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Najvyšším tvorcom je Boh a spolutvorcami sme 
my – bohoslovci (redaktori) i vy, naši čitatelia

Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať. (Mk 3, 14)

V takomto zložení dvanástich sme 
��. apríla ���� o ��.�� h v redakcii 
časopisu ADSUM zasadali a volili 
nového šéfredaktora, zástupcu šéf-
redaktora a privítali nových členov 
prvákov. Voľba prebehla bez kom-
plikácií a prihováram 
sa vám už ako nový 
šéfredaktor – Pavol 
Škovránek, bohoslo-
vec z druhého roční-
ka. Kým sa pustím do 
svojej práce – služby 
pre vás, milí čitate-
lia, chcem sa hneď 
v úvode poďakovať 
predchádzajúcemu 

„šéfovi“ a hlavne spo-
lubratovi Martinovi 
Neumannovi, ktorý 
sa s plným nasade-
ním a entuziazmom 
staral o chod časopisu.

Rok uplynul ako 
voda a opäť si Pán 
vyvolil svojich služobníkov z radu 
bohoslovcov – nových diakonov 
a novokňazov. Odpovedať svojím 
hlasom Pánovi ADSUM – „Tu som“ 
a povedať mu „Pane, budem Ti slú-
žiť“ je aj nie je jednoduché. V prvom 
rade je to požehnanie a zodpoved-
nosť. Ak sa dnes rozhodnem vydať 
na túto cestu, musím počítať s utr-
pením, bolesťami, ťažkosťami, ale 
i s radosťami. Je to cesta plná tŕňov, 
ale hlavne cesta za naším Pánom, 
ktorí nás obdarúva svojou milos-
ťou. Ježiš si aj dnes povoláva tých, 
ktorých sám chce, aby boli s Ním a 
ohlasovali jeho radostnú zvesť ľu-
ďom. Prostredníctvom nášho a hlav-

ne vášho časopisu vám chceme pri-
blížiť povolanie nás bratov počas 
celého roka a seminárskeho života. 

Drahí čitatelia, bez pomoci Naj-
vyššieho a vašej by časopis AD-
SUM neexistoval. Úprimne si vá-

žime vašu pomoc, 
každý váš podnet, 
prostredníctvom 
ktorých môžeme 
byť k vám bližšie. 
Neváhajte, kontak-
tujte nás a posielaj-
te nám vaše pod-
nety, pripomienky 
apostrehy, ktoré 
môžeme v časopise 
využiť. Ak sa stret-
neme aj osobne, 
napríklad na DOD 
a hlavne počas 
sviatkov aprázd-
nin vo farnostiach, 
oslovte nás, ko-
munikujte s nami 

o tom, čo by ste chceli čítať, čo vás 
zaujíma, a ak vás môžeme poprosiť, 
modlite sa za nás, ako aj my za vás.

Najvyšším tvorcom je Boh a spo-
lutvorcami sme my – bohoslov-
ci (redaktori) i vy, naši čitatelia. 

Vyprosujeme vám v modlit-
bách veľa Božích milostí, lásky 
a ochrany našej nebeskej Mat-
ky Márie a požehnaný čas počas 
leta strávený v kruhu svojich naj-
bližších i s časopisom ADSUM.

 
ĎAKUJEME!

Pavol Škovránek
šéfredaktor
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M Kalendárium 2014/2015 

September
��. – Národná púť k Sedembolest-
nej Panne Márii v Šaštíne
��. – Vo večerných hodinách od-
chod na púť do Lúrd
��. – Otvorenie akademického 
roku ����/���� Veni Sancte

November
�. – ��. – Svätomartinské triduum 
��. – ��. – Trnavská novéna
��. – ��. – Minfa DOD 

December
��. – ��. Duchovné cvičenia 
v Piešťanoch 
��. – Pastoračná prax vo svojich 
farnostiach

ROK ����

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

Február
�. – ��. – Zimné ročníkové výlety 

Marec
��. – Výročie posvätenia Katedrá-
ly sv. Martina
��. – Výročie zvolenia Svätého 
Otca Františka

Apríl
��. – Prijatie ministéria lektorátu 
�. roč.
��. – Prijatie ministéria akolytátu 
�. roč. 
��. – Kandidatúra – vyjadrenie 
úmyslu stať sa Kristovými kňaz-
mi
��. – Zvolenie nového šéfredakto-
ra časopisu ADSUM
��. – DOD ����

