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ÚVODNÍK

Sapientia

Pred nedávnom som narazil v jednej
prednáške Maxa Kašparů na príbeh, ktorý má veľa čo povedať vo chvíľach životných rozhodnutí. Dovolím si ho použiť
v tomto čase vysviacok.

Príbeh rozpráva o krásnom dievčati
menom Sapientia, ktoré žilo na okraji
púšte a za ženícha chcela len toho, kto
jej na púšti postaví dom. Boli traja bratia, ktorí sa o to chceli pokúsiť. Najstarší
z nich šikovne zmontoval z lešenia konštrukciu, ktorá mala odolať pohybom
piesku. Konštrukcia to bola veru jednoduchá, o to viac sa mohol venovať vonkajšiemu výzoru príbytku, potiahnutého
plátnom. Nepočítal však s púštnou búrkou, ktorá hneď v prvú noc jeho utešený
dom zničila. Prostredný brat pochopil,
že musí kopať do hĺbky, kým nenarazí
na pevné podložie, aby postavil základ.
Usilovne kopal a všetok piesok ukladal
vedľa jamy. Lenže v jednej chvíli sa ten
piesok dal do pohybu a vrátil sa na pôvodné miesto, čím muža pochoval. Najmladší sa už poučil na chybách bratov.
Vedel, že aj on musí kopať, aby mohol
postaviť pevný základ. No nepotrebný
materiál odnášal ďaleko od jamy. Takto
kopal stále hlbšie a hlbšie. A stalo sa, čo
vôbec nečakal. Pod rukami mu vytryskla
voda. Zostal veľmi sklamaný. Jeho práca
bola zbytočná, tam už pevný základ nenájde a podmienku k sobášu nesplní. No
v tom sa zhora ozvala Sapientia a radostne mu oznámila, že sa stane jeho manželkou, pretože našiel viac, než hľadal,
a získal viac, ako ona žiadala. Namiesto
základu pre jeden dom totiž otvoril prameň, z ktorého bude môcť žiť celá dedina.

Neprinášam tento príbeh pre pokušenie po krásnom dievčati, ale pre pokušenie túžby po múdrosti. A že nehovorím
len o inteligencii či učenosti, ale o skutočnej múdrosti, ktorú do života zosiela Boh,
je vari jasné. V živote kňaza totiž nemá
zmysel soﬁstikovane budovať peknú fasádu, zastierajúcu krehkú konštrukciu.
Má zmysel jedine hľadať kdesi v hĺbke…
A nedať sa zavaliť pri spoliehaní sa na
vlastnú šikovnosť, ale byť veľmi trpezlivý. Až napokon zostať prekvapený objavom vlastnej neužitočnosti, lebo vtedy sa
život stáva naozaj užitočným… Keď akoby už nemá význam, a pritom nadobúda
hlboký zmysel. Neobjaví teda základ pre
svoj domov na zemi, ale objaví prameň
„vody prúdiacej do večného života“ (Jn �, ��).
Moje prianie všetkým novým služobníkom oltára vyjadruje úryvok Knihy
múdrosti (�, �-��), ktorý sa môže stať ich
modlitbou:
„S tebou [Bože] je múdrosť, ktorá pozná
tvoje diela, ktorá bola pri tom, keď si tvoril
svet, a vedela, čo tvojim očiam lahodí a čo je
správne podľa tvojich príkazov. Vyšli ju zo
svojich svätých nebies, pošli ju z trónu svojej velebnosti, aby bola so mnou a so mnou
pracovala, aby som vedel, čo sa ti páči. Lebo
ona vie a chápe všetko, ona ma bude rozvážne
viesť pri mojich skutkoch a bude ma chrániť
svojou slávou.“
Vladimír Kiš
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Ako by to bolo, keby aj bohoslovci neputovali pomodliť sa za vlasť, národ, celý veriaci
ľud i za seba k Panne Márii do Šaštína, práve keď prebieha Rok Sedembolestnej, ako
priestor na takú potrebnú duchovnú obnovu nás všetkých. Všetci bohoslovci sa zúčastnili tejto púte spolu s kňazmi celého Slovenska.

V živote bohoslovca je päť príznačných momentov, keď odpovedá na Božie volanie, verejne pred tvárou Cirkvi,
päť momentov, keď po zaznení svojho
mena odpovie „tu som“. Prvý raz je to
pri prijatí ministéria lektorátu, potom
akolytátu, následne pri kandidatúre,
a potom pri diakonskej a kňazskej vysviacke. (Len tak na okraj, po latinsky
sa „tu som“ povie „adsum“ - ako názov nášho časopisu). Toto „tu som“ je
základný postoj pre to, aby mohol Boh
konať v mojom živote, lebo kým sa slobodne nerozhodnem dať mu priestor,
potom zbytočne očakávam, že nejakým zázrakom Boh vyrieši moju situáciu. To, že Boh urobí pre nás všetko, čo
je najlepšie, ak mu to dovolíme, uvidíme neskôr.
Panna Mária tiež odpovedala Bohu
na jeho volanie „tu som“. Povedala to

slovami: „Hľa, služobnica Pána, nech sa
mi stane podľa tvojho slova.” (Lk �, ��)
A Ježiš prišiel v tele na svet. Zaplatiť
dlh za naše hriechy, otvoriť cestu do neba, spasiť nás. Ale až po tom, ako Mária povedala „tu som“. Takto sa Panna
Mária stala vzorom každého povolania
a veľkodušnej odpovede na povolanie
pre každého, aj pre nás, ktorí dúfame
stať sa kňazmi. Pri púti k Sedembolestnej Matke, ktorá je osobitne matkou
kňazov, si bohoslovci pripomenuli aj
závažný fakt, že Panna Mária, pri nasledovaní Boha, prežívala plnosť bolestí. Aj jej syn išiel cestou kríža a utrpenia. Tak ani bohoslovci nemôžu ísť inou
cestou, ale nastupujú na cestu kríža. Tá
sa nezaobíde bez utrpenia. Ale to neznamená, že cesta kríža, hoci bolestná,
nie je cesta pravej lásky, ba naopak, láska je len vtedy pravá, keď sama od seba chce znášať
bolesť. Netreba
však zabudnúť,
že utrpenie nie
je konečná skutočnosť, len prechodná..
Sami od seba
nemáme dosť síl
na prejdenie tejto
cesty lásky, krížovej cesty, preto
nevyhnutne potrebujeme Božiu
pomoc, príhovor

svätých a ďalšie dary. A tak aj bohoslovci spolu s kňazmi prežili v Šaštíne
bohatý duchovný program, keď po ruženci, prednáške a slávení sv. omše sa
kňazi zasvätili Panne Márii, aby s ňou,
bolestnou, ochotne kráčali ďalej za Ježišom Kristom v istote, že ako stála
pri svojom synovi počas jeho krížovej

cesty, tak aj spolu s nami prežíva naše
bolesti. Je to veľká útecha, že sa môžeme takto oprieť o našu nebeskú mamu.
Sedembolestná Panna Mária, prosíme,
oroduj za nás.
Metod Rehorčík
foto: TKKBS

Nedeľa Dobrého pastiera
Nedeľa Dobrého Pastiera je už tradične spájaná s modlitbami za bohoslovcov a za nové
povolania do seminára. Aj my sa modlíme za posilnenie našich radov, avšak k modlitbe
sme pridali aj výjazdy do farností Baloň, Brezová pod Bradlom, Grinava a Suchá nad
Parnou. O dvoch z nich aj trocha podrobnejšie...

Suchá nad Parnou
Náš program sa začal slávnostnou
svätou omšou vo farskom Kostole svätého Martina z Tours, ktorú celebroval miestny farár vdp. Peter Škultéty.
Po obede sa farníci mali možnosť zúčastniť premietania ﬁlmu zo seminárskej produkcie z názvom ���� o ctihodnom biskupovi Michalovi Buzalkovi.
Paralelne s tým prebiehal program
pre mladých vo forme rozhovoru.
Jeho obsahom bolo priblížiť mladým
svätosť ako niečo príťažlivé, a my bohoslovci sme sa podelili o naše skúsenosti a priblížili sme život v seminári.
Toto stretnutie sme zakončili spoločne
v kostole, kde bola krátka prezentácia
fotiek a odzneli dve svedectvá povolania. Potom sme v spoločnej adorácii
ďakovali za povolania a takisto prosili
za nové. Na záver sme sa pomodlili
slávnostné spievané vešpery a za veľmi daždivého a mokrého počasia sme
sa rozlúčili s dedinou Suchá, kde sme
prežili peknú nedeľu.
Štefan Gago

