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Žijeme v dobe, ktorá pomaly opúšťa 
osvedčené hodnoty. V posledných ro-
koch sme svedkami veľkého útoku na 
jednu z nich, ktorá je základnou bun-
kou spoločnosti – na rodinu. Je tu na 
jednej strane tlak zvonku pretláčaním 
a popularizovaním „alternatívnych“ 
foriem spolužitia, na druhej strane 
však ešte nebezpečnejšie vnútorné pe-
netrovanie a rozklad rodiny... Rozvody, 
voľné zväzky a toľko detí z neúplných 
rodín – to všetko hovorí, že situácia 
je vážna. Keď vidíme, že aj v kresťan-
ských rodinách to je často ďaleko od 
ideálu, pýtame sa: „Čo robiť?“ 

Duch Boží prichádza na pomoc 
našej slabosti, ak máme čo len trocha 
dobrej vôle a ochoty nájsť si čas. Čas 
predovšetkým na Boha, ktorý vybral 

pre svojho Syna ľudskú rodinu. On má 
vždy pre nás čas ako na svojich milo-
vaných synov a dcéry. A potom čas pre 
tých, s ktorými tvoríme rodinu, pokrv-
nú alebo duchovnú. Čas byť dobrým 
manželom, manželkou; čas byť dobrou 
matkou či otcom svojím deťom, dob-
rou sestrou či bratom... Čas byť dobrou 
starou mamou či starým otcom, ktorý 
obetujú svoj čas pre dobro iných. Mož-
no si myslíme, že už robíme dosť; len 
či aj tí okolo nás cítia, že nám na nich 
záleží a máme na nich naozaj čas?

Skúsme preto menej pozerať na ho-
dinky. Majme veľkodušné srdce dať aj 
nejakú tú minútu navyše pre tých, kto-
rí to potrebujú. Aby sme raz po skon-
čení nášho putovania na tejto zemi 
mohli počuť z úst Pána času: „Dobrý 

a verný slu-
ha, bol si 
verný nad 
málom, voj-
di do ra-
dosti svojho 
Pána.“

Štefan 
Gago

Nájsť si čas
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Drahí čitatelia Adsumu! Viete, na čo pozeráme počas dňa najviac krát? Možno si to 
často ani neuvedomujeme, ale myslím, že na hodinky. Aspoň o väčšine z nás to určite 
platí... Čas, čo je to vlastne čas? Sv. Augustín hovorí: „Viem, čo je čas, pokiaľ sa ma na 
to nikto nepýta.“ Áno, odpoveď nie je ľahká...Nemusíme však vedieť presnú definíciu,
vieme že je to Boží dar, ktorý mu postupne máme vrátiť. Čas je len vtedy pre nás hod-
notou, keď ho naplníme správnymi hodnotami...
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Kalendárium 2012/2013 
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Rok ����
September

�. – Nástup bratov prvákov
�. – Nástup starších bratov do seminára 
a príprava na púť
�.-��. – Púť v Ríme 
��. – Otvorenie akademického roku 
����/���� Veni Sancte

Október

�. – Návšteva riaditeľa pápežských mi-
sijných diel pátra Jacquesa Agossoua
�. – Tradičné futbalové derby Prváci vs 
FC Pelikán (�:��)
��. – Otvorenie Roku viery v Katedrále 
sv. Martina

November
�.-��. – Svätomartinské triduum  
��.-��. – Trnavská novéna
��. – Požehnanie reverend

December

��. – Predvianočná večera s otcami bis-
kupmi a premiéra filmu ����
��.-��. – Duchovné cvičenia v Piešťa-
noch u jezuitov (p. Šupa a p. Bujko)

Rok ����
Január 
�. – Návrat do seminára 
�. – Skúškové obdobie

Február
�.-�. – Zimné ročníkové výlety 
��. – �. výročie vzniku Bratislavskej ar-
cidiecézy

Marec

��. – Kolokvium „Identifikácia hrobu
kardinála Petra Pázmánya“
��. – Prijatie ministéria lektorátu 
��. – Prijatie ministéria akolytátu

Apríl

��. – Prednáška Massima Pazzini-
ho profesora na Studium biblicum 
Fransciscanum v Jeruzaleme
��. – Návšteva bohoslovcov vo farnos-
tiach Podunajské Biskupice, Kaplna, 
Zohor a Majcichov na Nedeľu dobrého 
Pastiera
��. – Futbalové stretnutie FC Pelikán 
proti miništrantom z Nového Mesta 
nad Váhom

Máj

�. – Ustanovenie nových duktorov a ce-
remonárov seminára
��. – Bohoslovci na detskej púti v Ma-
rianke
��. – Sv. omša a slávnostná večera pri 
príležitosti poďakovania sestričkám 
premonštrátkam za ich dlhoročnú obe-
tavú službu v našom seminári

Jún

�. – Stretnutie bohoslovcov v Badíne 
s prefektom Kongregácie pre klérus 
kardinálom Piacenzom
��. – Kňazské a diakonské vysviacky
��. – Odchod na letné prázdniny

Spracoval Štefan Smetana

Boh nám doprial ďalší rok plný mnohých milostí. Pri pohľade na množstvo aktivít, 
ktoré sme počas uplynulého roka absolvovali, ostáva nám iba ďakovať za to, že Pán 
bol neustále s nami...

Pán prelát, môžete nám priblížiť, ako 
ste sa dozvedeli o tejto udalosti v Cirkvi, 
a aké boli reakcie a pocity u kňazov 
a konkrétne aj u vás vzhľadom na začia-
tok koncilu?

Úmysel zvolať koncil oznámil 
bl. pápež Ján XXIII. ��. Januára ���� 
v bazilike sv. Pavla za hradbami. Sú-
časne povedal, aký koncil má na mys-
li: jeho cieľom mala byť obnova Cirkvi 
tak, aby dokázala osloviť vtedajší svet. 
Správa o zvolaní koncilu bola v celom 
svete prijatá s veľkým nadšením, naj-
mä u kňazov a veriacich, ktorí sme žili 

za „železnou oponou“. V koncile sme 
videli nové Turíce, ktoré Cirkev potre-
bovala, aby sa očistila od všetkého, čo 
ju zahmlievalo v očiach moderného 
človeka. Predovšetkým sa chcela očis-
tiť od každého prejavu triumfalizmu 
a v modernom svete byť Cirkvou slú-
žiacou. Tento úmysel konkretizoval 
Pavol VI. tým, že zložil tiaru zo svojej 
hlavy, predal ju a peniaze dal na po-
moc chudobným.

Ako prebiehali reformy, ktoré priniesol 
II. vatikánsky koncil na Slovensku, a čo 

Po stopách II. vatikánskeho koncilu (3.)
V predchádzajúcich číslach sme sa venovali II. vatikánskem koncilu z „rímskeho pohľa-
du“. No aj na Slovensku napriek totalitnému režimu sa o koncile vedelo a sledoval sa, 
ako to len bolo možné. Mnohí kňazi i laici aj s nasadeným vlastného života pracovali pre 
dobro Cirkvi, aby sa dostalo k veriacim duchovné posolstvo z koncilu a uskutočnili po-
trebné reformy. Túto situáciu dobre pozná aj pápežský prelát Mons. JÁN FORMÁNEK, 
ktorý ochotne odpovedal na naše otázky.
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bolo podľa vás najväčším prínosom kon-
cilu?

Čo sa týka reforiem, ktoré sa zrodili 
na koncile, bolo ich veľa a mnohé boli 
náročné. Vzhľadom na stav, v akom 
sa Cirkev u nás nachádzala, sme sa 
len postupne oboznamovali s kon-
cilovými dokumentmi. Informácie 
sme čerpali z vatikánskeho rozhlasu, 
alebo sme rôznymi tajnými kanálmi 
dostávali knihy zo zahraničia. Predo-
všetkým sme zaviazaní vďačnosťou 
voči Slovenskému ústavu sv. Cyrila 
a Metoda, ktorý nám posielal nábo-
ženskú literatúru. 

Vtedajší predstavitelia totalitného 
systému robili všetko, aby zabránili 
uskutočneniu reforiem v našej vlas-
ti. Jediná reforma, ktorá sa pomerne 
rýchlo podarila uskutočniť, bola v ob-
lasti liturgie v intenciách konštitúcie 
Sacrosanctum Concilium. Tu sa treba 
poďakovať mnohým kňazom i laikom, 
ktorí preložili liturgické knihy do slo-
venčiny, a tie boli potom po schválení 
vytlačené v Ríme. Liturgická reforma 
našla pozitívnu odozvu aj medzi ve-
riacimi, ktorí ju s vďačnosťou prijali. 
Rok viery, vyhlásený na jeseň minu-
lého roku pri príležitosti päťdesiateho 
výročia koncilu, je pre nás výzvou 
zoznámiť sa s dokumentmi, aby boli 
takou normou našej pastorácie.

Ako ste prežívali paradox: na jednej 
strane živú Cirkev, ktorá sa obnovuje, 
a na druhej strane neustále prekážky zo 
strany režimu, s ktorými ste sa vo vašej 
pastoračnej službe stretávali?

Prekážky trvali v rôznych podobách 
až do pádu komunizmu v roku ����. 
Cirkev musela žiť aj v takých pod-
mienkach. Môžem povedať, že mnohí 

veriaci boli opravdivými svedkami 
viery v Ježiša Krista. Napríklad matky 
statočne vyznali vieru, keď každý rok 
museli prechádzať cez rôzne komisie 
pri prihlasovaní detí na náboženstvo. 
Aj keď sme nemohli verejne pracovať 
s mládežou, ako je to možné dnes, ro-
bili sme to v malých skupinkách, po-
dobne aj pastoráciu rodín – všetko 
v prísnej tajnosti. Takisto sme vyu-
žívali všetky možnosti prihovoriť sa 
veriacim, ale i neveriacim pri pohre-
boch, sobášoch, krstoch... Začalo sa aj 
s každodennými homíliami, čo pred 
koncilom nebolo zvykom. Mám radosť 
z toho, že sa to ujalo; že si dnes už 
nevieme predstaviť svätú omšu bez 
aspoň krátkej homílie. Vďaka odporú-
čaniu koncilu – čím častejšie prijímať 
sviatosti, mnohí veriaci pravidelne 
pristupujú k sviatostiam. To je základ, 
cesta, po ktorej sa ide do hĺbky du-
chovného života. To by nemali zabú-
dať najmä tí, čo pracujú s mládežou.

Ak sa dnes hovorí o návrate ku koncilu 
a jeho lepšiemu, hlbšiemu pochopeniu 
a potom aj uživotňovaniu v praxi; kde 
by podľa Vás mali v tomto začať kňazi 
a kde laici?

Ako by sme sa mali dostať k hlbšie-
mu pochopeniu koncilu? Kňazi i laici 
by sme mali prijať za svoje to, čo nám 
konciloví otcovia v dokumentoch odo-
vzdali. Koncil by nemal zostať v našich 
knižniciach, mali by sme sa otvoriť 
jeho duchu a každý na svojom poste 
a vo svojom prostredí „premieňať“ 
koncil na každodenné skutky lásky. 
Koncil aj laikom vrátil to miesto, kto-
ré im v Cirkvi od začiatku vždy patrí. 
Vďaka Bohu vznikli aj mnohé laické 
spoločenstvá, mnohí laici si zobrali 
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k srdcu výzvu k novej evanjelizácii, 
spoznali znamenia čias. Bez laikov 
nie je možná nijaká evanjelizácia, naj-
mä nie bez veriacich rodičov.

Čo by ste odkázali ľuďom, možno naj-
mä mladým ľuďom, ktorí majú nieke-
dy falošné predstavy o Bohu a o Cirkvi, 
a vieru berú ako niečo obmedzujúce 
a zbytočné; prečo sa oplatí veriť Bohu a 
veriť i Cirkvi?

