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Súčasná doba je nazývaná aj dobou voľby. Alebo lepšie povedané výberu. Stačí, ak 
si vypíšeme do internetového vyhľadávača nejakú frázu alebo slovo, a hneď máme 
množstvo stránok, na ktoré sa môžeme pozrieť. Nielen internet, ale aj televízne ka-
nály, programy rozhlasu, množstvo druhov šampónov, pudingov či minerálok nám 
dávajú neustálu možnosť vybrať si.

Veľkonočné posolstvo je takisto 
postavené na možnosti voľby. A to 
tých, ktorí ho chceli prijať, a tých, kto-
rí prekonávali pochybnosti. Prijatie 
veľkonočného posolstva znamená pre 
človeka záchranu. Je to prejav dôvery. 
Poznáme pocit, keď nám niekto dô-
veruje. Je to niečo vnútorne povzná-
šajúce, keď sa niekto na nás spolieha, 
keď nám verí, keď dúfa, že sme jediní, 
ktorým môže otvoriť svoje srdce, keď 
cíti, že ho nesklameme. Takto nám dô-
veruje aj Kristus. Spolieha sa na nás, 
že do svojho života prijímame veľko-
nočné posolstvo. Dôveruje nám, že sa 
preňho rozhodujeme. On pozná naše 
slabosti. Vie, že nikto z nás nie je do-
konalý. Predsa si nás však volí a dúfa, 
že ho nezradíme. Malo by nás to v tejto 
chvíli naplniť veľ-
kou radosťou. Je 
to prejav výsady. 
Výsada znamená, 
že robím to, čo iní 
nerobia.    

Ježiš sa spolie-
ha na našu po-
moc. Keby sa bol 
Kristus zjavoval 
svojim nepriate-
ľom a pomstil by 
svoju smrť, dnes 
by sme o Kristo-
vi čítali len z his-
torických kníh. 

Možno by bol natočený aj filmový
trhák, ako sa Ježiš svojim nepriate-
ľom pomstil. Ježiš však preto žije aj 
dnes, lebo sa zjavoval svojim priate-
ľom a osobám, o ktorých vedel, že ho 
nezradia. Oni vydali svedectvo Jeho 
zmŕtvychvstaniu, prijali posolstvo 
Veľkej noci. Toto svedectvo prijímalo 
a odovzdávalo nespočítateľné množ-
stvo Ježišových učeníkov. Prijali ho aj 
tí, ktorí ho odovzdali nám. On žije me-
dzi nami a chce, aby sme sa aj my stali 
jeho svedkami.

Marián Bér
prefekt Kňazského seminára 

sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
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Prváci

Naši bratia prváci trávili týždeň 
v Poprade pod vedením piešťanského 
kaplána Mariána Kolenčíka. Dobré 
počasie a dostatok snehu zabezpeči-
li dobré podmienky na lyžovanie na 
Štrbskom Plese aj v Tatranskej Lomni-
ci. Naši spolubratia navštívili aj Aqu-
acity v Poprade. 

Druháci a štvrtáci

Druháci prežili týždeň na Orave 
v sprievode pána prodekana našej fa-
kulty Mons. Jozefa Jančoviča, ktorý sa 
netají svojou láskou k horám – či už 
v lete alebo v zime. Využili geogra-
fickú polohu Oravy a okrem zimných
športov si bohoslovci našli čas aj na 
výlet do Poľska. Týždeň v oravskom 

Záver skúškového obdobia patril už tradične spoločným výletom jednotlivých roč-
níkov. Počas tohto týždňa sa zameriavame hlavne na relax a oddych, aby sme po 
načerpaní potrebných síl mohli opäť zasadnúť do seminárskych lavíc a začať nový 
semester.

kraji prežili aj naši spolubratia zo 
štvrtého ročníka.

Tretiaci a diakoni 

Naši bratia tretiaci boli spolu s di-
akonmi rovnako ako minulý rok na 
fare v Novom Smokovci, kde sa tešil 
ich prítomnosti aj miestny pán fa-
rár. Za duchovnú časť programu bol 
zodpovedný trnavský kaplán Milan 
Cehlárik. Okrem lyžovania vo via-
cerých strediskách a nočného sánko-
vania na Hrebienku, absolvovali aj 
spoločný výlet do Košíc, kde okrem 
katedrály navštívili priestory košic-
kého kňazského seminára.

Piataci

Napokon naši bratia z piateho roč-
níka trávili tohoročný výlet už tra-
dične so svojím bývalým duktorom 
z prvého ročníka – v súčasnosti se-
redským kaplánom Róbertom Ťapu-
šíkom. V tomto roku si zvolili Dolnú 
Lehotu pod hrebeňom Nízkych Tatier. 
Ich program bol počas týždňa zväčša 
oddychový – stavanie iglu či konzu-
mácia pravých slovenských bryndzo-
vých halušiek, ale našli si čas aj na 
lyžovanie či turistiku.

Na základe podkladov od spolu-
bratov spracoval Peter Repko

Druháci boli na Orave

Z výletu piatakov
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Vysluhovanie sviatostného znaku v obi-
dvoch formách rímskeho obradu pred-
chádza slávnostná modlitba k Duchu 
Svätému, prosiac o sedem darov Ducha 
pre birmovancov. Na základe svedectva 
liturgických prameňov je táto modlitba 
pevná a dávna súčasť obradu, aj keď ne-
patrí k sviatostnému znaku.  Po udelení 
sviatostného znaku tiež nasleduje odo-
vzdávanie pokoja slovami, pri mimo-
riadnej forme sa biskup jemne dotkne 
tváre birmovanca upozorňujúc ho, že 
pre vieru treba znášať obety a utrpenie. 
V prípade pokrstených v detstve sa bir-
movanie vysluhuje v období po prvom 
svätom prijímaní detí. Je to tak najmä 
od začiatku ��. storočia. Predtým veľa-
krát poriadok prijatia sviatostí bol: prvá 
svätá spoveď, birmovanie a až potom 
prvé sväté prijímanie – všetko to bolo 
okolo „veku usudzovania“. Tento poria-
dok lepšie zodpovedá poriadku vovede-
nia do kresťanského života. Pastoračná 
prax birmovania však teraz je odlišná, 
s cieľom byť blízko a pracovať s mladý-
mi v období dospievania.

Účinky birmovania
Prvotným účinkom birmovania je 

osobitné vyliatie Ducha Svätého, aké ke-
dysi apoštoli dostali v deň Turíc. Birmo-
vanie prináša prehĺbenie krstnej milosti 
a vzrast krstnej milosti, prehlbuje naše 
zakorenenie v Božom synovstve, pevnej-
šie nás zjednocuje s Kristom, zveľaďuje 
v nás dary Ducha Svätého, zdokonaľuje 
naše spojenie s Cirkvou, dáva nám oso-
bitnú silu Ducha Svätého, aby sme mohli 
byť Kristovými svedkami, bránili vieru, 
vyznávali Krista, a nikdy sa nehanbi-
li za kríž. Birmovanie vtláča do duše 
nezmazateľný duchovný znak, preto 
sa udeľuje len raz. Ježiš Kristus označí 
kresťana pečaťou Ducha Svätého. Tento 
nezmazateľný znak (character indelebile) 
zdokonaľuje spoločné všeobecné kňaz-
stvo veriacich, birmovaný dostáva silu 
verejne vyznávať slovami vieru v Krista 
akoby z úradného poslania (porov. KKC 
����-����). Birmovanie sa nazýva latin-
sky confirmatio, alebo aj consignatio. Tieto 
názvy naznačujú potvrdenie, poznače-
nie, spečatenie, stručne a vhodne vyjad-
rujú to, čo sa v tejto sviatosti deje. 

Kto môže vysluhovať birmovanie?
Riadnym vysluhovateľom birmova-

nia v latinskom obrade je biskup. Biskup 
v prípade potreby môže dať kňazom 
splnomocnenie vysluhovať birmovanie. 
Prítomnosť biskupa naznačuje, že po-
birmovaní sú užšie spojení s Cirkvou, 
jej apoštolským  základom a jej apoš-
tolským poslaním.  V nebezpečenstve 
smrti môže ktorýkoľvek kňaz vyslúžiť 
sviatosť birmovania.  Vo východných 
katolíckych cirkvách kňaz, ktorý krstí, 
hneď udeľuje aj birmovanie, v rámci 
toho istého slávenia. Robí to však svä-
tou krizmou, ktorú posvätil patriarcha. 
Takto je vo východných obradoch na-
značované úzke spojenie birmovania 
s krstom a zároveň aj s Cirkvou. V la-
tinskej Cirkvi je birmovanie udelené  
pri krste dospelých tiež hneď po krste, 
v prípade krstu detí  sa uďeluje po za-
vŕšení „veku usudzovania“ (asi siedmy 
rok života) - v tomto prípade obnove-
nie krstných sľubov, používanie svätej 
krizmy a prítomnosť biskupa naznaču-
jú úzky vzťah sviatosti birmovania ku 
krstu a k Cirkvi.

  
Kto môže prijať birmovanie?

Birmovanie môžu prijať pokrstení, 
ktorí ešte neboli pobirmovaní. V ne-
bezpečenstve smrti sa má udeliť aj pred 

„vekom usudzovania“.  Prijímať sviatosť 
treba v stave posväcujúcej milosti, po 
predchádzajúcej svätej spovedi.  Birmo-

vanci  majú byť starostlivo pripravovaní 
na prijatie sviatosti s dôrazom na živý 
vzťah s Ježišom Kristom,  život v pokání 
a v horlivej modlitbe, s otvorenosťou 
voči Božiemu slovu a k Duchu Svätému, 
a s posilnením vedomia príslušnosti ku 
Kristovej Cirkvi a k farskému spoločen-
stvu. Je krásnou a vážnou otázkou pas-
torálnej teológie a pastoračnej praxe, aj 
katechézy, ako obdobie prípravy na pri-
jatie sviatosti uskutočniť čo najlepšie a 
ako aj pastoračne sprevádzať pobirmo-
vaných. 

