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Každý rok prežívame Vianoce a niekedy počujeme ľudí povzdychnúť: „Zase sú tu 
Vianoce.“ V týchto povzdychoch je cítiť, že znovu sa opakuje to, čo tu bolo pred 
rokom, pred dvomi, pred desiatimi a tak ďalej.

Ale ak sa zamyslíme nad tým, čo zna-
menajú Vianoce, tak zistíme, že nikdy 
Vianoce nemôžu byť to isté. Isteže po-
solstvo je stále rovnaké, Ježiš sa narodil 
v Betleheme za určitých okolností, do 
určitej konštelácie vzťahov, a ten prí-
beh je naozaj uzavretý a ukončený pred 
���� rokmi. Stal sa v určitom čase a 
určitom priestore. Lenže po Ježišovom 
zmŕtvychvstaní 
sa každá udalosť 
jeho života vyma-
ňuje z konkrét-
neho časového 
a priestorového 
rámca a stáva sa 
posolstvom a od-
kazom pre každú 
dobu. To zname-
ná, že ak slávime 
v tomto roku ���� 
Vianoce, sú to Vianoce neopakovateľné, 
pretože vianočné posolstvo o narodení 
Ježiša Krista v Betlehem so všetkým, čo 
s tým súvisí a ako to evanjelisti opisu-
jú sú neopakovateľné v tom, že tento 
príbeh vstupuje do tohto konkrétneho 
obdobia konca roku ����, ktoré má ur-
čitú atmosféru a určité hlavné ťažisko-
vé témy, ktoré má určité nastavenia aj 
vzťahové aj psychologické aj osobné aj 
spoločenské, širšie aj užšie a preto nám 
Ježiš aj v tejto dobe chce niečo povedať 
cez svoje narodenie. 

 Prežívame čas keď je už vyhlásené 
referendum o rodine, prežívame čas keď 
sa pripravuje pochod za život, ktorý sa 
má uskutočniť na jeseň v roku ����. Sú 

to všetko veľké výzvy v kratšom, alebo 
dlhšom časovom horizonte do ktorých 
nám aj Vianoce majú čo povedať. Refe-
rendum o rodine bude o tom, že rodina 
je muž, žena a deti, že dieťa sa má naro-
diť do stabilného vzťahu, že vzťahy stoja 
na Bohu a že existuje nejaký prirodzený 
zákon, ktorý nie je nejakým dodatočným 
riešením na skutočnú situáciu sveta, ale 

riešením, ktoré je 
už zakódované 
do jeho najhlb-
šej prirodzenosti. 
Veľmi symbolic-
ké je, že Ježiš sa 
v betlehemskej 
maštali narodil 
nie preto, aby sme 
si my mohli stavať 
nejaké romantic-
ké Betlehemy, ale 

narodil sa preto, že v určitom priestore 
medzi určitou skupinou ľudí preňho ne-
bolo miesta. V podstate sa stalo to, že v 
hostinci neprijali ženu vo vysokom štá-
diu tehotenstva, a tak sa Ježiš narodil v 
jaskynnej maštali. Aj v súčasnosti určitá 
názorová skupina ľudí vymyká rodinu 
zo svojho prostredia a hovorí o akýchsi 
alternatívnych modeloch rodiny, ktorá 
je ale vždy len rodinou v úvodzovkách, 
pretože ak rodinu netvorí muž, žena 
a deti, v tom najzákladnejšom jadre, my 
to rodinou nazvať nemôžeme.

 Ježiš prichádza v tejto situácii, aby 
nám povedal, že sa chce narodiť do tohto 
prostredia, že hľadá tých, ktorí ho prij-
mú, teda tých, ktorí ho budú akceptovať, 
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„Veď Pán dá požehnanie, a svoje plody vydá 
naša zem“ Ž 85,13
Ako sme tento rok mohli z Božej milosti pozbierať úrodu na našich poliach, v záhradách 
a vo viniciach, tak vďaka jeho požehnaniu prichádzajú do nášho seminára tí, ktorí 
zachytili jeho hlas.
Drahí bratia prváci, vítame vás v našom seminári a tešíme sa spolu s našimi čitateľmi 
na vaše predstavenie a prvé dojmy a postrehy, ktoré váš vstup do formácie so sebou 
priniesol: 
1) Čomu si sa venoval pred vstupom do seminára?
2) Kedy si pocítil Božie volanie do jeho služby? 
3) Čo hovoríš na svoje začiatky v seminári? Našiel si to, čo si čakal? Čo sa ti zatiaľ najviac 
páči a prípadne, na čo bolo pre teba ťažšie si zvyknúť?

Filip Majdán
Vek: ��  
Farnosť: Sedembolestnej Panny Márie 
v Bratislave-Petržalke
Záľuby: Volejbal, plávanie, hudba, posilňovňa, 
oddych, cestovanie...
Obľúbený citát: „Per aspera ad astra“ – Cez 
prekážky k hviezdam

�) Pred 
v s t u p o m 

do seminára som prirodzene ako väč-
šina mladých ľudí v mojom veku trá-
vil veľa času s kamarátmi, venoval sa 
frajerke a v neposlednom rade chodil 
do školy. Študoval som na obchodnej 
akadémii v Bratislave, odkiaľ aj po-
chádzam. Po ukončení štúdia a úspeš-
nom zvládnutí maturitnej skúšky som 
sa rozhodol ďalej pokračovať v štú-
diu s ekonomickým zameraním, a to 
na pomaturitnom vyššom štúdiu 
v odbore medzinárodné podnikanie. 
Štandardná dĺžka štúdia sú � roky, no 
po prvom roku som  túto školu „za-
nechal“, a to na základe rozhodnutia 
o prijatí do seminára, v ktorom sa mo-
mentálne nachádzam.

 �) Božie volanie som pocítil počas 
strednej školy. Najprv som si uvedo-
mil, že sa mi nechce memorovať fakty 
v predmetoch ako ekonomika, ban-
kovníctvo, tovaroznalectvo. Pochopil 
som, že toto nie je cesta, ktorou sa mám 
v živote vydať. Samozrejme, bol to len 
taký prvý znak toho, že sa niečo deje. 
Ten moment, keď som pocítil, že si ma 
Pán povoláva, prišiel počas jedného 
zimného večera na sv. omši, keď som 
povedal Bohu svoje áno. Boh povoláva 
človeka, no zároveň mu necháva úplnú 
slobodu rozhodnúť sa. Rozhodol som 

sa, že ho nebudem ignorovať. Dokon-
čil som strednú školu, ale prihlášku 
do seminára som si nepodal. Povedal 
som si, že sa v povolaní ešte utvrdím. 
Išiel som študovať na vyššie odborné 
štúdium. Bol som tam rok a hneď nato 
som si podal prihlášku do seminára. 
Keď ma prijali, veľmi som sa potešil. 
Uvedomil som si, že Boh má veľký 
zmysel pre humor, pretože ja ani moje 
okolie, a to mi isto dajú za pravdu, by 
nikdy nepovedali, že sa raz budem 
chcieť stať kňazom. Nuž, Božie cesty 
sú nevyspytateľné!

�) Svoje začiatky v seminári hod-
notím pozitívne. Nemal som veľké 
očakávania, takže som príjemne pre-
kvapený. Každý z nás je v seminári z 
nejakého dôvodu, každý z nás má svoj 
príbeh, no spája nás jeden spoločný 
cieľ - Kristus, a to z nás robí bratov. 
Najviac sa mi páči spolupatričnosť 
a priateľstvo, ktoré medzi seminaris-
tami vládnu. Tie dokážu vytvoriť brat-
skú až rodinnú atmosféru, ktorá nás 
učí žiť s inými ľuďmi a spolunažívať 
v pokoji. Priznám sa, ťažie bolo zvyk-
núť si na skoré vstávanie. Pokiaľ ide 
o spánok, viem si celkom slušne do-
priať. O tom potom. Ale je to len otáz-
ka vôle, myslím, že skoré vstávanie ma 
nemôže odradiť od cieľa, ktorý som si 
predsavzal.

aby im dal vnútornú duchovnú výstuž 
k tomu, aby v nasadení za rodinu aké-
hokoľvek typu najrôznejším spôsobom 
vytrvali. Ježiš sa ide narodiť medzi nás 
v tejto konkrétnej situácii, aby nám po-
vedal čo v skutočnosti je rodina, čiže 
opäť je to modelová situácia, kde Ježiš je 
vymknutý, rodina ako taká je vymknutá, 
tehotná žena je vymknutá z toho hostin-
ca a narodenie sa uskutočňuje takpove-
diac v extrémnych podmienkach, ktoré 
nie sú štandardné na to, aby sa v nich 
narodil nový človek. Aj tieto Vianoce, 
ktoré budeme prežívať sú pozvaním, 
aby sme Ježiša aj rodinu aj jeho posol-
stvo o základných ľudských hodnotách 
prijali. Je takým vianočným zvykom, že 
do okna sa dáva sedemramenný alebo 
päťramenný svietnik, ktorý okrem iného 
symbolizuje to, že ak by okolo pomysel-
ne išla Svätá rodina, tak  my sme ochotní 
ju prijať. Ale hovorí sa jeden príbeh, kde 
dvaja manželia pozerali von z okna prá-
ve nad takýmto svietnikom a uvažovali, 
či muž ktorý leží na opačnej strane cesty 
na chodníku je opitý, alebo chorý a do-
hodli sa na tom, že aby nemali problémy 
so zdravotníkmi a policajtmi, tak sa oň 

radšej nebudú starať. Čiže napriek tomu 
že mali svietnik, neprežívali vnútorne to, 
čo ten svietnik má naznačovať a síce to, 
že majú prijať človeka, ktorý potrebuje 
pomoc, či to je rodina ako celok, či to je 
tehotná žena s dieťaťom a jeho pestú-
nom alebo je to človek, ktorý je nejakým 
spôsobom uzimený. Je to stále o tom, či 
sme otvorení prijať niekoho pre to, aby 
sme mu pomohli.

 Čitateľom bohosloveckého časopisu 
Adsum prajem, aby aj tieto Vianoce ne-
prežili ako opakovanie niečoho z minu-
losti, ale ako živý vstup Boha do našej 
konkrétnej súčasnosti tu a teraz, v tomto 
konkrétnom období našich dejín, ktoré je, 
treba povedať, aj veľmi náročné, pretože 
pôjde budúci rok o zápas o veľmi dôle-
žité hodnoty, na ktorých stojí spoločnosť. 
Prajem každému, aby na svojom mieste 
dokázal svedčiť o dôležitosti základných 
princípov, ktoré Boh Stvoriteľ zakódoval 
do fungovania ľudskej spoločnosti už 
pri jej stvorení.       

J. E. Mons. Jozef Haľko
bratislavský pomocný biskup     
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�)     Štu-
doval som 
na hotelovej 
a k a d é m i i 

v Bratislave, odbor kuchár. Potom som 
aj pracoval ako kuchár v MCSS (do-
mov dôchodcov) v Modre. Vo farnosti 
som pomáhal vdp. dekanovi Mišíkovi 

a sestrám uršulínkam v prípravách 
prvoprijímajúcich detí, v pastorácii 
miništrantov a aj sám som miništroval. 
Prešiel som aj Bratislavskou animátor-
skou školou. Pomáhal som ako animá-
tor s miništrantským táborom Tymian.  