Nečudujme sa, že ľudia majú rôz-
ne predstavy o viere a o Cirkvi, žiaľ, 
masmédiá všetko negatívne využijú 
a niekedy zneužijú proti Cirkvi. Čo 
všetko robila a robí katolícka Cirkev 
pre spoločné dobro, o tom sa nepíše; 
píše sa len o negatívnych javoch, ktoré 
aj v Cirkvi boli a budú. Kto takto osla-
buje vplyv Cirkvi, najmä na mladých, 
si musí uvedomiť, že tým škodí celej 
spoločnosti; mladí bez vplyvu Cirkvi 

nebudú ani poctivejší, ani pracovitejší, 
ani vernejší a mravnejší, ba práve na-
opak. Sme na spoločnej lodi, na ktorej 
buď spolu preplávame cez more živo-
ta, alebo spolu zahynieme. A môžeme 
si len jedno priať, aby o nás kňazoch 
i veriacich laikoch mali novinári mož-
nosť písať čo najmenej negatív. Mla-
dých chcem povzbudiť a nadchnúť pre 
veľké ideály, ktoré formujú osobnosť. 
Ste stvorení pre výšky, aj duchovné, 
a nie pre to, aby ste sa plazili po zemi 
a brali to, čo vám zem ponúka. To je 
málo pre vaše šťastie. Aj vaša duša je 
hlboká ako oceán; ak ju Boh nenaplní, 
zostane prázdna. Život je neopako-
vateľný Boží dar, preto si ho chráňte. 
Bola by škoda, aby ste si zbabrali život. 
Modlím sa, aby to tak nebolo.

Zhováral sa Štefan Gago
Foto: Ľubomír Urbančok

Mons. ThDr. Ján Formánek
3.11.1936 - narodil sa v Starej 

Turej
7.5.1959 - vysvätený za kňaza 
1959-1965 - kaplánom na via-

cerých miestach
1969-1977 - administrátor 

v Trávnici
1977-1979 - administrátor 

v Dojči
1979-1990 - administrátor 

v Preseľanoch
1990-2008 - farár Ba-Modrý 

kostolík
2008-2012 - generálny vikár 

Bratislavskej arcidiecézy
2012- penitenciár katedrálneho 

chrámu sv. Martina 
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„Počas voľby sedel pri mne emeritný 
arcibiskup San Paola a zároveň emeritný 
prefekt Kongregácie pre klerikov kardi-
nál Claudio Hummes. Môj veľký priateľ, 
veľký priateľ! Keď sa veci začali stávať 
nebezpečnými, on ma povzbudzoval. 
Keď už hlasy dosiahli dvojtretinovú 
väčšinu, začal sa zvyčajný aplauz, preto-
že bol zvolený pápež. On ma objal a po-
vedal mi: Nezabudni na chudobných! 
Toto slovo mi vošlo do hlavy: chudobní, 
chudobní. Potom som hneď v súvislosti 
s chudobnými myslel na Františka As-
siského.“ Takto Svätý otec vysvetlil voľ-
bu svojho mena, počas stretnutia s novi-
nármi akreditovanými počas konkláve 
��.�.���� v Aule Pavla VI. Tento príhovor 
nového pápeža sa však zapíše do dejín 
ani nie tak vysvetlením jeho mena, ako 
jeho ďalšími slovami. „František z As-
sisi. Muž chudoby, pokoja, muž, kto-
rý miluje a chráni stvorenstvo práve 
vo chvíli, keď sami máme so stvoren-
stvom nie veľmi dobrý vzťah, však? Je 
to muž, ktorý nám dá toho ducha po-
koja, chudobný muž... Ach, ako by som 
si želal Cirkev chudobnú a pre chudob-
ných!“

Pápež chce chudobnú Cirkev. Takto 
znel titulok nejedných novín, predo-
všetkým sa ním blysol bulvár. Aké skve-
lé, aká reklama na príhovor námestníka 
Ježiša Krista. Škoda však, že namiesto 

celého príhovoru si samozrejme každý 
novinový plátok vybral to svoje. Tra-
dične - nešlo o pravdu, ale o predajnosť 
a senzáciu. Cirkev je bohatá a musí sa 
zriecť všetkého majetku. Aká je však 
skutočná pravda a čo nám chcel svätý 
otec František povedať?

Na to, aby sme mohli získať odpoveď 
na tieto slová Svätého Otca i na mnohé 
jeho gestá a činy, sa musíme zoznámiť 
so samotnou osobou nového pápeža. 
Kto bol človek, kňaz, kardinál Jorge 
Maria Bergoglio? Je to predovšetkým 
človek, ktorý si prešiel vo svojom živo-
te všetkým možným. Jeho starí rodi-
čia emigrovali do Argentíny, vyrastal 
v nie bohatej rodine. Ako ��-ročného ho 
hlboko zasiahla sviatosť zmierenia, kto-
rú mu vyslúžil jeden dovtedy neznámy 
kňaz. Vyspovedal sa uňho a v týchto 
chvíľach mu preniklo do srdca povola-
nie ku kňazstvu. Neskôr povedal: „ Bol 
v tom úžas zo stretnutia s niekým, kto 
na teba čaká.“ Ako mladý skoro prišiel 
o život, keď mu pre zápal odstránili 
časť pľúc. Ako kňaz a biskup je blízky 
svojim ľuďom, ako pastier svojich oviec. 
Žil jednoduchým životom ako kňaz 
a dokonca aj ako biskup si varil sám. 
Na dopravu využíval metro či autobusy 
a nebál sa navštevovať aj povestné Villas 
Miserias, čo sú štvrte chudobných. Dojí-
mavý je príbeh drogovo závislej matky 

13.3.2013. 19 hodín, 6 minút. Z komína umiestneného na Sixtínskej kaplnke sa valí biely 
dym. Ohlasuje zvolenie nového Svätého Otca Jorgeho Maria Bergoglia, prvého jezuitu 
na svätopeterskom stolci. O 20. hodine 22. minúte kardinál protodiakon Jean Louis Tauran 
oznamuje meno novozvoleného pápeža. Už meno, ktoré si nový pontifik vybral, nazna-
čuje, že podobne ako v prípade jeho predchodcov pôjde o mimoriadnu osobnosť. Zvolil 
si meno chudobného svätca z Assisi - František. Krátko po konkláve nastali pochybnosti 
o tom, podľa ktorého z množstva svätých menom František si pápež vybral meno. To, že 
ide o Františka z Assisi, ozrejmil samotný Svätý Otec niekoľko dní po svojom zvolení. 

dvoch detí. Spávala medzi kontajnermi 
a úrady jej odobrali dve deti. Ale jeden 
z kňazov, podporovaný osobným vzo-
rom kardinála Bergoglia, jej neustále 
opakoval: Boh ťa miluje. Dnes je učiteľ-
kou katechizmu a chce sa stať terapeutic-
kou pracovníčkou pre drogovo závislých. 
Za pôsobenia kardinála Bergoglia sa 
počet týchto kňazov v chudobných 
štvrtiach zvýšil šesťnásobne. Ako Dob-
rý Pastier im bol ich arcibiskup vzorom. 
To je aspoň stručný náčrt životného 
štýlu nášho Svätého Otca ako kňaza 
a biskupa. 

Týka sa teda jeho vyjadrenie o chu-
dobnej Cirkvi materiálnej chudoby? Ur-
čite nie. Chudoba v materiálnom zmysle 
slova je nedostatok niečoho materiálne-
ho. Teda je to skôr negatívny stav, preto-
že z ľudskej dôstojnosti vyplýva aj právo 
človeka na dôstojný život. Mnohokrát sa 
stretávame s takouto chudobou života 
v nedôstojných podmienkach aj u nás, 
ale len ten, kto navštívil južnú Ameri-
ku alebo Indiu, môže povedať s čistým 
svedomím: videl som chudobu, dotýkal 

som sa jej. Sme však ešte príliš pozna-
menaní jednak marxistickým mysle-
ním, pozostatkom minulého režimu, 
snažiacim sa dať do kontrastu proletari-
át s bohatými, ktorých obral o ich majet-
ky a všetko vyvlastnil. Zároveň je naše 
myslenie poznačené postmodernou. Tá 
popiera existenciu absolútnych hodnôt, 
ktoré platia všade a za každých okol-
ností, a napomáha nebezpečiu relativiz-
mu (každý má svoju pravdu, všetko je 
relatívne), ktorý je sám osebe rozpor-
ný a protirečivý. Preto sa človek ľahko 
môže stať v tejto atmosfére otrokom 
myšlienok iných, pokiaľ nie je formo-
vaný v kritickom uvažovaní. A často sa, 
žiaľ, takto stávame otrokmi myšlienok 
už spomenutých novinových plátkov, 
ktoré sú ovplyvňované rôznymi záuj-
mami, predpojatosťou, a aj finančnými
a ideologickými tlakmi. Preto sme na-
koniec nie tými, ktorí žijú v pravde, ale 
sme tí, čo žijú ovplyvňovaní rôznymi 
ideológiami. 

Ako teda chápať slová pápeža Fran-
tiška o chudobnej Cirkvi? Má Vatikán 
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LSvätá omša (11.)
Liturgia eucharistie: Pohľad na eucharistickú modlitbu. 
Prefácia a Sanctus.

rozpredať svoj majetok a jednotliví bis-
kupi ho v tom nasledovať? Na to nám 
odpovedá sám Svätý Otec ešte ako kar-
dinál Bergoglio: „Neustále sa hovorí 
o bohatstve Vatikánu. Náboženstvo po-
trebuje peniaze na údržbu svojich diel, 
a pokiaľ prechádzajú cez bankové in-
štitúcie, nejde o nič nelegálne. Peniaze 
prúdiace do pokladníc Vatikánu sa čas-
to vynakladajú na leprosáriá, na školy 
a idú v prospech afrických, ázijských 
a amerických spoločenstiev.“ Takto 
hovorí kardinál Bergoglio v knihe 
rozhovorov s názvom Jezuita. Cirkev 
teda majetok potrebuje, tak ako každý 
človek, aby mohol žiť. Umelecké diela 
a vzácne liturgické predmety sú vrchol-
ným dielom človeka, ktorý sa zo svojej 
podstaty snažil vyjadriť to, čo vnímal 
v hĺbke svojho bytia aj prostredníctvom 
umenia. Nielenže vyjadrovali hĺbku 
jeho existencie, ale prispievali k tomu, 
že práve to najlepšie dielo ľudského 
ducha bolo zasvätené Bohu, jeho Stvori-
teľovi. V tejto súvislosti sme často kon-
frontovaní s výčitkou, že Cirkev má roz-
dať zlaté kalichy a liturgické predmety 
chudobným. Máme tak naozaj urobiť? 
Na to nám dáva odpoveď samotný Ježiš. 
Po tom, čo mu Mária pomazala nohy 
vzácnym alabastrovým olejom v hod-
note takmer celoročnej mzdy za prácu, 
odpovedá Ježiš na podobnú námietku 
z úst učeníka, ktorý ho neskôr zradil, 
Judáša: Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech 
to zachová na deň môjho pohrebu! Veď 
chudobných máte vždy medzi sebou, 
ale mňa nemáte vždy.” (Jn ��,�-�) 

Svätý Otec nie je ideológ ako pre-
krúcači jeho slov. Svätý Otec František 
je, ako pápeža nazývala sv. Katarína 
Sienská, Sladký Kristus na zemi, a teda 
je mužom evanjelia. Evanjelia, ktoré ho-

vorí o Slove, ktoré sa stalo telom. Boh 
sa stal človekom. Teda žiadna ideológia, 
ale dokonalá náuka, ktorá môže byť za-
chovaná len vtedy, keď ostáva v Cirkvi 
Vteleného Slova. V tomto duchu však 
slovo chudoba znamená oveľa viac. 
Znamená to chudobu ducha. Blahosla-
vení chudobní v duchu, lebo ich je ne-
beské kráľovstvo (Mt �,�). Znakom ra-
dikálneho žitia týchto slov evanjelia je 
práve aj Sv. František z Assisi, ktorý sa 
zriekol dokonca aj svojho odevu. „Táto 
krajná pokora bola preňho slobodou 
slúžiť, slobodou prijať poslanie, krajnou 
dôverou v Boha, ktorý sa stará nielen 
o poľné kvety, ale najmä o svoje ľudské 
deti. Znamenala preňho i vnútornú 
otvorenosť voči Kristovi, ktorému bol 
pripodobnený stigmami, takže naozaj 
viac nežil sám pre seba, ale ako zno-
vuzrodený existoval úplne z Krista 
a v Kristovi.“ (Benedikt XVI., Ježiš Na-
zaretský I.)  Teda slovami Benedikta 
XVI., byť chudobní v duchu znamená 
existovať úplne z Krista a v Kristovi. 
Materiálny majetok je nám k úžitku 
potiaľ, pokiaľ slúži nášmu životu s Ježi-
šom a v Ježišovi. 