ZO SEMINÁRA

ZO SEMINÁRA
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PÚŤ K SEDEMBOLESTNEJ MATKE DO ŠAŠTÍNA

Grinava
V Nedeľu Dobrého Pastiera sme sa
�� bohoslovci na čele s dp. diakonom
Julkom vybrali do farnosti Grinava.
Keďže sa DOD neuskutočnilo priamo
v seminári, zaklopali sme na dvere farnosti, kde nás srdečne privítal domáci
pán farár so svojimi veriacimi. Posnažili sme sa o to, aby sme kúsok nášho seminára preniesli do farnosti. Veriacim
tohto príjemného farského spoločenstva
sme priblížili život seminára – denný
program, letný tábor MINFA, časopis
Adsum, služby v seminári a ďalšie aktivity, prezentovali sme ﬁlmovú tvorbu
starších spolubratov a na povzbudenie
sme podali dve svedectvá povolania,
ktoré, pevne dúfame, povzbudili farníkov mladších i starších na ceste putujúcej Cirkvi. Popri programe sme sa
zúčastnili sv. omší a večer spolu s farníkmi sme sa pomodlili slávnostné
vešpery a adorovali pred Najsvätejšou
Sviatosťou, aby sme aj takýmto spôsobom oslávili Dobrého Pastiera, ktorý
nás dennodenne požehnáva a dodáva
nám radosť, lásku a pokoj.
Pavol Škovránek
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Býva zvykom, že si v poslednom čísle akademického a formačného roka aj trocha
zaspomíname na uplynulý rok v podobe krátkeho prehľadu. Za všetko patrí Bohu
vďaka!
Rok 2013 - September
Február
14. – Nástup bratov prvákov a zoznámenie
7. - 10. - Exercície bratov prvákov
s novým prostredím
7. – 15. – Zimné ročníkové výlety
15. – Národná púť k Sedembolestnej Panne
Márii do Šaštína
Marec
18. – Začiatok sérií prednášok zo Sociálnej
10. – Výročie posvätenia Katedrály sv. Marnáuky Cirkvi
tina
19 - 22. – Exercície 2. až 5. ročník
13. – Výročie zvolenia sv. Otca Františka
24. – Otvorenie akademického roku 2013/
2014 Veni Sancte
Apríl
27. – Voľba nové– Prijatie ministéria
ho Šéfredaktora
lektorátu 3. roč.
časopisu Adsum,
– Prijatie ministéria
ktorým sa stal
akolytátu 4. roč.
Martin Neumann
– Kandidatúra – vyjadrenie úmyslu stať sa
Október
Kristovými kňazmi
19. – Tradičné futbalové derby Prváci
Máj
vs FC Pelikán (11:2)
9.
–
Púť
bohoslovcov
Napríklad nových lektorov
a kňazov k SedemboNovember
lestnej Panne Márii
5. – Požehnanie
v
Šaštíne
reverend tretiemu ročníku otcom arcibis11. – Misijná návšteva bohoslovcov na Nekupom Mons. Stanislavom Zvolenským
deľu Dobrého Pastiera vo farnostiach
9. – 11. Svätomartinské triduum na tému
Brezová pod Bradlom, Baloň, Grinava
„Viera bez skutkov je mŕtva“
a Suchá nad Parnou.
13. – 21. Trnavská novéna na tému „Svetlo
23.
–
Začiatok
skúškového obdobia
viery“
December
6. – Sv. Mikuláš nám urobil radosť v celom
seminári
12. – Slávenie rorátnej sv. omše
17. – Pastoračná prax vo farnosti počas
vianočných sviatkov
Rok 2014 - Január
6. – Návrat do seminára
7. – Skúškové obdobie
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Jún
7. – Stretnutie bohoslovcov v Badíne
14. – Kňazské a diakonské vysviacky v Katedrále sv. Martina v Bratislave a v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave
15. – Odchod na letnú pastoračnú prax

Štefan Smetana

Svätá omša (14.)

Sväté prijímanie a záverečné obrady
Sväté prijímanie sa začína slovami kňaza „Hľa Baránok Boží“, keď kňaz ukáže veriacim
eucharistický chlieb nad paténou alebo nad kalichom a pozýva ich na Kristovu hostinu.
Je to zvolanie Jána Krstiteľa (Jn 1, 29), ktorý označuje Ježiša ako Mesiáša, a v liturgii
dostáva eucharistický zmysel. Ľud odpovedá biblickým textom vzatým z Apokalypsy
(Zjv 19, 9): „Blažení tí, čo sú pozvaní...“

Po tejto výzve kňaz i veriaci hovoria spolu: „Pane, nie som hoden...“. Sú
to slová kafarnaumského stotníka
(Mt �, �). V liturgii sa začali používať
ako modlitba pred prijímaním a kňaz
ju hovorí spolu s veriacimi s pohľadom
na Kristovo telo; veriaci sa (už) nebijú
do pŕs, lebo bitie do pŕs je prejavom
skôr pokánia, než úkonom viery
a pokory. A táto formula vyjadruje
práve vieru a pokoru. Okrem toho
u nás - podľa dávnych zvyklostí, ktoré
misál pripúšťa - veriaci kľačia, a to
od pokľaknutia kňaza, keď má vziať
do rúk Kristovo telo, aby ho ukázal veriacim, až po vyslovenie slov „Pane, nie
som hoden...“.
Následne prijíma kňaz – najskôr úctivo prijme Kristovo Telo a potom Kristovu Krv. Pri prijímaní existuje určitá
postupnosť: Najprv prijíma sám biskup
alebo kňaz, ktorý celebruje omšu, potom ďalší klerici podľa stupňov a napokon ľud. Podľa Teodora z Mopsuestie
(���-���) celebrant prijíma prvý preto,
aby lepšie vyniklo, „že on konal obetu...
pre všetkých“.

SERIÁL

KALENDÁRIUM

Čo priniesol uplynulý rok?

pokračuje, kým sa koná rozdávanie
sv. prijímania. Pre spev na prijímanie
sa môže použiť buď antifóna samotná,
alebo so žalmom alebo iný vhodný
spev schválený konferenciou biskupov. Spieva buď zbor sám, alebo ľud so
zborom, či s kantorom. Ak sa nespieva,
môžu príslušnú antifónu (z misála)
recitovať buď všetci veriaci, alebo niektorý z nich, alebo sám lektor. Ak ju
nerecituje nikto, sám kňaz ju prednesie po svojom prijímaní, ale (ešte) pred
prijímaním veriacich.

Rozdávateľ sv. prijímania veriacim je celebrujúci kňaz (biskup), lebo
vo svojej liturgickej službe koná in persona Christi (v osobe Krista). Je preto
veľmi významné, aby on dával sväté
prijímanie. V prípade koncelebrácie
koncelebranti majú prednosť pred inými prípadnými pomocníkmi rozdávať
sväté prijímanie. Ďalej môže rozdávať
sv. prijímanie diakon, akolyta a mimoriadny rozdávateľ.
Pred
svätým
prijímaním
je
dôležité zachovať eucharistický pôst.
Pripomeňme, čo hovorí Kódex kánonického práva (Kán. ���):
§�. Kto chce prijať najsvätejšiu EuSpev na prijímanie sa začína prijícharistiu,
nech sa aspoň jednu hodinu
maním celebranta. Tento spev má jedpred
svätým
prijímaním zdržiava
notou hlasov vyjadriť duchovnú jednoakéhokoľvek
jedenia
a pitia; výnimku
tu prijímajúcich, prejaviť radosť srdca
tvorí
iba
požitie
vody
a liekov.
a väčšmi osvetliť spoločenskú povahu
§�.
Kňaz,
ktorý
v
ten
istý deň slávi
sprievodu k prijatiu Eucharistie. Spev
7

Sväté prijímanie veriacich sa začne
po prijímaní kňaza, keď vezme paténu
alebo obetnú misku alebo cibórium
s hostiami a ide k tým, ktorí chcú
prijímať. Pravou rukou zdvihne hostiu,
ukáže ju prijímajúcemu a povie: „Telo
Kristovo“. Prijímajúci odpovie: „Amen“
a prijme Kristovo telo. Pre prijímajúceho platia nasledovné zásady:
�) stav posväcujúcej milosti;
�) splnenie eucharistického pôstu;
�) prijímanie max. dvakrát za deň,
ako to presne stanovuje Kódex kánonického práva, kán. ���: „Kto najsvätejšiu
Eucharistiu už prijal, môže ju v ten
istý deň prijať po druhý raz iba pri
eucharistickom slávení, na ktorom sa
zúčastňuje;“ - teda prvýkrát smie prijať
aj mimo sv. omše, avšak druhýkrát
8

musí byť prítomný na omši.
Po svätom prijímaní nasleduje
očistenie posvätných nádob (puriﬁkácia) a úschova eucharistie do tabernákula, čo je nielen miesto, kde sa
uchováva Sviatosť pre ťažko chorých
(viatikum), ale slúži aj na prijímanie
veriacich mimo svätej omše a potom je
miestom, kde sa uchováva Sviatosť pre
adoráciu.
Po puriﬁkácii, keď sa kňaz vráti
na sedadlo, možno zachovať posvätné
ticho alebo zaspievať žalm alebo nejaký chválospev alebo hymnus.
Poďakovať za sväté prijímanie
je čosi samozrejmé a vyžaduje sa
od každého veriaceho. Možno to
urobiť tichom, alebo spevom - to je potom �v. spev na graciárium (lat. gratia
= milosť, vďaka). Treba dobre rozlišovať
medzi spevom na prijímanie a spevom
na graciárium. Spev na graciárium sa
spieva a ďakuje sa ním za prijímanie,
keď je kňaz na sedadle, po puriﬁkácii.
Modlitba po prijímaní je prezidenciálnou modlitbou - t. j. prednáša
ju kňaz za všetkých prítomných s ro-

a) modlitbu nad ľudom - kňaz prednesie s vystretými rukami nad stojacim
ľudom jednu modlitbu, na ktorú ľud
zvolá „Amen“;
b) slávnostné požehnanie – formuly sú uvedené v misáli. Celebrant
s vystretými rukami nad ľudom hovorí slová troch prosieb (modlitieb),
pričom za každou modlitbou ľud zvolá
„Amen.“

Záverečné obrady sú veľmi krátke
oproti úvodným obradom. Táto
krátkosť má pripomenúť veriacim,
aby každý v svojej práci pokračoval
v omšových myšlienkach.
Skladajú sa najskôr z oznamov.
V minulosti sa oznamy hovorili inokedy, zvyčajne pred alebo po kázni.
Dnes je presne určené miesto v omši.
Oznamy nemajú byť dlhé. Ak ide
o dlhšie oznamy, treba ich vyvesiť
na výveske kostola. Okrem toho kňaz
môže v krátkosti pripomenúť význam
sláveného tajomstva s povzbudením
pre uskutočňovanie jeho hodnôt
v praktickom dennom živote.

Diakon môže pred slávnostným
požehnaním
povedať:
„Prijmite
slávnostné požehnanie“ alebo „Skloňte
sa na požehnanie“. Ľud je sklonený pri
požehnaní.

SERIÁL

SERIÁL
dva alebo tri razy najsvätejšiu Eucharistiu, môže niečo požiť pred druhým
alebo tretím slávením, hoci ešte neuplynula jedna hodina.
§�. Ľudia pokročilého veku a trpiaci
nejakou chorobou, ako aj tí, čo ich opatrujú, môžu prijať najsvätejšiu Sviatosť,
hoci v predchádzajúcej hodine niečo
požili.

zopätými rukami. Je to modlitba vďaky
za prijaté eucharistické dary a obsahuje teologické prvky Eucharistie.
Vysvetľuje účinky sviatosti pre človeka
(posvätenie, uzdravenie, očistenie, sila,
túžba po nebi) a pre Cirkev (dary milosti, jednoty, lásky a pod.). Zároveň
nás toto poďakovanie zaväzuje, aby sa
účinky Eucharistie prejavovali v našom
živote a priviedli nás do neba.