�) Božie volanie som pocítil už 
na strednej škole, ale neprikladal som 

Juraj Ochaba
Vek: ��   
Farnosť: sv. Štefana Kráľa v Modre
Záľuby: hudba, bicyklovanie, turistika, 
splavovanie, práca s deťmi a mládežou
Obľúbený citát: „Pre nás svätosť je byť stále 
veselí“ (sv. Dominik Savio)

tomu žiadnu vážnosť. Skôr som to od-
mietal a spoliehal som sa na to, že je 
táto moja túžba len dočasná. Lenže ten-
to vnútorný hlas sa vo mne stále ozýval 
a stále som viac uvažoval o zasvätenom 
živote. Definitívne som sa rozhodol, že
pôjdem touto cestou, asi pred štyrmi 
rokmi. Ešte stále som však nechcel 
vstúpiť do seminára, aby som sa utvr-
dil v tom, že toto moje nadšenie nie je 
len dočasné. Až na výzvu jedného kňa-
za, aby som už dlhšie nečakal a koneč-
ne sa rozhodol, som si podal prihlášku. 
A tak som tu. 

�) Moje začiatky sú veľmi krásne 
a myslím, že na ne budem ešte dlho 
spomínať (dúfam, že to tak bude i na-
ďalej). Mám tu omnoho viac času 
na stretnutia s Bohom a matkou Má-
riou. Najťažšie, na čo sa tu myslím zvy-
ká, je to, že tu nemám rodinu a starých 
priateľov. Na druhej strane tu mám 
skvelých spolužiakov, ktorí mi tento 
deficit umenšujú. Vďaka týmto novým
priateľstvám je život v seminári pekný.

Šimon Rábara
Vek: ��
Farnosť: sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch
Záľuby: futbal, autá, knihy, informatika, 
technika
Obľúbený citát: „Všetko je milosť“  (sv. Terézia 
od Dieťaťa Ježiša a od Presvätej Tváre)

�) Pred vstu-
pom do se-
minára som 
n av š t e vo v a l 
Gy m n á z i u m 
Angely Merici 

v Trnave. Maturoval som z geografie a
dejepisu. Miništroval som asi �� rokov 
v našom filiálnom kostole, v dedine
Biely Kostol, odkiaľ pochádzam. Inak 
som sa venoval bežným veciam ako 
stredoškoláci, stretával sa s kamarátmi 
a podobne. 

�) Prvé silné Božie volanie do kňaz-
skej služby som pocítil, keď som mal 
asi �� rokov. Nikdy by mi nenapadlo, 
že moja životná cesta by sa mala uberať 
týmto smerom. Vtedy som nechal veci 
plynúť s tým, že uvidím, ako to budem 

cítiť v osemnástich.
�) Začiatky v seminári boli pozvoľné, 

s novým duchovným režimom, bez ne-
jakých povinností, dokonca s dobrým 
jedlom. Zúčastnili sme sa národnej 
púte do Šaštína, z ktorej mám pekné 
spomienky, hlavne z atmosféry vigí-
lie na sviatok Povýšenia svätého Kríža. 
Druhý týždeň sme absolvovali púť do 
Lúrd, z ktorej som si odniesol niekoľko 
silných duchovných zážitkov. Do semi-
nára som nešiel so žiadnymi predstava-
mi, skôr s tým, že uvidím na vlastné oči, 
ako to tam chodí. Páči sa mi, že máme 
hneď vedľa krásny chrám sv. Marti-
na a taktiež hodiny cirkevných dejín 
s Mons. Jozefom Haľkom. Najťažšie 
pre mňa, na čo si stále ešte zvykám, je 
ranné vstávanie.

Bernard Novák
Vek: �� rokov   
Farnosť: sv. Bartolomeja v Ružindole
Záľuby: príroda, turistika, šport, bicyklovanie, 
beh, futbal, hudba, filmy/seriály, história...

�) Študo-
val som na 

Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre. 

Maturoval som tento rok z informati-
ky a náboženstva. Okrem školy som 
sa venoval svojim záľubám a zapá-
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Michael Udvaroš
Vek: �� rokov
Farnosť: Sedembolestnej Panny Márie 
v Bratislave-Petržalke
Záľuby: Šport, posedenia s priateľmi, hudba, 
čítanie 
Obľúbený citát: „Kto kráča k Bohu, nevzďaľuje 
sa od ľudí, naopak, stáva sa im skutočne   
blízkym“ (Benedikt XVI., Encyklika Deus 
Caritas est)

Marek Vranka
Vek: �� rokov   
Farnosť: sv. Štefana Uhorského v Bernolákove
Záľuby: čítanie hodnotných kníh, turistika 
v prírode, stretnutia s rodinou a priateľmi, 
práce okolo domu, stretnutia s Pánom
Obľúbený citát: „Keby som hovoril ľudskými 
jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, 
bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci 
cimbal“ (� Kor ��,�)

�) Po absolvovaní strednej školy som 
pracoval v realitnej kancelárii, neskôr 
som pôsobil ako opatrovateľ chorých 
ľudí. Popri práci som mal možnosť zú-
častniť sa na pastorácii mládeže ako 
animátor birmovancov i v detských 
táboroch. Bohu vďaka za tieto príle-
žitosti, ktoré sú spolu s asistovaním 
pri liturgii veľmi cenným pokladom, 
z ktorého som načerpal myslím viac 
povzbudenia, ako som pri nich mohol 
sám poslúžiť iným. 

�) Prvé vážne úvahy nad predstavou 
seba ako kňaza som riešil vo svojich 
devätnástich rokoch. Vznikli pri na-
vonok bezvýznamných otázkach ľudí 
v mojom okolí, či by som chcel študo-
vať teológiu. I keď som ich záujem vte-
dy vnímal len ako navodenie príjemnej 
nálady, dnes sa domnievam, že boli ná-
strojmi, ktorými ma Pán podnietil sku-
točne sa zamyslieť aj nad takýmto po-

slaním môjho života. Moje stotožnenie 
s úplným zverením seba Bohu nastalo 
krátko nato. 

�) Očakával som ťažšie začiatky, čo 
sa týka náhlej zmeny v spôsobe života. 
Rýchlo som si zvykol, napriek skutoč-
nosti, že som o živote v seminári vedel 
iba okrajovo a z počutia. Keďže čas 
v seminári plynie akoby rýchlejšie, ako 
som bol zvyknutý, mám pred sebou 
veľkú výzvu naučiť sa nielen novým 
vedomostiam, ale aj správnemu organi-
zovaniu života. Veľkú oporu vnímam 
najmä z bohatého duchovného progra-
mu a z obšťastňujúceho Božieho obja-
tia, ktoré sa výrazne prejavuje okrem 
iného aj v láskavom prijatí zo strany 
predstavených a bratov bohoslovcov 
i v podpore rodičov, domovskej farnos-
ti a všetkých dobrodincov.

Za rozhovor ďakuje Štefan Gago.

Samozrejme nebolo to z jedného dňa 
na druhý, ale dospel som k záveru, že 
prijmem toto volanie, a verím, že som 
sa rozhodol správne.

�) Za ten čas, čo som tu, sa toho udia-
lo veľa. Najmä púť do Lúrd bola krásna 
a bola to aj veľmi dobrá príležitosť na-
čerpať duchovne. Začiatky hodnotím 

veľmi pozitívne. Páči sa mi tu azda 
všetko. Len istú dobu ešte potrvá, kým 
si zvyknem na seminársky poriadok, 
ale dobrá správa je, že už si naň zvy-
kám! A ešte som veľmi rád, že sme si 
ako kolektív prvákov „sadli“ a stávajú 
sa z nás dobrí priatelia.

�) Študoval som na obchodnej aka-
démii v Petržalke, odkiaľ som vlastne 
hneď išiel do seminára, takže som ne-
pracoval. Veľmi ma bavil šport, najmä 
futbal, aj som ho chvíľu aktívne hrával, 
veľmi som obdivoval aj cyklistiku, ale 
nenašiel som odhodlanie sa jej veno-
vať. Dosť času som trávil u nás v kos-
tole, študoval som aj na Bratislavskej 
animátorskej škole, preto som sa snažil 
využiť skúsenosti u nás na fare, ale ako 
sa hovorí, človek mieni, Pán Boh mení: 
bol som oslovený byť animátorom 
v spomínanej animátorskej škole pre 

jeden ročník, tak som to prijal a som 
rád, že som tak učinil, bol to plnohod-
notný rok. 

�) Pravdu povediac, už niekedy 
v detských časoch, ale potom ma to ne-
jako prešlo a čas plynul a s ním aj také 
tie detské lásky. Stále som cítil, že som 
nebol vo vzťahoch spokojný a niečo mi 
chýbalo. A potom to prišlo. Mal som asi 
�� rokov, keď som zacítil niečo, čo ma 
veľmi „ťahalo“ do kostola a čím ďalej 
tým viac ma to prenikalo. Počas rozho-
voru s jedným kňazom som usúdil, že 
by bolo správne nejako sa rozhodnúť. 

jal som sa do každodenného života 
na internáte. Obľuboval som všetky 
mimoškolské akcie. Posledný rok som 
sa zúčastnil na divadelnom projekte 
gymnázia ako technik. 

�) Jedno aprílové ráno roku Pána 
���� som sa išiel pomodliť do internát-
nej kaplnky o niečo skôr ako zvyčaj-
ne. Z kaplnky som vyšiel ako iný člo-
vek. Celkom premenený, odovzdaný 
do Božích rúk. Ako sa spieva v jednej 
rovnomennej piesni: sweetly broken 
(sladko zlomený). 

�) Veľmi sa mi v seminári páči. 
Som ozaj nadmieru spokojný. Našiel 
som veľa priateľov a úžasných ľudí, 
čo som nečakal. Najviac sa mi páčia 
priateľstvá a rôzne aktivity, napríklad 
futbal. Som veľmi rád, že máme ta-
kých predstavených. Sú naozaj Boží-
mi mužmi. Chvíľu som si zvykal na 
skoré vstávanie, ale nebol to až taký 
problém. Ešte stále si zvykám na celý 
program, spolubratov a hlavne spôsob 
vyučovania na fakulte je pre mňa úpl-
ne nový.



10 11

S
V

IA
T

O
S

Ť
 K

R
S

T
U

S
V

IA
T

O
S

Ť
 K

R
S

T
U

Sviatostná udalosť
Krst je bránou do života v Duchu 

a otvára nám prístup k ostatným svia-
tostiam. Spolu so sviatosťou birmova-
nia a Eucharistiou sa nazýva aj sviatos-
ťou uvádzania do kresťanského života, 
pretože s nimi tvorí jeho základ. Svätý 
Otec František v jednej zo svojich kate-
chéz nazýva tieto tri sviatosti „jedineč-
nou veľkou sviatostnou udalosťou“, ktorá 

„nás pripodobňuje Pánovi a robí z nás živé 
znamenie jeho prítomnosti a lásky“.