Vysluhovanie birmovania 
V obnovenej, aktuálnej, riadnej for-

me rímskeho obradu sa vysluhuje svia-
tosť pomazaním krizmou na čele, kto-
ré sa koná vkladaním ruky a slovami: 

„M., prijmi znak Daru Ducha Svätého“ 
– (N. accipe signaculum doni Spiritus Sancti. 
R. Amen.). V mimoriadnej forme rím-
skeho obradu sviatostná formula znie 
takto: „N signo te signo cru+cis, et confir-
mo te chrismate salutis, in nomine Pa+tris 
et Fi+lii et Spiritus + Sancti, R. Amen.“ 
V mimoriadnej forme rímskeho obradu 
biskup slávi najprv obrad birmovania, 
kde používa bielu liturgickú farbu, a 
následne slávi svätú omšu o Duchu Svä-
tom v červenej farbe. V riadnej forme 
rímskeho obradu  väčšinou sa vysluhu-
je sviatosť v rámci svätej omše, po homí-
lii. Ak kalendár povoľuje, môže sa sláviť  
svätá omša birmovania v červenej farbe.  

In virtute Spiritus – V sile Ducha
Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvá-
dzania do kresťanského života“. Birmovanie je potrebné na dovŕšenie krstnej mi-
losti. Pokrstených birmovanie dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva 
osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní 
šíriť a brániť vieru slovom i skutkom (porov. KKC 1285). 
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Všetci seminaristi 4. ročníka dostali 
poverenie od predstavených, aby svoju 
pastoračnú a apoštolskú prax uskutoč-
ňovali u sestier Matky Terezy.

Sestry Matky Terezy sa starajú 
o všetkých, ktorí prídu k nim a po-
trebujú akúkoľvek pomoc. A ak je 
to v ich silách, veľmi rady a s láskou 
pomôžu. Takto k sestrám prichádzajú 
tí, ktorí sú na okraji spoločnosti a nik 
o nich nemá záujem, aby sa posilnili 
na duchu, aj na tele počas dopredu 
pripravenej výdatnej večere. Boho-

slovci zvyčajne po dvoch prichádzajú 
na výpomoc sestrám Matky Terezy. 
Našou úlohou je po prečítaní Evanje-
lia z príslušného dňa povedať krátky 
príhovor alebo povzbudenie pre zá-
stup hľadujúcich. Po modlitbe pred 
jedlom obsluhujeme pri stoloch a na-
kladáme prichystanú večeru do tanie-
rov až do poslednej naberačky. No dô-
ležitou úlohou pre nás je nadviazanie 
rozhovoru, slová útechy, ale i vcítenie 
sa do ťažkostí týchto ľudí. Po skonče-
ní večere všetci poďakujeme Pánu za 
jeho štedrosť a dobrotu. Následne po 
odchode stolujúcich robíme poriadok, 
aby bola čistá a uprataná miestnosť 
na ďalšiu večeru. Po opustení sestier 
Matky Terezy sme naplnení úctou a 
láskou k týmto ľudom a sme zapálení 
horlivosťou za ohlasovanie Božieho 
Slova medzi všetkými ľuďmi. 

Bohoslovci 5. ročníka majú individuálnu 
pastoračnú prax. Preto vám každý bo-
hoslovec opíše svoje skúsenosti z far-
nosti, kam bol zadelený na prax.

Tento školský a formačný rok som 
bol i s Romanom pridelený na výpo-
moc do petržalskej farnosti Sedem-
bolestnej Panny Márie. Chodievam 

Je sviatosťou dospelosti?
Veľakrát počujeme v kázňach a v ka-

techézach, že birmovanie je sviatosťou 
dospelosti. V mnohých diecézach sve-
ta ordinári určili rôzne vekové hranice 
na vysluhovanie birmovania. Niekde 
ho posunuli na prah dospievania, inde 
dokonca až k prvým rokom dospelos-
ti.  Pri týchto rozhodnutiach dominujú 
rôzne pastoračné, často aj smutné skú-
senosti o prestaní praktizovania viery 
zo strany pobirmovaných. Pravda to nie 
je cieľom Cirkvi a je len svedectvom, že 
niektorí pokrstení ešte nepochopili svo-
ju vieru, alebo ak pochopili, majú taký 
životný štýl, ktorý odporuje viere. Tre-
ba si uvedomiť, že posúvanie vekovej 
hranice samo nevyrieši tento problém. 
Vek dospelosti vo viere nie je totožný 
s dospelým vekom prirodzeného vývi-
nu. Môžu byť vekom dospelí, ktorí vo 
viere nie sú ani zrelí, ani dospelí. Zre-
lý a dospelý vo viere je ten, kto si vie 
zodpovedne uvedomiť svoj krst, svoj 
vzťah k Trojjedinému Bohu, a zodpo-
vedne pristupuje k z toho vyplývajúcim 
povinnostiam a požiadavkám a svoju 
vieru vyznáva. V sviatostnom poriadku 
rast milosti a duchovnú dospelosť dáva 
birmovanie. Nesmieme zabudnúť ani 
na to, že znovuobjavením života v mi-
losti posväcujúcej i po dlhšej prestávke 
praktizovania viery, sa aj milosti birmo-
vania stanú živými a aktívnymi.

Modlime sa za všetkých pokrstených 
a birmovaných slovami liturgie: „Con-
firma hoc Deus, quod operatus es in nobis.“  

- Posilni, Bože, to, čo si vykonal v nás!   

A�ila Józsa

foto: TKKBS/Tibor Ujlacky

Božie dielo, alebo len svedectvo o poznat-
koch z katechizmu?

Aj v prípade sviatosti birmovania si uve-
domujeme, že je to Božie dielo (Opus Dei), 
Božia práca a účinkovanie, Boží dotyk, svia-
tosť stretnutia. K plodnému prijatiu milosti 
je žiadajúca aj spolupráca človeka vo viere. 
V konfirmácii protestantských spoločenstiev
je veľký dôraz na skúškach, že dospelý ve-
riaci podá správu a svedectvo o tom, že už 
pozná katechizmus, že je to verejné vyzna-
nie ku krstu, a že chce patriť spoločenstvu. 
Pravda, z obradu nechýba ani požehnanie 
udelené pre jednotlivca. Tieto veci nie sú ne-
užitočné, ale nevystihujú význam katolíckej 
sviatosti. Preto zdôrazňuje Tridentský kon-
cil, že birmovanie je skutočná sviatosť, ktorá 
má svoju osobitnú milosť a úlohu v živote 
kresťana, je viac ako nejaká katechéza alebo 
svedectvo o poznatkoch z katechizmu pred 
cirkevným zborom. Potvrdzuje, že pomaza-
nie krizmou ako súčasť sviatostného znaku 
skutočne udeľuje milosť. V protestantských 
názoroch totiž často nájdeme podceňovanie 
ceremónií a matérií ako nepotrebných alebo 
bezvýznamných skutočností v komunikácii 
medzi Bohom a človekom. Katolícka Cirkev 
oproti týmto názorom zdôrazňuje teologický 
význam, biblickú a teologickú opodstatne-
nosť používania sviatostných znakov, ale aj 
hlboké spojenie medzi sviatostným znakom 
a udelením milosti skrz udelení sviatostný 
znak. Vyznáva, že aj birmovanie je sviatos-
ťou, ktorá existuje z vôle a nariadenia Pána, 
aj keď sú sviatosti, u ktorých nevidíme usta-
novenie priamymi slovami Pána. Posvätná 
Tradícia Kristovej Cirkvi, učenie učiteľské-
ho úradu jednoznačne potvrdzujú pôvod 
a význam týchto sviatostí, pričom Cirkev 
nevylučuje ani zmeny v obradoch v tých ob-
lastiach, kde od Pána nemá výslovný príkaz, 
ale má od Neho potrebnú autoritu.

Pastoračná prax
Seminár, v ktorom sa bohoslovci pripravujú na kňazstvo, nie je len uzatvorená „zlatá 
klietka“, ako by sa zdalo na prvý pohľad. Popri duchovnej, ľudskej a intelektuálnej 
formácii existuje štvrtá dimenzia kňazskej formácie, a to apoštolská a pastoračná 
formácia. Táto apoštolská formácia musí preniknúť celú identitu kňaza v intelektu-
álnej aj ľudskej rovine. Mladí muži, ktorí prichádzajú do seminára, sú povolaní, aby 
boli vyslaní ako ohlasovatelia Božieho slova. Chceme vám predstaviť osobitnú pas-
toračnú prax seminaristov 4. ročníka, 5. ročníka a 6. ročníka, ktorá prebieha počas 
každého víkendu.

Matka Tereza
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Atam každý druhý týždeň cez víkend 
a Roman chodí každý prvý týždeň. 
V sobotu pomáham v duchovnej 
službe v Nemocnici Svätých Cyrila 
a Metoda na Antolskej ulici, ktorá 
patrí do farnosti. Aj keď obsahom je 
hlavne doniesť chorým sväté prijí-
manie, nezriedka som mal príležitosť 
sa i porozprávať s nimi alebo s ich 
spolubývajúcimi. V nedeľu vypomá-
ham na svätých omšiach ako akolyta 
a „starší miništrant“, takže zároveň aj 
rád usmerním mladších miništrantov, 
ktorí to potrebujú, aby liturgia bola 
aj navonok dôstojná a dvíhala srdcia 
ľudí k Bohu. Pomáham aj ako rozdá-
vateľ Eucharistie pri väčšom počte ve-
riacich. Ak by som mal zhodnotiť do-
terajšie vykonávanie praxe, tak som 
vďačný Bohu za takúto skúsenosť, 
a ďakujem aj za duchovných otcov 
farnosti ako aj veriacich, od ktorých 
cítim prijatie. Moja služba je hlavne 
liturgická, ale i na ľudskej úrovni a 
na úrovni budovania vzťahov je to 
pre mňa veľmi obohacujúce a prosím 
o Božie požehnanie pre iných aj pre 
seba, aby to bolo tak i naďalej. Štefan

Spolu s mojím spolužiakom Mar-
tinom nás predstavení pridelili tento 
rok na pastoračnú prax do farnosti 
Bratislava – Kráľovnej rodiny. Každú 
druhú nedeľu počas semestra prichá-
dzam ráno do tamojšieho kostola, aby 
som vypomohol ako akolyta predo-
všetkým pri predpoludňajších svä-
tých omšiach. Čas medzi nimi trávim 
v priestoroch kostola a pastoračné-
ho centra, kde zastihnem množstvo 
ľudí, miništrantov, mladých, ktorí 
nacvičujú spev na jednu zo svätých 
omší, farníkov, ktorí prichádzajú 

za kňazmi, i rodiny, ktoré zostávajú 
po svätej omši pred kostolom, aby sa 
trocha porozprávali. Okrem toho sa 
s mladými stredoškolákmi vídame 
na stretku, ktoré mávajú v ponde-
lok večer. Na týchto stretnutiach sa 
obvykle venujeme téme z duchov-
ného života, náboženstva, prípadne 
debatujeme o aktuálnej spoločenskej 
udalosti, ktorá má dosah aj na život 
súčasného kresťana. Som vďačný za 
možnosť spoznať nových ľudí, najmä 
mladých, na ktorých vidno, ako pre-
žívajú svoju vieru v nášho Pána Ježiša 
Krista. Prajem celej farnosti Kráľovnej 
rodiny len to najlepšie. Marek

