausová.
Film sme dokončili len pár
hodín pred premiérou, ktorá
bola 12. 12. 2012.

Z DIANIA V SEMINÁRI
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Film z dielne KSCM

autor, režisér a scenárista v jednom, bohoslovec 3. ročníka Roman Bako. Preto
vám v nasledujúcich riadkoch prinášame krátky rozhovor práve s ním.

Naozaj muselo byť náročné
pus�ť sa do takéhoto projektu, čo však bolo najťažšie na
nakrúcaní?
Najnáročnejšia časť realizácie bola asi tá, ktorá pre5

Po rozhovore s režisérom,
ktorému touto cestou ďakujem
za jeho vlastné dojmy z nakrúcania, by som vám, milí čitatelia, chcel ešte priblížiť aj možno menej
osobnú, ale o to zaujímavejšiu „štatistiku“ nášho nakrúcania, ktorá vám môže
pomôcť dotvoriť si predstavu o prácach
na ﬁlme.
Natočený materiál:
Natáčacích dní:
Počet natočených scén:
Prvá klapka:
Posledná klapka:
Začiatok prác:
Koniec prác:

vyše 142 hodín
16
31
5.3.2012
4.12.2012
11.10.2011
12.12.2012

Nakrúcanie nám dohromady zabralo skoro šesť dní čistého času, stálo veľa

Liturgia eucharistie – sprítomňovanie veľkonočného tajomstva
Liturgia eucharis�e je druhá časť svätej omše, kde po počúvaní a posilnení sa Božím slovom, prichádza vyvrcholenie: vysluhovanie Eucharis�e na oltári, kde Ježiš bude reálne,
podstatne a skutočne prítomný.

trpezlivosti a nervov, no prinieslo aj kopec úsmevných situácií a rozhodne výsledok stojí za to. Prvýkrát bol ﬁlm uvedený na verejnej premiére 12.12.2012
v priestoroch nášho seminára a zožal
veľký úspech ako od otca arcibiskupa
Mons. Stanislava Zvolenského a otca
biskupa Oroscha, tak aj od početného
publika v našej aule.
Ak sa vám páčil tento článok, ak vás
zaujal životný príbeh Michala Buzalku,
ak ste zvedaví na prácu z dielne bohoslovcov alebo ak si len jednoducho radi
pozriete nejaký ﬁlm s myšlienkou, tak
máte teraz šancu získať náš ﬁlm „6743“
za dobrovoľný príspevok jeho objednaním na internetových
stránkach nášho časopisu
ADSUM alebo klasickou poštou vyplnením objednávky na
strane 33. Už teraz vám ďakujem za prečítanie tohto článku
a v prípade kúpy nášho ﬁlmu
vám ďakujem aj za podporu
nášho „ﬁlmového priemyslu“.

Príprava oltára
Dôležitým úkonom na začiatku tejto časti svätej omše je príprava oltára.
Počas tejto prípravy, ak je to možné,
spieva sa vhodná pieseň či antifóna (ľud
so zborom alebo sám zbor). Prisluhujúci
(miništranti či diakoni) pripravia na oltár korporál (biela látka, akoby malý
obrúsok, na ktorom bude položený
kalich a hostie), puriﬁkatórium (slúži
na očistenie bohoslužobných nádob),
kalich a misál (knihu s omšovými textami). V prípade potreby nezabudnú
vhodne umiestniť mikrofón. Príprava
má byť usporiadaná (nie chaotická)
a dôstojná.

SERIÁL
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Svätá omša (10.)

biehala za dverami zvukárne
(vtedy premenovanej na strižňu). Poskladať jednotlivé zábery do pozerateľného výsledku
nie je jednoduché. Náročné
však bolo aj samotné ﬁlmovanie. Preniesť to, čo je v scenári,
do skutočnosti, dá dosť práce
celému štábu.

Prinášanie obetných darov
Keď je oltár pripravený, môže sa
konať prinášanie obetných darov.
Uskutočňuje sa vo forme sprievodu
cez chrám a je dovolené v ktorúkoľvek
omšu, no je pekným gestom, ak sa koná
najmä počas významných sviatkov. Je
chvályhodné, keď veriaci sami prinášajú chlieb a víno určené na eucharistické slávenie. Okrem chleba a vína je
možné prinášať aj iné dary. Pri tvorbe
sprievodu s obetnými darmi však treba triezvo a s rozumnosťou určiť počet
jednotlivých darov i to, v akom poradí
a na ktorom mieste (pri sedese, pred oltárom, inde...) sa odovzdajú celebrantovi. Toto sa má určiť vopred, po dohovo-

Martin Mosný
Foto: Archív
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Incenzácia obetných darov
Pri slávnostných omšiach, keď sa používa kadidlo, môže nasledovať okiadzanie (incenzácia) obetných darov.
Cieľom incenzácie je predovšetkým
zvýšenie slávnostnosti liturgických
úkonov. Kadidlo v liturgii má aj úlohu
očistiť a posvätiť veci slúžiace na Božiu
oslavu. Okiadzané dary majú byť vyňaté z vplyvu zlého ducha aj zo svetského používania a majú byť požehnané a odovzdané Bohu. Kadidlo má
zahaliť všetko posvätnou atmosférou.
Napokon, kadidlo má aj silný symbolický význam: predstavuje našu modlitbu, ktorá ako dym tymianu vystupuje k Bohu.
Po incenzácii obetných darov sa incenzuje oltár, potom celebrant, duchovenstvo a veriaci. Incenzovať môže diakon alebo iný posluhujúci (miništrant)
kňaza - pre jeho posvätný úrad; ako aj
ľudí, z dôvodu ich krstnej hodnosti.
Incenzácia je dobrovoľná a nie je via8

zaná len na slávnostné omše. Kadidlo
možno použiť ľubovoľne pri akejkoľvek forme omše, hovoria všeobecné
smernice v Rímskom misáli.
Modlitby a úkony pri chlebe a víne
Následne kňaz vezme do rúk (alebo mu diakon podá) najskôr chlieb
v miske alebo na paténe, pričom ho trocha pozdvihne a potichu hovorí slová
modlitby „Dobrorečíme ti, Bože...“. Ak
sa počas omše nespieva pieseň, môže to
kňaz hovoriť nahlas, pričom ľudia zvolajú: „Zvelebený Boh naveky!“.
Priliatie trochy vody (niekoľko kvapiek) pri príprave kalicha, ktorú koná
diakon alebo kňaz, znamená dávnu
kresťanskú tradíciu, ktorú spomína
už sv. Justín (+165) vo svojom diele
Apológia. Predpokladá sa, že tak robil
aj Pán Ježiš pri Poslednej večeri. Priliať
trošku vody do vína je zvykom aj teraz
na hostinách v južných krajoch. Kňaz či
diakon popri tom vždy potichu hovorí
slová modlitby „Tajomstvo tejto vody a
vína...“ Obrad má symbolický význam,
ktorý vyjadruje sprievodná modlitba.
Modlitba hovorí o posvätnej výmene:
Ježiš prijal na seba ľudskú prirodzenosť, aby nám daroval účasť na svojej
božskej prirodzenosti. Víno tu predstavuje prirodzenosť božskú, Kristovu,
a voda prirodzenosť ľudskú, človeka.
Tá malá kvapka vody, to je naša ľudská
nepatrnosť, ktorá sa zmieša v šľachtilom víne božskej prirodzenosti. Ďalšie
symboliky vody a vína v kalichu sú:
a) z Ježišovho boku vytiekla krv a voda;
b) znamenie, že veriaci na zemi sú
s Kristom spojení v spoločenstve
Cirkvi.
Text modlitieb „Dobrorečíme ti,
Bože...“ vychádzajú z chvál dobrore-

čenia a zo vzdávania vďaky v Starom
zákone. Vyjadrujú nielen pojem stvorenia, Božieho daru (Boh, stvoriteľ a darca plodov zeme a viniča), ale naznačujú
ľudskú prácu, ktorej ovocím je chlieb
a víno. Potom sa kňaz, po položení kalicha na korporál, hlboko sklonený potichu modlí: „Prijmi nás, Bože...“. Kňaz
hovorí túto modlitbu v množnom čísle.
Kňaz a ľud sú tu zjednotení s obetnými
darmi. Táto modlitba je teda výrazom
zjednotenia obetných darov s obetou
veriacich, ktorí prinášajú sami seba na
obetu, a s obetou kňaza, ktorý aj seba
prináša na obetu. Tento text je vzatý
z modlitby troch mladíkov v ohnivej
peci (Dan 3, 39). V liturgii sa používa
od roku 1000.
Veriaci sa v týchto chvíľach tiež
môžu duchovne pripojiť, ak si vzbudia
úmysel, aby aj seba samých obetovali
Nebeskému Otcovi.

Umývanie rúk - lavabo
Je to obrad (teda nemá funkčný zmysel a kňaz si tu nemá reálne umývať špinavé ruky) a používa sa text zo žalmu
51, verš 4. Symbolika spočíva v tom, že
sa umývanie neohraničuje iba na prsty
(tie, ktoré sa majú dotknúť konsekrovanej hostie, čo bolo zavedené v 16. storočí), ale je lepšie, keď sa na umývanie
rúk (celých dlaní) použije väčšia nádoba, odlišná od ampulky s vodou (používanej pri príprave kalicha) a s väčším
podnosom, na ktorý steká voda, a aj
menší uteráčik.
Kňaz týmto obradom vyjadruje túžbu po vnútornom očistení a potichu sa
modlí predpísanú modlitbu. Prisluhujú
mu miništranti.