Pápež František, na rozdiel od Be-
nedikta XVI., nenosí ani zlatý kríž, ani 
červené topánky, ani zdobené ornáty. 
Môže tak robiť preto, lebo jeho pred-
chodcovia už dostatočne na dôležitosť 
tohto aspektu poukázali. On, ktorý má 
plné právo, ba takmer povinnosť sedieť 
na tróne a v ruke nosiť zlatý kríž, dáva 
príklad pokory nám: lebo nás veľmi čas-
to obklopujú koruny zo zlata, luxus, pa-
ráda... Lenže tieto nie sú na Božiu slávu, 
ale na našu. Sme azda takí hlúpi, že nás 
vôbec napadlo stavať pápeža Františka 
do kontrastu s jeho predchodcami? 

Ľubomír Urbančok

Milí čitatelia, už v minulej časti nášho seriálu sme sa pri spoznávaní liturgie svätej 
omše prehupli do jej druhej časti – do liturgie eucharistie, ktorá nasleduje po liturgii 
slova. V tomto článku sa trošku odbornejšie zameriame na eucharistickú modlitbu 
a jej niektoré časti.

Eucharistická modlitba
Ako uvádzajú smernice v Rímskom 

misáli, eucharistickou modlitbou „sa 
začína ústredná a vrcholná časť ce-
lého slávenia: modlitba vzdávania 
vďaky a posvätenia“. (VSRM bod 
��, resp. VSRM III. vydanie bod ��). 
Keďže eucharistická modlitba je svo-
jou vážnosťou v liturgii svätej omše 
veľmi dôležitá, je dobré venovať jej 
viac priestoru, pričom začať možno 
spomenutím jej základných prvkov, 
z ktorých sa modlitba skladá:

a) Vzdávanie vďaky (vyjadruje to 
najmä prefácia - úvodná pieseň vďa-
ky): kňaz v mene všetkého svätého 
ľudu oslavuje Boha Otca a ďakuje 
mu za celé dielo spásy alebo za neja-
ký osobitný aspekt spásy, podľa dňa, 
sviatku alebo obdobia (napríklad 
vďaka za apoštolov, vďaka za Božie 
dobrodenia, vďaka za konkrétneho 
svätca, či vďaka za nejakú pravdu 
viery a podobne).

b) Zvolanie, ktorým sa celé zhro-
maždenie pripája k nebeským zástu-
pom a spieva „Svätý, svätý, svätý!“. 
Toto zvolávajú všetci prítomní, spolu 
s kňazom. Je to oslava Trojjediného.

c) Epikléza (gr. epiklésis = privo-
lanie, prizvanie, vzývanie): ňou Cir-
kev osobitnými výzvami prosí, aby 
mocou Ducha Svätého boli posvä-

tené obetné dary ľudu, čiže aby sa 
stali Kristovým telom a krvou, a aby 
tak nepoškvrnená obeť bola na spá-
su tým, čo budú mať na nej účasť pri 
svätom prijímaní.

d) Opis ustanovenia Eucharistie 
a konsekrácia: slovami a úkonmi 
Krista sa koná obeta, ktorú Kristus 
ustanovil pri Poslednej večeri, keď 
pod spôsobmi chleba a vína obetoval 
svoje telo a krv a dal ich za pokrm 
a nápoj apoštolom a prikázal im ne-
pretržite sláviť toto tajomstvo.

e) Anamnéza (gr. anamnesis = spo-
menutie, pripomenutie): ňou Cirkev, 
plniac príkaz, ktorý prostredníctvom 
apoštolov dostala od Krista Pána, 
koná pamiatku samého Krista a pri-
pomína si jeho požehnané umučenie, 
slávne zmŕtvychvstanie a nanebovy-
stúpenie.

f ) Obetovanie: Cirkev, a to najmä 
tí, čo sú teraz zhromaždení na omši, 
prináša v Duchu Svätom Otcovi ne-
poškvrnenú obetu. Cirkev si želá, aby 
bola od veriacich prinášaná nielen 
nepoškvrnená obeta, ale aby sa veria-
ci učili obetovať aj samých seba.

g) Príhovory: nimi sa vyjadruje, že 
Eucharistia sa slávi v spoločenstve 
s celou Cirkvou, nebeskou i pozem-
skou, a že sa obeta koná za celú Cirkev 

– všetkých jej členov, živých i mŕtvych.
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Lprefácie, ktorú koná jedine kňaz 
(veriaci, ak aj vedia niektorú naspa-
mäť, nehovoria ju spolu s kňazom).

Sanktus - oslava Trojjediného
Tu sa v liturgii pozemská liturgia 

spája s nebeskou. Tu sa veriaci na 
zemi spájajú v oslave Trojjediného 
s anjelmi a svätými v nebi, ako sa 
hovorí aj v závere prefácie, napríklad 

„Preto s anjelmi, archanjelmi a so zá-
stupmi všetkých svätých spievame 
chválospev na tvoju slávu a nepre-
stajne voláme: Svätý, svätý, svätý...“

Misál predpisuje, že túto oslavu 
Trojsvätého majú spievať alebo re-
citovať všetci spolu s kňazom. Nie 
je správne, ak je niekto ticho pri spie-
vaní alebo recitovaní tohto zvolania. 
Niektorí nespievajú preto, lebo sa 
používajú ťažké či neznáme melódie 
a spievajú ich len speváci a niekde 
dokonca vkladajú nové slová, ba aj 
celé texty (pozor napríklad na rôzne 

„mládežnícke novoty“ pri spievaní 
„Svätý, svätý, svätý!“).

V súvislosti so zvolaním (spevom) 
Sanktus je dobré si uvedomiť nasle-
dovné veci:

a) všetci majú spievať alebo re-
citovať, aj celebrant – spev Sanktus 
nie je časom „na oddych“ – veď „nech 
to zaspieva zbor“... Pokiaľ nie je mož-
né spievať (nie každý je spevák), tak 
aspoň šeptom je dobré pripojiť sa k 
tejto oslavnej aklamácii. Aj konceleb-
ranti i miništranti sa majú zapojiť do 
tejto piesne. 

b) treba dbať, aby sa najmä pri 
omšiach, na ktorých sa zúčastňujú 
veriaci z rozličných miest, spievali 
známe melódie – aby sa všetci mohli 
zapojiť do spevu...

c) nijako nie je dovolené meniť 
texty tejto aklamácie (ani kvôli 
spevu!), lebo je to časť eucharistickej 
modlitby, v ktorej sa nesmie nič me-
niť, doplniť alebo vynechať.

Začiatok tohto chválospevu nám 
uvádza prorok Izaiáš, ktorý vo svo-
jom videní videl serafínov, ktorí spie-
vali Pánovi na slávu: „Svätý, svätý, 
svätý je Pán zástupov, celá zem je plná 
jeho slávy“ (Iz �, �).

Pánova sláva, ktorej je plné nebo 
i zem, naplno zažiarila jeho prícho-
dom na svet a preto ho oslavovali 
zástupy ľudu v Jeruzaleme: „Požeh-
naný, ktorý prichádza v mene Páno-
vom.“ Spev Sanktus a Benediktus 
sa veľmi vhodne umiestňuje na za-
čiatku eucharistickej modlitby, lebo 
tak, ako prišiel na svet a ako vchá-
dzal do Jeruzalema, aj teraz ho víta-
me, lebo prichádza medzi nás. Teda 
spevom vítame prichádzajúceho 
Pána – prichádza v podobe chleba 
a vína na oltár. Slovo Hosanna sa 
neprekladá. Je to radostný výkrik 
na oslavu Pána.

Inštrukcia Musicam sacram 
z �. marca ���� (č. ��) priraďuje 
spev Sanktus medzi najvýznam-
nejšie spevy v slávení Eucharistie. 
Je integrálnou časťou eucharistic-
kej modlitby. Je mostom a zvolaním, 
ktorý spája prefáciu s ďalšou časťou 
eucharistickej modlitby.

Spracoval Stanislav Čúzy
podľa Mons. V. Malého a 

Všeobecných smerníc Rímskeho misála.

Foto: Ľubomír Urbančok

h) Záverečná doxológia (gr. doxa 
= sláva; logos = reč, teda oslavná reč): 
ňou sa vyjadruje oslava Boha: ľud ju 
zvolaním „Amen“ potvrdzuje a za-
končuje.

Keď budeme dostatočne pozorne 
a nábožne sledovať eucharistickú 
modlitbu počas svätej omše, všetky 
tieto prvky v nej budeme jasne vnímať. 
Nikdy ju však nerecitujeme s kňa-
zom, pretože túto modlitbu môže vy-
slovovať len kňaz. Pri modlitbe stojí-
me alebo kľačíme - podľa toho, ktorá 
časť modlitby sa práve hovorí.

Pieseň vďaky – prefácia
Prefácia (predhovor) – teda Pie-

seň vďaky sa začína dialógom „Pán 
s vami...“, ktorý má za cieľ zjednotiť 
všetkých zhromaždených s Kristom. 
Je pravdepodobne z dôb sv. Hypolita 
Rímskeho (�. stor.) a je znamením, že 
hoci eucharistickú modlitbu predná-
ša len kňaz, celé zhromaždenie má na 
nej účasť a treba sa zjednotiť v tejto 
modlitbe. V túto chvíľu prichádzajú 
k oltáru aj ostatní koncelebranti, ak 
sú na omši prítomní.

Bezprostredne po úvodnom dialó-
gu nasleduje samotný text 
prefácie, ktorý kňaz číta 
(prednáša alebo spieva) 
z Rímskeho misála.

Text prefácie je kleno-
tom v liturgických tex-
toch. Je to koncentrácia 
vznešených, teologic-
ky presných a nesmier-
ne krásnych vyjadrení 
o viere, ktorú vyznávame.  
V prefácii sú nádherné slo-
vá o tajomstvách a krásach 
kresťanstva. Prefácií je 
v Rímskom misáli viacero 
(viac ako ��) a existujú 
adventné (�), vianočné (�), 
pôstne (�), veľkonočné (�), 
nedeľné (�), o Eucharistii 
(�), o Panne Márii, o anje-
loch, o svätých, o mučení-
koch a veľa ďalších (naprí-
klad na konkrétne sviatky 
a slávnosti). Ich bohatosť 
je nesmierna a každá vy-
jadruje určité tajomstvo 
nášho vierovyznania. 
Treba len pozorne počú-
vať spev alebo recitáciu 
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v udržiavaní tohto vzťahu. Preto je dôle-
žité, aby sa váš deň začínal i končil mod-
litbou...“

Vitamín B2 – BIBLIA – BOŽIE SLOVO
Počas jednej augustovej  generálnej 

audiencie,  Sv. Otec Benedikt XVI. vyzval 
veriacich, aby v období prázdnin a dovo-
leniek objavili krásu Svätého písma. Aj 
pre nás sa môže stať Biblia nielen knihou, 
ktorú študujeme počas hodín biblika, ale 
aj knihou, cez ktorú sa nám Boh prihová-
ra vo chvíľach ticha a oddychu. 

Vitamín B3 – BELETRIA – DOBRÁ KNIHA
Dobrá kniha by nemala chýbať, ako 

náš sprievodca počas prázdninových 
dní. Hovorí sa, že kniha je verným pria-
teľom. Je zdrojom poučenia i duchovné-
ho občerstvenia.