Máj
�. – Futbalový turnaj medzi semi-
naristami v Badíne 
��. – Posviacka novej kaplnky 
v seminári
��. – Koniec letného semestra

Jún
��. – Kňazské a diakonské vy-
sviacky v Katedrále sv. Martina 
v Bratislave
��. – Odchod na letnú pastoračnú 
prax

Štefan Smetana

V tomto čísle si predstavíme 
sviatosť Eucharistie, sviatosť, 
na ktorú sú zamerané ostatné 
sviatosti, pretože v Eucharistii 
sa človek stretáva so samým pô-
vodcom a darcom všetkých mi-
lostí. ,,Nikdy nebudeš kráčať sám.“ 
,,A hľa, ja som s vami po všetky dni 
až do skončenia sveta“ (Mt ��, ��). 
Kde inde, ak nie práve v Eucharis-

tii sa tieto Ježišove slová napĺňajú 
najviac? Kde inde môže človek 
najviac okúsiť, že cestou života 
nekráča sám, ak nie pri obete sv. 
omše, ktorá sprítomňuje Ježišovu 
krvavú obetu za naše hriechy? 
Pri kom inom si človek zaťažený 
starosťami, bolesťami, zlyhania-
mi a sklamaniami v živote uve-
domí svoju bytostnú odkázanosť 

Býva zvykom, že v poslednom čísle akademického a formačného roka aj 
trocha zaspomíname na uplynulý rok v podobe krátkeho prehľadu. Za 
všetko patrí Bohu vďaka!

YOU´LL NEVER WALK ALONE !
,,Nikdy nebudeš kráčať sám!“ Drahí čitatelia Adsumu, tí z vás, ktorí sledujete 
futbal, určite spoznávate tento text. Je to hymna anglického futbalového 
klubu FC Liverpool. V minulých číslach časopisu sme sa venovali prvým dvom 
sviatostiam uvádzania do kresťanského života – sv. krstu a sv. birmovaniu. 
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kážku k pristupovaniu. Aby deti 
mohli pristupovať k sv. prijíma-
niu, vyžaduje sa od nich dosiah-
nutie používania rozumu (schop-
nosť rozoznať Kristovo telo od 
obyčajného pokrmu), dostatočné 
vedomosti a dôkladná príprava 
na prijatie tejto sviatosti. Dôklad-
ná príprava na prvé sväté prijíma-
nie je predovšetkým povinnosťou 
rodičov a kňaza. Svätého prijíma-
nia nemôžu byť účastní tí, ktorí 
sú exkomunikovaní, postihnutí 
interdiktom po jeho uložení a vy-
hlásení trestu a tí, ktorí tvrdošij-
ne zotrvávajú v ťažkom (smrteľ-
nom) hriechu. Veriaci, ktorý si je 
vedomý ťažkého hriechu, nesmie 
bez sviatostnej spovede prijímať 
Pánovo telo, iba ak z vážneho dô-
vodu za predpokladu vzbudenia 
si dokonalej ľútosti s predsavza-
tím čo najskôr sa vyspovedať. 
V prípade, že veriaci už v sv. pri-
jímanie prijal, v ten istý deň ho 
môže prijať iba ak sa zúčastňuje 
na eucharistickom slávení – ne-
môže prijímať druhýkrát mimo 
sv. omše. V prípade chorých ľudí 
treba tak zo strany kňaza, ako aj 
zo strany príbuzných dbať na to, 
aby sa sväté prijímanie zbytočne 
neodkladalo, aby sa ním posilni-
li chorí, kým sú pri plnom vedo-
mí. Aby veriaci prijímal hodne, je 
potrebné sa na sväté prijímanie 
pripraviť duševne i telesne. Du-
ševná príprava spočíva vo vyspo-
vedaní sa zo smrteľného hriechu, 
z ľútosti nad všednými hriechmi 
a v modlitbovej príprave. Teles-
ná príprava zahŕňa dodržiavanie 