Chodím na prax na Dlhé Diely 
k dôstojnému pánovi farárovi Štefa-
novi Herényimu. Moja prax spočíva 
v pomáhaní pri liturgických sláve-
niach svätej omše a rozdávaní svätého 
prijímania. Pán farár mi dal za úlohu 
viesť miništrantské stretko pre naj-
menších od � do � rokov. Na stretku 
si formou hry a rozprávaním prí-
behov ukazujeme, ako byť dobrým 
miništrantom a dieťaťom svojich ro-
dičov. Prechádzame si jednotlivé prí-
behy zo života saleziánskeho svätého 
chovanca Dominika Savia, ktorého 
na životnej ceste sprevádzal výborný 
Otec a vychovávateľ sv. don Bosco. 
Nazrieme aj do útrob sakristie a uká-
žeme si veci, ktoré súvisia so službou 
miništranta. Do seminára sa vraciam 
v nedeľu v neskorších večerných ho-
dinách. Vnímam veľkú pomoc pri tej-
to službe od pána farára s požičaním 
potrebných vecí na stretnutia a prího-
vor sv. don Bosca a Pomocnice Panny 
Márie. Dominik

Pastoračná prax bohoslovcov 6. roč-
níka, teda už diakonov, sa začína vždy 
v piatok večer v Šamoríne.

V pôstnom období vediem v piatko-
vé večery vo farskom kostole krížovú 
cestu, po nej nasleduje svätá omša, na 
ktorej kážem. V sobotu ráno o �.�� 
je svätá omša vo farskom kostole, na 
ktorej kážem a vypomáham pri litur-
gii kňazovi. Po svätej omši je poučenie 

pre rodičov pred krstom ich dieťaťa, 
ak sa koná krst v nedeľu. V prípade, 
že sú sobáše, tak sobášim v sobotu po-
obede. Medzičasom sa venujem mod-
litbe alebo čítam náučnú literatúru. V 
sobotu večer je svätá omša o ��.�� na 
filiálke v Mliečne s nedeľnou platnos-
ťou, na ktorej tiež kážem. Po svätej 
omši večer, ak sú snúbenci, tak mám 
poučenie – takzvanú predmanžel-
skú prípravu, ktorú vediem. Je to pre 

mňa veľmi obohacujúce, že 
môžem vysvetľovať náuku 
Cirkvi ohľadom manželstva. 
V nedeľu ráno je svätá omša o 
�.�� vo farskom kostole, na fi-
liálke o �.�� a opäť vo farskom 
kostole o ��.��. Na každej omši 
kážem a rozdávam sväté prijí-
manie. Po nedeľnej omši, ak je 
krst, vysluhujem sviatosť krstu. 
Uvedomujem si počas mojej 
pastoračnej praxe, že síce som 
len diakonom na prvom stupni 
kňazstva, no som sprostredko-
vateľom sviatostí, ktoré môžem 
vysluhovať. Stretávam sa s ľuď-
mi, s ktorými vediem zaujíma-
vé dišputy. Ďakujem Pánovi za 
túto skúsenosť, skrze ktorú ma 
pripravuje na posvätné kňaz-
stvo. Csaba

Pripravil Štefan Smetana

ilustračné foto: str. � - wikime-
dia; str. �� - Roman Bako
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Na začiatku bola skúsenosť, ktorú 
som mal krátko po vstupe do Nábožného 
združenia svätého Joze-
fa, čo je vlastne presný 
názov toho, čo sa ke-
dysi ľudovo nazývalo 

„spolok dobrej smrti“. 
Nepamätám si pres-
ne, či sa udalosť udia-
la práve v deň zápisu, 
ale určite krátko po 
ňom. Otec špirituál 
nám rozpovedal, ako 
sa pri návrate z neja-
kej cesty do seminára 
nečakane ocitol pri 
človeku, ktorý dostal 
srdcový záchvat a aj 
napriek privolanej sa-
nitke sa ho už nepo-
darilo oživiť. Zomrel. Avšak otec špiritu-
ál ho ešte stihol zaopatriť, takže môžeme 
mať solídnu nádej na jeho spasenie. Keď 
nám to pri večerných punktách rozprá-
val, zamrazilo ma. Prečo? Členovia Ná-
božného združenia svätého Jozefa sa zavä-
zujú modliť sa krátku modlitbu (vlastne 
iba jednu vetu) za zomierajúcich k svä-
tému Jozefovi, ktorý je patrónom dobrej 
smrti. Teda aj moja modlitba pomohla 
človeku do neba. To je veľká vec! Priam 
by som povedal, že gigantická! 

V momente smrti sa rozhoduje o spá-
se a zatratení, o večnom blaženom šťastí, 
alebo naopak o nikdy nekončiacom utr-
pení a nešťastí človeka. Tu je posledná 
možnosť rozhodnúť sa pre Boha alebo 

proti nemu (KKC ����, ���� a v širšom 
kontexte ���� – ����n.). No a jedným 

z poslaní nábožné-
ho združenia je prá-
ve „duchovné dielo 
modlitieb a dobrých 
skutkov na pomoc 
všetkým zomierajú-
cim, v každej chvíli 
a vo všetkých situá-
ciách. Takto im na-
pomáhať dosiahnuť 
milosť dobrej, svätej 
smrti – večného ži-
vota“. Mám veľkú 
radosť a napĺňa ma aj 
pocit uspokojenia, že 
môžem byť účastný 
takej dobrej veci.

Čím nábožné združenie vlastne je?
V roku ���� ho založil svätý kňaz 

Alojz Ganuella (���� – ����), s pomocou 
a schválením sv. pápeža Pia X. Združe-
nie je slobodným zoskupením, na ktoré 
majú veriaci právo (KKP, kán. ���, ���), 
s cieľom pomáhať nábožnosti, dobročin-
nej láske a podobne. Aby sa tieto ciele 
napĺňali účinnejšie, veriaci sa ich snažia 
dosahovať spoločne, čo je veľmi vhodná 
forma apoštolátu, za ktorý majú zodpo-
vednosť aj laici.

Nábožné združenie si kladie dve kon-
krétne predsavzatia: rozširovať a zveľa-
ďovať vo svete úctu k svätému Jozefovi 
– patrónovi všeobecnej Cirkvi, zvláštne-
ho patróna dobrej smrti -  a vzbudzovať 

Spolok dobrej smrti záujem u kňazov i laikov o duchovné 
dielo modlitieb a dobrých skutkov na 
pomoc všetkým zomierajúcim, ako sme 
to písali vyššie. Domovská centrála je 
v Ríme pri Chráme sv. Jozefa, slovenská 
filiálka sa nachádza pri kapucínskom
kláštore sv. Jozefa na Kremnických Ba-
niach.

 V dekréte o ustanovení filiálky tohto
združenia u nás na Slovensku sa dočíta-
me, že združenie je v Ríme riadne káno-
nicky ustanovené pri Chráme sv. Jozefa. 
Toto zistenie je veľmi dôležité, lebo z ne-
ho vyplýva, že Cirkev nad týmto dielom 
prevzala ochrannú ruku. Odobrila ho, 
dala požehnanie. Prečo je tento fakt taký 
dôležitý? Áno, môžeme si vzbudiť dobrý 
úmysel v spoločenstve a spoločne sa zaň 
modliť aj bez toho, aby sme dostali „po-
volenie“ zo strany „vrchnosti“. Ale Cir-
kev je ako naša dobrá matka, ktorá vie, 
že nie všetko, za čo sa jej deti nadchnú, 
je im prospešné; ktorá vie, že aj v dob-
rej veci jej deti ešte nemusia byť úplne 
skúsené a tak ich usmerní svojimi dobre 
mienenými radami. Je dobrá matka, kto-
rá si svoje deti vie aj obhájiť pred niekým, 
kto nechápe, že to, čo ony robia, je dobré, 
a tento dotyčný by ich možno chcel od 
dobrého úmyslu aj dobrého spôsobu od-
vrátiť alebo im v ňom dokonca zabrániť. 
A navyše pri diele, akým je nábožné zdru-
ženie, je potrebná aj organizačná forma, 
lebo zahŕňa milióny členov po celom 
svete.

Povedali sme si už čo-to o nábožnom 
združení, ale pozastavme sa ešte trochu 
pri jeho členoch, respektíve duchovných 
dobrách, ktorých sú členovia účastní.

Plnomocné odpustky: V deň zapísa-
nia. Kňazi, ktorí slúžia svätú omšu za 
konkrétneho zomierajúceho. Keď sa čle-
novia zúčastnia omše slúženej za zomie-
rajúcich. V hodine smrti. Na sviatky sv. 

Jozefa (��.� , �.�). Na sviatok Svätej rodi-
ny. Spomienku svätého Pia X (��.�) a na 
spomienku sv. Alojza Guanella (��.��).

Čiastočné odpustky: Vždy, keď sa 
člen pomodlí modlitbu „Svätý Jozef, 
pestún Ježiša Krista a opravdivý že-
ních Panny Márie, oroduj za nás a za 
tých, ktorí tento deň (túto noc) umiera-
jú“.  (Členovia sa modlia túto modlitbu 
minimálne dvakrát denne. Pomodliť sa 
túto modlitbu je jediným záväzkom zapí-
saných. Avšak tento záväzok, samozrej-
me, nie je pod ťažkým hriechom. Mne 
osobne sa na združení páči, že nekladie 
žiadne veľké „bremeno“ a  zároveň du-
chovné dobrá poskytované združením 
sú veľmi veľké. Splniť tento záväzok sú 
schopní aj ľudia veľmi zaneprázdnení...). 
Ďalej sú čiastočné odpustky pri každom 
skutku nábožnosti či lásky spojenom 
s úmyslom nábožného združenia.