Posledným úkonom je prepustenie
zhromaždenia, keď kňaz či diakon
slovami „Iďte v mene Božom“ prepustí
zhromaždený ľud, pričom uvedené
slová treba rozumieť ako myšlienku:
Choďte, teraz sa začína vaše poslanie
(missio). Vnášajte do sveta Kristovu lásku. Žite ako kresťania v práci,
v utrpení, v trpezlivosti a láske, teraz
sa začína omša vášho života. Ľud, plný
vďačnosti, poďakuje slovami „Bohu
Nasleduje
záverečné
kňazské vďaka“. Počas Veľkonočnej oktávy je
požehnanie - kňaz najskôr pripomenie zvolanie „Aleluja“.
ľudu Ježišovu prítomnosť - „Pán s vaPri odchode celebrant a diakoni
mi“ - a potom raz urobiac znak kríža, pobozkajú oltár, všetci sa uklonia
požehná stojacich veriacich, ktorí sa a v podobnom poradí ako pri vstupe
pri požehnaní poznačia znakom kríža. odídu, pričom znie vhodná pieseň či
Ak celebruje biskup, je záverečné skladba.
biskupské požehnanie - po pripomenutí prítomnosti Pánovej, biskup pridá
Všetky tieto záverečné obrady sa
zvolanie o zvelebenom Pánovom mene vynechávajú, ak nasleduje nejaký lia o pomoci, ktorú máme od Pána, ak turgický úkon: napríklad pohrebné obvyznávame Jeho meno. Ľud odpovedá rady, procesia na slávnosť Najsv. Krispredpísanými zvolaniami. Potom tovho tela a krvi a podobne.
biskup trikrát urobí znak kríža, čím
požehná stojacich veriacich, ktorí sa
Stanislav Čúzy
raz poznačia znakom kríža.
foto: TKKBS
Pri
významných
slávnostiach
a zvláštnych príležitostiach možno
použiť:
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Úlohou nášho seminárneho časopisu Adsum je prinášať vám aj informácie zo života v kňazskom seminári. Pred odchodom na veľkonočné prázdniny je už tradične
súčasťou programu aj pôstna akadémia, o ktorej program sa starajú bratia prváci.
Po minuloročnej akadémii, ktorej témou bol príbeh márnotratného syna (bohoslovca), tohoroční prváci načreli do iného súdka – predstavili život Janka Havlíka.

Kandidát na blahorečenie Janko
Havlík, rodák z Vlčkovan (Dubovce) z chudobnej rodiny, bol členom
misijnej spoločnosti sv. Vincenta de
Paul – lazaristov od roku ����. V období likvidácie kláštorov a reholí bol
zatknutý a odsúdený na desať rokov väzenia. Svoj trest si odpykával
v Jáchymovských baniach a aj na iných
miestach. Po piatich rokoch ho pre
misijnú službu spoluväzňom znova
obžalovali a pridali mu ešte jeden rok
väzenia. S následkami obrovského
psychického i fyzického týrania bol
presunutý do väzenskej nemocnice
najskôr vo Valdiciach a neskôr v Ilave.
Nakoniec ho v októbri ���� prepustili

a na následky väzenia zomrel ��. decembra ���� vo veku �� rokov. V roku
���� začala diecézna fáza procesu jeho
blahorečenia.
Úlohou pôstnej akadémie nie je len
sa zabaviť, ale aj odovzdať nejaké duchovné posolstvo, čo je príznačné hlavne pre čas pôstu. S námetom prišiel
náš spolubrat Marek, rodák z farnosti
Radošovce, ktorej ﬁliálkou sú Dubovce.
Bratia prváci spolu so svojimi duktormi túto úlohu zvládli ako profesionáli
a príhodným spôsobom interpretovali
život mladého svätca za účasti predstavených seminára i fakulty. I keď
išlo len o priestory našej fakultnej auly,
kde sa pôstna akadémia konala, človek

sediaci v hľadisku mal
pocit, ako keby sedel
v profesionálnom divadle. Okrem výborne
zvládnutého hereckého
výkonu
jednotlivých
postáv, kultúrny zážitok posilňoval jednak
komentátorský prejav
nášho spolubrata Pavla, ktorý ako rozprávač
uvádzal a sprevádzal
celý dej, a takisto kulisy
kláštora i väznice.
Dej sa začal rozhovorom novica s opátom,
pričom novic prežíva
istú duchovnú krízu.
Opát mu teda rozpovie príbeh o Jankovi
Havlíkovi, ktorý prichádza ako novic
do Spoločnosti sv. Vincenta. Svedomito
si plní všetky svoje povinnosti. Avšak
v októbri ���� odvedú lazaristov Janka
Havlíka, Antona Havlíka, jeho rodného brata, a Vojtecha Krištína do vyšetrovacej väzby. Janko pracuje v bani
a svojmu kolegovi sa zdôverí, že sa
chce stať kňazom a túži evanjelizovať
v tom prostredí, v ktorom je. Neskôr je
v deji zachytené aj psychické týranie,
ktorému bol Janko vystavený, spolu
s duchovným bojom, ktorý zvádzal.
Mal možnosť urobiť veľkú kariéru,
stačilo iba zaprieť Krista a jeho Cirkev.
On však v tomto boji vytrval. Neskôr
v pracovnom tábore vo Vykmanove zažil opätovné stretnutie so svojim rodným bratom Antonom. Napriek vlastnému utrpeniu ešte bratovi dodáva síl
a povzbudzuje ho. Denne hovorí Pánovi svoje „ﬁat“. Neskôr je Janko prepustený domov, ako to hovorí jeho brat

Anton svojmu spolubratovi Vojtechovi.
Na Vianoce sa ešte vybral na polnočnú sv. omšu do Radošoviec, avšak to
už bola posledná svätá omša, na ktorej
bol prítomný. Na konci sa opäť po čase
stretne opát s novicom ako na začiatku
a novic je povzbudený, že každý človek
je hrdinom na tom mieste, kde ho Boh
chce mať a kam ho poslal.
Janko Havlík je pre nás všetkých
vzorom nasledovania Boha a obetovania vlastného života, pretože „Boha
treba poslúchať viac ako ľudí.“ (Sk �, ��b)
Dáva nám príklad, že nasledovanie
Krista aj za cenu obety vlastného života nie je len akousi etapou dejín, ale je
aktuálne aj dnes i v budúcnosti.

Z DIANIA V SEMINÁRI
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Pôstna akadémia: Svetlo z hlbín

Peter Repko
Životopisný proﬁl spracovaný podľa:
Helena Sláviková, Hrdinské svedectvo
mladosti, Lúč, Bratislava, ����.
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Nedávno naša fakulta dostala do vedenia nového dekana, ktorým je ThDr. Ing. Vladimír
Thurzo, PhD. Položili sme mu na začiatku jeho pôsobenia niekoľko otázok.

Pred nástupom do seminára ste študovali na technickej univerzite, potom ste
istý čas pracovali. Mohli by ste našim čitateľom priblížiť svoju cestu povolania
ku kňazstvu?
Moja cesta k povolaniu nie je ničím
mimoriadna. Kedy sa vlastne rodí
povolanie? Ak berieme vážne slová z
knihy proroka Jeremiáša „Skôr, než som
ťa utvoril v matkinom živote, poznal som
ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som
ťa...“, predpokladáme, že povolanie je
12

živé od nášho počatia. Skôr ide o to,
kedy dostaneme milosť počuť jeho hlas.
U mňa to bolo asi vo veku �� rokov.
Dosiahol som métu, po ktorej som túžil. Počas komunistického režimu sme
nemohli cestovať na Západ. Po zmene
systému, na jeseň v roku ����, sa mi
podarilo dostať do Holandska, kde
som sa zamestnal ako programátor
v malej rodinnej ﬁrme. Býval som
u príbuzných, v prímorskom, malebnom, romantickom mestečku. Ne-

mal som existenčné starosti a žil som
si pokojným životom medzi prácou,
ktorá ma veľmi bavila, a návštevami,
o ktoré nebola núdza. Už v tom čase
som chodieval do kostola, keď sa dalo
aj vo všedný deň, čo bolo tak dva-trikrát do týždňa. V meste, ktoré malo
asi desaťtisíc obyvateľov, bolo množstvo cirkví, cirkvičiek a náboženských
spoločenstiev. Koľko, ani netuším. Len
tých, ktoré mali svoj kostol, bolo asi
desať. S istou dávkou irónie som zvykol vravieť, že ak sa štiepenie cirkvi
reformáciou kedysi v Nemecku začalo, v Holandsku sa dodnes neskončilo.
V katolíckom kostole ma vnímali asi
dosť exoticky, jednak preto, že ľudí
z �v. východného bloku tam veľa nebolo, a vo všedný deň na svätej omši,
ktorá sa slúžila v nejakej bočnej miestnosti, bolo okrem mňa pár ľudí v priemernom veku asi sedemdesiat rokov.
V nedeľu poobede som väčšinou na bicykli zašiel k moru a len tak som tam
sedel a rozmýšľal. Tam niekde som sa
začal zamýšľať nad skutočným zmyslom života. Možno to znie ako klišé,
ale bolo to tak. Bolo mi veľmi dobre,
hlavne po materiálnej stránke, a predsa mi niečo chýbalo. Čo to bolo, to som
objavoval postupne. V nasledujúcom
roku som zanechal programovanie
počítačov a zvolil som si iný životný
program – kňazský seminár :). Dnes
čítam túto kapitolu svojho života tak,
že Boh mi doprial, po čom som túžil,
aj keď to neviedlo priamo k nemu. Ale
vytvoril mi podmienky, aby som mohol objaviť jeho volanie.
Na našej fakulte už vyše desať rokov
prednášate morálnu teológiu. Aké postavenie má a čím je špeciﬁcká morálna

teológia v rámci posvätnej vedy celkovo?
Morálna teológia patrí určite k najdôležitejším predmetom. Asi to tvrdí
väčšina vyučujúcich o svojom predmete, ale v prípade morálnej teológie
je to pravda a zvlášť v dnešnej dobe.
Je to dané minimálne dvoma skutočnosťami. Spovedná a poradenská prax
kňaza sa opiera hlavne o morálnu teológiu. A druhý dôvod? Azda nič nie
je v súčasnosti také spochybňované
ako práve morálne princípy. Morálna
teológia ako predmet je náročná aj preto, že sa bezprostredne dotýka života
v jeho rozmere večnosti. Ak kňaz zle
poradí v morálnej oblasti, môže vážne
ovplyvniť život konkrétneho človeka.
Všetkým študentom zvyknem spomenúť prípad istej ženy, ktorá tvrdila, že
sa rozhodla ísť na umelé oplodnenie
po tom, čo jej to schválil jej farár. Pre
ňu už viac neexistovala autorita, ktorá by ju presvedčila, že to nie je dovolené. Kto si vezme na zodpovednosť
výsledok jej rozhodnutia, ktoré bolo
ovplyvnené zlou radou? Morálna teológia je naozaj veľmi dôležitý predmet
a budúci kňazi by nikdy nemali zanedbávať prípravu v tejto oblasti.