SERIÁL
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re s ceremonárom či s celebrantom.
Pri prinášaní obetných darov treba
zdôrazniť, že hoci chlieb a víno určené
na bohoslužbu už neprinášajú veriaci
zo svojho vlastného, stále sa chápu ako
obetný dar. Ostatné obetné dary, ktoré
sa dávajú, sa chápu ako dar spoločenstva pre chudobných alebo na kostol.
Môžu to byť potraviny, plody zeme či
peniaze, ktoré sa odovzdajú celebrantovi a ten ich podľa svojho uváženia
rozdelí podľa potrieb. Je nutné sa vyvarovať prinášaniu obetných darov len
„naoko“, keď sa celebrantovi odovzdajú
rôzne predmety a tie si veriaci po skončení liturgie vezmú späť. Všetko okrem
chleba a vína určených na Eucharistiu
sa kladie mimo eucharistického stola.

Super oblata – modlitba nad obetnými
darmi
Výzva na modlitbu nasleduje
vo chvíli, keď sa skončila príprava obetných darov, a kňaz má teraz predstúpiť
pred Boha na čele a v mene zhromaždených veriacich s ich darmi. Povie slová:
„Modlite sa bratia a sestry, aby sa moja
i vaša obeta...“ Odpoveď ľudu, ktorá
nasleduje, je oslavno-spásna: Najskôr
ľud oslavuje Pána, ktorý je ochotný
prijať naše obety, oslávi sa Božie meno
a nakoniec si ľud uvedomí, že obeta je
dobrá a užitočná pre spásu všetkých.
Samotná modlitba nad obetnými
darmi uzatvára obrad prípravy obetných darov a kňaz ju hovorí v mene
všetkých veriacich. Táto modlitba už
zároveň uvádza eucharistickú modlitbu, preto je veľmi vhodné ju počúvať
a vnímať, a nie rutinne, ale s pochopením zvolať radostné „Amen“.

Stanislav Čúzy
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Kňaz kľačiaci uprostred kostola s mobilom v ruke. Možno ešte netradičný podhľad, ale
čím ďalej rozšírenejší. Čo to robí? Možno sa modlí breviár, ku ktorému sa zaviazal na celý
život. A čo to vlastne modlitba breviára je?

Slovo breviár siaha do stredoveku
a je odvodené od latinského výrazu
breviaria (doslova „stručné výťahy“).
Dnes pod týmto termínom rozumieme
západnú latinskú knihu, ktorá obsahuje modlitby, zavedené a predpísané autoritou Cirkvi a ktorá klerikov, počnúc
diakonmi, i rehoľníkov zaväzuje recitovať denne v určité stanovené hodiny.
Už apoštoli verne nasledovali učenie
a výzvy svojho Pána, ako potvrdzujú
Skutky apoštolov a apoštolské listy.
Musíme si v prvom rade uvedomiť, že
náš Pán a jeho učeníci žili v židovskej
modlitebnej a bohoslužobnej tradícii,
ktorá počítala v priebehu dňa s určitými hodinami modlitby v chráme
a v synagógach. Preto neskôr i medzi
kresťanmi, medzi ktorými boli židia, sa
zaviedli určité hodiny vlastných modlitieb. Predovšetkým modlitby ráno
a večer, ale i o tretej, šiestej a deviatej
hodine. Tieto modlitby uprostred dňa,
ktorými už prvotní kresťania v náväznosti na židovské modlitbové časy
prerušovali svoju prácu, sú venované
spomienke na určité udalosti v histórii umučenia Pána a na prvé podklady
šírenia viery. Nešlo pritom o individuálnu modlitbu, ale o modlitbu v spoločenstve.
Najväčší vplyv v rozvoji dennej modlitby cirkvi mali mníšske spoločenstvá.
V nich sa presadila každodenná polnočná modlitebná vigília a vznikli
modlitby pred začiatkom práce, teda
10

Zmysel dennej modlitby cirkvi
Dnes, v rýchlo meniacej sa Európe,
sa nám ponúka otázka, aký má vlastne zmysel denná modlitba cirkvi?
Druhý vatikánsky koncil nás učí, že
posvätné ofícium ako verejná modlitba
Cirkvi je zároveň zdrojom nábožnosti
a pokrmom osobnej modlitby. Kňazom
a všetkým, ktorí sa na ňom zúčastňujú, je adresovaná naliehavá prosba
v Pánovi, aby sa pri jeho modlení myseľ zhodovala s hlasom. Denná modlit-

Slovenské vydanie breviára
v štyroch zväzkoch

prima (o 6. hodine ráno) a modlitba
pred spaním - kompletórium. Konečnú
tvár dennej modlitby cirkvi dal Otec
západného mníšstva sv. Benedikt
z Nursie. Benediktínske oﬀícium sa
skladalo z matutina (hora matutina
= skorá ranná hodina), raných chvál,
nasledovala prima, tercia, sexta, nóna,
vešpery a kompletórium. Predkladal
sa tak zvyk recitovať každý týždeň 150
žalmov. Táto štruktúra pretrvala po
celé storočia až do roku 1970. Druhý
vatikánsky koncil sa reformou breviára
zapodieval intenzívne a venoval mu dostatočnú pozornosť. Zrušil sa týždenný
cyklus, recitovanie 150 žalmov, a žalmy

ba sa stáva tak intenzívnym stretnutím
s Kristom.
Kardinál Timothy Dolan pri jednej príležitosti spomína: „Keď som
v júni 1976 sa vracal domov zo severného amerického kolégia v Ríme. Dostal
som lacný let cez Air India a bol som
veľmi prekvapený, že som našiel v lietadle Matku Teréziu. Samozrejme som
sa počas letu s ňou stretol a zhováral.
Ako odchádzala, podobne ako ďalších tisíc ľudí som jej povedal: „Matka,
modlite sa za mňa!“ Ona sa dotkla breviára, ktorý bol v mojich rukách a povedala: „Modlím sa za každého, keď sa
modlím toto.“ Jednou z možností, ako
sa spojiť v spoločnej modlitbe s kňazmi, rehoľnými spoločenstvami, a teda
s celou Cirkvou, je aj modlitba rímskeho breviára, ktorá sa skrze Cirkev dostáva aj k nám.
So zreteľom na potreby našich čias si treba želať, aby
modlitba breviára skrz-naskrz
prenikala všetky modlitby
kresťanov, aby ich oživovala,
usmerňovala a vyjadrovala
a aby účinne živila duchovný
život Božieho ľudu. Tak máme
nádej, že znova ožije zmysel
pre modlitbu „bez prestania“,
ktorú svojej Cirkvi prikázal náš
Pán Ježiš Kristus. Kniha liturgie hodín, rozdelená na denné
a ročné obdobia, ju stále udržiava a podporuje, a sám úkon
vyjadruje pravú povahu modliacej sa Cirkvi a javí sa ako jej
obdivuhodné znamenie.

Požehnanie kníh Liturgie hodín bratom prvákom

TÉMA

TÉMA

Liturgia hodín včera i dnes

sa rozdelili na štyri týždne. Zostavili
a upravili ho tak, aby na breviári, ako
na modlitbe celého Božieho ľudu, mali
účasť nielen klerici, ale aj laici. Ľuďom
rozličného stavu a stupňa vzdelania
a ich osobitným požiadavkám sa vyšlo
v ústrety v tom, že sa zaviedli rozličné
formy slávenia.

Štefan Smetana
Foto: Internet, Archív
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Aj po 50 rokoch je cenné svedectvo tých kňazov, ktorých koncil zachy�l v mlados� a uskutočňovať jeho náuku sa snažili takmer ihneď po jeho skončení. Medzi takýchto pamätníkov
patrí aj profesor Štefan Vragaš, ktorý nám poskytol v rozhovore osobnú reﬂexiu nad koncilom
a čase po ňom.

Pán profesor, Vy ste sa kňazom stali až
po koncile, a počas tejto významnej udalos� ste žili ešte na Slovensku. Vedeli ste
v tom čase, že sa v Cirkvi niečo také významné deje?
Druhý vatikánsky koncil je mimoriadna udalosť v živote Katolíckej
cirkvi. Božím duchom vnuknutá myšlienka zvolať ho sa zrodila v srdci
veľkého pápeža Jána XXIII. Keď sa na
sviatok Materstva Panny Márie 11. októbra 1962 otváral v Ríme tento koncil,
bol som ešte na Slovensku ako pracovník Jazykovedného ústavu v Bratislave.
Vtedy som mal za sebou už tri roky
tajného (podzemného) teologického
štúdia. Prirodzene som vedel o tom,
čo sa deje a s veľkým záujmom som to
sledoval.
Neskôr ako študent v Ríme ste určite hlbšie prenikli do učenia koncilu. Aká atmosféra vládla v Cirkvi v tom čase?
Najprv krátko spomeniem, že som
sa na prelome rokov 1964/65 dostal na
Západ, cez Viedeň priamo do Ríma.
Tam pokračoval koncil štvrtou a záverečnou sesiou, ktorú uzavrel pápež
Pavol VI. na sviatok Nepoškvrneného
Počatia Panny Márie 8. decembra 1965.
Počas tejto vrcholnej fázy koncilového
zasadania a tiež počas môjho štúdia
ﬁlozoﬁe a teológie na Pápežskej lateránskej univerzite som mal blaženú
možnosť bezprostredne pozorovať
a zamýšľať sa nad tým, čo sa dialo pria-
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Mons. prof. ThDr. PhDr. Štefan Vragaš
- narodil sa 2.2.1929 v Koválove (okr. Senica)
- vysvätený na kňaza 17.5.1970 v Ríme
- vymenovaný za profesora 1997