Okrem toho sú členovia účastní 
všetkých duchovných dobier plynúcich 
z obetí svätých omší slúžených každý 
deň v Chráme sv. Jozefa, patróna dobrej 
smrti, v Ríme a každú stredu v kláštore 
sv. Jozefa na Kremnických Baniach. Ďa-
lej majú účasť na všetkých duchovných 
dobrách z pokladu sv. omší, sv. prijíma-
ní, modlitieb, kajúcich skutkov lásky 
tohto apoštolátu. V rámci jednoty celého 
združenia sú členovia aj po smrti účast-
ní na duchovných dobrách (milostiach). 

Ak vás článok zaujal a máte záujem sa 
bližšie oboznámiť s Nábožným združením 
svätého Jozefa (teda so spolkom dobrej smr-
ti :)), môžete navštíviť stránku http://www.
kapucini.sk/?show=583, kde nájdete viac in-
formácii, aj to, ako sa zapísať. Z tejto strán-
ky sme vychádzali pri písaní tohto článku.

Metod Rehorčík
foto: wikimedia

Akokoľvek hrôzostrašne môže znieť názov tohto článku, ubezpečujem vás, že nejde 
o žiaden „klub fanatikov“ túžiacich po rituálnej samovražde. Práve naopak, ide o ľu-
dí, ktorým záleží na dobrom prežití rozhodujúceho momentu života druhých ľudí, ale 
aj svojho.

sv. Jozef
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ho Otca Františka, videl som ho ako 
staršieho milého pána, ktorého majú 
všetci radi. Deti ho objímajú, ľudia pro-
sia o požehnanie a on im ho s úsmevom 
dáva. Každý má svoju minulosť. Avšak 
pri minulosti Svätého Otca som nikdy 
nečakal toľko akčnosti a prežitého ne-
bezpečenstva. Bergogliov zoznam je 
vlastne výpoveďou o najrôznejších zá-
chranných akciách, ktoré podnikal ako 
provinciál jezuitov na prežitie tých, 
ktorých diktatúra chcela zlikvidovať. 
Išlo o kňazov, učiteľov, študentov, novi-
nárov, právnikov... Bergoglio ich prevá-
žal tajne v aute, ukrýval ich na jezuit-
skom internáte, vybavoval im doklady 
potrebné na odcestovanie z Argentíny. 
Mnohých doslova vyfúkol z režimu a 
pomohol im odísť zo zeme len tesne 
predtým, než ich chytili a stratili by 
sa medzi ��-tisíc ľuďmi, ktorých dik-
tatúra pohltila a nikdy nevrátila späť. 
Niekdajší jezuita sa viac podobá na akč-
ného hrdinu tajnej služby, než na aka-
demika  a provinciála rehole. Teraz po 
viac ako �� rokoch od pádu diktatúry 
v Argentíne sa tajomstvom a mlčaním 
skrytá činnosť Svätého Otca Františka 
dostáva na verejnosť.

Kniha je vlastne súhrnom dôkazové-
ho materiálu. Dôvod jej vydania však 
nie je taký pozitívny ako príklad Svä-
tého Otca v nej. Po páde Argentínskej 
vojenskej junty sa v rámci spravodli-
vosti začali súdne stíhania tých, ktorý 
v zemi rozpútali unášanie a vraždenie 
nevinných ľudí. Na pretras sa dostala 
aj katolícka Cirkev a jej úloha, či už 
pozitívna alebo negatívna v tejto dobe. 
Bergoglio bol už ako kardinál v Buenos 
Aires ohovorený najprv zo spolupráce 

s režimom a neskôr z nedostatočného 
vyhranenia sa proti nemu. Samozrej-
me žiadne z podozrení sa nepotvrdi-
lo a okrem jeho vypočúvania nedošlo 
k žiadnemu obvineniu. No samotný 
fakt, že Bergoglio vyvíjal všetku zá-
chrannú činnosť potichu a v tajnosti 
bez verejného a explicitného dištanco-
vania sa voči diktatúre, stačilo niekto-
rým ľuďom, aby sa ho snažili pošpiniť 
v očiach druhých. To im však aj vďaka 
tejto knižke nevychádza a ukazuje sa, 
s akým dôvtipom a inteligenciou do-
kázal Svätý Otec aj v čase totality robiť 
to, čo je najdôležitejšie, totiž zachraňo-
vať ľudí.

Kniha Bergogliov zoznam od Ne-
lla Scavu zaujme každého. Počiatočný 
problém zorientovať sa v historických 
a kultúrnych údajoch o Argentíne v ro-
koch ���� až ���� možno čitateľa sprvu 
nechá znechuteného. No napätie a údiv 
nad príbehmi mnohých obetí režimu a 
ich záchrancu, terajšieho Svätého Otca 
Františka, každého pohltí. Po preko-
naní niekoľkých prvých strán autoro-
vi veľmi rýchlo odpustíte jeho pred-
poklad, že čitateľ má aspoň základné 
znalosti z dejín Argentíny. Ak chcete 
spoznať pápeža Františka z trochu inej 
stránky, Bergogliov zoznam je dobrou 
voľbou. Touto cestou ďakujem aj mi-
lým darcom, ktorí mi knihu venovali. 
Vďaka vám som Svätého Otca spoznal 
z úplne novej perspektívy, ktorá mi 
umožňuje ešte viac si ho vážiť a ceniť 
ako skutočného hrdinu dnešnej doby.

Martin Mosný
foto: internet
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Presne tieto slová ste si mohli vypo-
čuť v priamom televíznom alebo roz-
hlasovom prenose z Vatikánu ��. marca 
����. Ak ste v tom momente rozmýšľali, 
kto vlastne je novozvolenou viditeľnou 
hlavou Cirkvi, neboli ste sami. Jorge 
Maria Bergoglio bol pre mnohých la-
ikov neznámym kardinálom z juho-
amerického Buenos Aires. Možno si 
poviete, že teraz po dvoch rokoch po-
ntifikátu ho poznáte omnoho lepšie a
už nie je pre vás neznámy. Presne to 
som si myslel aj ja, kým sa mi do rúk 
nedostala kniha Bergogliov zoznam.

Knižka je pomerne malá formátom aj 
počtom strán, v kníhkupectve by ste si 
ju možno ani nevšimli, no skrýva v sebe 
veľký príbeh provinciála jezuitského 
rádu v Argentíne. Ním sa stal Bergoglio 
v roku ����, teda tri roky pred vojen-
ským pučom, ktorý 
Argentínu na nie-
koľko rokov vrhol 
do diktatúry. Ber-
gogliov zoznam čita-
teľa miestami veľmi 
podrobne zoznámi 
práve s prostredím 
Argentíny v rokoch 
���� až ����, keď 
tam vládla armáda 
či skôr niekoľkí ľu-
dia na jej čele. Sce-
nár bol rovnaký ako 
pri mnohých iných 
diktatúrach. Každý, 

kto nevyhovoval režimu, bol uväznený, 
vypočúvaný, mučený a nakoniec zmi-
zol bez stopy. Mnohí kresťania a mnohí 
kňazi, ktorí sa snažili v tej dobe praco-
vať s chudobnými a so sociálne nižšou 
vrstvou, boli považovaní za komunis-
tov a podozriví z protištátnej činnosti 
spojenej s guerrillou (obdoba partizán-
skych skupín). Všetci takto podozriví 
boli ihneď zatýkaní a často končili so 
zviazanými rukami a nohami na dne 
jednej z argentínskych riek. Väčšina 
z nich však boli len kresťania zapálení 
pre prácu s chudobnými – pokladom 
Cirkvi. Kniha obsahuje mnohé výpo-
vede ľudí, ktorí si týmto všetkým pre-
šli a mali šťastie, že prežili. Každý prí-
beh je unikátny, no navzájom spojený 
s tým ďalším. Spoločným menovateľom 
všetkých je vtedajší otec provinciál jezu-
itov Jorge Maria Bergoglio.

Bergogliov zoznam
„Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam! Eminentissimum ac reve-
rendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium Sanctæ Romanæ Ecclesiæ 
Cardinalem Bergoglio. Qui sibi nomen imposuit Franciscum.“
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Pojem kultúra pochádza z latinské-
ho výrazu cultura agri, ktorý znamená 
obrábanie polí a v tomto význame sa 
dodnes používa v prírodných vedách a 
v poľnohospodárstve - kultúra baktérií, 
kultúra rastlín. Hneď na začiatku teda 
treba povedať, že nositeľom kultúry je 
jedine človek ako ľudská bytosť. V jed-
nej krásnej slovenskej piesni sa spieva: 

„Na tvojich roliach si spievali, otcovia 
naši pracovali...“ Množstvo našich slo-
venských piesní, ale aj zvykov vzniklo 
práve pri práci.

Ďalej by sme mohli kultúru charak-
terizovať ako starostlivosť o ľudské 
obyčaje, zvyky, tradície, spôsoby sprá-
vania a ich zušľachťovanie. Generácie 
pred nami si vážili a boli hrdé na svoje 
tradície, na svoju kultúru. V dnešnej 
spoločnosti, v najrôznejších oblastiach 

spoločenského života sa preferovanie 
niečoho tradičného a rokmi osvedče-
ného príliš nenosí.  

No a v neposlednom rade sú kultú-
rou všetky materiálne a nemateriálne 
výtvory človeka. To, čo v minulosti bolo 
považované za vrchol kultúry a ume-
nia, už dnes takým nemusí byť. Kultú-
ra a umenie sú veľmi úzko prepojené, 
lebo kultúra sa prejavuje najčastejšie 
v umení. Tak, ako sme povedali v úvo-
de, kultúra je ľudský výtvor, ktorý je 
usporiadaný, má svoj tvar, štruktúru, 
jednoducho povedané, ktorý má hlavu 
a pätu. Zdá sa, že kultúrou dnes mož-
no nazvať čokoľvek, hoci to tak vždy 
nie je. Keď človek niečo tvorí, snaží sa, 
aby to bolo čo najlepšie, dáva do svoj-
ho diela krásu, „vkladá doň dušu“. Keď 
sa pozrieme na hotové dielo, výtvor, 

malo by nás to privádzať 
k tomu, ktorý je darcom 
kultúry, k Bohu. A to by 
malo byť, milí čitatelia, 
aj zmyslom dnešnej kul-
túry. 