Príprava
Samotnému obradu krstu, ktorého 

bývame svedkami v našich farnos-
tiach, predchádza veľmi dôležitá etapa 
prípravy. Cirkev pri nej pozýva tých, 
ktorí sa sami rozhodli vo viere prijať 
krst, aby sa naň dobre pripravili obdo-
bím katechumenátu. Toto obdobie po-
tom zvyčajne vrcholí v jedinom slávení 
troch sviatostí: krstu, birmovania a Eu-
charistie na Veľkonočnú vigíliu.

Podobne pozýva Cirkev rodičov 
túžiacich po krste svojho dieťaťa, aby 
spolu s krstným rodičom praktizovali 
pravú vieru a boli tak, v spojení s Kris-
tom, jeho živými svedkami pre dieťa. 
Krstný rodič je vybraný člen cirkevnej 
obce zastupujúci duchovne rozšírenú 
rodinu i matku Cirkev pre toho, kto 
má prijať krst. Preto sa na krstného ro-
diča kladú určité nároky:

a) Má  byť dostatočne vyspelý na túto 
úlohu.
b) Prijal už tri základné sviatosti: 
krst, birmovanie a eucharistiu.
c) Má byť katolík a z právnej stránky 
bez prekážky pre túto úlohu.

Uvádzanie detí do kresťanského 
života v rímskom obrade pokračuje 
po krste katechézou a neskôr sa kon-
čí birmovaním a eucharistiou, ktorá je 
vrcholom uvádzania. Rodičia a krstní 
rodičia majú pri katechéze detí neza-
stupiteľnú úlohu. Predovšetkým oni 
dbajú o to, aby pokrstené dieťa rástlo 
vo viere a po kresťansky žilo.

Kto môže udeliť krst?
Riadnymi vysluhovateľmi krstu sú 

biskupi, kňazi a diakoni. Je však po-
trebné vedieť, že ak týchto niet a hrozí 
nebezpečenstvo smrti alebo niekto už 
umiera, môže a niekedy je aj povin-
ný udeliť krst každý veriaci, ba kaž-
dý človek, ak ho vedie dobrý úmysel. 
Ak ide v takomto prípade o dieťa, má 
sa bezodkladne pokrstiť, dospelý má 
mať nejaké poznanie hlavných právd 
viery, ďalej má akýmkoľvek spôsobom 
prejaviť svoj úmysel prijať krst a pri-
sľúbiť, že bude zachovávať pravidlá 
kresťanského náboženstva. Sviatosť sa 
v týchto prípadoch udeľuje �v. skráte-
ným obradom. Každý veriaci by mal 

poznať správny spôsob krstenia. Pou-
žije sa pri ňom prirodzená voda, aj keď 
nie posvätená, ktorú treba liať prijíma-
teľovi na hlavu, pričom vysluhovateľ, 
hovorí krstnú formulu: „Ja ťa krstím 
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Pokrstený vo viere Cirkvi
Mimo týchto zvláštnych okolností sa 

krst udeľuje spravidla vo farskom kos-
tole, kde sa nachádza krstný prameň. 
Odporúča sa, aby sa udeľoval najmä 
na Veľkonočnú vigíliu alebo v nedeľu, 
keď si Cirkev pripomína zmŕtvychvsta-
nie Pána. Môže sa udeľovať pri sv. omši 
alebo aj mimo nej, teda v samostatnom 
obrade.

Na začiatku slávenia kňaz i rodičia 
poznačia kandidáta na čele znakom 
kríža. O niekoľko chvíľ totiž už bude 
patriť Kristovi, ktorý nám získal milosť 
vykúpenia práve svojím krížom. Na-
sledujúca bohoslužba slova má za cieľ 

vzbudiť vieru pred úkonom sviatost-
ného tajomstva a spoločnou modlitbou 
vyprosiť hojné ovocie sviatosti. Pozo-
stáva z jedného alebo viacerých čítaní 
Písma, z homílie a chvíľky ticha; po-
tom z modlitieb veriacich. V ich záve-
re sa všetci obrátia o pomoc k svätým. 

Následne sa nad 
kandidátom vy-
slovuje exorciz-
mus, keďže krst 
znamená oslobo-
denie od hriechu 
a od jeho podne-
covateľa ‒ diabla. 
Potom sa koná po-
mazanie olejom 
k ate c hu me nov 
alebo vkladanie 
rúk a modlitbou 
epiklézy sa po-
svätí krstná voda 
alebo sa pripome-
nie jej posvätenie 
(vo Veľkonočnom 
období). Táto 

modlitba je vzývaním Boha, aby skr-
ze Syna zostúpila do vody sila Ducha 
Svätého. Potom sa rodičia i krstní ro-
dičia zriekajú diabla a vyznávajú vieru 
(v prípade katechumena to urobí on 
sám). K tomu sa pri krste detí pripája 
súhlas kňaza a spoločenstva veriacich: 
Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. 
Túto vieru vyznávame a ona je našou 
slávou v Ježišovi Kristovi našom Pá-
novi. Amen.

Krst
Krst sa udeľuje obmytím vodou. To 

sa deje buď trojitým ponorením alebo 
trojitým liatím vody, pričom sa vzýva 
Najsvätejšia Trojica, ako sme hovorili 

Stať sa nositeľom novej nádeje
Potom, čo sme v posledných číslach uverejnili sériu článkov o sv. omši, rozhodli sme 
sa poskytnúť priestor v niekoľkých najbližších číslach sviatostiam Cirkvi ako vidi-
teľným znakom skrytej skutočnosti spásy. Postupne sa vám pokúsime predstaviť 
všetkých sedem sviatostí, ktorými sa naša viera vyjadruje a upevňuje, vzdáva sa kult 
Bohu a uskutočňuje sa posväcovanie ľudí. Ako prvú chceme si priblížiť sviatosť, kto-
rou sme začlenení do Kristovho tela a utvárame tak Boží ľud. Sviatosť krstu.



1312

S
V

IA
T

O
S

Ť
 K

R
S

T
U

M
IN

F
A

 2
0

14

Aj tohtoročná MinFa sa snažila mi-
ništrantom zo západného Slovenska vy-
plniť ich voľné chvíle počas leta. V čase 
od �. do ��. júla sme sa snažili chalanom 
ponúknuť program, do ktorého môžu 
zapojiť rozum, silu aj srdce. No MinFa 
sa nezačína až v lete. Čokoľvek, ak má 
za niečo stáť, treba pripraviť s rozvahou, 
postupne a trpezlivo. Aj letný táborový 
mesiac je len vyvrcholením toho, čo sa 

začína pol roka predtým. Prvé prípravy 
sa začínajú koncom novembra. Našou 
primárnou úlohou je vytvoriť finančný
základ pre tábory. Väčšinu zdrojov sme 
zvykli čerpať od sponzorov. Pre nich 
vytvárame aj projekty, prostredníc-
tvom ktorých ich informujeme o minu-
loročných táboroch, ich celkovej histórii 
a plánoch do budúcna. 

„Prosím vás, a čo budeme 
dneska robiť?“ 

„A čo si zvedavý? Všetko sa dozvieš v pravom čase.“ Aj to bol jeden z častých dialó-
gov na MinFa táboroch 2014. Veľa z vás vie, akí sú dnešní mladí na všetko zvedaví. 
No málokto vie, čo všetko sa za tým „čo budeme dneska robiť“ skrýva.

vyššie. Záver vlastného obradu krstu 
tvorí pomazanie krizmou (ak nenasle-
duje udelenie sviatosti birmovania), čo 
vyjadruje kráľovské kňazstvo pokrs-
teného a jeho pričlenenie k Božiemu 
ľudu. Nasleduje podanie bieleho rúcha, 
ktoré vyjadruje, že pokrstený si oblie-
kol Krista, vstal z mŕtvych s Kristom. 
Horiaca svieca znamená, že pokrstení 
sú v Kristovi „svetlo sveta“ (Mt ��, ��).

K samostatnému obradu ešte patrí 
spoločné recitovanie modlitby Pána 
ako náznak budúcej účasti na eucha-
ristii (v prípade detí). V našich krajoch 
po modlitbe Pána rodičia obetujú svo-
je dieťa nebeskému Otcovi. Napokon 
kňaz udeľuje požehnanie zvlášť ro-
dičom i všetkým prítomným, aby sa 
v nich rozmnožila milosť Božia.

Zaštepení do vzťahu Ježiša s Bohom 
Otcom

Na záver ponúkam slová Svätého 
Otca Františka, ktorý nám pripomí-

na, „aby sme každý deň prežívali náš krst 
ako aktuálnu skutočnosť našej existencie. 
Ak sa nám darí nasledovať Ježiša a ostáva-
me v Cirkvi i s našimi obmedzeniami, kreh-
kosťou a hriechmi, je to práve vďaka krstu, 
v ktorom sme sa stali novým stvorením 
a obliekli sme si Krista. Práve v sile krstu, 
oslobodení od dedičného hriechu, sme za-
štepení do vzťahu Ježiša s Bohom Otcom, 
sme nositeľmi novej nádeje, pretože krst 
nám dáva túto novú nádej. Nádej kráčať 
po ceste spásy celý život. Nik a nič ju ne-
môže uhasiť, pretože nádej nesklame“.

Želám nám všetkým, aby sme, kde-
koľvek sa nachádzame, boli nositeľmi 
tejto novej nádeje!

Marek Marchot

Spracované podľa: KKC, CIC, Generálnych 
audiencii Sv. Otca (TK KBS) a jednotlivých 

obradov krstu detí a dospelých. Keď sa projekty rozošlú, nastáva ďal-
ší krok, ktorým je takzvané „zháňanie 
fár“. Je to proces spätý najmä s tele-
fonickou linkou. Ide v ňom o to, nájsť 
obývateľné fary alebo pastoračné cen-
trá vyhovujúce potrebám MinFa tábo-
rov. Toto je jedna z najťažších a najdôle-
žitejších úloh, ktoré musia vedúci splniť. 
Tento rok sme opäť zvolili „osvedčené 
karty“ a s MinFou sme zakotvili vo far-
nostiach Bošany a Klátová Nová Ves. 
Ochota veriacich sa oproti minulému 
roku vôbec nezmenila, takže sme sa 
opäť tešili ich pomoci a dobrosrdeč-
nosti, ktorej sa nám dostalo požehnane 
a za ktoré im aj touto cestou ďakujeme. 
Kým sme sa však mohli nasťahovať 
a rozbehnúť tábory, bolo treba ešte veľa 
práce. Tak sme v letnom semestri začali 
vytvárať konkrétny program a pozván-
ky pre našich hostí – miništrantov. Pla-
gáty, ktoré našich miništrantov infor-

movali o táboroch, sme rozoslali počas 
jari. Po ich doručení sme začali pracovať 
na programe. Ten sa nám nakoniec po-
darilo úspešne dokončiť a posledné, čo 
nám ostávalo, boli nákupy pre asi ��� 
hladných krkov (��� miništrantov a �� 
bohoslovcov). Všetko sme nakoniec za-
vŕšili niekoľko dní pred začiatkom tá-
borov, a tak sme mierne nervózni, ale 
plní nadšenia mohli �. augusta odštar-
tovať prvý turnus MinFy ����. 