hodinového eucharistického pôs-
tu, pri ktorom nič nejeme a okrem 
vody nič nepijeme (v prípade uží-
vania liekov je možné liek po-
žiť). Výnimkou sú ľudia, ktorí sú 
smrteľne chorí. V dnešnej dobe je 
obzvlášť vhodné pripomenúť, že 
k telesnej príprave na účasť na 
eucharistickom slávení patrí aj 
vhodné a najmä slušné oblečenie, 
ktoré svedčí o našej úcte k tejto 
sviatosti. Keďže Eucharistia je pa-
miatkou Kristovho vykupiteľské-
ho diela,  našou účasťou na oltár-
nej obete sme naplnení všetkým 
nebeským požehnaním a milos-
ťou. Prijatie sviatosti Eucharistie 
v nás spôsobuje rozmnoženie 
milosti posväcujúcej, prijímajúce-
mu dáva nárok na milosť pomá-
hajúcu, oslabuje našu náchylnosť 
k zlému a očisťuje nás ľahkých 
(všedných) hriechov. Okrem 
týchto účinkov je potrebné mať 
na pamäti, že Eucharistia je zá-
lohou nášho budúceho vzkriese-
nia. Z týchto dôvodom je potom 
správne sa za prijaté milosti po-
ďakovať modlitbou.  

Prajem všetkým čitateľom Ad-
sumu, aby čo najčastejšie pristu-
povali s čistým srdcom k sv. pri-
jímaniu a aby milosti, ktoré skrze 
túto sviatosť obsiahli, sa preja-
vovali v praktickom živote viery 
človeka, ktorý si je vedomý, že 
cestou života nikdy nekráča sám. 

Martin Neumann

na Boha, ak nie pri Jeho vlastnom 
Synovi, ktorý toto všetko pri svo-
jej obete zobral na seba?

Eucharistia – prameň a vrchol 
života Cirkvi Náš Spasiteľ Ježiš 
Kristus pri Poslednej večeri, keď 
bol zradený, ustanovil eucharis-
tickú obetu 
svojho tela 
a krvi, aby 
skrze ňu 
bola neustá-
le v priebehu 
vekov sprí-
tomňovaná 
jeho vykupi-
teľská obeta. 
Pre veriace-
ho človeka 
– katolíka je 
sv. Eucharis-
tia je prame-
ňom a vrcho-
lom celého 
kresťanské-
ho života. 
Vz h ľa d o m 
na svoju 
povahu naj-
svätejšia Eu-
charistia ob-
sahuje celé 
duchovné dobro Cirkvi, ktorým 
je sám Ježiš Kristus. V Eucharistii 
je vrchol činnosti tak Boha, ktorý 
vo svojom Synovi posväcuje svet, 
ako aj kultu, ktorý ľudia preuka-
zujú Bohu skrze Krista v Duchu 
Svätom. Jednoducho povedané 
slovami sv. Ireneja Lyonského: 
Naše presvedčenie viery je v sú-
lade s Eucharistiou a Eucharistia 
zase potvrdzuje naše presvedče-

nie. Eucharistia predstavuje zhr-
nutie a súhrn našej viery. Preto 
majú mať veriaci Eucharistiu v 
najväčšej úcte prostredníctvom 
aktívnej účasti na slávení najsvä-
tejšej obety a nábožného prijíma-
nia Pánovho Tela a Krvi. Slávenie 

na j sväte j še j 
obety – eucha-
ristické sláve-
nie je úkonom 
samého Kris-
ta a Cirkvi, pri 
ktorom sám 
Ježiš Kristus 
prostredníc-
tvom kňaza 
obetuje seba 
samého Bohu 
pod spôsobmi 
chleba vína 
a dáva sa ve-
riacim ako 
duchovný po-
krm. Pri svä-
tom prijímaní 
veriaci požíva-
jú Telo a Krv 
Ježiša Krista 
pod spôsobmi 
chleba a ví-
na s cieľom 

udržať a zveľadiť nadprirodzený 
život, ktorého sa stali účastnými 
krstom. Vysluhovateľ najsvätejšej 
Eucharistie a účasť na nejVyslu-
hovateľom, ktorý môže utvoriť sv. 
Eucharistiu, je platne vysvätený 
kňaz, ktorý  in persona Chris-
ti – v osobe Krista obetuje Bohu 
najdokonalejšiu obetu. Na najsvä-
tejšej Eucharistii môže mať účasť 
každý pokrstený kresťan katolík, 
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nech zaprie sám seba, vezme svoj 
kríž a nasleduje ma.“ Ako som už 
spomínal, mal som pochybnosti. 
Teraz viem, že to bolo zo strachu, 
že stratím priateľstvá, rodinu ale-
bo čas. Keď som pri rozhovoroch 
s jedným pánom kaplánom riešil 
svoju situáciu, začal som si uve-
domovať, že na to volanie by som 
mal odpovedať. V rozhodovaní 
mi dosť pomohol aj ďalší kňaz, 
ktorý ma duchovne sprevádzal. 
Obom by som sa chcel osobitne 
poďakovať za to, že mi pomohli 
prekonať strach vydať sa na ces-
tu nasledovania Krista.