„A Boh videl, že je to 
dobré“, čítame na pr-
vých stránkach Biblie. 
Boh tvorí niečo materi-
álne, je tvorcom kultúry, 
no na rozdiel od človeka 
tvorí všetko dokonale. 
Ak sa na chvíľu vrátime 
do minulosti, zistíme, že 
umeleckí predstavitelia 

Dámy a páni, vypnite si, prosím, mobilné tele-
fóny, facebook, predstavenie sa začína...
Milí naši čitatelia, keď sa povie kultúra, väčšina z nás si možno predstaví naše národ-
né divadlo, možno krásne nasvietenú operu či slovenskú filharmóniu. Páči sa nám
predstava obliecť sa do slávnostných šiat a prejsť sa po červenom koberci. 

renesancie, baroka alebo iných slohov 
sa snažili svojimi výtvormi poukázať 
na najvyššiu krásu - na Boha. Stvár-
nením ľudskej tváre poukazovali na 
krásu a hodnotu človeka a zobrazením 
krásy prírody zdôrazňovali jej dôle-
žitosť. V modernom umení ide skôr 
o subjektívne pocity umelca. Súčasná 
spoločnosť je vo veľkej miere prenik-
nutá citovým prežívaním. Jeden deň 
sa mi páči to či ono a na druhý deň už 
o to ani nezakopnem. Je samozrejmé, 
že človek je bytosť citová (keby nebolo 
citu, tak dnes tu nie je umenie), ale cit 
by nemal byť prvotným princípom pri 
rozhodovaní. 

V kontexte toho, že kultúra má byť 
niečím, čo povznáša k Bohu, nás bl. pá-
pež Pavol VI.  povzbudzuje, aby sme 
evanjelizovali kultúrou. Máme ukazo-
vať aj cez kultúru či umenie, že všetko, 
čo tvoríme, by malo mať svoju hodnotu 
a trvácnosť. 

Mojou službou kultúrneho referen-
ta v seminári je starať sa o kultúru. Čo 
to znamená? Ako viete, milí čitatelia, 
kultúra sa dnes šíri veľmi rýchlo, a 

to hlavne cez moderné komunikačné 
prostriedky. Filmy, hudba, moderná 
alebo klasická, všetko sa dá vnímať 
v pohodlí domova alebo seminárskej 
izby. Moju snahou je, aby spolubratia 
išli za kultúrou. Preto raz do mesiaca 
po dohode s otcom prefektom, ktorý 
musí schváliť podujatia, sa vyberieme 
do Slovenského národného divadla, do 
Slovenskej filharmónie alebo do kina.
Je tu možnosť, aby si každý našiel štýl, 
ktorý mu vyhovuje. Ísť za kultúrou je 
prioritné, ale kultúru sa snažíme bu-
dovať aj v našom spoločenstve. Prvým 
centrom je naša seminárska knižnica, 
tvorcom kultúry je každoročná pôstna 
akadémia, ktorú už tradične majú naši 
bratia prváci. No a v neposlednom rade 
je to vianočné posedenie, kde si pripo-
míname naše zvyky, tradície a koledy. 

Verím, milí čitatelia, že chceme byť 
milovníkmi kultúry, a to nielen v krás-
nej budove, či pri prechádzke po červe-
nom koberci. Snažme sa budovať kul-
túru všade tam, kde budeme.

Tomáš Kišoň

OBJEDNÁVKA ČASOPISU (apríl 2015)
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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Mať odvahu vstúpiť do logiky od-
umierania pšeničného zrna
Otec rektor, ste kňazom už vyše tridsať 
rokov, máte za sebou mnohé skúsenos-
ti. Skúsme sa vrátiť na začiatok vášho 
povolania. Aká bola vaša cesta ku kňaz-
stvu?

Pri jednom prieskume v kňaz-
ských seminároch mali respondenti 
odpovedať i na otázku: “Kto Vás naj-
viac povzbudil pri rozhodovaní vstú-
piť do seminára?“ Až v �� percentách 
opýtaných mal výrazný vplyv kňaz. 
Bolo to tak i v mojom prípade. Pozi-
tívne ma ovplyvnil príklad dvoch 
kňazov. Prvým bol náš domáci pán 
dekan, ktorý bol naozaj duchovným 
otcom farnosti. Horlivo sa venoval 
i nám, miništrantom. Silne na mňa 
zapôsobil príklad rehoľného kňaza, 
ktorý ušiel zo sústreďovacieho tábora 
a skrýval sa niekoľko rokov u mojich 
starých rodičov. Napriek tomu, že bol 
prenasledovaný a sedem rokov prežil 
vo väzení, nejavil sa na ňom ani tieň 
horkosti. Naopak, vyžaroval radosť 
a veselosť. Keďže i rodinné prostre-
die bolo preniknuté duchom viery, 
pozitívne vplývalo na dozrievanie 
povolania ku kňazstvu. A tak som sa 
vážnejšie iným povolaním ani nezao-
beral. Po absolvovaní gymnaziálneho 
štúdia viedli moje kroky do seminá-
ra.

Už desať rokov pôsobíte v službe rekto-
ra Kňazského seminára sv. Cyrila a Me-
toda v Bratislave. Mohli by ste našim či-
tateľom priblížiť, v čom spočíva služba 

rektora seminára a čomu vás táto služ-
ba naučila?

Rektor seminára je z poverenia 
biskupa bezprostredne zodpovedný 
za celú formáciu života v seminá-
ri.  Napomáha formácii kandidátov, 
snaží sa o harmóniu formácie a zho-
du s biskupom. Je povinný skúmať 
dobré úmysly seminaristov, ich mo-
rálnu a intelektuálnu úroveň, fyzické 
i psychické zdravie a schopnosť zná-
šať kňazské ťarchy pri vykonávaní 
budúcich dušpastierskych povinnos-
tí. Pred odporúčaním seminaristov 
na prijatie posvätných rádov diako-
nátu a kňazstva rektor predkladá 
biskupovi správu o duchovnom a in-
telektuálnom vývoji, svedectvo zod-
povedných, názor farára a svedectvo 
o stave zdravia kandidáta. V službe 
rektora si stále intenzívnejšie uve-
domujem skutočnosť, že protagonis-
tom formácie kandidátov kňazstva je 
v pravom zmysle Duch Svätý, ktorý 
ich pripodobňuje Ježišovi Kristovi 
a formuje ich na Jeho obraz. Z toho 
vyplýva snaha byť vnímavo otvorený 
a poddajný Jeho zámerom, a tak sa 
stávať nástrojom Jeho pôsobenia. 

Dnešná doba je náročná najmä z hľa-
diska hodnotovej orientácie. S týmto 
problémom sa stretávame veľakrát aj 
u ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanskej 
viere. Mnohí kritizujú kňazov, že si žijú 
vo svojom vlastnom svete a nerozume-
jú bežným problémom, s ktorými sa ľu-

dia stretávajú. Vaši 
zverenci budú raz 
poslaní do tejto si-
tuácie ako Kristovi 
kňazi. Čo by podľa 
vás nemalo chýbať 
kňazovi v tomto 
náročnom prostre-
dí?

Kňazovi by pre-
dovšetkým nema-
la chýbať odvaha 
k radikálnemu 
n a s l e d o v a n i u 
Krista. Celý ži-
vot kňaza by mal 
byť zakorenený 
v priateľstve s Je-
žišom, pretože iba 
čerpajúc z neho 
umožní, aby Kris-
tova silná i nežná 
láska, preniknutá 
túžbou obetovať 
sa za bratov, cez 
neho pretekala na 
každého človeka. 
Ochotou byť tu 
pre druhých sa 
nechá trpezlivo 
a prístupom úcty ku každej ľudskej 
bytosti vtiahnuť do ich otázok a po-
chybností, do ich hľadania pravdy 
a zmyslu ľudskej existencie. U nášho 
Majstra sa môžeme učiť (napríklad 
Ježišovo stretnutie so Samaritánkou 
alebo rozprávanie o emauzských uče-
níkoch), ako sa zapojiť do dialógu s 
mužmi a ženami dneška, aby sme po-
rozumeli ich očakávaniam, pochyb-
nostiam i nádejam a ponúkli im väč-
šiu nádej, ktorá podopiera celý život. 

Priviesť ich k prameňu života, k Ježi-
šovi Kristovi, ktorý je cesta, pravda 
a život.

Prežívame Veľkú noc - najväčšie sviat-
ky kresťanského roka. Ako ste prežíva-
li Veľkú noc vo vašej rodine ako malý 
chlapec?  

Z detstva si pamätám, že rodičia 
nás viedli k tomu, aby sme pôstne 
obdobie dobre prežívali ako čas prí-
pravy na Veľkú noc. Slovami i príkla-

Mons. Daniel Ižold
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Adom svojho života nás povzbudzova-

li, aby sme horlivejšie konali skutky 
sebazaprenia ako prejav lásky nášmu 
Spasiteľovi. Chodievali sme spolu na 
krížové cesty a doma sme sa spoloč-
ne modlievali. Veľkonočné obrady sa 
konali naozaj slávnostne. U nás ľudia 
radi spievajú. A tak i chrám sa priam 
otriasal mohutným jasavým spevom 
radosti z víťazstva nášho Pána.

Čo by ste popriali naším čitateľom 
k Veľkej noci?

Prajem a vyprosujem im, aby mali 
odvahu vstúpiť do logiky odumiera-
nia pšeničného zrna, ktoré prináša 
stonásobnú úrodu. Ochotu učiť sa 
chápať kríž ako semeno vzkriese-
nia, dar vo svetle viery prijať i bolesť, 
a tým naplno prežívať život.

Martin Neumann
foto: Ladislav Sebö

Novovysvätený biskup sa počas súkromnej audiencie sťažoval, že zodpoved-
nosť jeho nového úradu mu nedovolí viac spať. 

– Ó, – povedal sv. Ján XXIII., – to isté som zažil počas prvých týždňov svojho 
pontifikálu. Potom som však uvidel počas sna v polospánku môjho anjela stráž-
neho, ktorý mi pošepkal: “Ján, neber sa tak vážne!” Odvtedy spím opäť dobre.

- Kto je svätý? – opýtal sa pán farár skupinky žiačikov.
- Človek, cez ktorého sa prelieva svetlo, – odpovedalo dieťa, ktoré sa práve po-

zeralo na postavy žiariace v kostolných vitrážach.

- Ktorý je najstarší živočích na svete?
- ???
- Tučniak, lebo on je ešte čierno-biely.