mo na koncile alebo okolo neho v atmosfére všeobecného nadšenia.
Ak by ste mali stručne zhodno�ť, v čom
bol podľa Vás najväčší prak�cký prínos
Druhého va�kánskeho koncilu pre Cirkev?
O význame a konkrétnom duchovnom prínose koncilu sa uverejnili početné publikácie už počas koncilu a pokračovalo to až po súčasnosť. Tento rok
si to zvlášť pripomína Cirkev Rokom
viery, ktorý vyhlásil Benedikt XVI.
Blahoslavený pápež Ján XXIII. videl,
že Cirkev musí riešiť nahromadené
naliehavé otázky tak vnútri nej samej,
ako i v ľudskej spoločnosti od čias prerušeného Prvého vatikánskeho koncilu
cez dve svetové vojny až do polovice
dvadsiateho storočia. Dnes vidíme, že
Druhý vatikánsky koncil otvoril cestu
novej evanjelizácii a pokresťančeniu
súčasného sveta zasiahnutého vplyvmi sekularizmu. Koncilu išlo tiež o
zachovanie integrálneho učenia viery
a jeho odovzdanie budúcim generáciám. S týmto súvisela i vnútorná obnova
Cirkvi. Ako duchovné ovocie koncilu
treba vyzdvihnúť šestnásť koncilových
dokumentov (štyri konštitúcie, deväť
dekrétov a tri deklarácie). Veľkým plodom koncilu bola liturgická reforma
a zavedenie národných jazykov do liturgie. Osobitným prínosom je otázka dialógu so súčasným svetom, ako
aj otázka ekumenizmu.
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Po stopách II. va�kánskeho koncilu (2.)

v liturgii, ktoré sprevádzali uskutočňovanie reforiem koncilu. V čom bol podľa Vás
hlavný problém?
Ako novokňaz som pôsobil krátky
čas v jednej okrajovej farnosti v Parme
v talianskom Toskánsku, potom ako
výpomocný kňaz v Ríme, kde som si
zároveň robil postgraduálne štúdium
a písal prácu. Po skončení štúdii a obhájení práce začiatkom rok 1972 som nastúpil kňazskú službu vo Viedenskom
arcibiskupstve. Do pastorácie ma prijal
vtedajší arcibiskup a koncilový kardinál
Franz König. Ako prvé bolo kaplánske
miesto vo viedenskej farnosti so sympatickým názvom Pfarre Weinhaus, čo
značí „dom vína“. Potom som pôsobil
na rozličných miestach arcidiecézy
v rôznych kňazských úlohách vyše
Ako kňaz ste pôsobili najprv krátko dvadsaťdva rokov. Pokiaľ ide o pokonv Taliansku, potom dlhé roky v Rakúsku. cilové neporiadky v liturgii v Rakúsku,
Iste ste počuli o neporiadkoch, napríklad zapríčinilo to mylné chápanie podstaty

Čo znamená II. va�kánsky koncil pre Váš
kňazský život?
Nepochybne má rozhodujúci zástoj
aj v mojom kňazskom živote. Jednak
ako študent teológie som mal do študijného programu včlenenú koncilovú
náuku ako povinné štúdium a prípravu na skúšky, jednak po mojej kňazskej
vysviacke v roku 1970 som zostal naďalej „v zajatí“ tohto veľkolepého náukového bohatstva. Moju kňazskú službu,
či v pastorácii alebo v písanom slove,
vždy sprevádzal tento duch obnovy.
Okrem toho ma zaväzuje osobitná
okolnosť, ktorú si pripomínam, že musím zostať verný náuke koncilu, pretože som prijal kňazskú vysviacku z rúk
veľkého koncilového pápeža Pavla VI.
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Treba v masmédiách propagovať učenie koncilu, jeho smernice i ciele so zreteľom najmä na duchovenstvo, farnosti,
rodinu, rehoľný život, veriacich laikov,
dôstojnosť a práva človeka. I keď sa za
totality podarili niektoré veci presadiť
v duchu koncilovej reformy, napríklad
v oblasti liturgie, je tu ešte stále podlžnosť dopĺňania a prehlbovania koncilovej náuky v diecézach a v ich farnostiach.

Ako profesor ste po roku 1989 začali prednášať aj na Slovensku, konkrétne na našej
RKCMBF UK, a poznáte teda aj slovenskú
realitu. V čom sme podľa Vášho názoru na
Slovensku najviac dlžní koncilu, v ktorej
oblas� najviac zaostávame za ideálmi prezentovanými koncilom?
Keď som sa po prelomovom roku
1989 vrátil z Rakúska na Slovensko
a prišiel pôsobiť na Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte,
našiel som tu istú realitu nedostatku
rekvizitných a knižných materiálov
potrebných na bežné štúdium bohoslovcov. Pokladal som si za povinnosť
niečím prispieť: zaobstaral som kopírovací prístroj a z Viedne početnú aktuálnu teologickú literatúru, medziiným
aj jedenásťzväzkový slovník „Lexikon
fur die Theologie und Kirche“, kde boli
aj informácie o koncile. Pokiaľ ide o slovenskú literatúru, pozitívnym sa ukázal veľmi včasný a dobrý preklad koncilových dokumentov do slovenčiny
jezuitským pátrom S. Polčinom, ktorý
sa zo zahraničia posielal na Slovensko.
V čase totality sa totiž nedalo veľa písať a publikovať o koncile, napríklad
v podobe komentárov jednotlivých dokumentov, ale vidí sa mi, že aj v časoch
slobody je čo doháňať v tomto zmysle.

Vaša parketa je najmä sociálna náuka
Cirkvi, ktorú ste prednášali na našej, už
spomínanej fakulte. Ako ovplyvnilo učenie koncilu túto oblasť?
Počas mojej dlhoročnej služby
vo Viedenskom arcibiskupstve sa môj
záujem zameral i na sociálne učenie
Cirkvi a etiky v styku s Viedenskou
univerzitou i Pápežskou lateránskou univerzitou. Keď som prišiel
do Bratislavy, uvažoval som o možnosti prednášať morálnu teológiu, pretože
na tento predmet bolo zamerané moje
doktorandské štúdium v Ríme. Keďže
však prednášanie morálky bolo na fakulte pevne obsadené, začal som učiť
sociálnu náuku Cirkvi. Tento predmet
však bolo treba od začiatku budovať
a pretláčať.
Druhý vatikánsky koncil ovplyvnil
a prehĺbil sociálnu náuku, ktorej základy položil pápež Lev XIII. encyklikou Rerum novarum. Na koncile sa
Cirkev otvorila svetu a zaujala postoj
k sociálnym problémom súčasnej doby.
Výsledok rokovaní o problémoch ako
dôstojnosť človeka, jeho vzťah k spoločnosti, spoločné dobro, ekonomické
otázky, práca a rodina, boli zvečnené
v pastorálnej konštitúcii Gaudium et
spes. Tento dokument obsahuje vskut-

ku nové antropologické posolstvo o zá- a upevnil aj Druhý vatikánsky koncil.
Modlitbou a štúdiom koncilových dovažných sociálnych otázkach doby.
kumentov, cyrilo-metodskej literatúry
Čo by ste aj pri príležitos� päťdesiateho a iných náboženských spisov zveľaďujvýročia koncilu chceli odkázať ľuďom, kto- me osobnú vieru a dosvedčujme ju aj
vo svojom životnom prostredí.
rí budú čítať náš časopis ADSUM?
S univerzálnou Cirkvou slávime päťdesiat rokov od začiatku koncilu Rok Dovoľte na záver ešte jednu hypote�ckú
viery a na Slovensku ešte aj Rok svä- otázku: Myslíte, že bude onedlho potrebtých Cyrila a Metoda ako tisícstopäť- ný „tre� va�kánsky koncil“?
Nemyslím si, že je potrebný takýto
desiate výročie príchodu solúnskych
koncil.
Cirkev môže ešte dlhý čas žiť
bratov k naším predkom na Veľkú
z
náukového
bohatstva Druhého vatiMoravu. Obe jubileá nás pozývajú a zároveň zaväzujú prejaviť vďačnosť voči kánskeho koncilu. Keď sa raz v budúcBohu a zachovať vernosť duchovnému nosti ukáže potreba ďalšieho koncilu,
odkazu svätých vierozvestcov, teda zo- vtedy Svätý Duch naisto vnukne túto
stať verný viere otcov, ktorú oni hlása- myšlienku Petrovmu nástupcovi.
li a upevňovali na území moravského
Zhováral sa Štefan Gago
a nitrianskeho kniežatstva. Napokon
Foto:
Ľubomír
Urbančok, Internet
poklad našej katolíckej viery potvrdil
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a zásad liturgickej reformy. Mnohí rakúski kňazi nerešpektovali Učiteľský
úrad Cirkvi, jeho ustanovenia, smernice a ich správny výklad, ale odvolávali
sa na slobodu, ktorú im vraj priniesol
koncil, a konali svojvoľne. Hoci boli
poruke koncilové dokumenty a iná
literatúra, viacerí kňazi zanedbávali
pokorné štúdium týchto prameňov, čo
ľahko viedlo k povrchnosti a nezdravej
kritike.