Vitamín C – CESTOVANIE
S časom prázdnin je spojené cesto-

vanie, návštevy, rôzne farské aktivity. 
Po dobrom odpočinku by sa mal človek 
vrátiť po prázdninách posilnený, s no-
vou chuťou a radosťou. Nie s nechuťou 
a unavený. Ak je dobrá rekreácia, nemu-
síme sa z nej opäť rekreovať. Nebuďme 
cez prázdniny rozlietaní. Nechcime 
za každú cenu všetko vidieť, všetko si od-
fotografovať, každého navštíviť. Či bude-
me na horách, pri mori alebo obdivovať 
krásu kultúrnych pamiatok, zastavme 
sa na chvíľu. Nechajme sa unášať krásou 
Božej prírody. Benediktín Anselm Grün 
píše: „Keď si sadnem na slnko, viem, že 
ma celkom zohrieva Božia láska. Ako 
slnko zohrieva kožu a tak preniká celé 
naše telo, podobne aj Božia láska chce 
preniknúť do všetkých pórov nášho 
tela... Gestom Božej nežnosti môže byť 
pre mňa vietor, pretože hladí moju kožu, 
alebo kvet, ktorý sa na mňa pozerá.“

Vitamín E – EUCHARISTIA
Sv. omša, i keď ju slávime každý deň, 

vždy je pre nás nová. Vždy máme čo 
priniesť Pánovi, novú vďaku, novú pros-
bu. Svätý otec Benedikt XVI. zdôraznil 
v liste seminaristom: „Centrom nášho 
vzťahu s Bohom a stvárňovania nášho ži-
vota je Eucharistia. Preto má byť ústred-
ným momentom všetkých našich dní.“ 
S Eucharistiou súvisí pokánie. Aj počas 
prázdnin máme zachovať pravidelnú 
svätú spoveď. S čistým srdcom budeme 
prežívať prázdniny radostnejšie a upev-
níme si náš vzťah s Bohom.

Vitamín F – FARNOSŤ
Farnosť je často miestom, kde sa zro-

dilo naše povolanie a kde má možnosť 
dozrievať. Po návrate domov prihlásme 
sa u svojho principála a podľa okolnos-
tí sa zapojme aj do života svojej farnosti. 
Všímajme si nielen mladých, ale aj star-
ších a chorých veriacich, ktorí neraz v ti-
chosti obetujú svoje utrpenie a modlitby 
za naše povolanie. Či budeme v superke, 
v rímskej košeli alebo v tričku, vydávaj-
me svojím správaním svedectvo o Ježi-
šovi Kristovi, ktorého sme sa rozhodli 
nasledovať.

Vitamín S – SPOLOČENSTVO
Aj keď budeme počas prázdnin po-

rozliezaní každý niekde inde, zostávame 
jedným spoločenstvom. Majme pri sebe 
na viditeľnom mieste náš „Zoznam se-
minaristov“. Môže nám pomôcť k tomu, 
aby sme každý deň mysleli na seba na-
vzájom v modlitbách.

Radostné a požehnané prázdniny 
všetkým bohoslovcom a čitateľom Adsu-
mu vyprosuje

o. Ján Hallon
Foto: Roman Bako
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Z biológie vieme, že vitamíny sú lát-
ky, ktoré potrebuje organizmus síce 
v malých množstvách, ale zároveň sú 
nevyhnutné na zachovanie zdravia. Ne-
dostatok vitamínov spôsobuje chorobný 
stav (avitaminózu), pri nadbytku vita-
mínov môže dôjsť takisto k poškodeniu 
organizmu. Preto je dôležitá rovnováha! 
Keď hovoríme o vitamínoch na prázdni-
ny, ich úlohou bude zachovať rovnováhu 
pre telo, dušu i ducha. S pomocou tých-
to vitamínov sa nám podarí dobre vyu-
žiť čas prázdnin. Prorok Jeremiáš píše: 

„Toto hovorí Pán: Zastaňte na cestách 
a viďte, skúmajte dávne chodníky, a kde 
je dobrá cesta choďte po nej, tak si nájde-
te odpočinok pre dušu.“ (Jer �, ��)

Vitamín A – AKTÍVNY ODDYCH
Život človeka má svoj rytmus práce 

a oddychu, v prípade študentov je to 
rytmus štúdia a oddychu. Slovo od-
dych, rekreácia pochádza z latinského 

slova recreatio, teda znovu-stvorenie. 
Čiže znamená niečo nové, nový začia-
tok, novú kvalitu, obnovu. Na rozdiel 
od pasívneho oddychu, aktívny oddych 
je nielen efektívnejší, čo sa týka obnovy 
síl, ale zároveň prispieva k všestranné-
mu rozvoju osobnosti. Prázdniny nema-
jú byť pre nás prázdnym časom. Bývalý 
dekan fakulty prof. Vrablec v príhovore 
na záver školského roka nám zdôraznil, 
že prázdniny majú byť zmenou činnosti.

Niekoľko podnetov na aktívny od-
dych: načerpanie nových síl na horách, 
pri vode, na cyklotúrach, pri futbale 
s miništrantmi, mať čas pre svojich blíz-
kych, zvlášť rodičov a súrodencov – po-
môcť doma, ďalej nájsť si čas pre priate-
ľov a dobrodincov, obdivovať viac Božie 
diela v prírode okolo nás, prehodnotiť 
svoje zabehané návyky – či si dokážem 
sám užitočne zorganizovať čas.

Vitamín B1 – BREVIÁR – MODLITBA
 Môže sa nám stať, že 
príde pokušenie spraviť si 
prázdniny od duchovného 
života. Naopak, modlitba má 
byť aj cez prázdniny súčasťou 
každého dňa. Od vernosti 
v modlitbe závisí kvalitné 
prežitie prázdnin. V lis-
te seminaristom Sv. Otec 
Benedikt XVI. zdôraznil: 

„Najdôležitejšou vecou na 
ceste ku kňazstvu je osobný 
vzťah s Bohom. Zmyslom 
našej modlitby je cvičiť sa 

Vitamíny na prázdniny
Pred minuloročnými prázdninami nám otec špirituál ponúkol pri večerných bodoch na 
rozjímanie niekoľko užitočných „vitamínov“, ktoré nás cez prázdniny dokážu udržať 
v kondícii. Hoci tieto slová adresoval vtedy seminaristom, iste môžu byť užitočné aj 
vám, milí naši čitatelia...



1716

N
O

V
O

K
Ň

A
Z

I 
2

0
13

N
O

V
O

K
Ň

A
Z

I 
2

0
13

neustálym ďakovaním nielen za všetky 
milosti a dary, ktorými ma Pán obdaril, 
ale aj za všetky milosti, ktorými obda-
roval moju rodinu, našu farnosť... a ako 
odpoveď za dar povolania.

�) Kňaz by si mal denno-denne uve-
domovať, že je len človekom, takisto 
slabým a krehkým ako každý iný. Ale 
mal by si aj uvedomovať, že je Otcom 
farnosti, a že zastupuje Krista. Ľudia 
majú radi kňazov bez predsudkov 
a otvorených!

Ján Fábik 
25 r., Senica, Bratislavská arcidiecéza

�) Seminár mi dal okrem intelektu-
álnej, duchovnej a ľudskej formácie 
aj úžasné spoločenstvo seminaristov, 
s ktorými som si vybudoval dobré 
vzťahy a ktoré môžem ďalej rozvíjať aj 
v budúcnosti. Je fajn, ak má človek ved-
ľa seba ľudí, ktorí kráčajú rovnakou ces-
tou a zdieľajú všetky svoje radosti, ale 
aj starosti. A čo by som chcel odkázať 
svojim mladším spolubratom? Asi to, 
že kňazstvo nie je pre nás posledným 
cieľom. Posledným cieľom pre nás je Je-
žiš, kňazstvo je „len“ cestou.

�) Ako si už vo svojej otázke nazna-
čil, je veľmi dôležité si uvedomiť, že 
kňazstvo je darom. Darom nielen pre 
mňa, ale aj pre celú Cirkev, v ktorej bu-
dem slúžiť. Nielen jej, ale všetkým, kto-
rí chcú spoznať zmysel svojho života. 
Kňaz by mal byť teda mostom medzi 
Bohom a ľuďmi. Preto aj ja by som chcel 
pomáhať ľuďom na ceste k Bohu svojím 
darom kňazstva, ktorý dostávam pre 
službu.

�) Myslím si, že kňaz v dnešnej dobe 
by mal byť normálny - čiže ľudsky zre-
lý, lebo bez toho nemôžeme hovoriť 

o duchovnej zrelosti. Potom by mal byť 
verný evanjeliu a učeniu Cirkvi - nepri-
spôsobovať si ho vlastným predstavám 
a náladám. A nakoniec je veľmi po-
trebné, aby realizoval svoju svätosť, ku 
ktorej je povolaný v kňazskom spolo-
čenstve.

Peter Kizek 
26 r., Bratislava, Bratislavská arcidiecéza

�) Nemám pocit, že by mi šesť rokov 
v seminári niečo vzalo. Naopak, postup-
ne vidím, aký veľký zmysel má formá-
cia. No formácia je proces. Samozrejme, 
že sa tu človek nestane hneď „dokona-
lým“, no môže sa stávať, s Božou po-
mocou, dobrým a poctivým človekom, 
svätým a verným kresťanom. A to nie 
je maličkosť! Mladším spolubratom by 
som odkázal, nech sa nikdy nepúšťa-
jú Krista, nech by prežívali v seminári 
akúkoľvek krízu a pochybnosti. 

�) V prvom rade veľký a nezaslúže-
ný dar. Dar, ktorý dostávam, no nie pre 
seba, ale pre druhých. Nikto sa kňazom 
nestáva pre seba. Vedomie, že taký veľ-
ký Boh si vyvolil takého malého, ne-
hodného človeka, aby sa cez neho dával 
svetu, to je niečo, čo sa nedá opisovať 
slovami. To „pochopí“ asi iba človek, 
ktorého si Boh povoláva ku kňazstvu.

�) Určite by kňazovi nemala chýbať 
ľudskosť a hlboký, autentický duchov-
ný život. Keby mu jedna z týchto vecí 
chýbala, bol by čudák. A aký by mal 
byť kňaz, aby dokázal osloviť ľudí? Pre-
dovšetkým verný Bohu a Cirkvi. Ježiš 
od nás nežiada, aby sme boli populárni, 
ale aby sme boli verní. Ak ľuďom nedá-
me Krista, vôbec nič sme im nedali.

(pokračovanie na strane ��)

Milí čitatelia Adsumu! Tak ako každý rok aj tento rok sa naše seminárske spoločenstvo 
teší spolu s našimi siedmimi bratmi diakonmi, ktorí v júni príjmu druhý stupeň sviatos-
ti posvätného stavu – presbyterát. Pri tejto príležitosti sme im položili nasledujúce 
otázky :

1) Máš za sebou šesťročnú formáciu v seminári. Určite si prežil veľa krásnych chvíľ, 
ale boli aj chvíle ťažšie. Čo ti týchto šesť rokov dalo a čo vzalo? Čo by si rád odkázal 
mladším spolubratom?
2) Onedlho príjmeš sviatosť kňazstva. Čo znamená pre teba tento veľký dar?
3) Od júla budeš poslaný slúžiť ako kaplán do niektorej farnosti. Poslanie kňaza je 
v dnešnej dobe obzvlášť náročné. Čo by podľa teba nemalo chýbať kňazovi v dnešnej 
dobe? Aký by mal podľa teba kňaz byť, aby dokázal osloviť ľudí?

,,A tak pripodobnený Božiemu Synovi zostáva kňazom naveky.“ (Hebr. 7, 3)

Milan Cehlárik
26 r., Sereď, Trnavská arcidiecéza

�) Šesť rokov v seminári ma naučilo, 
aké ťažké a zároveň potrebné je budo-
vať bratské spoločenstvo. Spoločenstvo 
ľudí, ktorí sú na rovnakej ceste ako ja 
a ktorí ma chápu. Možno aj preto by 
som chcel odkázať mladším spolubra-
tom, aby nezabúdali na známu vetu 

- seminár nestojí na poriadku, ale na 
vzťahoch.