- Moje brzdy sú zlé, prosím vás, 
opravte ich!

- Dobre, do konca týždňa budú hoto-
vé.

- Skôr by ste to nemohli opraviť? Je to 
pre mňa veľmi súrne!

- Ak sa tak ponáhľate, načo potrebu-
jete brzdy?

Dvaja policajti čakajú na výťah. Je-
den povie druhému:

- Zavolaj výťah!
- Výťah, poď sem!
- Nie, nie tak, s gombíkom!
Nato policajt chytí gombík na jeho košeli a povie:

- Výťah, poď sem!

Pripravil Ladislav Sebö
foto: wikimedia

Vtipy

NAVŠTÍVTE NOVÚ WEBOVÚ STRÁNKU NÁŠHO KŇAZSKÉHO 
SEMINÁRA:

http://kscm.sk/
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Keď som mal okolo päť rokov, bol 
som jeden víkend u babky. Trvalo dosť 
dlho, kým ma presvedčila, aby sme 
v nedeľu ráno išli do kostola. A predsa 
sa oplatilo dať sa nahovoriť. Keď sme 

vstúpili do kostola, nemal som ani tu-
šenie, že kde sa nachádzam. Prvýkrát 
vo svojom živote som prekročil bránu 
kostola. Bol som veľmi prekvapený, 
ako príjemne pôsobil na mňa sakrálny 

priestor. V tom momente, 
hneď pri bráne, mi bab-
ka povedala, že na hlav-
nom oltári, na dverách 
bohostánku je kríž a na 
kríži je „Ježiško“, ktorý 
zomrel za mňa, lebo ma 
miloval. Keď sa na to 
dnes pozerám, vnímam 
to ako katechézu „par ex-
cellence“. Rozmýšľal som 
nad tým, ako sa to mohlo 
stať, však Ho ani nepo-
znám. Bol som dojatý 
z prostredia, z atmosféry 
a sledoval som neustále 
kríž na hlavnom oltári. 
A potom sa začala svätá 
omša. Keď som uvidel 
pána dekana sláviť svätú 
omšu a vnímal som, ako 
slúži liturgiu, hneď som 
vedel, aké je to povolanie, 
ktoré ma čaká. Prišli sme 
domov a povedal som 
babke, že si idem slúžiť 
svätú omšu, nech mi dá 

Od momentu, keď som prvýkrát prekročil 
prah kostola, som pociťoval Božie volanie.
Keď ma šéfredaktor časopisu Adsum oslovil, aby som napísal svedectvo o svojej ces-
te ku kňazstvu, moja prvá myšlienka bola, čím mám začať? Počas rokov, ktoré som 
prežil v seminári, som si všimol, že málokto z bohoslovcov vie presne opísať chvíľu 
svojho povolania, málokto z nich vie pomenovať konkrétny moment rozhodnutia 
stať sa Kristovým kňazom. Pre mňa bolo Božie volanie veľmi jasné a jednoznačné. 
Prišlo celkom skoro. 

na to patričné oblečenie, lebo ja som 
pán farár. Nikto ma vtedy nebral vážne, 
lebo som bol ešte len dieťa, ale ja som 
už vtedy vedel, že Boh ma potrebuje 
pri svojom oltári. 

Od momentu, keď som prvýkrát 
prekročil prah kostola, som pociťoval 
Božie volanie. Celý čas v mojom živote 
bol prítomný tento hlas, niekedy veľmi 
intenzívny a niekedy menej. Rodičia 
ma po skončení základnej školy zapísa-
li na obchodnú akadémiu do Veľkého 
Medera. Som im za to vďačný, pekne si 
spomínam na svoje stredoškolské časy. 
Z toho obdobia mám veľa dobrých ka-
marátov. Ale aj tak sa pred maturitou 
bolo treba rozhodnúť, kam pôjdem 
ďalej študovať. Všetci sa veľmi čudova-
li, keď som si predsa podal prihlášku 
do kňazského seminára. Bol som prija-
tý a nastúpil som do prvého ročníka.

Tu v kňazskom seminári sa mi cel-
kom zmenil život. Prišiel iný životný 
štýl a iné prostredie, noví ľudia a iné 
povinnosti. Dodnes si pamätám, ako 
som nastupoval do prvého ročníka, 
ako nám pán špirituál vysvetľoval 
modlitbu liturgie hodín, ktorú sme sa 
modlili a modlíme každý deň. Semi-
nárska kaplnka sa stala centrom môjho 
života, keďže to je miesto, kde sa schá-
dzame viackrát za deň na modlitby, ale 
hlavne sa stretávame s naším Pánom 
Ježišom Kristom. 

Za tých šesť rokov, čo som strávil 
v seminári, som zažil veľa krásnych 
chvíľ. Musel som sa naučiť všetko robiť 
samostatne. Mal som možnosť si vy-
skúšať dve služby, ktoré od mňa očaká-
valo seminárske spoločenstvo. Boli to 
služby hlavného servítora a ceremoni-
ára. V prvej službe som sa staral o ob-
sluhu pri slávnostných udalostiach a 

pri spoločných stolovaniach, pri druhej 
službe som mal na starosti bohoslužby 
a ich priebeh. Služba ceremoniára ma 
veľmi obohatila, hlavne preto, lebo sa 
odohrávala priamo pri Pánovom oltá-
ri. Táto služba skutočne prehĺbila vo 
mne vzťah k liturgii a k samotnej svä-
tej omši. Pochopil som, z čoho, lepšie 
povedané z Koho skutočne Cirkev žije 
pri Eucharisti. 

Samozrejme nič v mojom seminár-
skom živote mi nemohlo nahradiť spo-
lubratov bohoslovcov. Spoznal som 
veľa dobrých a skutočne duchovných 
ľudí a mnohí z nich boli pre mňa prí-
kladom toho, čo skutočne znamená na-
sledovať Krista, ktorému som povedal 
svoje áno ako malé dieťa. Pomohli mi 
vždy, keď som to potreboval. Vždy bu-
dem na seminárske spoločenstvo len 
v dobrom spomínať. 

Teraz už stojím pred kňazskou vy-
sviackou. Napĺňa ma to veľkou rados-
ťou, ale aj bázňou pred tým tajom-
stvom, že budem môcť aj ja premeniť 
hostiu a víno na Ježišovo Telo a na 
Ježišovu Krv. Budem sa snažiť konať 
svoju službu kňaza vždy podľa svojich 
najlepších schopností, podľa toho, čo 
som sa ako ceremoniár naučil a odpo-
zoroval od ostatných kňazov, aby moja 
služba bola skutočnou bohoslužbou pri 
oltári. Tam, kam ma Pán Boh povolal. 

Preto prosím o vaše modlitby a som 
za všetky vďačný. Modlime sa, aby 
Pán poslal robotníkov do svojej vinice, 
robotníkov, ktorí budú slúžiť Pánovi 
a prinášať mu jeho Obetu, ako to On 
od nás očakáva.

Csaba Mikus
�. ročník

foto: Ladislav Sebö
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si si zvolil Najvyššieho“ (Ž 91, 9)
Keď som v septembri 2014 nastúpil do seminára, myslel som si, že po týždni sa zba-
lím a odídem. Vlastne som sa radšej ani nevybalil. Čo sa stalo, zmenilo? Prečo som 
ešte tu?

Vždy som v srdci túžil stať sa kňa-
zom, ale zároveň som chcel rodinu, 
takže som vždy toto rozhodnutie, od-
poveď na Jeho dar, odkladal. Veľa som 
hľadal a veľa sa modlil. Tá chvíľa, keď 
som sa celkom odovzdal Bohu, prišla 
na internáte v Nitre ��.�.����. Bolo to 
týždeň po tom, čo som sa vrátil z Ríma. 
Bol som tam na kňazskej vysviacke bra-
ta školského kaplána. Vtedy mi ani ne-
napadlo, že novokňazské požehnanie 
bude tak rýchlo účinkovať a Boh mi dá 
tak skoro spoznať jeho vôľu. Asi mesiac 
som opakovane potvrdzoval a upevňo-

val svoje už aj tak konečné rozhodnutie. 
(Čo by sme podľa mňa všetci mali robiť 
každý deň nanovo. Vyznať Bohu svo-
ju lásku a ochotu plniť jeho vôľu, nie 
našu. Ako Panna Mária. Celý jej život 
bol neustálym áno Bohu. Od Zvesto-
vania Pána, cez Betlehem, skrytý život 
v Nazarete, krížovú cestu, Kalváriu...
až do konca jej životnej púte.) Potom 
som si zmenil maturitu z matematiky 
na náboženstvo. Informatiku som si 
nechal, lebo ma baví.

Tak prišlo leto ����. Mal som mož-
nosť ísť na mesiac na misie do Ruska. 

Bola to úžasná skúsenosť plná zážitkov, 
ťažkých a na pohľad veľmi bolestných. 
Napríklad som sa nedokázal pozerať 
na hladujúce deti. Videl som, ako vy-
zerá ruská nemocnica či mäsiarstvo, 
kde majú na plný úväzok zamestnanú 
mačku. Ale zažil som aj krásne veci. 
Tábor miništrantov, rôzne návštevy 
alebo nádhernú pravoslávnu liturgiu. 
No najviac som bol povznesený a po-
vzbudený spoločenstvom misionárov, 
životom modlitby a príkladom lásky 
k chudobným a trpiacim. Posledné tri 
dni pobytu som strávil v Moskve, čo je 
úplne iný svet. 

Keď som sa vrátil, žil som navonok 
ako predtým. Moji rodičia sa dozvede-
li o mojom rozhodnutí až koncom leta. 
Dovtedy to vedeli len dvaja kňazi a pár 
mojich najbližších priateľov. Zrazu 
boli Vianoce, potom písomné maturi-
ty, Veľká noc. Tu sa zastavím, aby som 
zo srdca poďakoval kňazom, bratom a 
sestrám Rodiny Panny Márie, ktorí ma 
sprevádzali, viedli a povzbudzovali 
na ceste povolania. Veľmi som chcel 
vstúpiť do tohto misijného spoločen-
stva, ale nakoniec som sa s pomocou 
predstaveného rozhodol nasledovať 
Boží hlas, a nie moje vlastné túžby. Tak 
som si po sviatkoch umučenia a sláv-
neho zmŕtvychvstania nášho Pána po-
slal prihlášku do diecézneho seminára 
v Bratislave. Po ústnej maturite nasle-
dovali prijímacie pohovory v Trnave 
na Arcibiskupskom úrade. Po nich ma 
čakali ešte ďalšie pohovory a test, už 
na Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave. S Božou pomo-
cou som všetko zvládol, prešiel všetky 
možné i nemožné skúšky a bol som 
šťastne prijatý.