Konciloví otcovia v chráme sv. Petra v Ríme
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Ja som vám odovzdal, čo som sám aj prijal
Ako človek, ktorý pochádza z katolíckej rodiny a prostredia, bolo pre mňa vždy veľmi dôležité to, čo slúžilo na slávu Božiu a čo mohlo povzniesť k Nemu aj ostatných ľudí. Svoje
povolanie vnímam práve v tejto perspek�ve.

Vyrastal som v rodine, ktorá mala
vždy blízko k Bohu. Prastarý otec
bol dlhé roky kostolníkom, celá moja
rodina pravidelne navštevovala sv.
omšu, angažovala sa v pomoci okolo kostola a fary a ja sám som dlhé
roky miništroval. Moje detstvo je
nerozlučne späté aj s kresťanskou organizáciou detí a mládeže Rodzina
veseuá. Viem, že termín „druhý domov“ sa používa najmä v súvislosti
so školou, no v mojom prípade to
bude asi výnimka. Rodzina veseuá,
to je takmer polovica môjho života:

množstvo jasličkových pobožností, krížových ciest, divadiel, výstav,
výletov, hier, modlitieb, rozhovorov,
stretnutí s vzácnymi ľuďmi, adorácií
a rôznych iných podujatí. Všetko centralizované okolo Krista. To bol môj
druhý domov. Ako miništrant som
tiež mal vždy blízko ku kňazom, ktorí u nás pôsobili. Vždy som obdivoval to, s akou horlivosťou sa mnohí
z nich starali o duše. Ako majestátne pôsobili, keď prinášali najsvätejšiu obetu a vysluhovali sv. sviatosti,
aké vznešené boli ich rúcha pri tej-

to službe. V srdci som túžil po tom,
aby som sa im aspoň podobal. Toto
všetko boli momenty, ktoré museli
poznačiť život obyčajného dedinského chlapca, ktorým som bol. Týmto
všetkým si ma Pán Boh pripravoval,
aby jedného dňa zaklopal na dvere
môjho srdca a celkom otvorene, bez
skrývania povedal: „Poď za mnou
a urobím z teba rybára ľudí.“
Je pravda, že som vo svojom živote nezažil žiadny zvláštny úkaz,
zvláštne hlasy ani zvláštne udalosti. Moje povolanie sa formovalo pomaly, dôkladne a v tichosti. Napriek
tomu, keď prišiel čas a Kristus zavolal, dobre som vedel, ako odpovedať
a kam ísť. Nebol som prekvapený,
skôr zaskočený. K formovaniu môjho
povolania prispel určite aj príklad
kňazov, ktorí vzišli z mojej farnosti a ktorých bolo dovedna deväť. Aj
za najtvrdšej normalizácie sme mali
v seminári vždy dvoch bohoslovcov. Preto možno povedať, že naša
obec mala u Boha akúsi protekciu.
K jedným novokňazským primíciam sa dokonca viaže istý príbeh,
ktorého som bol súčasťou a na ktorom sa vždy s radosťou zasmejeme.
Väčšinou je zvykom, že novokňaza odprevádzajú k oltáru vo venci,
v ktorom kráča on, jeho farár, primičný kazateľ či ostatní kňazi. Pri týchto primíciách u nás sa však stalo čosi
zvláštne. Vedľa novokňaza sa zrazu
objavil malý chlapec, ktorý si suverénne vykračoval ku kostolu spolu s
primiciantom. Ktovie, možno to bola
tajomná predzvesť.

Keď som prišiel do seminára, cítil som sa maličký medzi veľkými
múrmi. Časom som však pochopil,
že tie veľké múry ma chcú chrániť
a dovoliť, aby som si pestoval veľkého ducha. Naučil som sa mnoho vecí.
Najdôležitejšie však bolo pre mňa
vždy to, aby som nikdy nerezignoval na hľadanie pravdy. Aké dôležité
je chápať realitu, to, čo človek žije,
a aké potrebné je vyviesť ho z jej rôznych karikatúr práve do Božích rúk.
Poznanie pravdy zabezpečí, že sa
z kňaza nestane len papagáj, ktorý
hovorí, no ničomu z toho nerozumie,
a navyše otravuje ľudí. Zaiste, pravda v tomto ohľade kladie aj vysoké
nároky. Nedovolí človeku upadnúť
do sladkej letargie. No a napokon som
si obľúbil katolícku liturgiu, ktorá je
vrcholom pri hľadaní pravdy. Človek
v nej totiž pravdu priamo zakusuje.
Cirkev v nej prináša dokonalú obetu
Krista a stretá sa so svojou Hlavou
tvárou v tvár – pod spôsobmi chleba
a vína. Z toho som pochopil, aké nesmierne je dôležité ono „Sentire cum
Ecclesia“ – Cítiť s Cirkvou, ktorá je
našou milovanou matkou. Mám odovzdávať, čo som sám prijal. Nenaučil
som sa to od ľudí, ale od Krista. Tomu
by som rád zostal verný a k tomu by
som rád viedol aj tých, ktorí mi budú
raz zverení.

SVEDECTVO POVOLANIA
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Tradidi quod et accepi

Radovan Rajčák, 6. ročník
Foto: Ľubomír Urbančok

„Sentire cum Ecclesia“
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Matka všetkých svätých vigílii, ako je nazývaná najkrajšia a najvznešenejšia liturgia v Cirkvi
vôbec - vigília Pánovho zmŕtvychvstania, v sebe ukrýva úctyhodné množstvo symbolov,
gest i znakov, ktoré nám svojou symbolickou rečou názorne rozprávajú o našom nebeskom Otcovi, a tým uľahčujú aj náš kontakt s ním. Človek súčasnos� však akoby strácal
citlivosť potrebnú na vnímanie týchto znakov a nepociťoval potrebu zamýšľať sa nad ich
významom.

To, čo kedysi vyzeralo jasne a názorne, dnes pre moderného jedinca vyzerá
ako ťažko pochopiteľné, nezrozumiteľné a medzi tieto „nezrozumiteľné“ úkony už bohužiaľ patrí aj väčšina symbolov veľkonočnej vigílie. Zamyslime sa
v nasledujúcich riadkoch nad symbolmi liturgie veľkonočnej vigílie a našou
odmenou bude to, že veľkonočná vigília sa nám nebude zdať zdĺhavá, ale
stane sa pre nás nádhernou oslavou
zmŕtvychvstania nášho Pána.
Symbolika
Samotná liturgia sa začína za tmy
noci, čo symbolizuje zúfalstvo, osamelosť, čiže stav bez Krista. Už však nie je
preniknutá bolesťou a žiaľom, nastáva
noc bdenia, keď nevesta Cirkev očakáva s horiacou lampou v ruke svojho ženícha Ježiša Krista, aby s ním oslávila
jeho veľkolepé víťazstvo nad smrťou
(porov. Mt 25,1-13). Veriaci s horiacimi
sviecami v rukách majú očakávať svojho Pána, ktorý v momente, keď príde
a nájde ich bedliť, daruje im miesto pri
svojom stole (Lk 12,35). Je to noc, ktorá
je podľa pradávnej tradície nocou očakávania Pána, ako o nej píše starozákonná kniha Exodus (Ex 12,42), počas
ktorej sa slávila židovská Pascha (židovské sviatky, ktoré sa konali na pamiatku poslednej večere v egyptskom
zajatí, keď anjel smrti prešiel okolo
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príbytkov Izraelitov a neuškodil im,
lebo mali veraje dverí pomazané krvou
obetného baránka).
Kristus, svetlo sveta
Prvá časť veľkonočnej vigílie sa nazýva obrad svetla. Veriaci sa zhromaždili pred Božím chrámom, kde kňaz
žehná veľkonočný oheň. Do tmy nášho
života vchádza Kristus, ktorý horí ohňom svojej nekonečnej lásky k nám.
Práve táto láska bola dôvodom Jeho nevýslovnej obety. Aj naše srdcia musia
v tejto chvíli zahorieť láskou a vďačnosťou k nášmu Spasiteľovi a prosiť ho
o očistenie ohňom milosti. Pripravuje sa
veľkonočná svieca - paškál. Paškál je aj
symbolom Krista, ktorý sa stravuje ako
svieca, aby mohol odovzdávať svetlo,
a tým zapaľovať veriacich k láske.
Mal by byť bielej farby, pretože značí
Kristovu nevinnosť. Na veľkonočnej
svieci si môžeme všimnúť kríž - znak
Kristovej ľudskej prirodzenosti, ktorá
sa za nás obetovala. Kristovu Božskú
prirodzenosť zase značia písmená gréckej abecedy - alfa a omega. Naznačujú
nám, že Kristus je počiatok i koniec
všetkého, vždy bol a vždy bude a Jeho
kráľovstvu nebude konca. Ďalej na tejto svieci môžeme badať číslice terajšieho kalendárneho roka. Znamená to, že
všetko, čo chceme v tomto roku podnikať, chceme podnikať spolu s Kristom,

ktorý je vládca času i dejín. Do paškálu
kňaz vloží aj päť tymiánových hrudiek,
ktoré nám predstavujú päť Kristových
oslávených rán. Nastáva procesia
do kostola, v ktorom nesvieti nijaké
svetlo. Kňaz trikrát zvolá: „Kristus,
svetlo sveta“ a my odpovedáme: „Bohu
vďaka“, čím ďakujeme Kristovi za Jeho
obetu. Miništranti postupne odpaľujú
od veľkonočnej sviece sviece všetkým
veriacim. Paškál, ktorý symbolizuje Krista, odovzdáva svetlo všetkým,
pričom mu vlastného svetla neubúda.
Po poslednom zvolaní kňaza už svietia všetky svetlá okrem sviec na oltári,
ktoré sa zapália po poslednom čítaní
zo Starého zákona pred oslavnou piesňou Glória. Tento vstup do tmavého
kostola znamená, aký veľký obrat nastal
v celom našom živote skrze Kristovo
zmŕtvychvstanie. Z najtmavšej noci sa
stáva pre kresťana najjasnejší deň.