�) Ako povedal bl. Ján Pavol II., dar 
a tajomstvo - niečo, čo našim rozumom 
nedokážeme pochopiť, pred čím sa mô-
žeme len skloniť a v pokore ho prijať. 
Je to tajomstvo, ktoré do konca života 
môžem odhaľovať a aj tak ho úplne ne-
pochopím.

�) Mal by byť normálny. Blízky Bohu 
i ľuďom, aby dokázal byť tým pravým 
sprostredkovateľom a staviteľom mos-
tov.

Peter Drbohlav 
28 r., Senica, Bratislavská arcidiecéza

�) Po šesťročnej formácii v seminári 
si uvedomujem, že to bolo obdobie sĺz 
a radosti. Každá zmena bolí a vyvolá-
va rany. Najťažšie pre mňa bolo začať 

odznova – duchovný život! Je to čas, 
keď treba vyjsť z vybehaných koľají 
na úplne novú trať. Ale toto obdobie 
bolo aj časom radosti, a to zvlášť vtedy, 
keď som mohol intenzívnejšie pocítiť 
Božiu blízkosť a to, že som tu správne. 
Práve toto obdobie sĺz a radosti je veľ-
kým darom, pretože sú to orientačné 
body, keď sa mi podarí zablúdiť! Pán 
Boh to má všetko veľmi dobre premys-
lené! Vstup do seminára často akoby 
vytrhával z rodiny, kde sa každý cíti 
dobre, ale Boh sa nikdy nenechá zahan-
biť. Ak mu niečo obetujeme, on dá vždy 
viac. Je to ako taká hra „kto z koho“. 
Mám dvoch veľmi dobrých bratov a su-
per rodičov – od tých ma Pán na čas od-
lúčil a na oplátku mi dal �� spolubratov, 
niekoľko duchovných otcov, niekoľko 
duchovných mám!

�) Keď tak spätne uvažujem, tre-
ba povedať, že už pobyt v seminári je 
veľkým darom. Pretože tu bohoslovec 
spoznáva, aký bude jeho život s Bo-
hom. A myslím si, že už teraz je Boh 
k nám veľmi milosrdný. Počas štúdií 
sme mali možnosť vidieť kňazov, ktorí 
svoje kňazstvo nielen žili, ale boli ním 
napĺňaní. Preto pre mňa je kňazstvo 
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Marián Lukáč 
24 r., Štefanov, Bratislavská arcidiecéza

�) Život v seminári je ako napínavý 
film. Od prvej chvíle je človek v napätí,
ako to dopadne, nechýbajú tu mnohé 
náhle zvraty a nečakané situácie, ktoré 
niekedy potešia, inokedy sklamú alebo 
zarmútia. Na týchto situáciách sa boho-
slovec učí, čo je dobré, ako to má vyze-
rať, čo sa nemá a čo kňaza môže v živote 
stretnúť. A preto ak seminár bohoslovec 
pochopí správne, dokáže dať veľa. Mňa 
osobne seminár priviedol bližšie k Bohu 
viac ako kedykoľvek predtým. A okrem 
iných dôležitých vecí mi dal do cesty 
skvelých ľudí - priateľov, ktorí vedia 
podržať, aj keď sa všetko rúti. A čo mi 
seminár vzal? Neviem, ja som si ho is-
tým spôsobom užíval, ale asi mi z toho 
napätia a adrenalínu trocha zošediveli 
vlasy. A mladší bratia? Tí nech si urobia 
zo seminára domov, aby pre nich nebol 
len nevyhnutnou povinnosťou. Chala-
ni, snažte sa čo najlepšie využívať ten-
to krásny a požehnaný čas. Snažte sa 
čo najviac žiť v spojení s Kristom. Veď 
Jemu je všetko možné.

�) Nad tajomstvom a veľkosťou kňaz-
stva sa už zamýšľam dlhú dobu, veď 
aj na to sme v seminári. No čím viac sa 
ho snažím pochopiť, tým viac je pre mňa 
neriešiteľnou záhadou. Pozorujem však 
jeden fakt. Kňazstvo ma stále neskutoč-
ne nadchýňa a stále viac a viac fascinuje. 
Mať v rukách moc priviesť Boha na ol-
tár, či mať moc rozhrešiť od hriechov, to 
je skutočne nesmierne veľká vec. Preto 
je pre mňa kňazstvo, okrem iného aj po-
skytnutím mňa nehodného a hriešneho 
Bohu, ako nástroj ku konaniu veľkých 
divov, aby skrze mňa konal vo svete.

�) Všetko, čo robíme a čo nás stretá, 
a to sú aj mnohé povinnosti a neprí-

jemnosti, ak sprevádzame láskou a túž-
bou poslúžiť druhému, nás vie naplniť 
radosťou a spokojnosťou. Všimol som 
si, ak ľudia vidia, že ich má niekto rád, 
neskutočne ich to oslovuje a vedia prijať 
od takéhoto človeka rôzne odporúčania, 
poučenia a aj rôzne príkazy. Samozrej-
me, ak je všetko namierené pre ich dobro 
a spásu ich nesmrteľných duší. A preto 
aj kňaz musí mať jemu zverených ľudí 
rád. Musí na ňom byť vidieť zapálenosť 
a chuť rozdať sa v službe Bohu ako ver-
ný sluha a v službe ľuďom pre ich dobro 
a spásu. Dúfam a modlím sa, aby sme 
všetci boli takýmito kňazmi. Kňazmi, 
v ktorých uvidia ľudia Krista.

Vladimír Mikulec, Ing., PhD.
34 r., Lozorno, Bratislavská arcidiecéza

�) Seminár je pre mňa predovšetkým 
spoločenstvo, ktoré napriek rôznoro-
dosti pováh jeho členov smeruje ku 
spoločnému cieľu. Zveľaďujú v sebe 
dar povolania ku kňazstvu, aby boli 
s Kristom, ktorý ich potom cez predsta-
vených rozošle slúžiť ich bratom a ses-
trám. Zároveň sa v spoločenstve učia 
vzájomnej službe a poriadku, ktorý nie 
je len potrebou pre fungovanie každé-
ho spoločenstva ľudí, ale aj osobného 
a duchovného života. Čo nič nestojí, za 
nič nestojí. Ak aj život v seminári zna-
mená isté obmedzenia, iste viac dáva 
ako berie. Mne umožnil prehĺbiť život 
s Kristom a jasnejšie vidieť jeho tvár 
v blížnych. Mladších spolubratov by 
som chcel povzbudiť, aby sa snažili 
úprimne žiť spoločenstvo s Kristom 
a bratmi v seminári a neuhýbali  nároč-
nosti na seba v duchovnej, ale aj intelek-
tuálnej formácii. Čím ťažšie na cvičisku 

– tým ľahšie na bojisku.
�) Znamená pre mňa predovšetkým 

neustále sa obnovujúcu odpoveď 
na Pánovu výzvu Poď za mnou. Byť 
blízko Ježiša, aby cezo mňa mohol pri-
tiahnuť k sebe aj tých, ku ktorým bu-
dem poslaný.

�) Kňaz by podľa mňa mal byť mu-
žom modlitby, ktorý zo svojho vzťahu 
s Kristom čerpá silu byť mužom obe-
ty pre tých, ku ktorým je poslaný. Mal 
by mať otvorené a citlivé srdce pre 
všetkých bez rozdielu, napriek tomu 
nikdy neuhnúť z požiadaviek auten-
tickej Kristovej náuky, ktorú predkla-
dá Cirkev. Iba vtedy dokáže formovať 
iných, ak aj sám svoj život premieňa 
podľa vzoru svojho Majstra.

Radovan Rajčák 
25 r., Radošovce, Bratislavská arcidiecéza

�) Seminár sa pre mňa stal skutočne 
domovom. Domovom zvláštneho dru-
hu. Pretože základným predpokladom 
seminára je, že človeku sa bude niečo 
brať a čosi sa mu bude dávať. Bez toho 
by seminár nemal zmysel. Preto toto 

„bratie“ a „dávanie“ vnímajme ako 
čosi dobré a potrebné, nie ako „nutné 
zlo“. Najprv sa to všetko javí ako čosi 
hrozné, ale s odstupom šiestich rokov 
vidím, že tie „bratia“ a „dávania“ stáli 
za to a som im nesmierne rád. Mladším 
spolubratom by som odkázal len jedno: 
aby neboli priemernými bohoslovca-
mi; aby mali záujem o to, čo učí Cirkev 
a s veľkým zanietením to aj žili. Použil 
by som slová pápeža Benedikta XVI.: 

„Nebojte sa kráčať proti prúdu a byť ne-
moderní.“

�) Otázka je veľmi správne polože-
ná. Kňazstvo je skutočne dar. Občas na 
mňa doľahne bázeň z tej veľkej hodnos-
ti a moci, ktorá je spojená s katolíckym 
kňazstvom. Veď na príkaz ktorého 

z ľudí zostúpi Všemohúci Boh na tento 
svet? Jedine na slovo kňaza - pri preme-
není. Kto má takú zodpovednosť pred 
Bohom za duše jemu zverené? Nie je to 
ani politik, ani lekár, ani učiteľ, ale jedi-
ne kňaz. Je to skutočne veľká milosť byť 
Kristom, ktorý prišiel, aby nám slúžil. 
Pri myšlienke na to, že dostanem po-
diel na jeho kňazstve sa skutočne cítim 
nehodným. Istotu mi však dodáva fakt, 
že to On ma zavolal, že ma chcel. Ja som 
odpovedal na Jeho volanie, nie je to môj 
výmysel. Keď teda Boh dá veľkú úlohu, 
úžasný je v tom, že dá aj silu ju plniť.

�) Kňaz by mal predovšetkým zostať 
kňazom s vlastným božským charak-
terom. To znamená vernosť podstate 
katolíckeho kňazstva. Tá so sebou nesie 
vnútorný a aj vonkajší charakter (ve-
domie, kto som ako kňaz, aká je moja 
dôstojnosť, rozmer služby, iný odev, iné 
priority). Zároveň by mal zostať plne 
ľudským, pretože žije a pracuje s ľuď-
mi. Ináč kňazovi hrozí, že ľudia nebu-
dú rozumieť jemu a on nebude správne 
chápať ich. Osloviť ľudí ... Podľa mňa 
kňaz najhlbšie osloví, keď sa o to pre-
stane snažiť ako kultúrny referent, soci-
álny pracovník, manažér alebo „jeden 
z davu“. Ľudí dnes môže pohnúť skôr 
autenticita jeho života vtelená do kon-
krétnych skutočností: čo najdôstojnej-
šom a najkrajšom slávení liturgie, zása-
dovosti, čo sa týka disciplíny či náuky 
Cirkvi a jej dodržiavania, vo vernom 
plnení povinností a intenzívnom du-
chovnom živote. Bez toho kňazovi hro-
zí, že sa vo svete vyčerpá (bez týchto 
pevných základov), až sa napokon zo-
sype.