Bošany sa uchýlili do pastoračného 
centra sotva �� metrov od kostolíka 
sv. Martina. Chalani miništranti sa ulo-
žili v dvoch miestnostiach na prízemí 
a každá dostala svojich bohoslovcov, 
ktorí mali na starosti „izbový poriadok“. 
Miništranti sa v Klátovej ubytovali v 
miestnom kaštieli, ktorý slúžil pred-
tým ako detská ozdravovňa. Každý tá-
bor prijal �� chalanov miništrantov a �� 
bohoslovcov, ktorých úlohou bolo za-
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smrti. Aj tieto scénky, miestami vážne, 
občas vtipné, no vždy s úmyslom po-
učiť, boli prostriedkom ako miništran-
tom niečo odovzdať.  Nasledujúce dni, 
či už sa putovalo na kúpalisko alebo sa 
skúšala odvaha a vytrvalosť chalanov 
počas „mestskej hry“, mali okrem úlo-
hy poučiť a priviesť k Bohu; aj inú, nie 
menej dôležitú úlohu – priviesť chala-
nov k sebe navzájom. Počas tábora sme 
im dali dostatok voľného času, aby sa 
mohli navzájom poznať a vytvoriť pria-
teľstvá, ktoré ich budú spájať celý nasle-
dujúci rok, až kým sa znova nestretnú. 
Bol to čas, kedy sa mohli porozprávať s 
bohoslovcami a spýtať sa na všetko, na 
čo boli zvedaví. Takto sa opäť rozrástla 
naša MinFa rodina, ktorá sa každý rok 
schádza.

Neodmysliteľnou súčasťou MinFy 
je sobotný turnaj. Ten sa začal svätou 
omšou, ktorú celebrovali otec arcibis-
kup Mons. Zvolenský (�. turnus), otec 
biskup Mons. Haľko (�. turnus) a Mons. 
Daniel Ižold (�. turnus). Po duchov-
nom pokrme sme sa posilnili aj teles-
ne a po dobrom guláši sa začal turnaj. 
Ten bol tento rok v novom šate, lebo v 
sebe zahŕňal viaceré okruhy. A či už 
išlo o hod do diaľky alebo na cieľ, pre-
ťahovanie lanom, štafetový beh alebo 
bodovo najviac ohodnotený futbal, mi-
ništranti sa smelo, s veľkým zápalom a 
za mohutného povzbudzovania pustili 
do každej disciplíny. Po náročnom dni 
sme sa zaň Pánovi poďakovali prostred-
níctvom svätého ruženca. Nasledoval 
posledný deň tábora, ktorý bol skutoč-
ne v znamení nedele. Okrem kuchárov, 
ktorí chystali náročnejší obed, sa nikto 
nikam neponáhľal a každý sa venoval 
tomu, na čo mal chuť. Ping-pongový stôl 
mal okolo seba neustále hráčov, všade 

boli „debatné“ krúžky a každá spolo-
čenská hra mala svojich záujemcov. Po 
slávnostnej svätej omši a obede sme do-
končili resty v podobe turnajov v šíp-
kach, petangu a ping-pongu a pokra-
čovali v nedeľnom oddychu. Ten však 
naozaj trval len do konca nedele. Keďže 
to bol posledný deň, bolo potrebné sa 
poriadne rozlúčiť. A teda tesne pred 
polnocou zaznel všetkým v tábore bu-
díček a zvolal ich do kostola na polnoč-
nú rozlúčkovú svätú omšu. Tu zaznela 
posledná táborová kázeň a s požehna-
ním a prianím dobrej cesty domov sme 
sa opäť vrátili do postelí. Kto by však 
čakal, že to bude záverečná, spravil by 
chybu, lebo onedlho na to sa vyrážalo 
na nočnú hru. Po absolvovaní trasy, na 
ktorej číhali dobre pripravené „nástra-
hy“ v podobe strašiacich bohoslovcov, 
získal každý miništrant sladkú odme-
nu a pamätný darček na MinFu. Po tejto 
skúške odvahy sa už každý mohol slo-
bodne uložiť na spánok a v pondelok 
ráno opäť putovať s novými zážitkami 
a priateľmi do svojho domova. 

Tak napokon prišlo ��. júla aj posled-
né pondelkové ráno MinFy ���� a dali 
sme zbohom �. turnusu s jeho miniš-
trantmi, námahami, radosťami, scén-
kami a turnajmi. Lúčenie býva ťažké 
a inak to nebolo ani tu. No každý z nás 
vedel, že je členom rodiny, ktorá sa síce 
teraz rozchádza, no o rok sa opäť stret-
ne. A tak hoci MinFa ���� sa skončila, 
práce na MinFe ���� sa ešte len začína-
jú… ale o tom až nabudúci rok.

              Martin Mosný
Foto: Archív KSCM
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bezpečiť im týždeň, počas ktorého za-
žijú niečo nové a netradičné, čo posilní 
ich vieru a nasmeruje ich na kresťanské 
hodnoty. Obidve fary mali aj kňazov, 
ktorí zastrešovali väčšinu duchovného 
programu a pre miništrantov slúžili 
denne svätú omšu. 

Každý turnus sme otvorili opekačkou 
v utorok večer. Po zotmení nasledovala 
úvodná scénka, kde sa nám predstavili 
patróni MinFy ����, bl. sestra Zdenka, 
bl. Peter Gojdič a sv. Košickí mučeníci. 
Tí reprezentovali tému tábora, ktorou 
boli „Svetlá viery“. Snahou bolo ukázať 
mladým svätých, ktorí sú spätí so Slo-
venskom, a dokázať, že hodnoty, za kto-
rými stáli, sa oplatí dodržiavať aj dnes. 
Po predstavení každého účastníka 
tábora a po dobre opečených špekáči-
koch sme sa všetci pokojne pobrali spať. 

Na druhý deň nás už čakal náročný 
program. Po rannej rozcvičke a modlit-
be sme sa dobre naraňajkovali a vyšli 
sme na „túru“. Tá nám zabrala skoro 
celé dopoludnie a bola zavŕšená svätou 
omšou. Po krátkom oddychu sme sa vrá-
tili do základného tábora, kde sme ča-

kali, kedy vyschnú tradičné batikované 
MinFa tričká. Každý večer bola pre mi-
ništrantov pripravená scénka zo života 
jedného zo svätcov. Bolo to zatknutie bl. 
sestry Zdenky, odsúdenie a väznenie 
bl. Pavla Gojdiča alebo mučenícka smrť 
Košických misionárov. Všetky boli so-
lídne a s veľkou vierohodnosťou odo-
hraté bratmi bohoslovcami, ktorí sa so 
svojimi rolami úspešne zžili. Nezabud-
nuteľná je postava Juraja Rákocziho 
a odhodlanie sv. Košických mučeníkov 
nezaprieť svoju vieru napriek hroziacej 
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Ako každé dieťa, aj ja som odmalička 
sníval a mal predstavy o tom, čím chcem 
v živote byť. Najskôr som chcel byť sme-
tiarom. Veľmi ma to fascinovalo Vždy 
som túžil po nejakom akčnom povolaní. 
Neskôr, keď som bol starší, ma to prešlo 
a chcel som byť policajtom alebo práv-
nikom. Už vtedy som v sebe pociťoval 
túžbu pomáhať druhým. Vyrastal som 
v rodine, ktorá nebola  príliš kresťansky 
založená. Vychovávala ma len matka 
a spolu so mnou aj môjho brata. Napriek 
tomu bolo moje detstvo krásne a veselé. 

Nikdy som nebol vedený ku kresťanskej 
viere, ale nemal som to ani zakázané, čo 
hodnotím pozitívne. Dostal som tak po-
vediac „voľnú ruku“ a v škole som sa 
mohol slobodne rozhodnúť buď pre ná-
boženstvo, alebo etiku. Prirodzene ma to 
ťahalo na náboženstvo. Bol som zvedavý... 
Tam sa zrodila moja viera. Mal som dob-
rého učiteľa, s ktorým som sa často roz-
prával a ktorý vždy ochotne odpovedal 
na kvantum mojich otázok. Aj keď už nie 
je „medzi nami“ za mnohé mu zo srdca 
ďakujem! Vďaka nemu som sa neskôr roz-

„Učiteľ, kde bývaš? Odpovedal im: Poďte 
a uvidíte!“ (Jn 1, 38)

Povolanie je Božím darom. Každý z nás je na niečo povolaný, jeden do manželstva, 
iný do kňazstva alebo rehoľného života... Často som sa zamýšľal nad tým, na čo som 
povolaný ja. Trvalo však dlhšie, kým som na to prišiel.

hodol ísť na prvé sväté prijímanie. 
Ako piatak som začal miništrovať. Ba-

vilo ma to, ale časom prišlo obdobie pu-
berty. Vtedy som začal,  ako sa to povie, 

„vystrkovať rožky“.  Kostol som zanedbá-
val a väčšinu času som sa flákal s kamoš-
mi. Toto obdobie trvalo až do konca zá-
kladnej školy. Až keď som prijal sviatosť 
birmovania, môj život sa opäť otočil o ���° 
na ten správny smer. 

Potom prišiel čas rozhodnúť sa, kam 
ďalej a akú strednú školu si vybrať. Roz-
hodol som sa pre obchodnú akadémiu, 
ale ani sám neviem prečo. Tam som začal 
výrazne pociťovať, že to nie je cesta, kto-
rou sa mám v živote vydať. Popri škole 
som začal znova miništrovať a svoj vzťah 
s Bohom som prehlboval aj prostredníc-
tvom zboru, v ktorom som spieval. „Kto 
spieva, dvakrát sa modlí...“ Ja som síce 
spievať nevedel, ale časom sa na mňa 
niečo nalepilo.  Začal som navštevovať aj 
animátorskú školu, počas ktorej sa moje 
názory a slová stávali zrelšími a zodpo-
vednejšími, absolvoval som rôzne pred-
nášky a upevňoval svoj vzťah s Bohom 
i ľuďmi. Bol to skutočne požehnaný čas, 

počas ktorého sa môj vzťah s Bohom pre-
hĺbil do takej miery, až som začal uva-
žovať nad kňazstvom. Každým dňom 
som viac a viac miništroval a služba pri 
oltári ma napĺňala nevýslovnou radosťou. 
V modlitbe som sa pýtal Pána, či chce mať 
zo mňa svojho kňaza. 

Odpoveď som nedostal hneď, ale tr-
pezlivo som čakal a ona prišla v pravý 
čas, počas jedného zimného večera na 
svätej omši, keď som Mu povedal svoje 

„áno“.  Vtedy som si bol istý svojím povo-
laním a vedel som, že je v súlade s Božou 
vôľou. Boh povoláva človeka, no zároveň 
mu necháva úplnú slobodu rozhodnúť 
sa. Rozhodol som sa, že svoje povolanie 
nebudem ignorovať. Teraz som už v se-
minári. Som tu len krátko, ale aj za ten 
krátky čas som sa mnohému naučil. Svoje 
povolanie vnímam ako dar, ktorý si ne-
zaslúžim, a zároveň ako možnosť prežiť 
svoj život s Kristom a pomáhať na ceste 
k Nemu aj druhým.