Veľkonočný chválospev
Po príchode kňaza do presbytéria
a položení paškálu na stojan odznieva oslavná veľkonočná pieseň z 1. storočia - exultet. V tomto nádhernom
chválospeve si pripomíname udalosti
dejín spásy a predobrazy Veľkej Noci.
Ďakujeme Bohu Otcovi za Jeho dobrotu a lásku k nám, keď neváhal vydať
na smrť vlastného Syna. Týmto chválospevom sa končí prvá časť veľkonočnej vigílie a začína druhá časť, liturgia
slova.

VEĽKÁ NOC
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Zaplesaj nebeský chór anjelov

Liturgia slova
V minulosti kresťania prebdeli celú
svätú noc tým, že čítali Božie slovo
a modlili sa. V súčasnosti je určených
na liturgiu slova deväť čítaní. Sedem
zo Starého Zákona a zvyšné dve, epištola a evanjelium, sú z Nového Zákona.
Pripomíname si nimi udalosti podstatné pre našu spásu. Za každým starozá-
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Liturgia krstu a eucharis�e
Po homílii sa zavolajú katechumeni,
teda tí, ktorí sa pripravovali na krst,
a putujúca Cirkev prosí svojich nebeských orodovníkov - svätých o pomoc
tým, že sa spievajú litánie ku všetkým
svätým. Po litániách nasleduje svätenie krstnej vody. V ňom prosíme, aby
na krstnú vodu zostúpil svätý Boží
Duch. Kňaz trikrát ponára paškál
do vody, čo symbolizuje, že katechumeni zomreli hriechu a povstali k novému
životu a že Kristus je nevyčerpateľným
prameňom Božích milostí. Po krstných
a birmovných obradoch nasleduje obnovenie krstných sľubov pre všetkých
veriacich, ktorí stoja so zažatými sviecami. Túto vieru vyznávame, pretože
s Kristom sme boli v krste pochovaní,
22

aby sme s ním povstali k novému životu. Pretože sme Kristovi sľúbili našu
vernosť, musíme sa zrieknuť aj náklonnosti k zlému duchu. Po uvedenom vyznaní nasleduje pripomenutie vlastného krstu pokropením svätenou vodou.
Po akte pokropenia nasledujú spoločné
modlitby veriacich, čím sa končí tretia časť tejto liturgie. Štvrtá je liturgia
Eucharistie, ktorá prebieha obvyklým
spôsobom.
Procesia so vzkrieseným Kristom
Posledná, piata časť je procesia
po Veľkonočnej vigílii. Táto časť sa začína po sv. prijímaní a nazýva sa obrad
vzkriesenia. Začína sa spevom kňaza
a spevokolu. Procesia smeruje von
z kostola a tým slávnostne zvestuje
Kristovo zmŕtvychvstanie a vyzýva
celé stvorenie, aby sa pripojilo k triumfu Víťaza nad smrťou. Kňaz s monštranciou udelí eucharistické požehnanie na štyri svetové strany, teda Kristus
žehná celý svet. Len čo sa procesia
vracia do kostola, odznieva chválospev
Teba Bože chválime, ktorý je oslavou Boha za Jeho vykupiteľské dielo.
Po ňom nasleduje eucharistická pieseň
a požehnanie. Na záver tejto prekrásnej
liturgie sa obraciame k našej nebeskej
matke veľkonočnou antifónou Raduj
sa, nebies Kráľovná.
Nech nám táto liturgia pripomenie
to najkrajšie posolstvo života, aké môže
človek zvestovať. Nech naplní naše
srdcia radosťou, ktorú nám nikto nebude môcť vziať a radosťou, ktorú nám
prináša vzkriesený Ježiš - Pán pánov
a Kráľ kráľov.

Ukáž mi, Pane, svoje cesty
Neviem presne, kedy sa začala moja
cesta povolania, ale prvé stretnutie
s Bohom a prvá túžba stať sa kňazom
prišli už v detstve. Svoje letné prázdniny som veľmi často trávil u mojich starých rodičov. Stará mama je kostolníčka
a vždy nás brávala do kostola na každú
modlitbu a svätú omšu. Vždy som sa
tešil, keď som jej mohol všetko na svätú
omšu pripraviť.
V tomto období som už „vedel“, čím
chcem byť. Keďže v detstve som okolo
seba videl príklad dobrých kňazov, ako
žijú svoje povolanie, túžbu po kňazstve
to vo mne iba upevňovalo. No v tom
prišlo obdobie puberty, obdobie veľkej
vzbury. Nebúril som sa len voči ostatným, ale aj voči sebe samému. Nechcel
som prijať a ani len rozmýšľať nad kňazstvom, odmietal som ho, ako sa len dalo.
Mal som veľký odpor i k modlitbe, ale
vďaka Bohu moji rodičia sa vždy snažili
ma k nej viesť. Prišiel deň, keď som dostal ponuku zapojiť sa do dobrovoľníckej
činnosti, boli to eRko stretká. Táto partia

animátorov, nielen z farnosti, ale aj z celého Slovenska, mi pomohla takpovediac
znova objaviť krásu viery a naučila ma
zodpovednosti. Tu som si uvedomil, že
o Bohu deťom nemôžem rozprávať, ak
Ho sám nebudem poznať. To ma viedlo
k častejšej účasti na liturgii a k modlitbe. Uvedomoval som si, že deti ma budú
mať vždy za vzor a preto som sa snažil
ísť im príkladom. Napokon som sa musel rozhodnúť, kam ísť na vysokú školu.
Vtedy som sa veľa modlil a otázka kňazstva sa vynárala stále viac a viac, až som
sa konečne rozhodol. No i potom boli
rôzne skúšky a pochybnosti, ale s Božou
pomocou som ich prekonal a stále prekonávam.
Dnes už mám za sebou prvé kroky
v seminári a cítim sa tu ako doma, čo
ma upevňuje v tom, že som sa rozhodol správne. Ďakujem a zároveň prosím
o modlitby za mňa a za spolubratov, aby
sme vytrvali a stali sa z nás kňazi podobní Kristovi.
Ivan Slepčan

SVEDECTVO POVOLANIA
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konným čítaním nasleduje modlitba,
kde oslavujeme Boha pre Jeho veľké
skutky. Po poslednom starozákonnom čítaní z knihy proroka Ezechiela
sa zapália sviece na oltári a nasleduje
chválospev Sláva Bohu na výsostiach.
Počas chválospevu sa rozozvučia zvony, na znak radosti celej svätej Cirkvi.
Po tomto chválospeve nasleduje modlitba dňa - kolekta a po nej nasleduje
epištola z Listu Rimanom, kde apoštol
Pavol hovorí o pokrstení skrze Ježišovu
vykupiteľskú smrť: „Alebo neviete, že
všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi
Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení?“ (Rim 6,3). Po tejto epištole nasleduje trojité slávnostné aleluja. Slovo „aleluja“ pochádza z hebrejčiny a znamená
„Chváľte Pána“, alebo „Sláva Bohu“.
Po tomto oslavnom zvolaní nasleduje evanjelium a homília. Homíliou sa
končí liturgia slova a nastáva tretia časť
- liturgia krstu.

Ľubomír Švorca
Foto: Internet
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Neznášam nedeľu! Je to deň, keď sme celá rodina doma a všetci si lezieme na nervy.“
Citujúc �eto slová mladého muža raz začal jeden kňaz svoju kázeň, v ktorej chcel poukázať
na pravý význam kresťanskej nedele. Je nedeľa naozaj dňom, keď si máme všetci liezť
na nervy a vyčkávať konečne na začiatok týždňa? Alebo je pre nás nedeľa ,,Dňom dní“,
počas ktorého si všetci kresťania uvedomujeme, čo je základom našej viery prežívanej
v každodenných situáciách?