ROZHOVOR
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Na porozumenie duše treba mať aj vzdelanie, aj určitú skúsenosť s Bohom

Súčasná doba je silne poznačená relativizáciou hodnôt, stále viac z médií zaznievajú správy o tzv. gender ideológii,
zrovnoprávnení spolužitia osôb rovnakého pohlavia a iné zvrátené tendencie.
V čom vidíte hlavné riziká týchto tendencií? Aká je úloha kresťana-katolíka v takomto prostredí, v ktorom sa veľakrát
stretáva s obvinením z diskriminácie, netolerancie?
Ak by sa podarilo do zákonodarstva
presadiť gender ideológiu, so všetký13

niečo také existuje a aké to môže mať
dôsledky. Až keď sa o to začali viac zaujímať, zreálnili si pohľad na vec. Bežní ľudia naozaj netušia, o čo cirkvi ide,
a preto nás považujú za fanatikov.
Mesiac jún je už ako zvyčajne spojený
s diakonskými a kňazskými vysviackami.
Novokňazi budú poslaní do svojich prvých kaplánskych pôsobísk. Čo by podľa
vás nemalo chýbať súčasnému kňazovi?
Necítim sa byť odborníkom v tom,
čím všetkým by mal disponovať kňaz
v súčasnosti. Čo však cítim ako vážne
ohrozenie dneška, zvlášť pre kňaza, je
aktivizmus. Naopak, čo si myslím, že
by mal mať, je duchovnosť založená
na osobnej modlitbe. To je jedna z vecí,
o ktorú treba v dnešnej uponáhľanej
dobe doslova zápasiť. Kňaz to potrebuje pre seba, ale aj pre službu. Tým, že
ľudia vedia, že učím na fakulte, veľmi
často mi dávajú rôzne dobre mienené
rady, čo by sme u bohoslovcov nemali
zanedbať. Viackrát som už počul, ako
sa laici sťažovali, že nevedia nájsť kňaza, ktorý by im rozumel v duchovnej
oblasti. To, čo odľahčene voláme sviatostný servis, dokáže poskytnúť každý
kňaz. Ale na porozumenie duše treba mať aj vzdelanie, aj určitú skúsenosť s Bohom. Mám dojem, že veriaci
aj v kázňach hľadajú práve toto. Ak
po tom veriaci túžia a my sme poslaní
im slúžiť, mali by sme ich túžby vnímať. Nie všetky požiadavky veriacich
sú oprávnené a splniteľné, ale v tomto
majú pravdu. Ide o podstatu kňazstva,
a my sme Kristovi kňazi.

Martin Neumann
foto: tvlux.sk

NOVOKŇAZI 2014
Drahí čitatelia, aj v tomto roku našej Sedembolestnej Matky Panny Márie sme vďační
Pánovi za novokňazov, ktorými požehnáva svoju Cirkev. Vkladaním rúk svojich biskupov prijmú 14. júna sviatosť kňazstva naši traja bratia z Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy. Tešíme sa s nimi a aj vás pozývame k vďake, ale aj prosebnej modlitbe za nich.
Pred touto udalosťou sme ich už tradične oslovili a oni nám ochotne odpovedali na pár
otázok.

na fakulte. Som vďačný Bohu za pomoc
pri
štúdiu. Za dobré vzťahy s bohoslov�� rokov, Vysoká pri Morave, Braticami.
Za to, že mi veľa pomohli. Za to,
slavská arcidiecéza
že ste ma podržali. Za spoločné sláveMarek, ak sa na konci svojej seminárskej nie liturgie.
púte obzrieš dozadu, za čo konkrétne si
S akými očakávaniami, ale i výzvami
najviac vďačný?
Keď išla veľká výprava na sever- budeš kráčať na svoje prvé kaplánske
ný pól, tak po určitých kilometroch si miesto?
Očakávam najmä správneho šéfa
vždy uschovali zásoby potravín, aby
mali na cestu späť. Potom, keď „doby- a dobré medziľudské vzťahy. Očakávam
li“ pól a vracali sa, vďaka odloženým aj trpezlivosť a pomoc pri mojich prpotravinám nezomreli od hladu a celá vých krokoch. Presne tak, ako keď dieťa
výprava sa šťastne vrátila do ľudských začína chodiť, potrebuje otca či mamu,
obydlí. Ja som vďačný Bohu za starost- aby ho pridržali. A výzvy? Možno by
livosť, že vždy mi poskytol „uschované som to povedal slovami pápeža Franpotraviny“, keď som to už potreboval. tiška. „Rád by som povedal tým, ktorí
To sa dialo cez predstavených seminára, sa cítia vzdialení od Boha a od Cirkvi,
spolubratov bohoslovcov i vyučujúcich a tiež tým, ktorí sú ustráchaní a ľahostajní: Pán povoláva aj teba, aby si bol
súčasťou jeho
ľudu, a robí to
s veľkou úctou
a láskou!“ Nech
sa nik vo vedomí svojej hriešnosti neodťahuje od spoločnej
radosti, nech
nikoho neodrádza od verejných bohoslužieb bremeno
pokleskov. Ak
je niekto hrieš-

Marek Budaj

NOVOKŇAZI

ROZHOVOR
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mi jej negatívnymi dôsledkami, znamenalo by to podkopanie nielen kresťanských základov našej kultúry, ale
doslova útok na samotnú podstatu
ľudskej spoločnosti. Gender ideológia,
čo je v podstate opätovne oživený marxizmus, sa nás snaží presvedčiť, že biologický základ pohlavnej identity je
nepodstatná vec. Dôsledky aplikácie
tejto teórie by boli katastrofálne. Znamenalo by to napríklad, že rodina, ako
ju poznáme zo židovsko-kresťanskej
tradície, je prežitok určený na smetisko dejín. To tvrdil aj Friedrich Engels.
Donedávna všetci svorne uznávali, že
rodina je základná bunka spoločnosti. Ak sa usmrtí základná životodarná bunka, čo čaká celý organizmus?
A čo sa týka úlohy kresťana-katolíka?
Nechcem tu vyslovovať nejaké prefabrikované frázy, ale jedna z vecí, ktorá
ma akútne mrzí, je veľmi nízka účasť
Slovákov vo voľbách do europarlamentu. Ako inak sa dá ovplyvniť, aby
sa tieto, ako ste ich nazvali, zvrátené
tendencie, nedostali do nášho zákonodarstva? Nečudujem sa, že ak niekto
vníma vplyv Európskej únie len cez
optiku, koľko diaľnic postavíme z európskych peňazí, nepôjde voliť. Naozaj mu môže byť jedno, vďaka akým
poslancom pritečú na Slovensko peniaze zo štrukturálnych fondov. Ak
sú však v hre zákony týkajúce sa rodiny a morálky, už by to byť jedno
nemalo. A toto základné rozlišovanie
duchov sa medzi ľuďmi akosi vytratilo. A druhá vec sú naše parlamentné
voľby, kde môžeme aplikovať podobný
princíp. Ďalší, veľmi dôležitý krok, je
osveta vo vlastnom okolí. Viacero ľudí
mi povedalo, že kým nebol pastiersky
list o gender ideológii, ani netušili, že
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ny, v tento deň si nemá zúfať nad odpustením: veď práve to je nemalou
prednosťou tohto dňa. Ak si zločinec
zaslúžil raj, prečo by si nezaslúžil odpustenie kresťan? (sv. biskup Maxim
Turínsky)
Aký by mal byť podľa teba kňaz dnešnej
doby?
Mal by pomôcť človeku objaviť život
s Bohom a pomáhať mu rásť v tomto
vzťahu a udržovať ho. Mal by poznať
ľudí, ich život, ťažkosti a radosti. Mal by
to byť muž modlitby. Nemal by sa báť
ponúknuť ľuďom úplnú pravdu. Múdry
a milosrdný. Pokorný so zmyslom pre
humor. Zapálený pre Božie kráľovstvo.

najviac vďačný?
Šesťročné štúdium a formácia nie
je krátky čas. Bolo to životné obdobie
plné podnetov. Na konci tohto obdobia
človek za veľa vecí môže ďakovať a byť
vďačný za rôzne chvíle a momenty.
Myslím si však, že najviac treba ďakovať za to, že tento čas nebol premárnený a nevyužitý. Samozrejme to neznamená, že každý podnet človek naplno
dokázal využiť. Napriek tomu osobne
považujem toto obdobie za plodné
a požehnané.

Čitateľom časopisu Adsum si známy aj
ako redaktor (krížovky a tajničky). Čo by
si chcel odkázať čitateľom nášho časopisu v týchto dňoch, keď onedlho prijmeš
kňazskú vysviacku?
Tibor Fehér
Ľudský život sa neraz podobá krí�� rokov, Dunajská Streda, Trnavská
žovkám a tajničkám, ktoré sú raz veľmi
arcidiecéza
jednoduché a ľahko riešiteľné, inokedy sú ťažšie a občas by človek najradTibor, tvoj pobyt v seminári sa pomaly
šej časopis obsahujúci krížovky zavrel
končí, aby sa mohlo začať niečo nové.
Prezraď nám, čím ťa uplynulých šesť ro- a odložil na dno šuplíka písacieho stola.
kov najviac obohatilo, za čo si Pánu Bohu Pri tom všetkom, milí čitatelia, pamätajte na slová proroka Ezechiela: „Sám
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Čo je podľa teba najdôležitejšie v živote
pastoračného kňaza, ako si predstavuješ
svoju kňazskú službu?
Za najdôležitejší prvok v živote pastoračného kňaza zrejme každý jeden vysvätený služobník pokladá skutočnosť,
ktorá je úzko spätá s kňazskou službou.
Ťažko sa odpovedá na túto otázku ešte
pred začatím kňazskej služby, keď kandidát na kňazstvo ešte nežije kňazský
život naplno. Na jednom mieste v knihe Žalmov čítame: „Tebe treba plniť
sľuby“ (Ž ��, �). Myslím si, že práve
toto je najdôležitejšie v živote kňaza aj
počas mojej kňazskej služby: pamätať
na to, že je naliehavé plniť sľuby, ktoré
som ako kňaz dal pri svojej diakonskej
a potom kňazskej vysviacke. A pamätajúc na svoje sľuby ako verný učeník
kráčať za Kristom.