Filip Majdán

OBJEDNÁVKA ČASOPISU (december 2014)
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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„Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, svoj-
mu služobníkovi Dávidovi som prisahal:

Naveky zaistím tvoj rod a postavím tvoj trón, čo 
pretrvá všetky pokolenia.“

Povolanie každého človeka je jedinečné. Preto nie je ľahké to vysvetliť druhým ľu-
ďom, veď ťažko to častokrát chápe aj samotný povolaný. Čuduje sa, prečo práve on 
má ísť takouto cestou, keď vidí, že okolo neho sú ľudia, ktorí sú šikovnejší, vzdelanej-
ší, dokonca sa mu zdá, že aj duchovný život berú vážnejšie, čiže povolanejší.

 Aby som mohol v krátkosti zrekapi-
tulovať históriu svojho povolania, mu-
sel by som byť spisovateľom, a určite 
by to nebolo na pár strán papiera. Lebo 
moje povolanie má dlhú históriu. Jed-

noducho povedané, kňazstvo 
ma lákalo odmalička.

Moji rodičia ma vychová-
vali v kresťanskom duchu 
a mám veľké šťastie, že som 
mal okolo seba skvelých 
ľudí. Som za to veľmi vďač-
ný mojej rodine, ale viem, že 
moje povolanie som nedostal 
od nich... Už ako malý cha-
lan som začal miništrovať, 
cítil som sa dobre v kostole 
a pri oltári. Povzbudzoval 
ma aj príklad kňazov v našej 
farnosti. Ale predsa prvýkrát 
som začul Božie volanie po-
čas štúdií na strednej škole, 
konkrétne počas prednášky 
o medziľudských vzťahoch, 
ktorú viedol gréckokatolícky 
kňaz. V tejto prednáške opi-
soval aj svoj vzťah so svojou 
ženou, rodinou a vzťah s Bo-
hom. 

Po tejto prednáške som 
pocítil, že niečo v mojom ži-

vote chýba... túžil som rozdávať Lás-
ku, lásku ktorú každý z nás dostáva, 
a ňou je Božia Láska....

V kňazskom seminári som už päť 
a pol roka. Je to veľa či málo, neviem. 

Jedno však viem, že týchto päť a pol 
roka v tomto seminári mi dalo veľmi 
veľa a určite neboli zbytočné. 

Keď som nastúpil do prvého roč-
níka mal som obavy, aké to tu bude. 
Aké bude prostredie, spolubratia, 
predstavení, štúdium a celkovo 
život v seminári. Hladiac naspäť 
do minulosti už môžem povedať, 
že moje obavy boli zbytočné, i keď 
zo začiatku to nebolo také ľahké. 
Do seminára som šiel, aby som roz-
poznal svoje povolanie a utvrdil sa 
v ňom. Nastúpil som na cestu hľada-
nia. Získal som tu mnoho skúsenos-
tí. A predsa ani po necelých šiestich 
rokoch štúdia a formácie na kňaz-
stvo, nemôžem povedať, že by som 
bol na všetko v kňazskom živote 
celkom pripravený, ale s nádejou po-
zerajúc na nášho Pána Ježiša Krista 
a silou Ducha Svätého som si istý, že 
to zvládnem. A pomáha mi k tomu 
prístup s rešpektom a bázňou.

Počas pobytu tu v seminári som 
vykonával viacero služieb pre spo-
ločenstvo, ako napríklad zvukár či 
už hlavný duktor seminára. Cez tieto 
služby som spoznával sám seba a zistil 
som, že vlastnými silami človek veľa 
nedokáže a že nie je všetko v živote 
také ľahké ako som si to myslel, ale že 
v ťažkostiach každodenného života 
máme tu Niekoho, kto nám pomôže, 
a je to sám Boh.

Práve toto ma priviedlo k myšlienke, 
že najväčší boj je práve boj sám so se-
bou. 

Týmito krásnymi rokmi v seminá-
ri som nadviazal jeden veľmi vážny 
vzťah, vzťah s Bohom. 

V tichu našej seminárskej kaplnky 
Je stále prítomný a volá nás, aby sme 

v tomto tichu boli s Ním ako priateľ 
s Priateľom. Toto posolstvo by som 
chcel odovzdať všetkým mojim bratom 
bohoslovcom, a všetkým čitateľom, aby 
nezabúdali, že náš priateľ Ježiš Kristus 
nás obdarúva svojou každodennou lás-
kou aj napriek našim ľudským nedoko-
nalostiam. Lebo len Najväčší to môže 
dovoliť, aby aj cez jednoduchých, na je-
ho milosrdenstvo odkázaných ľudí po-
kračoval vo svojom diele spásy. 

Preto prosím za seba i mojich spo-
lubratov na tejto náročnej, ale krásnej 
ceste o modlitbu. 

     
dp. Kollárik Dávid
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Púť do Lúrd
V seminári je zvykom, že každý druhý rok začíname púťou na vopred vybrané miesto, 
aby sme takýmto osobitným spôsobom načerpali duchovných síl do nového formač-
ného a akademického roka. Tento rok sme my bohoslovci spolu s našimi predstave-
nými a bratmi lazaristami putovali do Lúrd.

Ako vieme, neexistuje žiadna pria-
ma diaľnica z Bratislavy do Lúrd, tak-
že sme navštívili aj ďalšie zaujímavé 
miesta. Po nočnej jazde autobusom cez 
Rakúsko sme sa ráno dostali do talian-
skeho mesta So�o il Monte v provincii
Bergamo, v rodisku svätého Jána XXIII. 
Navštívili sme miestny kostol a aj bu-
dovu, v ktorej ešte ako kardinál Ron-
calli býval pred zvolením na pápežský 

stolec. Osobne sme sa stre-
tli s kardinálom Lorisom 
Francescom Capovillom, 
bývalým osobným tajom-
níkom svätého Jána XXIII., 
ktorý je zároveň vo svojich 
�� rokoch vekovo najstar-
ším kardinálom na svete. 
Kardinál Capovilla udelil 
nám bohoslovcom požeh-
nanie, na čo sme mu my 

„na oplátku“ zaspievali ma-
riánsku antifónu Salve Re-
gina. Všetci sme boli veľmi 
milo prekvapení, v akom 
veľmi dobrom fyzickom 
a psychickom stave sa otec 
kardinál napriek svojmu 
veku nachádza. Dokonca 
si hneď pri slove „Slovakia“ 
spomenul na to, že kardinál 
Roncalli ešte v časoch svoj-
ho pôsobenia v Bulharsku 
v roku ���� navštívil Veleh-
rad (v tom čase to bola ešte 

„Czechoslovakia“).
Druhým miestom nášho 

putovania bolo mariánske pútnické 
miesto La Sale�e. Nachádza sa v dosta-
točnej vzdialenosti od rušných diaľníc 
a ulíc veľkomiest, v nadmorskej výške 
���� metrov vo francúzskych Alpách. 
Na tomto pútnickom mieste, pre Slová-
kov nie veľmi známom, sa v roku ���� 
zjavila Panna Mária Maximovi a Melá-
nii, dvom malým pastierikom. Panna 

Mária ich vtedy vyzvala opätovne za-
svätiť nedeľu (ľudia totiž nedeľu trávili 
prácou na poli) a predpovedala neúrod-
ný rok, čo sa aj vyplnilo. O toto pútnické 
miesto sa stará rehoľa Misionárov Božej 
Matky z La Sale�e. Symbolom lasale�-
ského zjavenia je kríž, na ktorého rame-
ne sa nachádza kladivo na jednej strane 
a kliešte na druhej. Svojím konaním 
v živote môžeme totiž Ježišovi na kríži 
jeho klince buď pribíjať alebo vyberať. 
V pútnickom areáli, ktorý sa nachádza 
v absolútnej samote obkľúčený jedine 
dvojtisícovými končiarmi vrchov, sme 
strávili jednu noc.

Na ďalší deň sme sa ráno po svätej 
omši vybrali do Lúrd, pričom nás čaka-
la celodenná cesta najskôr malebnými 
alpskými cestami, kde má človek pocit, 
že sa autobus každou chvíľou zrúti do 
hlbokej rokliny, až po široké francúz-
ske diaľnice. Večer po príchode do Lúrd 
sme sa zúčastnili večerného sviečko-
vého sprievodu v pútnickom areáli. Tu 
sa nám dostalo aj tej cti, že naša semi-
nárna Schola cantorum mohla zaspie-
vať jednu strofu piesne Božia Rodička 
v slovenskom jazyku a náš spolubrat 
Marek Vávra sa dokonca predmodlie-
val jeden Zdravas´ 
aj po slovensky. 
Na druhý deň 
sme si prezreli 
areál za denného 
svetla. Navštívili 
sme podzemnú 
baziliku sv. Pia X., 
strednú i hornú 
baziliku. Po svätej 
omši sme pokra-
čovali prehliad-
kou Lúrd - nav-
štívili sme dom, 

v ktorom svätá Bernadeta Soubirouso-
vá bývala, v bývalej mestskej väznici. 
Popoludnie bolo voľné, každý si mohol 
program zorganizovať podľa vlastného 
záujmu. Väčšina z nás strávila niekoľko 
desiatok minút pri lurdskej jaskyni, kde 
skutočne cítiť, že je to osobitné miesto 
milostí, kde sa „nebo dotýka zeme“. 
Bolo povzbudivé vidieť chorých, ktorí 
z mnohých strán sveta prišli, aby prosi-
li za svoje zdravie. A koľkí odtiaľ odídu 
uzdravení na tele alebo na duši. Viacerí 
využili možnosť kúpeľa v milostivom 
lurdskom prameni. Avšak to, čo každé-
ho napĺňalo najviac, boli chvíle v tichu 
strávené s Máriou alebo aj spoločná 
modlitba posvätného ruženca pri jasky-
ni. Večer sme sa zúčastnili sviečkového 
sprievodu a vybrali sme sa nočnou jaz-
dou naprieč Francúzskom.

Ráno približne o pol siedmej sme 
prišli do Tours, na miesto, ktoré je oso-
bitne spojené s bratislavskou arcidiecé-
zou, lebo ide o biskupské sídlo patróna 
tejto našej arcidiecézy, svätého Marti-
na. Spolu s našimi predstavenými sme 
pri jeho hrobe slávili svätú omšu a po 
krátkej prestávke sme pokračovali do 
Paríža.
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štívili Slovenskú kato-
lícku misiu, kde nás 
privítal jej správca 
Mons. Imrich Tóth, 
ktorý je zároveň aj 
farárom v miestnej 
Farnosti svätej Márie 
Magdalény. Po svätej 
omši nás sprevádzal 
v kostole, ktorý pô-
vodne slúžil ako ban-
ka. Potom sme si mohli 
vychutnať atmosféru 
denného i večerného 
Paríža, navštívili sme 
viacero známych pamiatok a atrakcií, 
ktoré k Parížu neodmysliteľne patria 
a sú jeho súčasťou, vrátane katedrály 
Notre Dame, kde sme sa zúčastnili na 

modlitbe prvých nedeľných vešpier. 
Záver našej cesty po Paríži patril plav-
be loďou po rieke Seine, počas ktorej 
sme mali všetky významné pamäti-

hodnosti Paríža pred sebou ako 
na filmovom páse. Potom sme
sa odobrali na nočnú cestu cez 
Nemecko a Rakúsko naspäť do 
Bratislavy.