Prežívame Veľkonočné sviatky,
ktoré sú pre nás kresťanov najväčšími sviatkami roka. V našich kostoloch sa máme možnosť zúčastňovať
na symbolicky bohatých a krásnych
obradoch Veľkého týždňa, ktorý vrcholí Veľkonočnou nedeľou – Nedeľou
Pánovho zmŕtvychvstania. Táto skutočnosť je základom, jadrom našej ka-

tolíckej viery. Keby nebolo Ježišovho
zmŕtvychvstania, tak naša viera je
márna a sme najväčšími úbožiakmi zo
všetkých ľudí, ako nám hovorí sv. Pavol
vo svojom prvom liste Korinťanom
(1Kor.15,17).
Anastasimos hemera
Túto skutočnosť si však nemáme pripomínať len raz za rok, ale opakovane
každú nedeľu sme Cirkvou pozvaní
sláviť tajomstvo Veľkej noci. ,,Nedeľu
slávime pre úctyhodné vzkriesenie
nášho Pána Ježiša nielen na Veľkú
noc, ale aj v každom týždennom okruhu“, píše na začiatku V. storočia pápež
Inocent I. Sv. Augustín nazýva nedeľu
,,sviatosťou Veľkej noci“. V tradícii východných cirkví je každá nedeľa anastasimos hemera – deň vzkriesenia, pre
jej vnútornú súvislosť s Veľkou nocou.
Vidíme teda, že nedeľa mala v dejinách Cirkvi a v súčasnosti stále má
svoje privilegované miesto.
Sobota Pána
Už starozákonný Boží ľud poznal
deň, ktorý je oddelený pre Pána.
,,Spomeň si na sobotný deň, aby si
ho zasvätil. Šesť dní budeš pracovať
a tvoriť všetky svoje diela, siedmy
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deň je však sobota Pána, tvojho Boha.
Vtedy nebudeš konať nijakú prácu“
(Ex 20, 8-10). Tieto slová adresuje Boh
v Desatore svojmu ľudu, ktorý si mal
zachovávaním soboty pripomínať dve
hlavné udalosti. Prvou je stvorenie
sveta, keď Boh stvoril svet za šesť dní
a na siedmy deň odpočíval. Druhou
významnou udalosťou, pre ktorú
Izraeliti slávili sobotu, bola pamiatka na ich vyslobodenie z egyptského
otroctva. ,,Pamätaj, že si bol otrokom
v egyptskej krajine a že ťa Pán, tvoj
Boh, vyviedol odtiaľ mocnou pravicou
a vystretým ramenom: preto ti Pán,
tvoj Boh, prikázal zachovávať sobotný
deň“ (Dt5,15). Izraeliti slávili sobotu na
znak neporušiteľnej zmluvy. Sobota
predstavovala deň úplne vyhradený
na chválu Boha, jeho stvoriteľského
diela a jeho spasiteľných činov v prospech Izraela. Podstatou tohto prikázania nie je teda prvotne akékoľvek
prerušenie práce, ale slávenie zázrakov, ktoré vykonal Boh. Takto nás to
učí aj Katechizmus Katolíckej cirkvi.
Prvý deň týždňa
Tento starozákonný príkaz o sobote mal pripravovať Boží ľud na Nový
deň – Nedeľu novej a večnej zmluvy,
ktorá predstavuje zavŕšenie starozákonnej soboty. Nedeľa má teda korene hlboko v Božom pláne. To, čo Boh
urobil v stvorení a čo vykonal pre svoj
ľud pri odchode z Egypta, nachádza
svoje vyvrcholenie v tajomstve smrti
a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Svoj
deﬁnitívny výraz však toto tajomstvo
nadobudne až pri Kristovom slávnom
druhom príchode. Ako nám to pripomína pápež sv. Gregor Veľký: ,,My

pokladáme za pravú sobotu osobu
nášho Vykupiteľa, Pána Ježiša Krista.“
Vo svetle Kristovho tajomstva rastie
aj význam starozákonného príkazu
o Dni Pána. Od ,,soboty“ sa prechádza k prvému dňu týždňa, ktorý nám
symbolizuje nový život a nové stvorenie, oslobodené od skazy hriechu. Deň
Pána sa tak stáva dňom Ježiša Krista.
Po tomto krátkom oboznámení sa
s významom nedele ako dni Ježiša
Krista sa nám vynára otázka: Čo konkrétne znamená nedeľa v mojom živote? Aké miesto má nedeľa v mojom
živote? Pre mnohých ľudí je to deň,
keď sa vyberú ,,prevetrať“ peňaženky
do obchodných centier. Iní zase nedeľnú účasť na Eucharistii nepotrebujú,
lebo však oni sa pomodlia aj doma
alebo v prírode. Veľmi peknú odpoveď nám na tento fakt dáva sv. Ján
Zlatoústy : ,,Môžeš sa modliť aj doma.
Nemôžeš sa však modliť tak ako v kostole, kde sa schádza veľký počet otcov,
kde sa jednomyseľne vysiela volanie
k Bohu... Tu je niečo navyše, totiž svornosť a jednomyseľnosť, puto lásky
a modlitby kňazov.“
Milí čitatelia Adsumu! Ježiš zomrel za všetkých ľudí a svojím
zmŕtvychvstaním nám otvoril bránu do večného života. Prajem Vám
všetkým, nech prežitie nasledujúcich
Veľkonočných sviatkov prehĺbi Váš
osobný vzťah k nedeli ako ku dňu,
ktorý je oddelený pre Pána. Nedajme
si ukradnúť radostné kresťanské posolstvo nedele!

VEĽKÁ NOC
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,,Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho“(Ž 118, 24)

Martin Neumann
Foto: Ľubomír Urbančok
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Kniha Johna Powella Láska bez podmienok, ktorá vyšla v origináli už dávnejšie (v roku
1979, do češ�ny bola preložená v roku 1994, vydalo ju české vydavateľstvo Portál), je
na prvý pohľad pomerne útla. Dostala sa mi do rúk len prednedávnom a úprimne priznávam, práve jej malý rozsah bol tým faktorom, ktorý zavážil pri mojom rozhodnu�
prečítať si ju.

Nemám totiž v obľube siahodlhé nič
neriešiace traktáty, ktoré často svojou
zložitosťou a nezrozumiteľnosťou neúmerne zaťažujú môj mysliaci aparát,
ich nekonečne dlhé čítanie je vyčerpávajúce a je dosť problematické nájsť
v nich akýkoľvek praktický úžitok.
Autor ako keby vystihol moju „čitateľskú náročnosť“ a drží sa generáciami
overeného príslovia „Menej je niekedy
viac“. Naozaj, čítať túto knižočku bolo

pre mňa neuveriteľnou pasiou.
John Powell, jezuitský kňaz a profesor na Loyola University v Chicagu
v Spojených štátoch Amerických, sa
téme lásky a vzťahov venuje už dlhoročne. Napísal vyše 30 diel, v ktorých
využíva svoje vedomosti a skúsenosti
ako kňaz a zároveň psychológ. V predslove českého prvého vydania knihy
psychológ Dr. Šturma za najprínosnejší
fakt považuje to, že po tom, čo spoznal
Powellove knihy, konečne dostali jeho „poznatky vedeckej psychológie spirituálny význam“.
Powell aj v tejto knižke geniálne
dokazuje, že duchovno (spiritualita) a duševno (psychológia) idú
ruka v ruke.
Kniha Láska bez podmínek
ukazuje na fenomén, ktorý si
uvedomí len málokto – každý
človek potrebuje byť milovaný
láskou, ktorá od neho na oplátku
nič nevyžaduje, žiadne ústupky,
kompromisy. Jednoducho chce
byť prijímaný taký, aký je, aj so
svojimi chybami a nedostatkami.
Na druhej strane však nijaký človek nedokáže takúto bezpodmienečnú lásku inému poskytnúť–
ani manžel manželke, ani matka
dcére, ani syn otcovi a pod. Prečo
je to tak? A ako sa k tejto skutočnosti má postaviť veriaci kresťan,
ktorého životným princípom má

keď si budeme psychicky alebo fyzicky
na míle vzdialení. Ale ja som Ti dal
svoje slovo. Zameral som svoj život
konkrétnym smerom. Od slova, ktoré som Ti dal, neustúpim. A tak máš
slobodu, môžeš byť sám sebou, môžeš
mi porozprávať o svojich reakciách
i pocitoch. Nemôžem však zaručiť, že
sa zakaždým ovládnem, ale jednu vec
viem a chcem, aby si to vedel aj Ty: že
Ťa neodmietnem. Mojím cieľom je starostlivosť o Tvoj rast a o Tvoje šťastie.
Budem Ťa vždy milovať.“
My ľudia sme bytostne závislí
od bezpodmienečnej lásky. Naša duša
potrebuje lásku rovnako ako telo kyslík. Jednoducho musíme byť bezpodmienečne milovaní, aby sme prežili.
Sme však príliš obmedzení na to, aby
sme takú istú lásku vedeli dávať iným.
Jej prameň treba hľadať u Niekoho,
v koho sa oplatí veriť. Toto je hlavné
posolstvo Johna Powella v knihe Láska
bez podmienok a ja vám ju všetkým
vrelo odporúčam.

RECENZIA

RECENZIA

Láska bez podmienok

byť „Miluj blížneho svojho...“? Je vôbec možné dosiahnuť najvyšší stupeň
kresťanskej dokonalosti, ktorá spočíva
práve v bezhraničnej a bezpodmienečnej láske k Bohu a ľuďom? To sú
otázky, s ktorými sa John Powell snaží popasovať. Skutočná pravá láska je
bezpodmienečná! Je to dar, nie obchod.
Dokážeme odmerať intenzitu svojej lásky k inej osobe? Nepriamo áno:
v akej miere si človek vo vzťahu kladie
podmienky, v takej miere druhého nemiluje. Ak niekoho miluješ skutočnou
láskou, prejavuje sa to navonok tým, že
pozorne načúvaš, čo ti dotyčný povie
a ešte pozornejšie vnímaš to, čo ti povedať nedokáže, či už pre nedostatok
odvahy, alebo to jednoducho nevie.
Základným posolstvom bezpodmienečnej lásky je podľa Powella posolstvo oslobodenia: „Nech si akýkoľvek, môžeš s dôverou vyjadriť všetky
svoje myšlienky a pocity. Nemusíš sa
strachovať, že o túto lásku prídeš.
Nebudeš trestaný za svoju otvorenosť
alebo úprimnosť. Môžu nastať dni, keď
to medzi nami priveľmi ladiť nebude,

Tomáš Jendruch

OBJEDNÁVKA ČASOPISU
(objednávkový lístok z čísla 2-2012/2013, marec 2013)
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.
Tip: Objednávka rýchlo a jednoducho na h�p://adsum.sk/objednavka/
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Sú dôležité poznatky z oblas� psychológie pre službu kňazov? V rámci kurzu pastorálnej
psychológie sa oboznamujeme so základnými poznatkami z psychológie, ktoré sú užitočné
pre pastoračnú činnosť kňazov vo farnos�ach. O rozhovor sme požiadali pani doc. Patríciu
Dobríkovú, ktorá tento predmet na našej fakulte prednáša.