Július Pomšár

�� rokov, Bratislava-Petržalka, Bratislavská arcidiecéza

Julko, seminár ťa isto mnohému naučil.
Čo ti najviac utkvelo v pamäti počas tvojej
seminárskej formácie?
Život v seminári a štúdium teológie
prináša mnohé podnety a veľa krásnych myšlienok vyjadrujúcich poznanie, ktoré máme o Bohu vďaka jeho
láske, s ktorou sa nám zjavil. Pre mňa
boli asi najväčším povzbudením stretnutia s ľuďmi, ktorí dokázali preniesť
ťažisko svojho života zo seba na Krista.

Táto živá viera vyslobodzujúca človeka
z vlastnej sebastrednosti a privádzajúca k láske je pre mňa veľkým povzbudením a zároveň výzvou, aby som sa
o to snažil aj ja.
Kňazstvo je dar, ktorý prijímaš predovšetkým pre duchovnú službu. Zároveň
prednášaš predmet Pastorálnu medicínu.
Ako sa dá vedomosťami pomôcť ľuďom
po duchovnej stránke?
Ľudská snaha získavať vedomosti
a poznanie je veľkým úsilím hľadania
pravdy. Ak je toto úsilie zo strany človeka poctivé a verné, dotýka sa nielen
jeho schopnosti zhromažďovať vedomosti, ale má dosah na celého človeka. Pravda, ktorá je cieľom tohto úsilia,
vždy vypovedá čosi o Bohu vstupujúcom do dialógu s človekom. A o tomto
dialógu najviac svedčí štúdium teologických disciplín.

NOVOKŇAZI

NOVOKŇAZI

budem pásť svoje ovce a sám ich dám
do košiara, hovorí Pán, Boh. Stratené
vyhľadám, odohnané zavrátim, poranené obviažem, nemocné posilním, vykŕmené a nemocné ochránim a budem
ich pásť svedomito.“ (Ez ��, ��-��)

Čo by si odkázal čitateľom nášho časopisu,
zvlášť mladým, ktorí sa rozhodujú a volia
si svoje životné povolanie?
Myslím si, že je veľmi dôležité stáť
pred Bohom v postoji viery, v postoji
veriaceho človeka. Máme si byť vedomí toho, že pred Bohom nestojíme sami,
ale sme zahŕňaní láskou najmä Panny
Márie, našich svätých patrónov v nebi,
ale aj našich bratov a sestier, s ktorými
spoločne kráčame na našej pozemskej
púti. A v tomto postoji viery a vo vedomí Božej lásky a lásky Cirkvi máme
prosiť Pána Ježiša slovami žalmistu:
„Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo
bázeň pred tvojím menom.“ (Ž ��, ��)

Štefan Gago
foto: TKKBS
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Tibor Fehér
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Keď som prišiel ako prvák do seminára, niekoľko prvých večerov sme trávili spoločne s duktormi (starší spolubratia sprevádzajúci mladších), ktorí nás prvákov
oboznamovali so životom v seminári. V pamäti mi utkveli slová nášho prváckeho
duktora: „V seminári ide čas veľmi rýchlo. Uvidíte, ako rýchlo vám to prebehne.“

Celkom zreteľne si však pamätám aj
na to, čo som si vtedy v duchu pomyslel ja: „No, to sa ľahko hovorí tebe, keď
si už piatak.“ Zakrátko som však začal
tušiť, že bude mať asi pravdu. A teraz,
na konci šiesteho ročníka, môžem povedať, že vôbec nepreháňal. Čas v seminári plynie naozaj veľmi rýchlo.
Hovorí sa, že dobré veci
ubiehajú rýchlo. Obdobie seminárskej formácie bolo pre
mňa požehnaným časom,
v ktorom som mal možnosť
spoznávať Boha, seba a spoločenstvo bratov. Toto poznávanie je navzájom previazané, pretože vzťah s Kristom
sa nedá prežívať bez vzťahu
k blížnym a naopak správny vzťah k ľuďom sa nedarí
vytvoriť bez vzťahu k Bohu.
A ja som počas tohto obdobia
spoznal, že som v tom neustále začiatočníkom, ktorý
sa musí držať pri zemi, ale
s očami upretými na Krista. Pred Božím pohľadom a
v bratskom spoločenstve človek spoznáva seba samého,
svoje dary i svoje nedostatky.
Príprava v seminári pozostáva z ľudskej a duchov-
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nej formácie, z intelektuálnej prípravy
prostredníctvom štúdia na teologickej
fakulte a aj z úsilia vytvárať a prežívať
seminárske spoločenstvo. Každý bohoslovec, ktorý prichádza do seminára,
má oblasť, v ktorej sa mu „ľahšie kráča“ – niekto môže mať dobrý ľudský a
duchovný základ, ktorý si prináša zo

svojej rodiny, iný môže byť intelektuálne nadaný a zasa iný môže s ľahkosťou
vytvárať medziľudské vzťahy, pretože
je prirodzene spoločenský. No každý
bohoslovec, ktorý prichádza do seminára, má aj oblasť, v ktorej je možno
celkom na začiatku. Aj pre mňa bol
seminár časom, počas ktorého som
spoznával vlastnú nedostatočnosť a aj
určitú solidaritu v tejto nedostatočnosti spolu s druhými, hoci každý ju prežívame možno v inej oblasti. Ale, ak by
sme zostávali iba pri našich nedostatkoch, asi nikto z bohoslovcov by nepovedal, že čas v seminári ubieha rýchlo.

čas, v ktorom my seminaristi môžeme
spoznávať, že je tu Boh, ktorý vstupuje
celkom konkrétne do ľudských životov,
a preto okrem solidarity v našej slabosti môžeme prežívať aj Božiu prítomnosť
a stať sa súčasťou živého spoločenstva
Cirkvi – spoločenstva zhromaždeného
Kristom a spojeného Kristovou láskou.
A tak aj šesť rokov života v seminári sa
stáva skúsenosťou, toho ako možno počiatočná neistota a prvé nesmelé kroky
človeka sa stanú priestorom a časom,
do ktorého vstupuje Boh so svojimi
darmi. Ja za toto obdobie môjho života
ďakujem Pánovi ako za veľký dar Jeho
lásky.
V skutočnosti je čas formácie poJúlius Pomšár
žehnaným časom, ktorý, hoci rých�. ročník
lo prebehne, ponúka veľké veci. Je to
foto: Ladislav Sebö
OBJEDNÁVKA ČASOPISU
(objednávkový lístok z čísla 3-2013/2014, jún 2014)

SVEDECTVO POVOLANIA

SVEDECTVO POVOLANIA

„Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.“ (Ž 126, 3)

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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Cesta môjho povolania sa začala pravdepodobne v otcovej dielni. Ako Ježiš, tak aj ja
som synom stolára.

nájsť na internete)
Autor v nej písal, že
jediný spôsob, ako
dosiahnuť hodnotné
a trvalé výsledky, je
len skrze svedomitú
prácu. Žiadne podvody a zjednodušovania. K tomu, aby sa
z chlapca a mladíka
stal muž, je potrebná
pevná vôľa, správne zásady a odvaha
pred prekážkami. Sú
rôzne cesty, ako pristupovať k životu, ale
len táto sa zhoduje
Keď sme spolu s otcom niečo robili,
vždy mi vravel: ,,Ak už niečo robíš, rob s evanjeliom a zdravým rozumom.
to poriadne alebo to nerob vôbec.“ Ne- Potom prišla stredná škola. Niekedy
skôr, keď som začal dospievať, bola som sa pristihol pri tom, že som prepredo mnou otázka: Načo chodiť mýšľal o tom, aké môže byť kňazstvo
do kostola? Podľa otcovej rady som zaujímavé, ale vždy som sa pousmial
sa snažil prísť na odpoveď. Buď to sám nad sebou a išiel ďalej, veď všacelé má zmysel a budem tam chodiť de bolo toľko pekných dievčat! Popri
poriadne, alebo vôbec nie. Nechcel tom som bol miništrantom a pomásom tam chodiť len tak navonok, hal som vo farnosti, čo bolo treba.
kvôli rodičom, a pritom byť duchom Naďalej som sa snažil hľadať Boha
neprítomný. Kládol som si rôzne a byť dobrým katolíkom.
otázky, vypytoval sa, premýšľal a
Prišiel čas vybrať si vysokú škohľadal. Po čase som prišiel na to, že
Boh skutočne existuje, a že je správ- lu. Nevedel som, ako sa rozhodnúť.
Mal som rád tak veľa vecí - hudbu,
ne chodiť na svätú omšu.
Ďalším bodom na mojej ceste po- matematiku..., ale chcel som plniť
volania bola kniha Charakterný mla- Božiu vôľu. Tak som sa pýtal Pána
dík od Tihamera Tótha. Je to staruč- Boha, kde by ma chcel mať On. Viaká kniha, ale jej obsah bude aktuálny cej som sa modlil, čítal som si zo Svävždy. (Prípadní záujemcovia ju môžu tého písma o povolaniach apoštolov

a prorokov. Stále ma to viac a viac
fascinovalo, až som sa v modlitbe
presvedčil, že Boh chce, aby som sa
stal kňazom. Nevedel som, či ma
prijmú do seminára, čo sa bude diať,
ale v dôvere v Prozreteľnosť som vykročil do neznáma. Prijali ma. Som
za to Pánu Bohu vďačný, dal mi tu
v seminári viacej, ako som čakal.

spoločenstve s názvom Rodzina Veseuá.