Vtedy som ešte nevedel, čo ma vlast-
ne čaká. Cez leto som spoznal svojich 
spolubratov prvákov a už som sa mal 
aspoň na niečo tešiť. Leto medzi sta-
rým a novým životom uplynulo. Nastal 
deň nástupu. Bola to ťažká skúška pre 
obe strany, no nevyhnutná a v koneč-
nom dôsledku veľmi prospešná. Druhý 
týždeň sme išli (už všetci seminaris-
ti) na púť do Lúrd a po návrate začal 
zimný semester. Pomaly som si zvykol 
na prostredie, program, spolubratov, 
školu. Môžem povedať, že som tu na-
šiel skutočnú rodinu a priateľov, ktorí 
ma podržali a boli mi oporou. Vlastne 
som dostal aj povolanie, aj rodinu. Ale 
najväčšou pomocou mi bola svätá omša 
a spoločná modlitba. Ďakujem za živú 
prítomnosť Krista a ochranu Panny 
Márie. Myslím, že to je dostatočná od-
poveď na otázky z úvodu môjho sve-
dectva. Boh mi daroval šťastie, ktoré by 
som inde nenašiel. Samozrejme, toto je 
len začiatok a boj je niekedy ťažký a ne-
ľútostný. Ale ak nestratíme z očí pravé 
Svetlo, Boh nám sľúbil úsvit.

Ukončil by som jedným citátom 
z mojej obľúbenej piesne Beautiful day 
od U�: „It’s a beautiful day, don’t let 
it get away,“ čo v preklade znamená: 

„Je to nádherný deň, nenechaj ho len 
tak prejsť.“ Je to výzva pre nás všetkých 
kresťanov, aby sme tento čas, ktorý nám 
bol daný, dobre využili, lebo od toho 
závisí spása našich duší a duší našich 
blížnych. Prajem nám všetkým, drahí 
čitatelia, aby sme na konci vyúčtovali 
Pánovi dvesto percent talentov, ktoré 
sme dostali, ako dobrí sluhovia.

Šimon Rábara
�. ročník

foto: Ladislav Sebö
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Príprava na referendum o ochrane 
rodiny – petícia za vyhlásenie referen-
da najprv vyvolala mnohé otázky: o zro-
zumiteľnosti či komplikovanosti otázok, 
o opodstatnenosti referenda, o šanci na 
úspech, o finančnej záťaži.

Zrozumiteľnosť otázok: pravdou je, 
že otázky boli zložito naformulované 
už len preto, lebo boli postavené nega-
tívne a v negatívnej otázke nie je celkom 
jasné, či je správna odpoveď kladná ale-
bo záporná. Autori otázok však otázky 
konzultovali (alebo ich priamo tvorili) 
s právnikmi a aby boli otázky právne 
korektné a nenapadnuteľné, museli sa 
rozhodnúť pre zložitejšiu formuláciu. 
Ústava hovorí, že predmetom referen-
da nemôžu byť základné práva a slobo-
dy, dane, odvody a štátny rozpočet. Aj 
z tohto dôvodu referendum nemohlo 
riešiť ekonomickú situáciu rodín, čo 
niektorí referendu vyčítali.

Opodstatnenosť referenda: Trendy v 
západnej Európe v súvislosti s registro-
vanými partnerstvami, adopciou detí, 
homosexuálnymi pármi a sexuálnou 
výchovou sú také vážne, že okamžite 
ponúkajú odpoveď, či bolo opodstatne-
né. My by sme sa tých trendov nemuseli 
báť, keby sme si vedeli zachovať vlastnú 
tvár, vytvoriť svoj priestor v Európe a 
obhájiť svoje miesto, poslanie, ku ktoré-
mu nás Boh povolal. Avšak Slovensko sa 
začalo stavať do polohy menejcenného 
člena spolku a začalo robiť nadprácu. 
V Celoštátnej stratégii ochrany a podpo-
ry ľudských práv v SR v časti Výchova 
a vzdelávanie k ľudským právam sa 
uvádza, že „legislatíva SR ide dokonca 
nad rámec smerníc EÚ“ (�), nachádza 
sa tam niekoľkonásobná odvolávka na 
odporúčania výborov OSN o zavedení 

sexuálnej výchovy do škôl (�), ako aj 
odporúčanie Výboru pre odstránenie 
diskriminácie žien, „aby boli vytvorené 
stratégie a implementované programy, 
ktoré zabezpečia vykorenenie tradič-
ných stereotypov o rodových rolách 
v rodine, na trhu práce, v zdravotníctve, 
akademickej obci, politike a v spoloč-
nosti ako takej.“ (�) Taktiež sú rizikové 
štandardy sexuálnej výchovy od Sve-
tovej zdravotníckej organizácie, ktoré 
odporúčajú informovať štvorročné deti 
o pôžitku z dotýkania sa vlastného tela 
a skorej masturbácii, o vzťahu medzi 
rovnakým pohlavím a o komunikač-
ných zručnostiach v sexuálnych témach. 
Tieto informácie stačia na to, aby sme sa 
zmobilizovali a referendom odmietli se-
xuálnu výchovu v školách. 

Šanca na úspech v zmysle ��-percent-
nej účasti nebola vysoká z viacerých dô-
vodov: občianska participácia v našich 
zemepisných šírkach nie je silný feno-
mén a viac-menej je nám vlastný, len keď 
nám horí pod nohami. Dá sa povedať, 
že �. február bol takým časom, ale málo 
ľudí o tom vedelo. Za necelý rok sa nedá 
pár zainteresovaným ľuďom osobne 
stretnúť s dvoma miliónmi voličov. Keď-
že takmer všetky médiá uvalili infor-
mačné embargo až nepriateľský postoj 
k referendu, tieto dôležité informácie sa 
k ľuďom mohli dostať takmer výlučne 
osobne (okrem internetovej kampane). 
A ďalší dôvod, ktorý predpokladal ne-
úspech, je vlažnosť nás, kresťanov. Re-
ferendum bolo vlastne správou o stave 
spoločnosti.

 

Pridrahou správou o stave spoločnosti? 
Ja však jej vysokú cenu nevidím (len) 

v peniazoch: jednak preto, lebo akékoľ-

Reflexia nad referendom

vek iné voľby nás stoja približne o tre-
tinu viac, ako aj preto, že � mil. eur je 
približná cena jedného kilometra diaľ-
nice v ideálnom teréne. A koniec koncov, 
vlaky zdarma nás budú ročne stáť asi 
dvojnásobok. (�) Privysokú cenu však 
vidím v tom, že nám referendum vzalo 
ideály. Ideály o kresťanoch, o katolíkoch, 
ale na druhej strane nás upozornilo, že 
mnohí neveriaci sú odvážni a na strane 
hodnôt, na strane normálneho – toho, čo 
prospieva deťom, spoločnosti. Ďalšiu 
daň vidím v tom, že nás referendum 
rozdelilo – priateľov – skutočných i face-
bookových, príbuzných, známych. Ale 
ak to bol onen evanjeliový oheň, ktorý 
nám prisľúbil Ježiš, tak referendum spl-
nilo svoj účel: rozoznalo myšlienky a 
hnutia srdca.

A čo nám referendum prinieslo?
Okrem spomínanej „správy o stave 

spoločnosti“ nás referendum predsa 
prebralo. Ľudia sa znova začali zaujímať 
o veci verejné, o zákony, dokumenty vlá-
dy, o to, čo sa robí pre rodinu, čo rodinu 
trápi, čo sa deti učia v škole, zaujímajú 
sa o to, čo robí Katolícka Cirkev. Ľudia 
začali prahnúť po informáciách a hlaso-
vanie vo vláde či v parlamente prestalo 
byť paralelným svetom mimo nás. Toto 

všetko nás vyzýva k väčšej zodpoved-
nosti pred Bohom i pred ľuďmi: všímať 
si núdzu iných a mať Ježišov pohľad na 
hriech i hriešnikov, teda na všetkých ľudí, 
hriech odsudzovať a hriešnikov milovať. 
Aby sme znova presvedčili našich bratov 
a sestry, ktorí sa referenda nezúčastnili, 
že referendum nebolo o boji proti ľuďom, 
ale o ochrane zdravého vývoja a dobrej 
výchovy našich detí, a tým investíciou 
do ochrany (aj budúcich) rodín.

Renáta Ocilková, výkonná riaditeľ-
ka Fóra života

(�) Celoštátna stratégia ochrany a pod-
pory ľudských práv v SR, príloha Výchova 
a vzdelávanie k ľudským právam, časť  �.� 
Legislatíva

  (�) Celoštátna stratégia ochrany a pod-
pory ľudských práv v SR, príloha Práva le-
sieb, gejov, bisexuálov, transrodových ľudí a 
intersexuálov

  (�) Celoštátna stratégia ochrany a pod-
pory ľudských práv v SR, príloha Výchova 
a vzdelávanie k ľudským právam, časť Od-
porúčania medzinárodných monitorovacích 
orgánov, Organizácia spojených národov

(�) www.webnoviny.sk/ekonomika/cla-
nok/������-vlaky-zadarmo-su-najvacsim-

-socialnym-experimentom-zeleznic/

Ktorá interpretácia výsledkov je bližšie k pravde? 

Takto interpretujú výsledky referenda 
aktivisti z Inštitútu ľudských práv Takto vidíme výsledky referenda my
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ZVISLE: �. Poľná rastlina – �. Katarína, domácky – �. Používaj 
aplikáciu – �. United launch alliance (skr.) – predaj, po anglicky 
- �. Otvorený, po anglicky – rytmus – zábavný park pre de�
– �. Nepotrebná príťaž – autobus – Ján, domácky – patriarcha 
v čase potopy – �. Španielske mužské meno – jedovatý plynný 
prvok – krása, básnicky – �. �. časť tajničky – �. Nezaviazala, po 
česky – madagaskarské poloopice – ��. Výmena, po maďarsky 
– zima, po česky – sladký alkoholický nápoj – integrovaný obvod 
(skr.) – ��. Vzduch, po anglicky – nikto – zn. lí�a – kopanica – značka 
českej čokolády – ��. Maily, po anglicky – citoslovce smiechu 
– ��. Len – slovenský hokejista (zlatý z MS ����) – ��. Neexistuje 

– o neho – ��. Viazanica, snop slamy.