Rodisko: Banská Bystrica
Štúdiá: Filozoﬁcká fakulta TU v Trnave,
odbor psychológia a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, odbor
sociálna práca, osem mesiacov pôsobila
v Keni, kde sa okrem prednáškovej činnos� venovala aj podvýživeným deťom,
prednášala aj na Katolíckej Univerzite
v Nairobi, absolvovala viaceré stáže
a prednáškové pobyty v zahraničí (USA,
Veľká Británia, Česká republika)
Momentálne je Predsedníčkou Asociácie
hospicovej a palia�vnej starostlivos� Slovenska a členkou European
Associa�on for Pallia�ve Care (Európskej
asociácie palia�vnej starostlivos�),
v praxi pôsobí v hospici Milosrdných
ses�er v Trenčíne
Pôsobenie na RKCMBF UK: od roku
2008
Predmet výučby: Vybrané kapitoly
z psychológie, Starostlivosť o ťažko
chorých a zomierajúcich, Komunikácia
a sebapoznanie, Psychológia osobnos�,
Vývinová psychológia a pastorálna psychológia a iné.

Patrícia Dobríková, doc., PhDr., Mgr.,
PhD. et PhD.

V čom spočíva význam a dôležitosť štúdia
tejto problema�ky pre budúcich kňazov?
Zistilo sa, že veriaci ľudia prídu
vo svojich problémoch za kňazom na
prvom mieste, takže mnohokrát rieši aj
psychické aspekty problému, s ktorým
za ním človek prichádza. Okrem toho
sú psychologické poznatky dôležité aj
pre samotných kňazov, keďže im môžu
napomôcť v osobnostnom raste, sebapoznaní a sebaprijatí. Len ten, kto má
vyriešené a vyliečené svoje zranenia
a problémy, môže kvalitne pomáhať
iným.

Čo je náplňou predmetu pastorálna psychológia?
Pastorálna psychológia, ako disciplína v odbore pastorálnej teológie, spočíva
v aplikácii psychologických princípov
do pastoračnej praxe. Zameriava sa
na vysvetľovanie a riešenie psychických Do akej miery by mali siahať vedomos� kňaproblémov, s ktorými sa kňazi stretávajú zov z psychológie?
Je dôležité, aby kňaz zostal kňazom,
pri vykonávaní svojho poslania.
no na druhej strane, aby bol v psycholó28

gii zorientovaný, keďže evanjeliové ohlasovanie je zo svojej podstaty holistické,
teda komplexné. To znamená, že je zamerané aj na psychickú stránku života
človeka.
Má vo farnos�ach význam služba psychológa?
Určite áno, keďže vzdelanie a kompetencie kňaza v niektorých prípadoch
nie sú dostačujúce na adekvátnu pomoc
v niektorých situáciách. Práve vtedy je
namieste zainteresovať aj veriaceho psychológa.
Ako veriaci vnímajú psychológiu a psychológov?
Je to veľmi individuálne, ale v niektorých ľuďoch sú ešte stále určité bariéry
pred návštevou psychológa alebo psychiatra. Sú však aj takí, ktorí prišli na
to, že v dnešnej uponáhľanej dobe plnej
stresov a záťažových situácií je dobré
navštíviť odborníka, či už ako prevenciu vzniku psychických porúch (prísť sa
poradiť), alebo na ich skoré a efektívne
liečenie.
V psychológii je množstvo najrozličnejších
prístupov a psychologických škôl. Existujú v
tejto oblas� i prístupy škodlivé a nezlučiteľné s našou vierou a dôstojnosťou človeka?
Áno, existujú, a je veľmi dôležité, aby
o nich kňazi vedeli.
V čom môže byť psychológia prínosná pre
život katolíka a pre jeho prežívanie viery?
Mnohé otázky súvisiace s psychológiou a náboženstvom sa prekrývajú,
takže psychológia môže byť človeku nápomocná v jeho raste, v jeho prijatí vlastných obmedzení, v procese odpustenia,
v nachádzaní zmyslu v utrpení a životného zmyslu celkovo, môže mu pomôcť

naučiť sa lepšie komunikovať s ostatnými ľuďmi, zveľaďovať vzťahy s inými,
byť viac empatický alebo zvládať náročné životné situácie. Toto sú len niektoré
z mnohých iných aspektov, v ktorých
môže byť psychológia nápomocná.
Máme Rok viery. Čo pre Vás znamená viera?
Na základe viery a prostredníctvom
evanjelia som získala ten jediný a správny kompas, ktorý určuje smer môjho života. Z toho vyplýva, že viera je pre mňa
veľmi dôležitá a veľmi si vážim, že som
dostala tento dar. Mojím veľkým vzorom
je môj prastrýko páter Jozef Porubčan,
ktorý mi dal veľmi veľa v oblasti viery. Dodnes nosím v srdci také tri veľmi
pekné podobenstvá, ktoré mi pomáhajú. Jedno je o lodnom kapitánovi, druhé
o sedmokráske a tretie o kravičke – a práve toto tretie vystihuje vieru a ukazuje
rozdiel medzi vierou a vedou. „Jedného
dňa sa hospodár rozhodol, že nasadí
ďatelinu, aby mal krmivo na zimu. Aby
ju kravičky nespásli ešte predtým, ako
vyrastie, tak ju oplotil. Keď to zbadala
jedna kravička, tak ju to veľmi pobúrilo a hovorí si: Prečo ma už ten môj pán
nemá rád, prečo mi nedopraje sladkú
šťavnatú ďatelinu? Keby tam ten plot len
nedal. Veď pre mňa a moje mliečko by
bola teraz práve tá ďatelina najvhodnejšia strava.“ My ľudia sa môžeme pokojne
prirovnať k tej kravičke a k jej „rozmýšľaniu“. Ona nechápe a nemá na to kapacitu, aby niekedy pochopila, že ak by hospodár neodložil tú ďatelinu na zimu, tak
by nemala čo jesť a neprežila by. Takže
podobne, ako kravička nikdy nepochopí
a neporozumie hospodárovmu konaniu,
tak ani my nemáme kapacitu pochopiť
Boha. Pekné, však?
Zhováral sa Július Pomšár

PREDSTAVUJEME

PREDSTAVUJEME

Pastorálna psychológia
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Riešenie osemsmerovky dopĺňa citát od sv. Alfonza Márie de Ligouri: „Láska k Bohu spočíva... (25 písmen)“
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ALIBI, BALET,
BICÍ, BIČ, BIRET,
BODRÝ, BOJ,
BUK, CESTA,
CIRKEV, CIT,
CYRIL, ČLOVEK,
DRACÉNA, DUB,
EŠTE, HASÁK,
HLAD, HLAVA,
HNIDA, HRÍB,
JAR, JURA,
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KADIDLO,
KAPITULA,
KNIHA,
KONCIL, KRÁĽ,
KRÍK, KUS,
KVITNÚŤ, LABA,
LATINČINA,
LÁSKA,
LEXIKÓN, LES,
LIPA, LUK,
LUPIČ, LÚČ,

Alfonz Mária de Liguori

Výhercom z minulého čísla je Mária Nováková,
Horné Orešany. Srdečne gratulujeme a posielame
vecné ceny a ročné predplatné nášho časopisu.
Metod Rehorčík
Foto: Internet
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Podarilo sa
Vám
vyriešiť
našu osemsmerovku? Pošlite
nám
správne
riešenie SMSkou, spolu s vašou adresou na
číslo 0902 458
617 alebo klasickou poštou na
adresu redakcie.
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PRAVDA, PRÁVO,
PREHRAŤ,
ROZUM, RUM,
RUS, RYBKA,
RYS, RÝN, SAD
2x, SEVER,
SKUTOK, SLNKO,
SLOBODA,
SMREK, SPEV,
SPOLOČENSTVO,
SPRAVODLIVOSŤ,
SVÁRY, SVÄTÝ,
SYR, STÝ (v poradí), ŠATY, TELO,
TOK, TRAK,
TÚŽBA, URÁN,
ÚRAD, VEČNOSŤ,
VEK (Nie v slove
CIRKEV), VIERA,
VLASŤ, VLÁDA,
VÔĽA, ZAJAL,
ZHODA, ZLÉ,
ZODPOVEDNOSŤ,
ZVUK

RELAX A SÚŤAŽENIE

RELAX A SÚŤAŽENIE

Osemsmerovka

MAK, MARS,
MÁJ, MÄSO, MED,
MESTO, MNÍCH,
MOK, MUČENÍK,
MÚR, NÁJSŤ,
NÁHODA 2x,
NEPORIADOK,
NEZDAR, OLEJ,
OTEC, PAS 2x.
PAT, PÁTER,
PODSTATA,

OBJEDNÁVKA DVD S FILMOM 6743!!!
Zasielajte na adresu: KSCM - ADSUM, Kapitulská 26, 811 01
Bratislava.
Dobrovoľný príspevok na jeden kus je 2,60 € (zahŕňa náklady na výrobu DVD aj poštovné)
Uvedenú sumu môžete zaplatiť šekom alebo prevodovým príkazom na
č.ú.: 4000896810 / 3100
Meno a priezvisko : ....................................................................................................
Ulica: ................................................. Mesto a PSČ: ..................................................
E-mail/Tel.: .....................................................................................Počet ks: ..............
Objednávku vystrihnite, vložte do obálky a pošlite na adresu redakcie.
Tip: Objednávka FILMU rýchlo a jednoducho na h�p://adsum.sk

20.12.2012. Len niekoľko týždňov po otvorení roku viery prijal Svätý
Otec kardinála - prefekta pre svätorečenia, aby podpísal nové dekréty
o svätých. Medzi množstvom mien bolo aj meno Giovanniho Ba�stu
Mon�niho - božieho služobníka, ktorý bol takto vyhlásený za svoje
heroické čnos� za c�hodného. Po smr� dobrého pápeža Jána prevzal
vedenie Cirkvi v neľahkých časoch globalizujúceho sa sveta. Celý svet
upriamoval svoj pohľad na loggiu Baziliky sv. Petra s otázkami, koho
zhromaždení kardináli zvolia za nového pon�ﬁka. Otázkou bolo pokračovanie Druhého va�kánskeho koncilu.