Do môjho života zasiahli aj mnohí kňazi svojím príkladom života.
Na niektorých mi zostala len matná
spomienka nejakej udalosti,
výletu či liturgického nácviku. Niektorí ma
zase ovplyvnili
vo väčšej miere a stále ma
priťahuje ich
životný príbeh
a drobné, ale
dôležité detaily kňazského
života. Mnoho
darov na ceste ku Kristovi som dostal
aj vo farskom

Marek Vávra
�. ročník
foto: Ladislav Sebö

Pokúsil som sa vám porozprávať
o svojom povolaní. Je to niečo ťažko vyjadriteľné slovami a rozumie
tomu asi len ten, kto to sám zažil. No
každý môže v mojom, ale aj vo svojom životnom príbehu spoznať Boha
a jeho prejavy, cez ktoré nám dáva
K svojmu povolaniu som sa samo- poznať naše povolanie a zjavuje nám
zrejme nedostal len vlastnou snahou, samého seba.
ale má na tom veľkú zásluhu aj moja
rodina, ktorá ma učila, ako prežívať
Kardinál Bengsch povedal: ,,Byť
vieru. Odmalička je pre mňa samo- kňazom, to stojí srdce!“ Preto vás prozrejmé ísť v nedeľu do kostola, mod- sím aj v mene ostatných seminarisliť sa... Je dôležité odovzdať takéto tov o modlitby, aby sme boli ochotní
zvyky aj dnešným deťom. Sú medzi vzdať sa svojho srdca a stali sa kňaznimi takí, ktorí nahliadnu poza pek- mi podľa Srdca Ježišovho. Nech vám
ný zvyk a pochopia, že je za ním ob- Pán odmení tieto modlitby dobrými
rovské bohatstvo.
pastiermi!
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SVEDECTVO POVOLANIA
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Byť kňazom, to stojí srdce!
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Mali odvahu hľadieť na Ježišove rany
Na 2. veľkonočnú nedeľu 27. apríla 2014 Svätý Otec František vyhlásil za svätých
dvoch významných pápežov – Jána XXIII. a Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti sa
na Námestí sv. Petra v Ríme zišlo niekoľko tisíc veriacich z celého sveta, najmä
z Talianska a Poľska. Pápež František vo svojej homílii pri tejto príležitosti ponúkol
krásne a povzbudivé slová: „Sv. Ján XXIII. a sv. Ján Pavol II. mali odvahu hľadieť na
Ježišove rany, dotýkať sa jeho ranených rúk a prebodnutého boku...“

Sv. Ján XXIII. - pápež poslušnosti Duchu Svätému

„...Nehanbili sa za Kristovo telo, nepohoršovali sa na ňom, na jeho kríži, nehanbili sa za telo brata (porov. Iz ��,�), pretože
v každom trpiacom videli Ježiša. Boli to
dvaja odvážni ľudia, plní odvahy (parrésie)
Ducha Svätého a vydali svedectvo Cirkvi
a svetu o Božej dobrote a jeho milosrdenstve. Nech obaja títo noví svätí pastieri
Božieho ľudu orodujú za Cirkev, aby počas
týchto dvoch rokov synodálnej cesty bola
vnímavá voči Duchu Svätému v pastoračnej službe rodine. Nech nás obaja učia
nepohoršovať sa nad Kristovými ranami,
prenikať do tajomstva Božieho milosrdenstva, ktoré vždy dúfa, vždy odpúšťa, vždy
miluje.“ Kanonizácia Jána XXIII. a Jána
Pavla II. je veľkou udalosťou pre Cirkev
a znamením nádeje pre celý svet, lebo
kde svätosť prekvitá, tam krízy tohto
sveta nemajú posledné slovo.
24

Pápež Ján XXIII., vlastným menom Angelo Guiseppe Roncalli, sa narodil
��. novembra ���� v podhorskej dedinke So�o il
Monte neďaleko Bergama na severe Talianska
ako štvrté z �� detí. Po
skončení štúdií v seminári v Ríme sa stal v roku
���� kňazom a neskôr tajomníkom bergamského
biskupa Giacoma Radini-Tedeschiho,
v tom čase prednášal aj patristiku, cirkevné dejiny a apologetiku.
Počas prvej svetovej vojny slúžil
na fronte ako zdravotník a neskôr kaplán vo vojenskej nemocnici. V roku ����
bol vysvätený za biskupa a pápež Pius
XI. ho vymenoval za apoštolského vizitátora v Soﬁi v Bulharsku. Tam strávil
�� rokov. V roku ���� bol vyslaný do Turecka, no po začatí II. svetovej vojny ho
Svätá stolica preložila do Grécka. Tam
sa snažil zachraňovať životy Židov
pred odvlečením do koncentračných
táborov. Zo svojho apoštolského splnomocnenia im udeľoval víza, aby mohli
utiecť z krajiny. Zomrel �. júna ����.
Ján XXII. je predovšetkým pápežom,
ktorý zvolal Druhý vatikánsky kon-

cil. Ako Petrov nástupca viedol Cirkev pevnou a otcovskou rukou k tejto
mimoriadnej udalosti viery a osobnej
a kolektívnej obnovy. Ako zdôrazňuje Gaudium et Spes, koncil sa snažil
prehovoriť k srdciam mužov a žien
dnešného sveta. Pápež Roncalli dopomohol k tomu, aby sa povolanie k svä-

tosti stalo jadrom kresťanského života.
Môžeme ho teda dnes požiadať o príhovor k Bohu, aby si všetci muži a ženy
zobrali k srdcu túto pravdu ohlasovanú Druhým vatikánskym koncilom: že
svätosť môžu dosiahnuť všetci kresťania, že to nie je len cieľ pre niekoľko
málo vybraných ľudí.

Ranná modlitba
Vzdávam ti vďaky, že som sa po odpočinku znova prebudil - je to tvoj dar. Celý
nasledujúci deň chcem konať tak, ako konal tvoj jednorodený Syn, keď chodil
po zemi a všade konal činil dobro. Každého človeka, ktorého stretnem, mi
posielaš ty, aby som v ňom videl brata. Nech sa v mojich slovách a činoch
prejavuje Kristova láska voči všetkým. Nech nikto odo mňa neodíde bez toho,
aby som mu nepovedal dobré slovo. Nech sa viem vžívať do situácie iných
a zabúdať na seba. Nech nikdy nie som neprívetivý, ale nech som príjemne
srdečný. Nech je vo mne iskra humoru, ktorý je taký potrebný. K tomu ťa prosím o pomáhajúcu milosť skrze Ducha Svätého. A dovoľ mi, aby som každého
priblížil, čo len málo, k tvojmu Synovi skrze Pannu Máriu.
Amen.
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veriacimi i neveriacimi. Okrem toho
bola prvým pápežským dokumentom
adresovaným „všetkým ľuďom dobrej
vôle”, teda aj nekatolíkom a nekresťanom. Podstatou jej posolstva je odmietnutie zbrojenia, ktoré bolo počas studenej vojny veľkou hrozbou pre mier
a zdrojom nepokojov vo svete.
Názov tejto encykliky bol zneužitý
v roku ���� v Československu na založenie hnutia Pacem in terris. Komunistická vláda chcela pomenovaním
hnutia podľa názvu pápežskej encykliky ľahšie získať kňazov pre svoje ciele.
Účasť v hnutí neskôr pápež Ján Pavol II.
dekrétom Quidam episcopi
kňazom zakázal. Proces beatiﬁkácie Jána XXIII. bol zavŕšený v roku ����, keď ho
pápež Ján Pavol II. slávnostne blahorečil a následne bolo
jeho telo prenesené z pôvodného miesta odpočinku pod
Bazilikou sv. Petra do hornej
časti baziliky, kde je doteraz
vystavené k verejnej úcte.
Sv. Ján Pavol II. - pápež rodiny

Karol
Józef
Wojtyla,
od svojho zvolenia za pápeža v októbri ���� známy ako
Ján Pavol II., sa narodil ��.
mája ���� v poľskej obci Wadovice asi �� km od Krakova.
Bol najmladším z troch detí
Karola Wojtylu a Emílie rod.
Kaczorowskej.
V roku ���� pocítil povolanie ku kňazstvu a začal
navštevovať seminár v Krakove. Za kňaza ho vysvätili �. novembra ����. Pápež
26
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Pre ľudstvo ako také je Ján XXIII. aj
pápežom pokoja, pretože počas veľmi
napätých historických chvíľ neváhal,
a nasledujúc príklad svojich predchodcov sa snažil urobiť všetko, čo bolo
v jeho silách, na odvrátenie vojny. Využívajúc svoju morálnu a náboženskú
autoritu jasne formuloval, čo je potrebné urobiť pre mier a na ochranu dôstojnosti ľudskej osoby.
Ján XXIII. počas svojho päťročného
pontiﬁkátu vydal osem pápežských
encyklík. Najznámejšou je encyklika
Pacem in terris, ktorá je výzvou na mier
a dialóg medzi katolíkmi a všetkými

Pius XII. ho �. júla ���� vymenoval za
pomocného biskupa do Krakova a titulárneho biskupa v Ombi. Biskupskú
konsekráciu prijal ��. septembra ����
v krakovskej katedrále. Pápež Pavol VI.
ho ��. januára ���� vymenoval za krakovského arcibiskupa a ��. júna ����
ho prijal do zboru kardinálov: určil mu
titulárny kostol Sv. Cesareo in Palatio.
Kardináli ho zvolili za pápeža ��. októbra ����. Prijal meno Ján Pavol II., ��.
októbra bol slávnostne inaugurovaný
do služby ako ���. nástupca svätého
apoštola Petra.
Jeho pontiﬁkát bol jedným z najdlhších v histórii – trval takmer �� rokov.
Pápežský úrad vykonával s neúnavným misijným duchom, poháňaný
pastoračnou starostlivosťou o všetky
cirkvi a zmyslom pre otvorenosť a lás-

ku pre celú ľudskú rodinu. Absolvoval
��� pastoračných návštev mimo Talianska a ďalších ��� v Taliansku. Na
Slovensko prišiel trikrát (v roku ����,
���� a ����). Pre lásku k mladým začal
tradíciu Svetových dní mládeže. Počas
svojho pontiﬁkátu ich absolvoval ��
a sprostredkoval tak stretnutia miliónom mladých ľudí z celého sveta.
Ján Pavol II. bol kňazom zamilovaným do Boha a ľudstva, stvoreného na
obraz Boží v Kristovi. Poháňaný dobročinnou láskou vyzýval celú Cirkev
k „novej evanjelizácii“, pričom zdôrazňoval rolu zodpovedajúcu laikom v tejto úlohe sprítomňovania Boha v živote
ľudí a národov. Počas jeho pontiﬁkátu
sa nám dostalo nového svetla, ktorým
sme mohli hlbšie prenikať doBožej dobroty a milosrdenstva. Jeho slová, jeho
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ra až do pohrebu, ktorý sa uskutočnil �.
apríla, prišli sa s ním rozlúčiť do Ríma
viac ako tri milióny pútnikov. Niektorí z nich čakali viac ako �� hodín, aby
mohli vstúpiť do Baziliky sv. Petra. Pápež Ján Pavol II. bol vyhlásený za blahoslaveného �. mája ���� pápežom Benediktom XVI.
Pavol Škovránek
foto: internet

Modlitba k Sv. Jánovi
Pavlovi II.
Ján Pavol II., náš svätý orodovník,
pomocník v ťažkých situáciách.
Ty, ktorý si svojím životom svedčil
o veľkej láske voči Bohu i ľuďom,
sprevádzaš nás po cestách Ježiša
i Márie, aby sme milovali oboch,
a túžiš pomáhať všetkým. Skrze
lásku a veľké utrpenie, ktoré si
obetoval za blížnych,
každým dňom si sa približoval
k svätosti. Prosím Ťa o orodovanie
v tejto mojej veci (povedz ju
v modlitbe).
Verím, že mi pomôžeš skrze Tvoju
vieru, lásku a orodovanie predniesť
moju záležitosť pred Pána Boha.
Dôverujem Božiemu milosrdenstvu
a moci Tvojho pápežského
orodovania.
Túžim sa približovať k Bohu skrze
Ježiša a Máriu prostredníctvom
Tvojho príkladu.