Naše poďakovanie patrí pre-
dovšetkým Pánu Bohu za to, že 
sme v tomto Roku Sedembo-
lestnej Panny Márie mohli nav-
štíviť počas jednej púte viaceré 
mariánske pútnické miesta. Ďa-
kujeme aj pani Eve z cestovnej 
kancelárie, ktorá nás celý čas 
sprevádzala svojím obohacujú-
cim a hodnotným výkladom, aj 
keď niekedy presahoval naše 
schopnosti ho vnímať a abstra-
hovať všetky dôležité infor-
mácie. Aj vďaka tejto púti sme 
mohli načerpať nové sily a takto 
povzbudení zasadnúť do škol-
ských lavíc.

Peter Repko

Každý kňaz, dovolím si povedať, s láskou si spomína na chvíľu, keď si dal na seba prvý 
raz reverendu – klerický odev. Starší kňazi ju nosili od nástupu do seminára, tí mladší 
zažili slávnostnú svätú omšu s otcom biskupom, ktorý im reverendy požehnal. Takto 
verejne, aj oblečením mohli naznačiť, že sú rozhodnutí nasledovať Ježiša Krista, svoj-
ho Majstra, na ceste ku kňazstvu.

Odevom sprítomňovať Cirkev

Aj nás, tretiakov bratislavského se-
minára svätých Cyrila a Metoda, za-
stihla táto milá udalosť – krátka zastáv-
ka na ceste k Majstrovi. Šiestim bratom 
otec arcibiskup – metropolita Mons. 
Stanislav Zvolenský požehnal reveren-
dy, ktoré od tejto chvíle nosia ako znak 
odhodlania plnšie nastúpiť na cestu 
k služobnému kňazstvu a, ako otec ar-
cibiskup v homílii pripomenul, „týmto 
odevom sprítomňovať Cirkev“.

Reverenda je odev bohoslovcov 
a kňazov. Reverenda (tiež klerika, ale-
bo sutana) je dlhé rúcho priliehavé 
k telu, ktoré pozostáva z bieleho kolára, 
ktorý symbolizuje poslušnosť, a cingu-
la prepásaného cez bedrá, čo symboli-
zuje čistotu. Niekedy mávala reveren-
da �� gombíkov ako počet Ježišových 
rokov a ešte � gombíkov na rukávoch 
podľa počtu Ježišových rán. Bežná 

farba je čierna. Vyšší 
klérus sa odlišuje fa-
rebným prevedením: 
monsignori majú fia-
lové a biskupi majú 
červené lemovanie, 
gombíky a cingu-
lum, kardináli majú 
tieto prvky červené 
a pápež nosí celú re-
verendu bielu. V kra-
jinách s teplejšou klí-
mou je dovolené, aby 
vyšší aj nižší klérus 
nosil reverendu bie-
lej farby.

Reverenda má svoj historický vývoj. 
Jednoducho by bolo možné povedať, 
že prišla z akademickej pôdy ako talár 
a vývojom prešla do dnešnej podoby. 
V sučasnosti tento odev nevidno často 
na našich uliciach, kňazi nosia košele 
s kolárikom. No starší čitatelia si isto 
spomenú, že kňaza nevideli ináč ako 
v reverende s hlavou zakrytou klobú-
kom alebo biretom (špeciálnou štvor-
hrannou čiapkou), aby spĺňali zákon 
z roku ����. 

Drahí čitatelia, prosím vás spomeňte 
si aspoň v krátkej modlitbe na nás,  aby 
sme sa do tohto odevu nezaodievali  
pre odev samotný, ale pre Ježiša Krista, 
a aby sme svedčili o kráse spoločenstva 
s ním. 

Michal Hodul
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Pápež blahoslavený Pavol VI. viedol 
Katolícku cirkev po pápežovi blahosla-
venom Jánovi XXIII. počas Druhého 
vatikánskeho koncilu a až do roku ����. 
Pavol VI. uviedol do praxe pravidelné 
stretnutia biskupov z celého sveta, čiže 
biskupské synody. V období po Dru-
hom vatikánskom koncile vyjadril sta-

novisko ohľadom spoločného života 
manželov v encyklike Humanae vitae. 
Bol veľkým pápežom práve aj v tom, 
že sa nebál vyjadriť zásadné stanovis-
ká, ktoré svetovou verejnosťou neboli 
prijímané so všeobecným súhlasom, 
ale predstavujú dôležité poučenia pre 
svedomie každého veriaceho človeka.

... Obraz Božej lásky pre svet
Svätou omšou v Bazilike sv. Petra, ktorú celebroval pápež František 5. októbra 2014 
spolu so synodálnymi otcami, slávnostne otvorili III. mimoriadne generálne zasad-
nutie Biskupskej synody na tému Pastoračné výzvy vzhľadom na rodinu v kontexte 
evanjelizácie.
Svätý Otec spolu s 253 účastníkmi synody, medzi ktorými bol aj J. E. Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, vstúpili do dvojtýždňového obdo-
bia intenzívnej práce, a to hneď na začiatku vzývaním Ducha Svätého. Otec arcibis-
kup nám poskytol rozhovor:

Dnes už blahorečený pápež Pavol VI. otvoril éru biskupských synod. Ako by sme ve-
deli spojiť myšlienku Synody o rodine s beatifikáciou Pavla VI.?

Ako vnímate objektívnosť dotazníka o rodine a manželstve z roku 2013?

Dotazníky vytvorili príležitosť spo-
znať situáciu ohľadom rodiny a man-
želstva v jednotlivých krajinách. Vy-
pĺňali ich kňazi s pomocou svojich 
blízkych spolupracovníkov. U nás na 
Slovensku sme vychádzali z toho, že 
základným spoločenstvom je farnosť, 
preto všetky farnosti boli pozvané po-

dieľať sa na analýze situácie. Zodpove-
dané dotazníky odoslali svojim diecéz-
nym biskupom kňazi z vyše �� percent 
farností. Už len z tejto približnej štatis-
tickej hodnoty sa dá usudzovať, že boli 
vytvorené predpoklady na pomerne 
objektívne posúdenie situácie.

Na synode, počas ktorej sa rokovalo o pastoračných výzvach stojacich pred rodinou 
v kontexte evanjelizácie, sa zúčastnili otcovia biskupi z celého sveta. Aká bola medzi 
vami spolupráca a ako vnímate zintenzívnené kritiky na synodu?

Spolupráca biskupov a všetkých 
účastníkov synody bola veľmi dob-
rá, zakladala sa na spoločnom obdive 
a úcte k Božiemu rozhodnutiu, ktorým 
sa celoživotné spoločenstvo muža a 
ženy stalo základom ľudskej spoloč-
nosti a obrazom Božej lá-
sky pre svet. Účastníci sy-
nody boli vnútorne spojení 
osobným vzťahom k Bohu 

– to vždy umožňuje vysokú 
intenzitu spolupráce, akú 
nemožno dosiahnuť inak. 
Znakom našej doby je, že 
sa k nám dostávajú názo-
ry nielen osôb, ktoré stre-
távame priamo v našom 
každodennom živote, ale 
aj úvahy, viac alebo menej 
uvážené, tých ľudí, kto-
rých „hlas“ sa k nám do-
stane sprostredkovane cez 
prostriedky komunikácie. 
Vo veľkej bohatosti názo-
rov iste zazneli aj kritické 
postoje. Aj cez reakciu na 
kritické postoje sa pribli-
žujeme pravde. V každom 

prípade patrí k životu Cirkvi aj kritika, 
ktorá ju očisťuje, a aj kritika, ktorá je 
znakom jej nasledovania Krista, ktoré-
mu tiež protirečili.
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Záverečná správa mimoriadnej sy-
nody o rodine poskytuje obsiahly a hl-
boký pohľad na súčasnú rodinu. Je to 
veľmi cenný dokument. Svätý Otec 
záverečnú správu prijal a zároveň odo-
vzdal celej Cirkvi ako východisko pre 
ďalšie zvažovanie, štúdium a aj ako 
podnet na pastoračné rozhodnutia 
v službe rodinám a celému spoločen-
stvu, aby sme mohli spoznať ešte hlbšie 

dôstojnosť totožnosti muža a ženy a ich 
povolanie k pravej láske a k uzavretiu 
manželstva. 

Za rozhovor ďakuje a praje požehna-
ný Advent i Vianoce 

 Pavol Škovránek

Ako môžeme zhodnotiť výsledok synody a čo môžeme očakávať od riadneho zasad-
nutia synody v roku 2015?

Na vine sú hviezdy (The Fault in Our Stars)
Milí čitatelia, v tomto čísle Adsumu sme sa vám v recenzii rozhodli priblížiť nie knihu, 
ale film. Po dlhšom rozmýšľaní a porade sme vybrali novinku, ktorá vyšla v roku 2014
s názvom Na vine sú hviezdy.

Napriek tomu, že predmetom re-
cenzie je film, jeho predlohou je, ako
to často býva, kniha - novela Johna 
Greena, ktorú vydal v roku ����. Sám 
sa nechal inšpirovať hrou Július Cae-
sar od Shakespeara, kde odznie veta: 

„Chyba, drahý Brutus, nie je v našich 
hviezdach, ale v nás samotných, lebo 
my sme podriadení.“ V roku ���� sa 

novely chytil režišér Josh Boone a na-
točil podľa nej film s rovnomenným
názvom.

Príbeh mladej Hazel Lancasterovej 
(Shailene Woodley) začína tak pove-
diac „in medias res“. Otvára sa nám 
pred očami jej ��-ročný svet, v ktorom 
by mala riešiť bežné tínedžerské prob-
lémy. Ona však zapasí s inými ťažkos-

ťami. Hazel trpí rakovinou 
a jej život vôbec nie je bežný. 
Je samotárka, ktorá by rada 
viedla normálny stredoškol-
ský život. No „osud“ jej ho 
nedoprial. Rodičia a lekári sa 
v snahe priviesť ju k veselším 
myšlienkam rozhodnú poslať 
do podpornej skupiny ľudí, 
ktorí trpia rovnakým ochore-
ním ako ona. Spočiatku ma-
ximálne znechutená Hazel 
tu stretáva Gusa (Ansel El-
gort), do ktorého sa postupne 
beznádejne zamiluje a on jej, 
ako to v amerických filmov
býva, lásku opätuje. Spočiat-
ku pekný príbeh lásky sa 
postupne dramatizuje s po-
stupom agresívnej choroby 
ako u Hazel, tak aj u Gusa, a 
hoci ide o vcelku jednoduchý 
motív a pre náročného divá-
ka nie veľmi zaujímavý film,
koniec prekvapí. 