Spracoval Martin Neumann
Foto: Ľubomír Urbančok
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A tak z tejto pozície nechcem mož-
no hovoriť o nastúpení na cestu ako 
skôr o ceste samotnej. Ceste, ktorú 
sme, ja a moji spolubratia diakoni, 
zdolávali šesť rokov, no napriek tomu 
sa nám teraz, pri pohľade späť, zdá 
ako zopár dní. Za ten čas, ktorý som 
strávil za múrmi seminára, som mo-
hol zažiť mnoho situácií, ktoré boli 
na prvý pohľad bežné a rutinné, no 
v skutočnosti nimi Boh riadil môj ži-
vot. Hovorí sa, že ak ide všetko ľah-
ko, niečo nie je v poriadku. Ak to je 
naozaj tak, tak ja som v poriadku až-

-až. Prostredníctvom mnohých ma-
lých prekážok, ktoré mi prichádzali 
do cesty, som sa mohol učiť dôvero-
vať Bohu, spoznával sám seba a zis-
ťoval, že vlastnými silami človek veľa 
nedokáže. Iba vtedy, keď si prizná 
svoju krehkosť a bezmocnosť, môže 
vstúpiť Boh, ktorý nás vedie. Zrejme 
aj toto ma priviedlo k poznatku, že 
najväčší boj, ktorý bohoslovec musí 
v seminári zviesť, nie je boj so se-
minárnym poriadkom, spolubratmi 
či predstavenými, ale práve boj sám 
so sebou. Zápasov, ktoré som musel 

Keď sa dnes otočím, vidím rieku 
s mnohými zásahmi, zásahmi Boha. 
Narodil som sa do nie najzbožnejšej 
rodiny. Pokrstený som bol len vďaka 
známosti z dôvodu: „Veď raz, keď sa 
bude ženiť...aby mal.“ Prozreteľnosť 
zasiahla už tým, že som sa narodil. 
Babka ma vodila do kostola a ako 
malému chlapcovi sa mi zapáčili dôs-
tojné obrady a oblečenie kňaza. V de-
viatej triede základnej školy som mal 
pomerne vážnu dopravnú nehodu. 
Na bicykli som vletel autu do cesty. 
Druhýkrát som sa narodil. Po chvíli 
som sa prebral v priekope. So stra-
chom a modlitbou na perách som na-

stúpil na gymnázium. Bál som sa, aké 
bude štúdium. Pochádzam z dediny 
a bál som sa prijatia spolužiakmi, kto-
rí boli z mesta. Pán Boh ma obdaroval 
úžasnými ľuďmi a najkrajšími štyrmi 
rokmi. Prvé silné lásky, množstvo 
priateľov a hlavne dobré príklady 
dobrých kňazov. Avšak Boh ostal na 
okraji záujmu. Mal som mnoho pria-
teliek, ba prežil som aj veľmi čistú 
a hlbokú lásku, ale čím viac som mal 
rád jednu osobu, chcel som mať rád 
viac ľudí. V maturitnom ročníku som 
si podal len jednu prihlášku, a práve 
do bratislavského seminára. Napriek 
vzdialenosti od rodného Východu 
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Skúste sa posadiť a obzrieť

vybojovať, bolo mnoho, no každý 
z nich ma niečomu naučil a niekam 
posunul. Aj drobné každodenné sta-
rosti, ktoré som musel prekonávať, 
mi niekedy ukazovali cestu ako ďalej. 
Zdanlivo bežný život ma postupne 
učil novým veciam. Takto som sa mo-
hol denne presviedčať o tom, že Boh 
ma nikdy neopustil a je stále pri mne, 
len možno práve v tejto chvíli neho-
vorí ku mne spôsobom, aký by som 
ja očakával, a chce, aby som hľadal 
a načúval jeho hlasu. No musím pri-
znať, že boli aj hmatateľnejšie dôkazy 
Božej starostlivosti o mňa. Za všetky 
spomeniem jeden, ktorý sa odohral 
v nedávnej minulosti a naozaj ma 
prekvapil. Bolo to v jeden večer, keď 
som hľadal odpoveď a tá akosi stále 
neprichádzala. Keď už som bol zmie-

rený s tým, že v ten večer Boh na moju 
otázku neodpovie, prišla mi smska 
z čísla, ktoré som nepoznal, a ozna-
movala mi, že na druhý deň ráno bude 
za mňa odslúžená sv. omša. Čítal som 
ju niekoľkokrát a potom začal ďako-
vať Pánovi za rýchlosť, s akou dokáže 
upokojiť naše vystrašené duše.

Mohol by som pokračovať a hovoriť 
o rôznych iných každodenných drob-
nostiach, ktoré sa nám nezdajú byť 
niečím mimoriadnym, ale v skutoč-
nosti sú slovami Boha, ktorý k nám 
každý deň hovorí. A to, že niekedy 
nepočujeme, je skôr spôsobné tým, 
že sa nám nechce objavovať nové spô-
soby, ktorými k nám vždy originálny 
Nebeský Otec hovorí. 

Milan Cehlárik, �. ročník

Vždy, keď sa niekde hovorí o svedectve povolania, prvé, čo mi príde na rozum, je 
výpoveď o akomsi nadprirodzenom Božom zavolaní, a keď sa v tomto príbehu 
nespomenie minimálne otvorené nebo alebo chodenie po vode, je to pre čitateľa 
alebo poslucháča nuda. Asi aj preto som nikdy príliš neobľuboval hovoriť o svojom 
povolaní, lebo mi prišlo „príliš všedné“. Žiaden zázrak, žiaden Archanjel Gabriel, 
žiadny prorocký sen. Len tichá a stále neutíchajúca myšlienka – čo ak Boh volá aj 
mňa? Preto som si vždy myslel, že nemám čo povedať a nemám čím zaujať. 

Čas! Nikto nemá čas; čas sú peniaze... Čas! Neviditeľný prúd, ktorý nás miestami 
strháva, miestami len tíško unáša. „Tichá voda brehy myje.“ Človek je loďka v tom-
to prúde rieky času,  unášajúceho nás vpred. Len človek sa dokáže pootočiť a vidí, 
akú ryhu čas zanechal a ako ho formoval.
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som tu spokojný. Vďaka mojej dobrej 
známej som bol tesne pred nástupom 
do seminára v Medžugorí. Tam som 
spoznal krásu vzťahu biedneho člo-
veka s úžasným Bohom. 

Každý deň je turbulenciou prúdu 

času. Behom sekundy sa dokáže zme-
niť svet, ale vždy príde pokojná tíšina, 
keď si môžeme oddýchnuť. Skúste sa 
posadiť a obzrieť...

Michal Hodul, �. ročník

Sviatosť svätenia sa udeľuje v rámci 
eucharistie. Táto skutočnosť je veľmi 
dôležitá a má viac teologický než prak-
tický význam. Záznamy v apoštolskej 
tradícii dosvedčujú zvyk, že už v �. sto-
ročí bolo umiestnené biskupské svätenie 
v rámci eucharistie. Eucharistia nielen-
že neodvracia pozornosť od vlastného 
udelenia svätenia, ktorej jadro tkvie vo 
vkladaní rúk a konsekračnej modlit-
be, ale umožňuje jej hlbšie pochopenie 
v eucharistickom zmysle. Stredoveké 
liturgické knihy umiestňujú vysviac-
ku na záver sobotného pôstu a vigílie 
nedele. Práve pri úsvite nedele sa Pán 
zjavil svojim najbližším. Podobne aj vy-
svätený služobník predstavuje pre Cir-
kev sviatostné zjavenie Vzkrieseného. 
Od vysvätených služobníkov sa žiada, 
aby z kňazskej služby, v podriadenosti 
pôsobenia Ducha Svätého, bolo zjavné 
pôsobenie Vzkrieseného, ktorý prináša 
spásu.

„Keď je všetko náležite pripravené 
a veriaci sú zhromaždení, sprievod sa ube-
rá kostolom k oltáru.“ (Rímský pontifikál)

Obrad kňazskej vysviacky začína 
slávnostným vstupom. Počas neho asis-
tencia, svätenci a svätiteľ pristupujú 
k Božiemu oltáru, na ktorom sa bude 
odohrávať slávenie eucharistie. Cesta 
k oltáru umožňuje kňazom pri vy-
sviacke prejsť v jednom okamihu celý 
svoj život a uvedomiť si, že každý jeho 

moment je orientovaný k oltáru. Zhro-
maždení veriaci, príbuzní, rodičia sú 
súčasťou akéhosi príbehu, ktorý napí-
sal do života toho, ktorý má byť za nie-
koľko chvíľ vysvätený za prostredníka 
medzi Bohom a ľuďmi. Keď stojíme v 
Božej prítomnosti, pravdepodobne pr-
vým pocitom, ktorý prežívame a ktorý 
v nás vzbudzuje Duch svätý je pocit ne-
hodnosti. Pane odíď odo mňa, lebo som 
človek hriešny (Lk �,�). Pohľad však 
nezostáva uzatvorený v našom hriechu 
a našej nehodnosti, ale v milosrdnej 
láske Boha, ktorý je naším milujúcim 
Otcom. 

„Diakon volá jednotlivých kandidátov 
po mene. Každý z nich odpovie: Tu som“ 

(Rímsky pontifikál)

Obrad samotnej vysviacky začína 
predstavením kandidáta a jeho prija-
tím do presbytéria v rámci bohosluž-
by slova, po hlásaní evanjelia. Sila slov 

„Tu som“ prekvapuje. Ich vzorom je 
odpoveď Panny Márie na slová anjela: 

„Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova.“ (Lk �,��) Tieto slo-
vá Márie predstavujú plné darovanie 
sa, definitívne, bez požiadaviek záruky,
obmedzení, podmienok, bez vlastných 
želaní. Je to úplne odovzdanie seba sa-
mého, vlastného tela, vlastného dobra, 
vlastnej vôle. Slovami tu som si Mária 
nevolí určitý projekt, ale Boha samého. 
Otvára sa plodnosti. Odpoveď veriacich 

„ADSUM“
„Bolo nás viac ako štyridsať kandidátov, ktorí sme na vyzvanie odpovedali: Adsum. Tu som. 
Ten slnečný letný deň zostáva nezabudnuteľným vrcholom života.“ Takto si zaspomínal 
vo svojej autobiografii kardinál Ratzinger - Svätý otec Benedikt XVI. na deň svojej kňazskej
vysviacky. Deň kňazskej vysviacky sa stáva pre každého kňaza nezabudnuteľným zážit-
kom. V tento deň Ježiš Kristus skrze biskupa spečatí svoju lásku k tomu, ktorého povolal, 
aby slúžil ako Alter Christus, tým, že vpíše do duše nezmazateľný znak tejto veľkej milosti.

OBJEDNÁVKA ČASOPISU

(objednávkový lístok z čísla 3-2012/2013, jún 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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Avej záhrade. „Otče môj, ak je to možné, 
nech ma minie tento kalich, ale nie ako 
ja chcem, ale ako ty chceš“ (Mt ��,��). 
To sú slová Spasiteľa sveta, ktorý sa 
v modlitbe, dôvernom rozhovore so 
svojím otcom pripravoval na vykupi-
teľskú obetu. Kandidát kňazstva ležiaci 
tvárou k zemi vzýva orodovanie tých, 
ktorý sa dokonale počas svojho života 
pripodobnili Kristovi. Klaňanie, slabosť, 
intenzívna prosba, úplná bezbrannosť 
sú hlavnou náplňou prostrácie. 

Obnov v ich vnútri Ducha Svätosti
Po litániách k všetkým svätým a krát-

kej modlitby biskup mlčky vkladá svo-
je ruky na hlavu svätencov. Na kňaza 
vkladajú ruky i ostatní kňazi, lebo majú 
jedného a toho istého ducha kňazstva. 
Kňaz má síce moc ducha kňazstvo prijať, 
ale nemá moc ho dať. Preto kňaz nesvätí. 
Pri kňazskom svätení svätí biskup, kňaz 
vkladá ruky len ako znamenie (Hippo-
lit Rímský, Apoštolská tradícia). Z ticha, 
ktoré nasleduje v celom zhromaždení 
sa rodia slová konsekračnej modlitby. 
Text konsekračnej modlitby je staroby-
lého pôvodu, s niektorými obmenami 
ho nachádzame už v �v. Veronskom
sakramentári zo �. storočia. Vkladaním 
rúk biskupa a konsekračnou modlitbou 
sa stávajú svätenci Kristovými kňazmi 
naveky. Do ich duše bola vpísaná ne-
zmazateľná pečať Kristovho kňazstva. 
Aby táto sviatosť, pôsobiaca neviditeľne 
v duši kňaza bola znázornená aj navo-
nok, kňaz je oblečený do kňazského rú-
cha a jeho ruky sú pomazané krizmou. 
Symbolická účinnosť oblečenia vo vzťa-
hu ku kultu je dosvedčená už v Starom 
zákone. Keď na seba bral slávnostné rú-
cho. A keď ho odeli všetkými odznakmi 
(kňazskej) dôstojnosti, keď vystupoval 
k svätému oltáru, keď (aj sám) pridal slá-

vy posvätnému obleku (Sir ��,��). Krása 
liturgického oblečenia je teda akoby 
odleskom Božej slávy. Veľkoleposť Áro-
novho kňazského rúcha sa tiež pripo-
mína v starobylej modlitbe biskupského 
svätenia, v ktorej sa prosí, aby Boh daro-
val novému biskupovi milosť žiariť svo-
jimi mravmi a činmi tak, ako sa skvela 
nádhera zlata a žiara šperkov starozá-
konných rúch. Bez vnútornej krásy za-
sväteného života pohlteného službou 
sa však každá vonkajšia okázalosť stá-
va prázdnotou či demonštráciou moci, 
pričom obe sú veľmi vzdialené tomu, 
čo znamená sláviť kresťanskú liturgiu. 
Po oblečení posvätných rúch biskup 
maže napokon kňazovi ruky. Poma-
zanie krizmou zviditeľňuje zmysel du-
chovného pomazania, ktorý sa uskutoč-
ňuje pri konsekračnej modlitbe. Obrad 
vysviacky končí odovzdaním obetných 
darov. Význam slov a odovzdanie da-
rov zdôrazňuje ekleziálny charakter eu-
charistickej obety a povzbudzuje kňa-
za k existenciálnej účasti na tajomstve 
Pánovho kríža. Týmto posledným ges-
tom, ktoré predpisuje Florentský koncil 
k nutnosti pre platné udelenie svätenia, 
sa stáva svätenec vysväteným služobní-
kom. V Máriinej škole, ktorá stála pod 
krížom svojho milovaného Syna, bude 
celý život prinášať v mene ľudu obetu 
Kalvárie a vykonávať úlohu prostrední-
ka medzi Bohom a ľuďmi. Svätá omša sa 
stane stredobodom, vrcholom a prame-
ňom každej jeho činnosti, z ktorej bude 
prameniť celý jeho kňazský život.