Voľakedy som všeličomu nerozumel...
Voľakedy som nerozumel Mozartovi,
dnes ma dvíha k nebu.
Pravda, krásnym slovom zapísaná
mi bola cudzia, ťažká, zbytočná.
Nepoznal som Hviezdoslava,
Jesenina ani Straussa.

Myslel som si, že dobre robím,
a konal som hlúposti.
Života - zmyslu, trápeniu,
slzám som nerozumel,
v zúfaní od nešťastia sa topil...

Túto pravdu o sebe som si zapísal niekedy v novembri roku ����,
v úprimnej snahe čiastočne reﬂektovať
dovtedajšie.
Nechápanie súvislostí, nevyužívanie možností, voľajaký vegetistický
životný štýl, nehľadiac – či v škole, či
v raných pokusoch o život – na to,
čoho vážnosť je nepopierateľná, čo život určuje, dáva mu zmysel. Pravdivosť,
sloboda a ON! Ten, ktorý sa nielenže
identiﬁkuje s našimi bratmi („čokoľvek
ste mne urobili...“ Mt ��, ��), ale najmä
s každým jedným z nás, lebo „v ňom
žijeme, hýbeme sa a sme...“ (Sk ��,��)
a „už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus...“

(Gal �,��), teda ON.
Do kňazského seminára som nastúpil do Bratislavy v septembri ����... Pochádzam z Oravy, z dediny... Myslím,
že vtedy som ešte úprimne veril, že na
svete sú iba katolíci. Tam v bratislavskom seminári sa začal môj dlhoročný
proces vnútornej reštrukturalizácie
a dozrievania, ktorý sa iste ešte ani len
nepriblížil k zavŕšeniu. Pre mňa je dôležité, že tento proces si uvedomujem,
akceptujem, ba s radosťou ho prijímam.
So zvedavosťou sa nechávam viesť
všetkými tými a takými okolnosťami
života, ktoré som mnoho ráz predtým
odvrhoval či proti nim bojoval, alebo
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gestá, jeho písomnosti, jeho osobné sebadarovanie (v zdraví aj chorobe) boli
nástrojom, ktoré Duch Svätý využíval,
aby pritiahol mnohých ľudí k zdroju
milosti, a aby povzbudil tisícky mladých ľudí povedať „áno“ Kristovmu
povolaniu ku kňazstvu, rehoľnému
stavu, manželstvu a k laickému apoštolskému celibátu.
Tento poľský pápež nás viedol
z druhého do tretieho milénia, zanechal nám bohaté dedičstvo o dôstojnosti ľudskej osoby, hodnote ľudského
života a rodiny, službe chudobným
a núdznym, o právach pracujúcich, ľudskej láske a dôstojnosti žien, a o mnohých ďalších aspektoch nevyhnutných
na rozvíjanie dôstojného ľudského života.
Jeho starostlivosť o rodiny sa mimoriadnym spôsobom prejavila na Svetových stretnutiach rodín, ktoré začal
v roku ����. Ján Pavol II. úspešne pokročil v dialógu so Židmi a so zástupcami iných náboženstiev, s ktorými sa
viackrát stretol na modlitbových stretnutiach za mier, najmä v Assisi. Ján
Pavol II. dal nový impulz pre blahorečenia a svätorečenia, aby poskytol príklad svätosti a túžby po raste mnohým
ľuďom našich čias. Viedol ��� slávností
blahorečenia, pri ktorých vyhlásil ����
nových blahoslavených, a �� kanonizácií, pri ktorých svätorečil ��� ľudí. Výrazne rozšíril rady kardinálskeho kolégia. Kreoval ��� kardinálov.
Medzi najdôležitejšie dokumenty,
ktoré vydal, patrí �� encyklík, �� apoštolských exhortácií, �� apoštolských
konštitúcií a �� apoštolských listov. Ján
Pavol II. zomrel �. apríla ���� vo Veľkonočnej Oktáve a v predvečer Nedele
Božieho milosrdenstva. Od toho veče-

„Do kňazského seminára som nastúpil do Bratislavy v septembri 1988...“
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jednoducho vo vedomí voľajakej svojej
„osobitosti“ som bol „nad všetko povznesený...“ (tuším sa tomu hovorí pýcha...)
A nie je mi dnes vôbec ľúto za nevyužitými možnosťami oných čias, tak,
ako budem pokorne po čase zhodnocovať aj aktuálny úsek môjho žitia... Hoci človek úprimne koná (chce
konať!) čo je najlepšie, vždy je to len
subjektívne hodnotenie... Ale práve
v tom, čo človek koná sa uskutočňuje
ono „najlepšie“, lebo to „je“... To, čo nie
je, čo je len potenciálnou možnosťou,
nikdy nemôže nadobudnúť hodnotu
objektívnej reality, teda ani jej dobro,
krásu... Na tomto poli sa učím pokore
a trpezlivosti pred Pánom... ON je objektívny a ja „všetko môžem v tom, ktorý
ma posilňuje...“ (Flp �,��) „Bezo mňa nič
nemôžete urobiť...“ (Jn ��,�), a teda aj to,
čo robíme, robíme skrze Neho, s Ním
a v Ňom... (Per ipsum, et cum ipso et in
ipso... (Rímsky misál))
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Som nesmierne šťastný a kdesi vnútri aj náležite hrdý, že pred dvadsiatimi
piatimi rokmi som sa prvýkrát vedome
a zainteresovane mohol dotýkať – práve cez náš, vtedy novozaložený seminársky časopis Adsum – slova, ktoré je
krásne, ktoré je pravdivé, slova, za ktoré – každé a jedno, ktoré z úst či pera
vypustíme – máme zodpovednosť...
A vôbec nie zodpovednosť poriadku
tohto sveta, ale zodpovednosť transcendentálnu, zodpovednosť vo vernosti vytvárania pravdou, krásou a láskou
obrazu Toho, ktorý je SLOVO sám...
Nie tak dávno, a vôbec neviem, „či
to bolo v tele, či mimo tela...“ (�Kor ��; ��), čo ma oslovil francúzsky konvertita
Olivier Clément takýmto slovom:
„Kristovo bohočlovečenstvo, ktoré sme
vyzvaní šíriť v Duchu a v slobode. Boh očakáva od človeka tvorivú odpoveď. V Kristovi sa Boh odhaľuje človekovi. V Duchu
sa človek musí odhaliť Bohu. Zázračná vý-

vie, že Kristus prišiel, aby znovu prišiel.
Nový človek vyšiel z Rilkeho „osudu nemať
osud“ a vedome preberá Kristov údel v jeho
cirkvi. Tým priberá do seba veľkú organickú jednotu prírody, nadprírody i ľudského
spoločenstva.“ (P. Strauss: Problém človeka, ����)
O to som sa chcel s vami podeliť;
o krásu pravdy, o jej silu, o duchovné
vzopätie sa pre život, lebo ide o život...
V duchu slov Pavla Straussa, veľké- Podeliť sa s vami o to, čo mi dáva zmyho slovenského, hoci zatiaľ ešte neob- sel, odpovede i vysvetlenie na všetko,
javeného lekára, mysliteľa, konvertitu čím a kde som, o to, čo ma robí schopa proroka, i vám by som rád poukázal ným byť... „Nový smer duší, lebo sa nedá
na ten ideál – reálneho, živého, dnes vždy len ísť, je treba aj byť...“ (P. Strauss)
a tu prítomného človeka:
A je jedno, či teraz tu s vami, alebo teraz už ani tu, ale vždy s vami... Vždy
.. o poznaní
však plný, pravdivý, reálny...
„Nové vedomie, prameniace z funkčného
biologického myslenia, vidí jednotu v mnoPavol Ondrík, kluknavský farár
hosti, v plodnej spolupráci dopĺňajúcich sa
(Autor bol jedným z prvých členov
hodnôt. Učí človeka, aby si uvedomil, že
redakčnej rady)
predovšetkým v sebe, potom so svojím okolím a celým svetom tvorí nerozbornú životnú a metafyzickú – i keď neuznanú – jed- P.S.: Hviezdoslav o sebe, ale aj o mne,
notu, a tento náhľad nie je ničím iným ako o tebe...
prírodovedeckou a sociologickou obmenou
obcovania svätých.“
„... Viem hlboko, ach, do dna duše
... o nábožnosti
„A tu sme u človeka nového, možného,
vytúženého, u človeka s jednotou myslenia,
biologického a náboženského vedomia až
do posledných záhybov života. Jeho základom bude prírodovedecké myslenie, zosynchronizované s nábožensko-ﬁlozoﬁckým.“
... o novom človeku
„Človek zjednotený so sebou a so svetom skrze Krista nebude hystericky upretý na stále hroziaci apokalyptický cval, ale
v pokoji bude očakávať príchod Pána, lebo
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mena životov: tvár Boha v človekovi a tvár
človeka v Bohu.“
„Boh je obetovaná láska, nesie v sebe
svojho večného Iného a Tvár toho Iného sa
už odráža v tvári človeka. Boh je nostalgia po svojom inom, nostalgia po človeku.
Stvorením človeka sa stal zraniteľným až
na kríž.“ (O. Clément: Jiné slunce. Můj
duchovní životopis)

viem, že nie som hoden ramienka odpäť
u obuvi tomu na ceste k Damašku; lež,
hľa, i on bol vyvolenou trebárs, ale
preds’ len nádobou: tým viac my trpaslíci sme iba nástrojmi, ichž božská ruka
upotrebuje, jak chce, obracia
za svojím väčším-menším účelom:“
(P.O.Hviezdoslav: Je obrátenie Pavla...
úryvok)
foto: Roman Bako
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List pápeža Františka o ohlasovaní evanjelia v súčasnom
svete, alebo exhortácia „otvorených dverí“.
Prečo práve exhortácia „otvorených dverí“? Jednoducho. Celá exhortácia je výzvou veriacim, aby so svojou vierou vošli cez otvorené dvere sveta a ukázali mu radosť vykúpených
podľa slov „nemôžeme viac zostať pokojní, len v pasívnom očakávaní, vnútri našich kostolov“ (Dokument z Aparecidy, 548). Ak hovoríme o exhortácii, máme na mysli apoštolský
list na povzbudenie. A naozaj, list pápeža Františka nesie v sebe mnoho povzbudivých slov
a myšlienok. Pozrime sa však najprv na jeho obsah.