Hlavnou myšlienkou je 
fakt, že mnohé veci si v živote nevybe-
ráme. Keď ich však dostaneme, sami 
rozhodujeme, čo s nimi spravíme 
a čo oni spravia s nami. Či dokáže-
me aj z ťažkých situácií vyťažiť, alebo 
nás položia. Na pozadí príbehu lásky 
dvoch mladých ľudí sa rieši problém 
človeka a jeho schopnosti prijať seba 
a svoj životný príbeh. Každý má svoju 
jedinečnú cestu životom a len na ňom 
závisí, či na nej bude po každom páde 
vstávať alebo ostane ležať. Film hovorí, 
že v každej beznádeji sa dá nájsť nádej 
a ak sa človek dokáže poučiť zo svojich 
chýb, môže druhým pomôcť. Jedno-
duchá filozofia snímky spočíva v tom,
aby sme sa tešili z toho, čo máme, a nie 

plakali nad tým, čoho sa nám nedosta-
lo. Kde je totiž nádej, tam je život a tam 
je aj cesta.

Film by som odporučil hlavne mlad-
ším ročníkom, ako sú stredo- a vyso-
koškoláci. Samotný príbeh je zaujíma-
vý a pozerateľný až do konca. Obzvlášť 
zaujme citlivejšie duše. No rozhodne 
nejde o žiaden kino-trhák, ako to bolo 
v prípade knihy, ktorá sa stala bestsel-
lerom. Ak túžite po niečom viac roman-
tickom a nebude vám prekážať trocha 
americkej lacnosti, rozhodne sa vám 
bude film Na vine sú hviezdy páčiť.

Martin Mosný

V pastorálnej konštitúcii Gaudium et spes je veľmi pekná myšlienka o rodine: ,,Rodina 
je školou plnšej ľudskosti.” Čo by ste odkázali dnešnej mladej generácii, mladým ro-
dinám ako povzbudenie do života?

Kiež by sa naši mladí, ktorí ešte 
uvažujú nad svojím životným povo-
laním, a aj naše mladé rodiny stále 
povzbudzovali aj na tomto vyjadrení, 
že rodina je školou plnšej ľudskosti. 
Z prirodzenosti života a z posolstva 
Svätého písma si uvedomujeme, že 
manželstvo predstavuje jedinečnú 
možnosť na rozvoj totožnosti muža a 
ženy v ich vzájomnej komplementa-

rite a osobitné spoločné otvorenie sa 
pre službu životu. Služba životu má 
svoje základné poslanie v službe pri 
výchove vlastných detí, ale aj bezdetní 
manželia iste nachádzajú vo vzájomnej 
láske prameň radosti a sily pre službu 
životu. Vzrast vo vzájomnej láske vedie 
človeka k blízkosti Bohu a zároveň robí 
každého z nás pravdivejšie a hlbšie člo-
vekom.
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A ako je to s prijatím do seminár-
skeho spoločenstva? Mohli by sme 
povedať, že bohoslovec je podobným 
spôsobom zapísaný, nie do fakultnej 
matriky, ale do pamäti a sŕdc vyšších 
ročníkov bohosloveckej fakulty. Je kaž-
doročnou tradíciou, že pri prijatí prvá-
kov do seminárneho spoločenstva ide 
aj o schopnosti a danosti v hre, ktorá sa 
volá futbal. Na zápas sa každý rok te-
šia predstavení seminára, starší bratia 

a samozrejme aj bratia prváci. Cieľom 
priateľského stretnutia nie je zosmieš-
niť a poraziť prvákov na „plnej čiare“, 
ale skôr vyskúšať a preveriť ich tímo-
vú spoluprácu, komunikáciu počas hry, 
bojovnosť a obetavosť. Každá činnosť 
by sa mala začať modlitbou. Tak aj 
my, výber seminára – FC Pelikán proti 
prvákom, sme sa s úprimným srdcom 
modlili k Bohu o dobrý priebeh zápasu 
bez ujmy na zdraví a požehnanie Vše-

Imatrikulácia
Každý študent, ktorý nastupuje na vysokú školu, sa zúčastňuje na imatrikulačnej  
slávnosti, pri ktorej je prvýkrát zapísaný do fakultnej matriky. Sľubuje, že bude plniť 
študijné povinnosti a rešpektovať morálne záväzky voči univerzite i fakulte. Tento 
imatrikulačný obrad na našej bohosloveckej fakulte, teda zloženie slávnostného 
sľubu, sa koná za účasti veľkého kancelára, prorektora, prodekanky a prodekana. 
Takýmto spôsobom sa mladý človek stáva oficiálne študentom bohosloveckej fa-
kulty. 

mohúceho Otca nám sprostredkoval 
otec rektor Mons. Daniel Ižold. Takto 
ozbrojení sme sa s veľkým zápalom 
mohli vrhnúť do futbalu. Celý priebeh 
zápasu trval � x �� minút s menšou 
prestávkou v polčase. Už v úvodnej 
druhej minúte skóroval FC Pelikán 
pod vedením športového referenta To-
máša Balalu, ktorý prekonal branká-
ra Mareka Vranku. Nečakane rýchle 
otvorenie vedenia spôsobilo takú veľ-
kú radosť, že po prvom polčase viedol 
Pelikán �:�. Veľkou oporou prváckeho 
tímu boli ich duktori, a to Ladislav Mi-
šura, ktorý vychytal v bránke neuve-
riteľné strelecké šance Pelikána, a Ján 
Holos, ktorý otvoril strelecké konto pr-

vákov v prvom polčase. Zápas sa cel-
kovo skončil ��:� pre výber seminára 
FC Pelikán. Po veľkom urputnom boji 
si zaslúžili obe strany odmenu. Ďaku-
jeme v prvom rade Pánu Bohu za jeho 
ochranu,  FC Pelikánu, prvákom a fa-
núšikom, ktorí morálne podporovali 
a aktívne povzbudzovali. Už teraz sa 
tešíme na ďalší zápas, ktorý nás čaká 
v nasledujúcom formačnom roku.    

Štefan Smetana
Foto: Archív KSCM

Pôjde nám o to, aby sme pomohli 
dušiam na ceste k dokonalosti, na ktorú 
sme všetci volaní tým, že sme sa stali 
kresťanmi. V hĺbke srdca to cíti každý 
človek, aj keď to napríklad pomenuje 
tak, že cíti, že by mal byť dobrý. Už to 
je volaním k dokonalosti. My kresťania 
máme mnoho prostriedkov, ktoré nám 
zanechal Ježiš Kristus a ktoré prúdia 
cez Cirkev. Sú to najmä sviatosti, mod-
litba, dobré skutky, skúsenosť Cirkvi 
a jej učenie. A potom máme za dvetisíc 
rokov nazbieraných mnoho bohatých 

skúseností a rád zo života svätcov, 
s ktorými sa chceme v týchto článkoch 
podeliť.

Chceme sprístupniť v hlavných 
črtách všetkým kresťanom bez roz-
dielu kresťanskú dokonalosť. Dnes 
treba väčšmi ako inokedy všetkým 
poodkrývať široké horizonty du-
chovného života a usmerniť aj laikov 
na solídnu cestu asketickej výchovy, 
ktorá im pomôže žiť dobre duchovný 
život. Je to cesta k radosti a šťastiu už 
tu na zemi i vo večnosti. Táto cesta as-

Duchovný život
Milí čitatelia, začíname cyklus článkov o duchovnom živote a chceme ho otvoriť 
myšlienkou sv. Bernarda z Clarivaux, ktorú povedal v homílii svojim bratom: „Nie 
je mojou snahou, aby som vykladal slová, ale aby som naplnil srdcia.“ V týchto člán-
koch nechceme nejaké predkladať vedecké pojednania o duchovnom živote, ale 
skôr naplniť srdcia túžbou po dokonalosti, túžbou po duchovnom raste a poznatka-
mi, ktoré im v tomto raste pomôžu. 
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ketickej výchovy ich potom privedie, 
ak budú spolupracovať, k životu podľa 
základných kresťanských čností – lásky, 
poníženosti, ochoty, poslušnosti a seba-
zaprenia a ďalších. Skúsenosť nám ho-
vorí, že nesprávne správanie našich lai-
kov neraz vyplýva z toho, že im chýba 
asketická výchova, alebo je pomýlená.

Predovšetkým treba odporúčať časté 
pristupovanie k sviatostiam, lebo tie 
sú hlavným zdrojom každej skutočnej 
vnútornej formácie. Samozrejme nie poz-
natky vytvárajú svätcov, ale Božia milosť 
a spolupráca s ňou. Popri tom sa bude-
me snažiť poukázať na najvšeobecnejšie 
dotykové body a zhodné miesta medzi 
človekom našich čias a večným Bohom. 
Tento Boh sa vtelil a jeho meno je Ježiš 
Kristus. Na neho budeme na stránkach 
nášho časopisu upierať pohľad. Svätosť 
je jeho svätosťou, normy sú jeho norma-
mi, konkrétny príklad pochádza od ne-
ho, cieľ je On, Kristus. 

Kristocentrická orientácia asketiky 
je dnes potrebnejšia ako kedykoľvek 
predtým. V duchovnom živote je to ako 
v živote vôbec – človek sa učí robiť prvé 
krôčiky, ktoré musí podopierať niečia 
ruka, učí sa hovoriť prvé slová tak, že 
počúva druhých a druhí mu pomáha-
jú. Nakoniec sa naučí sám rozprávať, je 
schopný učiť sa cudzí jazyk, je schopný 
robiť nielen kroky, ale aj bežať, športovať. 
Tak je to aj v duchovnom živote; začína 
sa prvými krokmi. Vy čitatelia ich zrej-
me máte za sebou, keď vás ako deti 
učili základom viery, spravidla v rodi-
ne, vo farnosti či farskom spoločenstve, 
a takisto keď vás učili modliť sa 
od najzákladnejších modlitieb, ktoré 
vás sprevádzajú celý život. K nim sa pri-
dávajú ďalšie formy a druhy modlitby 
tak, ako duša duchovne rastie. Budeme 
hovoriť aj o vývine duchovného života, 

o jeho rozvoji. Tradícia nám predkladá 
rôzne cesty duchovného života. Niek-
toré poznáme z diel svätcov, napríklad 
malú cestu sv. Terézie z Lisieux (sv. Te-
rezky), trojitú cestu sv. Bonaventúru, 
ktorá je akoby základným rozdelením 
duchovného života, i ďalšie. 

Budeme sa snažiť, aby boli články pí-
sané prístupnou formou. Ako povedal 
sv. Bernard, nech sýtime srdcia, a nie 
rozum poznatkami, aby sme povzbu-
dili alebo dali usmernenia, ktoré nám 
pomôžu tak, ako nám na ceste v horách 
pomáhajú smerníky pri výstupe na 
vrchol. Aj naše články chcú byť smerník-
mi, radami pre duchovný život. Cesta k 
dokonalosti je pre každého a každému 
sa Kristus chce dať úplne.