Ľubomír Urbančok
(Článok je inšpirovaný knihou Vi�orio

Francesco Viola OFM: Zde Jsem, Krystal 
OP, Praha ����) 

Foto: Ľubomír Urbančok

„Bohu vďaka“ na slová biskupa, ktorými 
kandidáta prijíma do spoločenstva kňa-
zov, vyjadruje, že ide o dar Božej milos-
ti.

Chcem
Po homílii sa svätiteľ v mene celej 

Cirkvi pýta na úmysel svätencov pri-
jať posvätný rád kňazstva. Kandidáti 
vo svojej odpovedi vyjadrujú svoj slo-
bodný súhlas vložiť svoj život do rúk 
Cirkvi. Pre každú sviatosť je typický 
dvojčlen dar - záväzok. Prijatie daru svä-
tenia konkrétne vyjadruje ochotu vziať 
na seba záväzky spojené s darom kňaz-
stva. Podobne, ako bol pri zvestovaní ne-
vyhnutný slobodný súhlas Matky Božej, 
takisto je potrebný aj pri prijatí sviatosti. 
Naša slobodná vôľa nám Boží dar neza-
sluhuje, ale činí nám ho možným. Prijať 
kňazské svätenie znamená pre svätenca 
prijať najväčší dar vo svojom živote. Byť 
kňazom znamená vyznanie viery spojiť 
s obetou vlastného tela a vlastnej krvi 
až k plnému pripodobneniu sa Kristovi, 
kňazovi, ktorí obetuje sám seba. Zname-
ná to dávať svoj život každý deň. Kňaz 
nemá nikdy voľný deň, vykonávanie 
služby ho žiada celého: jeho zmýšľanie, 

city, vôľa, sila, telo, 
veci, peniaze. 

Po tom, ako 
kandidát vyjadril 
niekoľkonásobný-
mi odpoveďami 
na otázky biskupa 
svoju túžbu slúžiť 
plne Cirkvi a veria-
cim, ako prostred-
ník medzi Bohom 
a ľuďmi, jednotli-
vo každý kandidát 
vkladá svoje ruky 
do rúk biskupa 

a sľubuje mu a jeho nástupcom úctu a po-
slušnosť. Ide o gesto, ktoré sa do bohosluž-
by dostalo z feudálnych rituálov: vazal 
sa ním podriaďoval feudálnemu pánovi 
a v karolínskom období sa s ním spojil 
aj sľub poslušnosti. Toto gesto vytváralo 
veľmi osobne prežívaný zväzok, ktorý 
zaväzuje obe strany, svätiteľa i svätenca. 
Vzťah medzi kňazom a biskupom nie 
je len akousi marginálnou záležitosťou. 
Kňaz vykonáva svoju službu v plnom 
spoločenstve s biskupom a z jeho po-
verenia. Biskup prepožičiava pre pôso-
benie kňaza svoju moc učiť a ohlasovať 
evanjelium. Môžeme tu zmieniť aj slová 
sv. Františka z Assisi, ktoré adresoval 
svojim bratom: „Je totiž mnoho rehoľ-
níkov, ktorí pod zámienkou, že majú 
lepší názor, než je to, čo im predstave-
ní prikazujú, sa obzerajú späť (Lk �,��) 
a vracajú sa k tomu, čo vlastnou vôľou 
odvrhli (Prís ��,��). Tí sú ako vrahovia, 
pretože svojím zlým príkladom zahubia 
mnoho duší.“

Padol tvárou k zemi a modlil sa
Týmito slovami charakterizuje evan-

jelium Ježiša, ktorý sa modlí v olivo-
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V súzvuku svedectiev z minulosti sa 
ozývajú aj hlasy výnimočných vyzná-
vačov, učiteľov a duchovných pastie-
rov, svätcov a svätíc v najrozličnejších 
životných stavoch  a povolaniach. Ne-
chýbajú ani svedectvá mučeníkov vie-
ry. Čo znamenala a spôsobovala viera 
v životoch toľkých viac alebo menej 
známych ľudí?

Viera je dar
Vieru si nemôže dať nikto sám. Kaž-

dý veriaci ju dostáva ako veľký a ne-
zaslúžený dar. Pán Boh však používa 
ľudí – ľudí, ktorí sa nechali obdarovať, 
aby sa postaral a obdaroval aj tých, 
ktorí ešte neveria. Dar viery mení 
srdce človeka, privádza ho k pravde 
o sebe a človek tak spoznáva nanovo 
seba samého ako Bohom chceného 
a stvoreného, ako Bohom milované-
ho a vykúpeného. Človek, ktorý uverí 
Bohu, vo viere spoznáva zjavujúceho 
sa milujúceho Boha a svoju hodno-
tu v Božích očiach. Takto vstupuje 
do novej „logiky“ žitia svojho života. 
Je to logika daru, darovania sa a teda 
lásky a v tejto logike sa veriaci naozaj 
stáva povoľným nástrojom v Božích 
rukách pre odovzdávanie viery ďalej. 
Takto sa tento vzácny dar viery dostá-
va aj k nám a ponúka sa aj nám ľuďom 
tretieho tisícročia. Dar môžeme prijať 
alebo odmietnuť, po dare môžeme 
túžiť alebo nám môže byť ľahostajný, 
o dar môžeme prosiť alebo ním po-
hŕdať. Ak teda hovoríme, že sme ve-
riaci, je v tomto vyjadrení aj rozmer 
a vedomie obdarovania. Vo svetle 
viery spoznávame, že sme milovaní 
Bohom, túto lásku prijímame do sŕdc, 
z nej žijeme a ju túžime dávať ďalej. 
Svätý Jakub sa vo svojom liste pýta: 

„Bratia, čo osoží, keď niekto hovorí, 
že má vieru, ale nemá skutky? Môže 
ho taká viera spasiť?“(Jak �, ��) Skut-
ky veriaceho sú svedectvom o Bohu, 
ktorý je Láska. Kto zakúsi Božiu lás-
ku, zažije bezpodmienečné prijatie 
a zároveň aj vlastnú obmedzenosť 
a neschopnosť konať čokoľvek len sám 
zo seba. Toto poznanie však nie je za-
hanbujúce, ale uzdravujúce, pretože 
svoju skutočnú hodnotu spoznávame 
v Božom pohľade na nás, v pohľade 
Toho, ktorý je Láska. A takáto viera 
potom nie je bez skutkov. Je to dar 
stvárňujúci život človeka a následne 
aj svet a kultúru.

Verím, pomôž mojej nevere!
Možno sa nám teraz natíska otáz-

ka – som teda naozaj veriaci? Je moja 
viera taká, aby bola počiatkom spásy 
a záchrany môjho života? A možno 
by sme teraz v tichej modlitbe naj-
radšej opakovali slová muža – otca 
chlapca posadnutého nemým duchom 
z Markovho evanjelia, ktorému spolu 
s ostatnými Ježiš vyčítal nedostatok 
viery – „A chlapcov otec hneď vykrí-
kol: „Verím. Pomôž mojej nevere!“(Mk 
�, ��) Myslím si, že to nie je zlý začia-
tok. Viera je aj spoznanie vlastnej úbo-
hosti a odkázanosti na Boha, ktorý nás 
chce obdarovať. Slová – verím, pomôž 
mojej nevere – sú modlitbou veriace-
ho na ceste. Sú to slová človeka, ktorý 
si je vedomý, že nerozumie všetkému, 
sú to zároveň slová túžby po zmene 
svojho života a života svojich blízkych 
a sú to slová, v ktorých sa ozýva dô-
vera, že nie sú vypovedané zbytoč-
ne. Boh odpovedá na volanie človeka, 
Kristus prišiel, aby nás vykúpil a toto 
jeho vykupiteľské dielo nám neustále 
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YViera – tá istá včera i dnes
Čas ubieha veľmi rýchlo a možno sme si to ani neuvedomili a väčšiu časť Roku vie-
ry, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI., máme už za sebou. V rozličných príhovoroch 
a katechézach upriamujeme svoju pozornosť na tento vzácny poklad, ktorým je naša 
viera. A možno sme si tiež položili otázku: čo znamená – verím, som veriaci?

Viera stvárňuje
Ak sa pozrieme do minulosti, mô-

žeme obdivovať obrovskú inšpiráciu, 
ktorou bola viera pre umenie. Nádher-
né chrámy postavené nielen s citlivým 
zmyslom pre krásu, ale aj s architek-
tonickou a matematickou presnosťou 
a remeselnou zručnosťou, hudba pre-
požičiavajúca viere svoje najkrajšie 
tóny a melódie, obrazy či sochy, v 
ktorých sú umelecky zachytené a pre-
rozprávané tajomstvá vzťahu Boha a 
človeka.  Vplyv kresťanstva na kultú-
ru je nepopierateľný. To však zname-
ná, že vplyv viery na ľudí – umelcov 
či objednávateľov týchto majstrov-

ských diel bol veľmi významný. 
Ak viera stvárňovala umenie, zna-
mená to, že stvárňovala konkrétnych 
ľudí – umelcov či mecenášov umenia. 
Viera však stvárňovala aj život oby-
čajných chudobných ľudí. Prítomnosť 
kostolíkov či kaplniek aj v odľahlých 
dedinkách, kríže na cestách, kríži-
ky na stenách v sedliackych domoch 
svedčia o tom, že ľudia niesli svoje 
každodenné kríže posilňovaní vierou. 
Tie najkrajšie ľudské hodnoty darova-
nia sa a vernosti v manželstve v dob-
rom i zlom, v starostlivosti o rodinu 
a vo výchove detí boli vierou chránené 
a povznášané k plnosti svojho zmyslu. 
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Výhercom z minulého čísla je Laura Krecinová, Sereď. Srdečne  gratulujeme 
a posielame vecné ceny a ročné predplatné nášho časopisu.

Metod Rehorčík

Tajnička

Podarilo sa Vám vyriešiť našu tajničku? Pošlite nám správne riešenie 
SMS-kou, spolu s vašou adresou na číslo ���� ��� ��� alebo klasickou poš-
tou na adresu redakcie.