Detstvo a štúdiá, va�kánska kariéra
Giovanni Ba�ista Montini sa narodil
26.9.1897 v Concesciu, v kraji Brescia
v Taliansku do zámožnej rodiny. Jeho
krst sa udial v čase, keď zomierala veľká svätica a učiteľka Cirkvi sv. Terézia
od dieťaťa Ježiša. „Narodil som sa
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do Cirkvi v deň, keď sa svätica narodila pre nebo,“ vyznal sa neskorší pontiﬁk pri návšteve francúzskych biskupov. Rodinné zázemie a otec, ktorý bol
právnikom, hlboko poznamenali osobu budúceho pápeža v podobe kvalitného vzdelania, ktorého sa mu dostalo.
Prvé vzdelanie dostal vo
svojom rodisku od otcov
jezuitov, v roku 1916 vstupuje ako externista do seminára s tým, že pre chatrné zdravie pobýva doma.
Po kňazskej vysviacke
v roku 1920 je vyslaný
na štúdiá na Gregorovu
Univerzitu
v
Ríme
a
Rímsku
univerzitu. Súbežne od roku
1922 študuje popri štúdiu kánonického práva
na Gregoriánskej univerzite aj na Accademia dei
Nobili Ecclesiastici, čo je
vlastne škola vatikánskych
diplomatov. Po krátkej misii v Poľsku, ktoré neprospievalo jeho zdraviu, sa
stal zamestnancom vatikánskeho štátneho sekretariátu na obdobie takmer

30 rokov. Od roku 1937 je blízkym spolupracovníkom Eugenia Pacelliho (budúci pápež Pius XII.). Okrem iného ho
sprevádza v roku 1938 na celosvetový
eucharistický kongres, ktorý sa konal
v Budapešti. Spolu so svojím spolupracovníkom Mons. Domenicom Tardinim
požiadal o oslobodenie od vymenovania za kardinála, ktoré hodlal pápež
učiniť. Rok na to, v roku 1954 je vymenovaný za milánskeho arcibiskupa.
Milánskym arcibiskupom
Arcibiskup Montini prišiel do Milána
5.1.1955 a čoskoro sa stala známou jeho
prezývka „arcibiskup robotníkov“.
Ohlasoval sociálny rozmer evanjelia,
podporoval robotnícke triedy, katolícke školstvo a katolícku tlač. Už v roku
1958 bolo jeho meno často skloňované
na konkláve, avšak do kolégia kardinálov ho povýšil až novozvolený pápež
Ján XXIII., spolu s ďalšími 23 kandidátmi, na zozname ktorých bol arcibiskup
Milána ako prvý.
3. júna 1963 zomiera Ján XXIII.
Kardinál Montini sa 21.6.1963 stáva
jeho nástupcom a volí si meno Pavol VI.
Hneď vo svojom úvodnom príhovore sa
hlási k pokračovaniu práce, ktorú začal
Ján XXIII. Zároveň hneď svojimi prvými krokmi rozhodol o reforme voľby
a uvedenia do úradu nového pápeža,
kde sa vynecháva tradičná pápežská
korunovácia. Pavol VI. je tak posledným pápežom, ktorý bol korunovaný.
Pavol VI. pokračoval s Druhým vatikánskym koncilom, ktorý je v prípade
smrti pápeža automaticky zastavený.
Rozhodol sa tak napriek veľkému napätiu, ktoré bolo značné už na počiatku
koncilu. Vo svojej úvodnej reči 29.9.1963
vymenoval pápež Pavol štyri špeciﬁcké

ciele II. vatikánskeho koncilu: silnejšie
sebauvedomenie Cirkvi, silnejšie porozumenie jej vlastnej prirodzenosti,
vnútorná obnova Cirkvi, podpora jednoty kresťanov a dialóg s moderným
človekom. Za najdôležitejší dokument
koncilu považoval pontiﬁk dokument
o Cirkvi, ktorý sa mal podľa jeho slov
niesť v duchu encykliky Pia XII. Mystici
Corporis, o tajomnom Kristovom tele,
ktorým je Cirkev. Panne Márii udelil titul Matka Cirkvi. Jej mal byť venovaný
pôvodne celý dokument, nakoniec bola
zmienka o nej učinená v už zmienenej
konštitúcii o Cirkvi.
Medzi treťou a štvrtou sesiou koncilu ohlásil Pavol VI. reformu rímskej
kúrie, ako aj revíziu kánonického práva a vydal úpravu o zmiešaných manželstvách medzi rôznymi vierovyznaniami. Na základe poverenia druhého
vatikánskeho koncilu bola vykonaná
revízia Rímskeho misála, ktorý bol vydaný v roku 1969, ktorý oproti tradičnému Rímskemu kánonu už obsahoval
texty troch ďalších eucharistických
modlitieb. Napriek počiatočnej eufórii,
po skončení koncilu sa začala prejavovať hlboká kríza, pretože mnohí teológovia a kňazi začali koncil vykladať
po svojom. Pápeža sa táto kríza hlboko
dotkla, najmä preto, že bola spojená
s odchodom tisícok kňazov z kňazstva.
Pri jednej príležitosti sa pápež vyjadril:
„Krátko po skončení koncilu sa naliehavá potreba revízie mení v ničivú sebakritiku, dosahujúcu niekedy až podoby samodeštrukcie“ (1969). Objavuje
sa tendencia, hovorí Pavol VI., nastoliť tému samotnej existencie Cirkvi.
Hovorí veľmi jasnými a tvrdými slovami o kríze, ktorou Cirkev prechádza.
„Pre súčasný stav Cirkvi je charakte-
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Pavol VI., pápež v búrlivých časoch
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ristický veľký rozruch, napätie, mnoho
noviniek, premien, diskusií. Niektorí
hovoria o rozklade Cirkvi, iní snívajú
o vzniku Cirkvi novej“ (1971).
Pápež Pavol sa zapísal do dejín aj ako
prvý pápež, ktorý využil na prepravu
lietadlo. Zaslúžil si tak prívlastok putujúci pápež a predostrel líniu, v ktorej
ho budú nasledovať jeho nástupcovia.
Historicky prvýkrát využil leteckú prepravu na návštevu Svätej zeme, ktorú
navštívil v roku 1964. Táto návšteva sa
zapísala do dejín aj sňatím vzájomnej
exkomunikácie s Východnou cirkvou
z roku 1054.
Pavol VI. navštívil počas svojho
pontiﬁkátu aj eucharistický koncil
v Bombai v Indii, dvakrát mu bola zamietnutá žiadosť o návštevu Poľska pri
príležitosti 1000. výročia krstu Poľska.
Navštívil Fatimu, Afriku, Filipíny
i Spojené štáty americké.
Za svoj pontiﬁkát napísal pápež
Pavol VI. sedem encyklík, v ktorých sa
venoval Cirkvi, Márii, Eucharistii, modlitbám za pokoj, sociálnej náuke Cirkvi,

kňazskému celibátu či v poslednej,
azda najznámejšej encyklike Humanae
Vitae (1968) regulácii pôrodnosti a používaniu antikoncepčných metód. Tá
vo svete i v niektorých cirkevných kruhoch vyvolala vlnu odporu. Dialo sa
niečo, čo v dejinách nemalo obdobu.
Pod ťarchou týchto udalostí a staroby,
ktorá mu odčerpávala potrebné sily,
začal pápež Pavol uvažovať o rezignácii. Pohľad na jeho osobu skutočne pripomínal Krista, ktorý kráčal s krížom
na vrchol Golgoty.
Zvyšok pontiﬁkátu Pavol VI. venoval pravdivej interpretácii koncilu a encykliky Humanae Vitae. Pápež napriek
zdravotným problémom stále neúnavne cestoval po svete - zvlášť sa zasadzujúc o jednotu s východnými cirkvami.
Dňa 14. júla 1978 opustil Vatikán a odišiel si odpočinúť do Castel Gandolfa.
Krátko predtým ešte navštívil hrobku
kardinála Pizzarda, ktorý ho pred viac
ako 50 rokmi uvádzal do Vatikánu.
Podlomené zdravie si však žiadalo svoju daň. S horúčkami sa zúčastnil 6. augusta na svätej omši,
ktorú slávili pri jeho
posteli, a po prijatí
sv. prijímania o 21.41
pápež Pavol VI. odovzdal svoju dušu
do rúk Spasiteľa.
Ľubomír
Urbančok
Foto: Internet
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