Milí čitatelia, povzbudzujeme vás, 
aby ste sa nebáli odhodlane nastúpiť 
na cestu dokonalosti, na ktorú nás 
všetkých volá Kristus. On sa chce s na-
mi zjednotiť v dôvernej osobnej láske. 

„Hľadaj tu teda svoj pokoj a nemysli 
si, že je potrebné vyznať sa v logike 
a metafyzike, aby si sa mohol venovať 
kontemplatívnej modlitbe. Mystická 
teológia sa nachádza v škole srdca. 
Na rozdiel od školskej teológie ju preto 
môže dosiahnuť každý veriaci... Nemá 
sa zabraňovať ani manželom venovať 
sa akémukoľvek spôsobu modlitby. Veď 
manželstvo je sviatosť, znamená zasvä-
tenie, vnútorne prijatú milosť. Posvätný 
manželský stav je aj rehoľa, a nezaložil 
ju Dominik, František, ani Peter, ale sám 
Boh skrze svoje večné slovo v pozems-
kom raji.“

Spracoval Metod Rehorčík pod ve-
dením otca špirituála Jána Otrubu 
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MAŠTAĽ, MUDRCI, MYRHA, NÁDEJ, NARODENIE PÁNA, OSOL, OVCE, PASTIERI, POKOJ, POSOL, 
POLNOČNÁ OMŠA, RADOSŤ, SPEV, STROMČEK, SÚPIS, SVӒTÁ RODINA, SVET, ŠTEDRÁ VEČERA, 
VERNOSŤ, VETVA, VIANOCE, VÔĽ, VYKUPITEĽ, ZÁCHRANCA, ZJAVENIE, ZLATO, ZVONY, ZVUKY 

Vianočná osemsmerovka

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.

Správna odpoveď z minulého čísla je: 
SPRAVODLIVÝ BUDE ŽIŤ ZO SVOJEJ 

VIERY. Výhercom je čitateľka Helena 
Tomaščinová, Hurbanovo. Srdečne  
gratulujeme a posielame vecné ceny 
a ročné predplatné nášho časopisu.
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Ak z nášho mlčania nebude úžitok pre ľudí vo svete, na čo 
im poslúžia naše slová?

O čo vlastne ide? 
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, ce-

lým svojím srdcom, celou svojou dušou a 
celou svojou mysľou!“ (Mt ��,��) Kartu-
ziánska spiritualita nie je o ničom inom. 
Vo svojich vlast-
ných pravidlách 
píšu: „Na chválu 
Božej slávy si 
Kristus, Otcovo 
Slovo, skrze Du-
cha Svätého od 
počiatku sveta 
vyvolil ľudí, kto-
rých zaviedol do 
samoty a chcel sa 
s nimi zjednotiť v 
intímnej láske...“  
Motív lásky je základným v živote kar-
tuziána. Neodlučiteľne sa spája s Bohom. 
V láske k Bohu a cez Boha k blížnym pri-
nesú veľa ovocia. Láska je u kartuziánov 
chápaná v prvom rade ako láska Boha 
k jednotlivcovi, ku mne samému. Táto 
láska má intímny – dôverný osobný cha-
rakter. Človek na ňu odpovedá tým, že 
sa jej otvorí, nechá sa milovať tak, ako 
ho Kristus chce milovať. Týmto spôso-
bom sa vzdáva chvála Božej sláve. „Kar-
tuziánsky rád bol ustanovený ́ na chválu 
Božej slávy ,́ ktorá spočíva v tom, že nás 

´intímnou láskou zjednocuje so sebou “́. 
Kartuziánsky rád si nekladie žiadne iné 
ciele okrem jediného: „usilovne hľadať, 
rýchlejšie nájsť a úplne vlastniť samého 
Boha a tak dosiahnuť ´dokonalú lás-

ku “́. Kartuziáni 
sú zameraní na 
tento jediný cieľ, 
ktorý je zároveň 
aj cieľom každé-
ho kresťanského 
života. Aj sv. Au-
gustín vo svojich 
Vyznaniach pri-
znáva: „Stvoril 
si nás pre seba 
a nespokojné je 
naše srdce, kým 

nespočinie v tebe.”

Čo teda robia kartuziáni, aby dosiahli tento 
- jediný podstatný cieľ? 

 Zriekajú sa všetkého, čo ich ne-
môže priviesť ešte bližšie k Bohu. Krás-
ne to vyjadruje modlitba sv. Mikuláša 
z Flue: „Pán môj a Boh môj, vezmi mi 
všetko, čo mi prekáža ísť k tebe! Pán môj 
a Boh môj, daj mi všetko, čo mi pomáha 
ísť k tebe! Pán môj a Boh môj, odpútaj 
ma odo mňa a daj, aby som celý patril 
tebe!“
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Kartuziáni nemajú zvláštne for-
my modlitieb. „Jedinou cestou je Ježiš 
Kristus. V kontemplatívnom živote nie 
je tak veľmi potrebné, čo robíme my, ale 
čo v nás robí Boh. Naším poslaním je 
očisťovať svoje túžby od všetkého, čo 
nie je Boh, a naučíme sa otvárať dvere 
a okná Božiemu hosťovi a dovolíme mu, 
aby nás miloval tak, ako to on chce.“ Po-
zvanie očisťovať sa od všetkého, čo nie je 
Boh, je jedným zo základných postojov 
kresťana, veď iba v Bohu je jediné pravé 
šťastie, tak čo alebo koho iného vlastne 
hľadať? Tu rozumejme, že nielen pus-
tovnícky život je hľadaním Boha, ale 
každý okamih, kedy prejavujeme lásku, 
v manželstve, rodine, zasvätenom živo-
te, v práci.

Poslušnosť
O poslušnosti kartuziáni píšu: „Naj-

väčšou prekážkou pri hľadaní Boha je 
bez pochyby vlastná vôľa, vlastné Ja. 
Usilujeme sa ho obetovať s pomocou 
poslušnosti, ktorá musí, ak chce byť do-
konalá, úplne potlačiť vlastný úsudok.“ 
Tak, ako túžba urobiť si po svojom (túž-
ba prvých ľudí) stojí na počiatku prvé-
ho hriechu, tak aj úplné zrieknutie sa 
seba samého, svojej vôle a podriadenie 
sa Bohu (túžba Ježiša) stoja na počiatku 
vykúpenia: „Otče, ak chceš, vezmi odo 
mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja 
vôľa nech sa stane“ (Lk ��,��) .

Užitočnosť v odlúčenosti 
Aby sa mohli ešte väčšmi pripodobniť 

Bohu, kartuziáni zachovávajú prísne 
odlúčenie od sveta, aj keby bol potrebný 
činný apoštolát. Tu je vhodné sa spýtať, 
že keď sú oslobodení od akejkoľvek pas-
toračnej činnosti, načo vlastne sú, ako 
slúžia Cirkvi, ako pomáhajú zveľaďovať 
svet? Aká je ich užitočnosť? 

V dnešnom svete, zameriavajúcom 
sa na hmotné, materiálne dobrá, už len 
samotný fakt, že z ľudského hľadiska sa 
rozhodnú „premárniť“ svoj život zavretí 
v kláštore, svedčí o realite inej. Tej oveľa 
skutočnejšej - o realite duchovnej. Už len 
samotným rozhodnutím úplne sa odo-
vzdať Bohu upozorňujú tento svet, že 
Boh skutočne existuje a že sa mu nič ne-
vyrovná a že len on jediný je hodný obe-
ty celého života. „Kto si chce svoj život 
zachrániť, stratí ho, kto však stratí svoj 
život pre mňa, zachráni si ho“ (Mk �, ��). 
Ďalej zohľadnime fakt, že tento svet je 
poškodený práve pre hriech. Každý je-
den náš osobný hriech spôsobuje zlo 
vo svete (keby nebolo hriechu, nie je ani 
zlo a svet je v poriadku). Boh cez každý 
náš dobrý skutok, ako odčinenie hriechu 
(zlo sa dá premôcť iba dobrom), ktorý 
konáme vďaka jeho milosti, svet uvádza 
do poriadku. Týmto spôsobom každý, 
kto žije sväto, najviac napomáha obnove 
sveta a Cirkvi. Dokonca viac ako ten, kto 
je mimoriadne činný v práci na tejto ob-
nove (snaží sa zveľadiť životné prostre-
die a zakladá organizácie na tento účel), 
ale jeho životu chýba svätosť. Bratia kar-
tuziáni nemajú iný cieľ ako svätosť, teda 
celým svojím snažením spôsobujú ob-
novu celého stvorenia. „Náš apoštolát je 
v tom, že sa úplne darujeme Bohu kvôli 
nemu samému a tak získavame duše 
priamo cez Boha.“

V stručnosti sme si načrtli kartuzi-
ánsku duchovnosť. O mnohých veciach 
sme nestihli hovoriť, ale pamätajme na 
to naozaj dôležité pre náš život, čo je 
zároveň hlavnou podmienkou vstupu 
do kartuziánskeho rádu: „Boha milovať 
viacej ako seba samého.“ 

Metod Rehorčík

Milí čitatelia, v jednom čísle Adsum-u sme vám predstavili tretí rád sv. Dominika. Teraz 
sme sa rozhodli poodhaliť niečo o ráde kartuziánskom. Ako vhodne začať? Nuž len 
tichým úžasom.
Bratia kartuziáni sami napísali veľa diel o svojej spiritualite. Stručne, v dych vyrážajúcej 
jednoduchosti, vystihnujúc pravú podstatu. Toto naše krátke zamyslenie nedosahuje 
ich kvality, keďže autor sa im nemôže rovnať v bystrosti umu, prežiareného snahou 
o číru lásku k Bohu.  
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Štefan práve plače, keď sa jeho matka vráti domov.
- Čo sa stalo? – pýta sa.
- Otec ma zbil dva razy.
- Prečo?
- Ukázal som mu vysvedčenie.
- A čo?
- Boli tam samé štvorky a päťky.
- Už chápem, ale prečo ťa zbil druhý raz?
- Lebo sa dozvedel, že som mu ukázal jeho 

vysvedčenie zo základnej školy.

Syn policajta stojí pred mapou a pýta sa otca:
- Otec, kde sú Alpy?
- Opýtaj sa mamky, to vždy ona odloží všetko...

Blondínka sa prihlasuje na kurz autoškoly a pýta sa od inštruktora:
- Koľko budem potrebovať, aby som sa naučila jazdiť?
- Asi tri...
- Tri hodiny? To je vynikajúce!
- Nie! Tri autá!

Pápež sv. Ján XXIII. navštívil v Ríme Nemocnicu Svätého Ducha, ktorú viedli 
rehoľné sestry. Predstavená, rozrušená z významnej návštevy, sa mu predstavila 
takto:

- Svätý Otec, som predstavená Ducha Svätého.
- Vy teda máte šťastie. Ja som len Kristov nástupca – odpovedal jej pápež 

sv. Ján XXIII. 

Zúrila búrka a oblohu pod-
chvíľou pretínali blesky. Die-
ťa sa opýtalo rodičov:

- Ocko, mamka, tie blesky 
sú z toho, ako si nás Ježiško 
fotí do Knihy života?

    
 Ladislav Sebö
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