POMÔCKY: STÉLA, CSERE, RUI, DURI, HALACHA, PLATÓ

VODOROVNE: A. Defenzívny hráč  - B. Prestávka, po nemecky 
– ŠPZ Skalice – C. Abrahámov sluha –  D. Susedia, po nemecky 
– E. Milovník prírody – otrok, po anglicky – Imrich, domácky 
– F. Tam – náhorná rovina, plošina – stávka, po česky - základná 
jednotka digitálnej informácie – G. Mozoľ – juhoamerický štát 
– energe�cký inš�tút (skr.) – H. �. časť tajničky – I. Ľakal, po 
česky – starogrécky stĺpový náhrobok – liturgický spevník (skr.) 
– republika (skr.) – J. Vyhlási za neplatné – židovské zákonné 
ustanovenia – v poriadku, po anglicky – K. Požíva saním – 
taliansky názov Neapola – �. časť tajničky – L. Zlučovacia spojka 
– vrchnák – M. Látka vytvorená polymerizáciou  – N. Český súhlas 
– indonézske nárečie – O. Argen�nske veľkomesto – P. Obec 

v okrese Levice – francúzske veľkomesto.

Tajnička

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: „A SLOVO 
SA STALO TELOM“. Výhercom je čitateľka Kristína 

Kollárik, Senec. Srdečne  gratulujeme a posielame vecné 
ceny a ročné predplatné nášho časopisu.

TAJNIČKA 
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VODOROVNE: A. Defenzívny hráč  - B. Prestávka, po nemecky – ŠPZ Skalice – C. Abrahámov sluha –  
D. Susedia, po nemecky – E. Milovník prírody – otrok, po anglicky – Imrich, domácky – F. Tam – 
náhorná rovina, plošina – stávka, po česky - základná jednotka digitálnej informácie – G. Mozoľ – 
juhoamerický štát – energetický inštitút (skr.) – H. 1. časť tajničky – I. Ľakal, po česky – starogrécky 
stĺpový náhrobok – liturgický spevník (skr.) – republika (skr.) – J. Vyhlási za neplatné – židovské 
zákonné ustanovenia – v poriadku, po anglicky – K. Požíva satím – taliansky názov Neapola – 3. časť 
tajničky – L. Zlučovacia spojka – vrchnák – M. Látka vytvorená polymerizáciou  – N. Český súhlas – 
indonézske nárečie – O. Argentínske veľkomesto – P. Obec v okrese Levice – francúzske veľkomesto. 

ZVISLE: 1. Poľná rastlina – 2. Katarína, domácky – 3. Používaj aplikáciu – 4. United launch alliance 
(skr.) – predaj, po anglicky - 5. Otvorený, po anglicky – rytmus – zábavný park pre deti – 6. 
Nepotrebná príťaž – autobus – Ján, domácky – patriarcha v čase potopy – 7. Španielske mužské meno 
– jedovatý plynný prvok – krása, básnicky – 8. 2. časť tajničky – 9. Nezaviazala, po česky – 
madagaskarské poloopice – 10. Zmena, po maďarsky – zima, po česky – sladký alkoholický nápoj – 
integrovaný obvod (skr.) – 11. Vzduch, po anglicky – nikto – zn. lítia – kopanica – značka českej 
čokolády – 12. Maily, po anglicky – citoslovce smiechu – 13. Len – slovenský hokejista (zlatý z MS 
2002) – 14. Neexistuje – o neho – 15. Viazanica, snop slamy. 

POMÔCKY: STÉLA, CSERE, RUI, DURI, HALACHA 

 

Tajničku pripravil Štefan Gago
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Trojitá cesta výstupu duše k Bohu

Vychádzame z knihy V jeho šľapa-
jach.� Etapy duchovného života roz-
delíme podľa knihy Triplex via, ktorá 
pochádza od sv. Bonaventúru (���� 

– ����). Sv. Bonaventúra rozpraco-
val toto rozdelenie na základe života 
sv. Františka z Asisi a prevzala ho 
väčšina autorov. Ide o tri etapy du-
chovného života, ako to je vidieť aj na 
obrázku: cesta očisťovania (via pur-
gativa), cesta osvietenia (via illumina-
tiva) a cesta zjednotenia (via unitiva). 
Okrem toho sv. Bonaventúra uvádza 
aj stav tých, ktorí si myslia, že vedú 
dobrý život viery alebo duchovný 
život, avšak v skutočnosti žijú v ná-
boženských ilúziách (o tých budeme 
hovoriť v nasledujúcom čísle). Sú to tí, 
ktorí sú nakreslení úplne mimo hradu, 
čiže ešte nevstúpili do hradu – na ces-
tu solídneho duchovného života. Bu-
deme to porovnávať aj s pohľadom sv. 
Ignáca z Loyoly.

Skôr než začneme vystupovať na 
vrchol, pripomeňme si cieľ. Je ním 

kresťanská dokonalosť, dokonalosť 
lásky. Na tejto ceste máme prekážky 

– predovšetkým hriech a naše nedoko-
nalosti. Ale máme aj prostriedky, kto-
ré nás k cieľu privedú: Božiu pomoc 
a spoluprácu človeka.� 

„Ťažkosti a prostriedky sa môžu, ba 
i musia meniť, v závislosti od úseku 
cesty, ktorú sme už prekonali, a od 
výšky, ktorú treba ešte zvládnuť. Z to-
ho dôvodu máme pokrok v duchov-
nom živote rozdelený na etapy. Bolo by 
veľkým omylom obchádzať jednotlivé 
etapy alebo zanedbávať prostriedky 
a pomôcky. Svätý Ján z kríža v úvode 
Výstupu na horu Karmel vyčíta niekto-
rým, že ‚narúšajú Božie dielo svojou 
nedisciplinovanosťou. Podobajú sa 
trucovitým deťom. Keď ich matka 
chce viesť za ruku, dajú sa do plaču, 
dupocú nohami a silou-mocou chcú 
kráčať samy. Potom nemôže riadne 
kráčať ani matka.‘“ Ak aj ide, musí sa 
prispôsobiť chôdzi dieťaťa.�

Prvá etapa – via purgativa (očist-
ná cesta) je stav začiatočníkov, alebo 
aj základný kresťanský život. Cha-
rakterizujú ju: solídne vedomosti 
základných kresťanských právd, boj 
proti smrteľnému hriechu a umŕtvo-
vanie nezriadených vášní. Túto etapu 
môžeme prirovnať k tomu, čo hovorí 
sv. Ignác o prvom stupni poníženosti, 
alebo o prvom stupni služby Kristovi 
Kráľovi. ,Prvý stupeň poníženosti je 
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Milí čitatelia, ako sme písali v úvodnom článku k rubrike Duchovný život, chceme 
sprístupniť všetkým kresťanom bez rozdielu v hlavných črtách kresťanskú dokona-
losť. Chceme tým pomôcť dušiam na ceste k tejto dokonalosti, ku ktorej sme všetci 
volaní tým, že sme sa stali kresťanmi. V tomto úsilí pokračujeme ďalším článkom. 
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Podľa možností sa mám tak uponížiť, 
aby som mohol vo všetkom poslúch-
nuť Boží zákon. Dobrovoľne nesmiem 
prestúpiť Boží alebo ľudský príkaz, 
ktorý ma viaže pod ťarchou smrteľ-
ného hriechu, aj keby mi ponúkali 
všetky pozemské dobrá, alebo by išlo 
o záchranu vlastného života.‘ (Exercí-
cie, ���)

Druhá etapa - via illuminativa 
(cesta osvietenia). Je to stav pokroči-
lých v duchovnom živote alebo as-
ketický život. Charakterizujú ju: boj 
proti všednému hriechu a snaha na-
dobudnúť si kresťanské čnosti. Pri-
bližne zodpovedá druhému stupňu 
poníženosti sv. Ignáca alebo druhému 
stupňu služby Ježišovi Kristovi. ,Dru-
hý stupeň predstavuje dokonalejšiu 
poníženosť než prvý. Netúžim viac 
po bohatstve než po chudobe, nevy-
hľadávam viac pochvalu než pohanu, 
netúžim viac po dlhom živote než po 
krátkom, len nech to slúži na Božiu 
slávu a spásu mojej duše. Nechcem sa 
dopustiť všedného hriechu za nijakú 
vec na svete, ani za cenu života.‘ (Exer-
cície, ���)

Tretia etapa – via unitiva (cesta 
zjednotenia). Je to stav dokonalých 
alebo aj mystický stav. Charakterizujú 
ju: boj proti nedokonalostiam a úpl-
ná odovzdanosť do Božej lásky. Svätý 
Ignác by ju mohol nazvať tretím stup-
ňom služby Bohu. Píše o nej: ,Najdo-
konalejší je tretí stupeň poníženosti. 
Uzatvára v sebe prvý a druhý stupeň, 
má na zreteli len Božiu česť a slávu. 
Aby som sa pripodobnil Ježišovi Kris-
tovi, chcem si tak ako on vyvoliť skôr 

chudobu, než bohatstvo, radšej po-
tupu než slávu a túžiť po tom, aby ma 
pokladali skôr za hlúpeho pre Krista 
než múdreho pre tento svet.‘ (Exercí-
cie, ���)

Treba poznamenať, že jednotlivé 
etapy nie sú tak presne vymedzené, 
že by sme prostriedky a metódy ne-
mohli použiť aj mimo ich hraníc. Ba 
niekedy je radno aj to urobiť.“ Očis-
ťovať sa je potrebné aj na ceste osvie-
tenia a zjednotenia, ako to vidíme na 
obrázku. „Snaha získať čnosti sa musí 
začať už v prvej etape a vyvrcholiť 
v poslednej.“�

Cesta k dokonalosti je pre každého 
a každému sa Kristus chce dať úplne. 
On sa chce s nami zjednotiť v dôver-
nej osobnej láske, a tak vás, milí čitate-
lia, povzbudzujeme, aby ste sa nebáli 
odhodlane na túto cestu nastúpiť.

Spracoval Metod Rehorčík pod 
vedením otca špirituála Jána Otrubu 
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