�� ���������	�������������������������������������

� �������������������������� ��!����� ���"�#���$���%�&���'���(�)�����(���������$���(!��������������

���*�����+���(��"�$��#�����������������%"������� ������

, -��������������������(�����#����������"�� �� �������"�����!��.��

/ ����(�������#(�����)����#(�����0	��������������

1 2�������)34)�������������3"�����4*��(���)������!%������)� �����

5 �����������������)�% �����)�

6 ����"����������!��������%(������'�#�

����� �� ���	���������

�

�

,

/
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� - Skratka Kódexu kánonického práva (po latinsky)

� - Typ nepriepustnej horniny zloženej z jemných častíc / Svätec, biskup, 
�. storočie, žiak apoštola Jána, umučený pre Krista hodením divej zveri

� - Bájna postava chlapca, ktorý vyrastal medzi zvieratami v džungli

� - Spoj, letecký, autobusový, telefónny... (inak)

� - Zviera obľúbené cestovateľmi v púšti, lebo vydrží dlho bez vody

� - Viacero ostrovov blízko seba

� - Sedemnásty pápež v poradí, je svätý

sprítomňuje Cirkev, ktorú založil. Cir-
kev je vernou strážkyňou a sprostred-
kovateľkou viery, ktorá nás môže spa-
siť. My všetci, čo sme prijali sviatosť 
krstu, stali sme sa z hľadiska cirkev-
ného práva veriacimi. Toto označe-
nie však hovorí o vnútornej zmene 

– o nezmazateľnom znaku, ktorý nám 
vtlačil krst. V tejto sviatosti bol do nás 
naštepený boží život – v Kristovi sme 
sa stali božími deťmi. Viera je teda 
pre nás určite možná, pretože sme Bo-
hom obdarovaní otcovským vzťahom. 
Možno však ešte potrebujeme v tichej 
modlitbe prosiť – Pane, pomôž mojej 
nevere. No ten, kto sa modlí, už verí. 
A ak verí, tak je obdarovaný a ak je ob-
darovaný, mal by byť aj vďačný. Táto 
vďačnosť by sa mala prejaviť aj v na-
šom živote a skutkoch. Duchovní au-
tori hovoria, že Boh sa v štedrosti za-
hanbiť nedá. A tak, možno aj tento rok 
viery je pre nás ponukou, skúmať svo-

je srdce a znovu v ňom objaviť vzácny 
dar viery. Možno sa nám bude zdať 
chatrný a zanedbaný. Ale skúsme ho 
s láskou a vďačnosťou uchopiť a začať 
podľa neho žiť a usporiadavať svoje 
každodenné rozhodnutia. Boh sa urči-
te zahanbiť nedá. 

Viera menila životy konkrétnych 
ľudí a menila aj svet tým, že inšpirova-
la diela človeka. Je tá istá včera i dnes, 
je tá istá, či ide o jednoduchého člove-
ka, alebo o významného teológa. Toto 
nám garantuje Cirkev, založená Ježi-
šom Kristom z vôle Nebeského Otca 
a sprevádzaná pomocou a milosťami 
Ducha Svätého. Táto viera menila svet 
v minulosti a môže ho meniť aj dnes, 
a môže zmeniť aj naše životy, pretože 
je tá istá včera i dnes v celej svojej sile 
a kráse.

Július Pomšár
Foto: Ľubomír Urbančok
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ocitneme priamo v Paríži roku ����. 
V meste vrcholia revolučné nálady 
a uprostred tohto všeobecného chao-
su Cose�e (Amanda Seyfried), ktorá
už dospela a žije pod ochranou Valje-
ana, stretáva mladého revolucionára 
Mariusa (Eddie Redmayne). Marius 
sa musí rozhodnúť medzi láskou ku 
Cose�e a priateľmi, ktorí sa chystajú
postaviť na barikády a začať revolú-
ciu. Príbeh sa značne zdramatizuje, 
keď sa do víru revolúcie zapletie aj 
Valjean a jeho neustály prenasledova-
teľ komisár Javert. 

Môj osobný dojem
I keď som Bedárov videl viac-

krát, ani raz ma nenudili. Fantastic-
ky stvárnené postavy vynikajúcimi 
hercami, ako sú Hugh Jackman či môj 
obľúbený Russell Crowe, dodávajú filmu
veľkolepý ráz. Pri scénach s Anne Hatha-
way som mal neraz „slzy na krajíčku“ 
a myslím, že nik neodolá priam rozpráv-
kovému príbehu lásky medzi Amandou 
Seyfried a Eddie Redmayom. Prekrásny 
dynamický dej doslova nabitý úžasnými 
piesňami je sem-tam spomalený, keď cez 
slová niektorej z piesní nahliadneme do 
vnútorného života jednej z postáv. Hlbo-
ké myšlienky o odpustení, spravodlivosti, 
novom začiatku a láske vo vás určite za-
nechajú dojem a túžbu vidieť film opäť.
Je veľmi povzbudivé, že v dnešnej dobe 
sa niekto rozhodne aktualizovať takéto 
myšlienky a v novej podobe ich ponúk-
nuť širokým desakralizovaným masám 
ľudí. Myslím, že každý veriaci človek 
nájde v Bedároch mnoho povzbudenia 
a posilnenia na ceste viery a neveriacich 
film privedie k tomu, aby sa zamysleli,
no každý z neho bude mať určite hlboký 
zážitok. Jediné, čo môžem filmu vytknúť,

je skutočnosť, že sa nepridržiava doko-
nale svojej pôvodnej knižnej predlohy 
od Huga, ale to mu hádam každý divák 
poľahky odpustí. Taktiež si treba uvedo-
miť, že keďže ide o muzikál, je viac ako 
�� percent textov vo filme spievaných.
Kto teda nemusí takýto „divadelný“ štýl, 
môže sa miestami nudiť, no pre kvalitu 
spevu aj hudby to nepredpokladám.

Čo vám, drahí čitatelia, napísať na zá-
ver? Hoci som sa stretol s rôznymi názor-
mi na tento film, medzi ľuďmi osobne aj
v internetových diskusiách, sám za seba 
vám musím povedať: Pozrite si ho! Urči-
te neoľutujete! Myslím si, že je to jeden 
z najkvalitnejších filmov, ktoré som 
za posledný čas videl, a nemyslím teraz 
kvôli efektom :). Hoci Bedári už v kinách 
nie sú, určite v čase, keď budete čítať ten-
to článok, budú niekde v predaji. Takže, 
vám na záver prajem už len: Príjemný 
zážitok z filmu ;)

Martin Mosný
Foto: Internet

Les Misérables

Bedárov natočil Tom Hooper v roku 
���� podľa rovnomenného televízne-
ho muzikálu z roku ����. Ten však na-
šiel svoju inšpiráciu inde. Originálny 
príbeh vznikol v ��. storočí spod pera 
známeho francúzskeho spisovateľa Vik-
tora Huga. V pôvodnom románe Bedári 
(vydanom v roku ����) sa Hugo snaží 
reagovať na spravodlivosť v spoločnosti, 
teda skôr nespravodlivosť, ktorá sa diala 
vo Francúzsku v prvej polovici ��. sto-
ročia. Hugo sa zameriava na ľudskú 
dôstojnosť, ktorá patrí každému človeku 
rovnako, či je bohatší či chudobnejší, či 
je známym politikom alebo bežným „vy-
kladačom tovaru v supermarkete“. Nech 

je človek správcom veľkého majetku 
alebo posledným trestaným galejníkom, 
vždy má pred Bohom rovnakú hodnotu.

Práve príbeh jedného takého galej-
níka vytvára ústredný dej celého filmu.
Hlavná postava Jean Valjean (Hugh 
Jackman) sa po odpykaní svojho trestu 
snaží znovu dostať do bežného života. 
Je však nútený túlať sa Francúzskom 
a byť každým opovrhnutý. Po stretnutí so 
skromným biskupom Myrielom (Colm 
Wilkinson) Valjean mení nielen svoj po-
hľad na svet, ale aj svoju identitu, a dej sa 
posúva o niekoľko rokov dopredu, kde 
už vystupuje ako pán starosta Madei-
lene v malom francúzskom mestečku. 

Príbeh sa však značne zamo-
tá, keď miestny policajný ko-
misár Javert (Russell Crowe) 
v Madeilenovi spozná práve 
trestaného galejníka Valjeana 
a začne ho prenasledovať. Si-
tuáciu mu sťaží aj dievčatko 
Cose�e, o ktorom sa jej matke
Fantine (Anne Hathaway) pri 
smrteľnej posteli zaviazal, že 
sa oň postará. Valjeanovi sa 
aj s malou Cose�e podarí ujsť 
a začať nový život, a tak sa 
príbeh presúva opäť o niekoľ-
ko rokov dopredu.

V ďalšej časti filmu sa
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Drahí „adsumáci“, v tomto čísle mi pripadla možnosť uviesť vám nejaké nové dielo zo sve-
ta filmu. Vybral som si film, ktorý sa mi podarilo vidieť asi päťkrát a po jeho pozretí som
sa rozhodol prečítať si aj knihu, ktorá ho predchádza o viac ako 150 rokov. Ak vás poma-
ly prestávajú baviť typické filmy americkej produkcie a bezmyšlienkovitosť deja zabale-
ná do akčných scén plných „humoru“ a násilia na vás už nerobí dojem, odporúčam vám 
Les Misérables (Bedári) – film -muzikál, ktorý ukazuje pravé hodnoty, odpustenie a mož-
nosť druhej šance začať znova. Film, ktorý sa nesnaží diváka usadiť do kresla svojimi 
efektmi, ale zato vás dostane svojou ľudskosťou a schopnosťou vzbudiť vo vás pocity od 
najväčšej ľútosti po najväčší obdiv k postavám, ktoré vo filme stvárnili excelentní herci.

„Jednou z najsilnejších tém je v Bedároch vykúpe-
nie, žiadnemu človeku by totiž nemalo byť odo-

preté odpustenie.“ Tom Hooper, režisér

Krajina pôvodu Veľká Británia

Miesta 
nakrúcania

Paríž 
Portsmouth 
Winchester 
Pinewood

Rozpočet �� miliónov �

Dĺžka filmu ��� minút

Získané ceny 
v kategórii 
muzikál/
komédia

Zlatý glóbus za: 
Najlepší film 

Najlepší herec (Hugh Jackman) 
Najlepšia herečka vo vedľajšej 

úlohe (Anne Hathaway)

Naj zaujímavosť

Spev hercov bol nahrávaný 
priamo počas nakrúcania na 

„place“, aby bol vierohodnejší 
a skutočnejší 
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Čo máš, čo by si nebol dostal? Prečo 
sa chceš zmocniť svojho života? Vari to 
je pravý život – mať všetko pod kon-
trolou, neustále všetko sledovať, báť sa 
urobiť chybu alebo urobiť niečo nové? 
Nie je skutočný život krásny v tom, 
že ho treba stratiť, aby si ho opäť na-
šiel?

Človeče!
Neboj sa stratiť svoj život pre Ježiša 

Krista, pre Jeho evanjelium a nájdeš po-
klad, objavíš perlu. Veď aj On ho stratil 
pre teba. S ním je život o niečom inom. 
Nie je viac o tom, čo mám, ale o tom, 
kto som. Som človek. Na Boží obraz. 
Čo osoží človeku, keby aj celý svet zís-
kal ale svojej duši by uškodil?

Pýtaš sa – Ako?
Ako stratiť a získať život? Každý deň 

sa presviedčam o tom, že ja sám to ne-
dokážem. Neviem len tak ľahko stratiť 

svoj život. Chcem ho vlastniť. Chcem 
ho mať, chcem ho držať vo svojich ru-
kách. Zabúdam na toho, komu môj 
život patrí. Čo mám, čo by som nebol 
dostal? Boh mňa i teba utvoril z prachu 
zeme a vdýchol nám dych života.

Zabudol si?
Jemu patríš. On dal svojho Syna, aby 

nezahynul nik, kto v neho verí. Áno, 
Ježiš je Strom života, On je vinič a 
jeho Otec pravý vinohradník. Preto ak 
chceš žiť a nie živoriť, staň sa ratolesťou 
na Strome života. Bez neho nič nemô-
žeš urobiť, ale pros a dostaneš, hľadaj 
a nájdeš, klop a otvoria ti, aby si spolu 
so sv. Pavlom mohol povedať:

Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. 
Veď pre mňa žiť je Kristus!

Marek Marchot
Foto: Milan Cehlárik

Veď pre mňa žiť je Kristus!