Dokopy nie veľa kapitol (�) je rozpísaných na ��� stranách a už na prvý
pohľad vidno, že nepôjde o čítanie
na jeden večer. No hoci hrúbka nášho
slovenského vydania by mohla niekoho
odradiť, treba povedať, že v skutočnosti
nejde o náročné čítanie. Evangelii Gaudium je písané jednoduchým a každému prístupným spôsobom. Je listom na
povzbudenie pre každého veriaceho,
nech je jeho teologické vzdelanie akékoľvek.
Prvú kapitolu
František venuje
sile radosti, ktorá
nás veriacich ma
poháňať k ohlasovaniu a získavaniu
ďalších ľudí pre spásu a Krista. A vskutku, kresťan má mnoho
dôvodov na radosť. Jednou zo základných myšlienok, ktoré Svätý Otec
ponúka, je, že hoci každý
veriaci si je vedomý svojej
nedokonalosti a hriešnosti,
„Boh sa nikdy neunaví odpúšťaním“ (EG �). „Toto presvedčenie
nám umožňuje zachovať si radosť

aj pri takej náročnej a zložitej úlohe, ktorá
si vyžaduje celý náš život“ (EG ��). Svätý
Otec preto vyzýva všetkých veriacich,
„ktorých život je ako pôst bez Veľkej noci“
(EG �), aby si túto skutočnosť uvedomili
a obrátili s radostnou nádejou k milosrdnému Bohu.
Druhú kapitolu Svätý Otec ponúka
najmä veriacim, ktorí sú aktívne a takpovediac „profesionálne“ zapojení do pastorácie a katechizácie.
Spomína dôležitosť zamerania
ich aktivity na tých najpotrebnejších.
Pastoračných
pomocníkov sa snaží naviesť
na skutočný cieľ všetkého
ich snaženia, ktorým nie sú
pocty ani pozemské dobrá
a pokoj, ale Kristus a spása
duší. František sa dotýka
súčasného smerovania
ekonomických
teórií
a prúdov zameraných
na produkciu a zisk
a namiesto materialistickej
ideológie
ponúka
sociálnu
náuku cirkvi, ktorej prvým cieľom je človek so všetkou
svojou dôstojnosťou.

V tretej kapitole sa
Svätý Otec zameriava
na novú evanjelizáciu.
Hovorí o skutočnosti, že
evanjelium je pre každého a patrí každému.
Všetci sme teda povolaní
ponúknuť ho druhým. Človek človeku a národ národu. František spomína potrebu inkulturáciu evanjelia
do národov a následne jeho
uplatnenie v medzinárodnom
dialógu. Podstatnou časťou
tretej kapitoly sú odporúčania k homílii. Pápež tu v skratke podáva niekoľko
myšlienok pre kazateľov, ktorými by sa
mali riadiť pri príprave a prednese homílie. Za podstatné považuje dva piliere: načúvať Bohu, ktorého posolstvo má
kazateľ hlásať, a načúvať ľudu, ktorému
ho má odovzdať. Tu Svätý Otec odporúča slová sv. Pavla: „Hovoríme, nie aby sme
sa ľuďom páčili, ale Bohu“ (� Sol �,�).
Sociálny rozmer evanjelizácie. To
je názov predposlednej kapitoly. Tá sa
zakladá na axióme ľudskej dôstojnosti,
ktorú vlastní každý človek od počatia.
Svätý Otec na základe Kristovho svedectva vyzdvihuje chudobných. Z toho
odvodzuje poslanie ostatných pomôcť
im, a to ako na medziľudskej rovine, tak
aj na medzinárodnej. Nejde len o materiálnu pomoc, ale o pomoc, ktorá zahŕňa aj ponuku priateľstva a duchovnej
podpory.
Posledná, piata kapitola nesie názov Evanjelizátori s duchom. Ako Svätý Otec hovorí, „Cirkev sa nezaobíde bez
pľúc modlitby“ (EG ���). Preto sú pri
ohlasovaní radostnej zvesti dôležité
chvíle „adorácie, modlitbového stretnutia
so Slovom a úprimného dialógu s Pánom“

(EG ���). V tejto kapitole sa spájajú myšlienky
dvoch pápežov. Františkova: „Každý človek
je hodný našej pozornosti“
(EG ���), a Benediktova:
„Zatvárať oči pred blížnym
nás robí slepými aj voči Bohu“
(Deus caritas est, ���). A naozaj, tak ako Kristus na kríži
vykúpil všetkých ľudí, tak my
kresťania sme povolaní túto
radostnú zvesť priniesť každému vykúpenému.
Exhortácia Svätého Otca Františka Evangelii Gaudium sa dá uzavrieť
do jednoduchej výzvy. Veriaci sa musí
nevyhnutne otvoriť pre svet a jeho túžbu po naplnení. Keď sa totiž veriaci
a jeho „život uzavrie do vlastných záujmov, nezostane v ňom miesto pre druhých“
(EG �). A hoci Boh od nás pri hlásaní
svojej zvesti veľa vyžaduje, „zároveň
nám aj všetko ponúka“ (EG ��). No nie je
dôležité len ohlasovať Božie vykúpenie,
ale aj spôsob, akým ho ohlasujeme. Tu je
treba pamätať na slová Svätého Otca, „že
pokora a nežnosť nie sú čnosťami slabých, ale
silných, ktorí nepotrebujú zle zaobchádzať s
druhými, aby sa cítili dôležití“. V exhortácii Evangelii Gaudium sú veci, ktoré sa
dajú kritizovať, sú tam fakty, o ktorých
sa dá diskutovať, sú tam myšlienky, ktoré možno narušia váš pokojný uzavretý
svet viery. Podstatné je však vystupovať
zo seba a nechať sa pretvárať Kristom.
Aj v tomto vás môže dopredu posunúť
Františkov list na povzbudenie určený
biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom.

EXHORTÁCIA

EXHORTÁCIA
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Evangelii gaudium

Martin Mosný
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Podarilo sa
Vám vyriešiť
našu tajničku?
Pošlite nám
správne riešenie
SMS-kou, spolu
s vaším menom
a adresou na
číslo ���� ��� ���
alebo klasickou
poštou na adresu
redakcie.

LEGENDA:

LEGENDA:
VODOROVNE: A) 5. časť tajničky – združenie B) Hlavné mesto Nórska – vtrhnutia
– lebo (poet.) C) Slovenský herec – deň detí – requiescat in pace D) Sibírsky veľtok
VODOROVNE: A) 5. časť tajničky – združenie B) Hlavné mesto Nórska – vtrhnutia – lebo (
– vyhŕňal – Verdiho opera E) Neprivádzaj do úžasu – kapustovitá zelenina F) Lat.
Slovenský
herec
– deň
in pace D)
Sibírsky veľtok
– vyhŕňal
– Verdiho op
C)
skratka
pre príd.
meno
– 4.detí
časť– requiescat
tajničky – popevok
G) Záporná
postava
knihy Posledný
Neprivádzaj
do úžasu
– kapustovitá
zelenina
Lat. skratka
pre príd.
meno –krajina
4. časť taj
E)
mohykán
– drobnosť
H) Anglické
slovko
pohodyF)
– molová
stupnica
– spolková
v Nemecku
I) 2. časťpostava
tajničky
–vzdialenosť
sadeníc od
seba J) Anglická
predložka
popevok
G) Záporná
knihy
Posledný mohykán
– drobnosť
H) Anglické
slovko poho
– vplývať, po česky – Európska astronomická spoločnosť K) Ochranný náter – druh
molová stupnica – spolková krajina v Nemecku I) 2. časť tajničky –vzdialenosť sadeníc od s
– alebo, po anglicky – 3. časť tajničky
J) Anglická predložka – vplývať, po česky – Európska astronomická spoločnosť K) Ochranný
– alebo,
po anglicky
– 3. časťbicyklov
tajničky– prenosný telefón 2) Izrael – citoslovce
druh
ZVISLE:
1) Predložka
– značka
horekovania – lesné zviera 3) Prekladaj na iné miesto (knižne) – videc kráľa Dávida
– značka
bicyklov
– prenosný
telefón seminaristov
2) Izrael – citoslovce
horekovan
1) Predložka
–ZVISLE:
Veľký Krtíš
4) Ronald,
domácky
– časopis
bratislavských
– Ekumenická
lesní škola
5) Franc.na
mužské
meno(knižne)
– Ivana,–domácky
– ožiť,
po česky
6) Krtíš
1. časť4)tajničky
videc kráľa
Dávida
– Veľký
Ronald, dom
zviera
3) Prekladaj
iné miesto
7) Narába
pádlom – zrúbal
8) Odovzdaj
– značka vysávačov
– desať
krát desať
9) Lyrický
– Ekumenická
lesní škola
5) Franc.
mužské
meno –
časopis
bratislavských
seminaristov
básnik – mesto a národný park v Kanade 10) Obec pri Štúrove – Elemír, domácky
Ivana, domácky – ožiť, po česky 6) 1. časť tajničky 7) Narába pádlom – zrúbal 8) Odovzda
– americká rozhlasová stanica 11) Pracoval so zemou – futbalista Realu Madrid
vysávačov – desať krát desať 9) Lyrický básnik – mesto a národný park v Kanade 10) Obec
Pomôcky:
KONA, JASPER,
– Elemír,
domáckyKOAZ
– americká rozhlasová stanica 11) Pracoval so zemou – futbalis
Štúrove
Madrid
Správna odpoveď z minulého čísla je: CHVÁĽME PÁNA, LEBO
Pomôcky: KONA, JASPER, KOAZ
JE DOBRÝ. Výhercom je čitateľka Helena Petríková, Senec. Srdečne
gratulujeme a posielame vecné ceny a ročné predplatné nášho časopisu.
Pripravil Štefan Gago
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