„Vo zvitku knihy je napísané o mne, 
že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, 
Bože môj, hlboko v srdci mám tvoj 
zákon.“ Tento citát mi pomohol 
uvedomiť si, čo mám robiť pre to, 
aby som nasledoval Krista. A za-

čal som podľa neho meniť svo-
je srdce. Pán si ma povolal, aby 
som plnil jeho vôľu, a táto sku-
točnosť je veľkou posilou pri for-
mácii. Ale uvedomujem si aj jed-
nu skutočnosť, ktorú vyjadril náš 
emeritný Svätý Otec Benedikt 
XVI.: „Seminár nie je miesto, ale 
čas.“ Ten čas je určený na to, aby 
som si uvedomoval, kam moje 
povolanie smeruje. Som si vedo-
mý, že teraz som na mieste, kde 
ma chce mať Boh. Toto vedomie 
ma napĺňa radosťou. Od nástupu 
do seminára prebehol už takmer 
rok, ale aj tak som len na začiat-
ku svojej cesty. Preto by som vás 
poprosil o modlitby za semina-
ristov, aby sme plnili len a len 
vôľu Božiu.

Michael Udvaros

Túžbu stať sa kňazom som 
v srdci začal pociťovať až neskôr. 
Môžem povedať, že ako malý 
som tak obdivoval službu kňaza, 
že som vtedy, humorne poveda-
né, obetoval svoj detský sen stať 
sa policajtom. Začal som uvažo-
vať, aké by bolo byť kňazom. Ale 
toto obdobie netrvalo dlho. Pri-
pravoval som sa na prvé sväté 
prijímanie, no po ňom som akoby 
uzavrel túto kapitolu. Začal som 
hrávať futbal a akosi nebolo času 
chodiť do kostola. Moji rodičia 
ma nikdy nenútili, aby som tam 
chodil, ale ani ma neodhovárali. 

Mal som v tom slobodu, za čo 
som im nesmierne vďačný. 

No neskôr, bolo to pred Veľ-
kou nocou, som znovu začal mi-
ništrovať a bol to pre mňa veľmi 
pekný čas. Chvíle strávené pri 
oltári alebo v prázdnom kostole 
ma napĺňali. Cítil som sa tam ako 
doma. Odvtedy ma fascinuje krá-
sa liturgie, jej dôstojnosť, vzneše-
nosť a jej tajomstvo. V tom čase 
sa vystriedalo v mojej farnosti 
viacero kňazov, ktorí vo mne 
niečo zanechali. Ich príklad a ich 
obrovská láska k Eucharistii ma 
podnietili uvažovať, že kňazstvo 
je veľmi pekné a dôležité povo-
lanie pre dnešný svet. Utkvela 
mi v hlave úvaha jedného kňaza, 
že sa „netreba báť, akým budeš 
kňazom, nie je dôležité starať sa 
o to, aby si bol dobrým kňazom, 
ale o to, aby si bol svätým kňa-
zom. Lebo to ide ruka v ruke. Ak 
budeš svätým kňazom, potom 
budeš dobrým kňazom.“ 

Nad touto úvahou som dlho 
premýšľal, lebo v tom období 
som začal cítiť volanie. Najprv 
som si myslel, že si to iba namýš-
ľam, a robil som všetko preto, aby 
som sa nevydal za tým hlasom. 
Ale veľmi často som sa dostával 
do kontaktu s textom z Evan-
jelia podľa Marka v �. kapitole 
v ��. verši: „Kto chce ísť za mnou, 

„Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože 
môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ (Ž 40, 8-9)

Mám plniť tvoju vôľu
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DDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2015

Na nedeľu Dobrého pastiera 26. apríla 2015 sa v našom kňazskom seminári uskutočnil 
Deň otvorených dverí. Po trojročnej prestávke, keď seminaristi v tento deň navštevo-
vali jednotlivé vybrané farnosti, mali záujemcovia opäť možnosť dostať sa do našich 
seminárnych priestorov.

Program sa začal latinskou svä-
tou omšou v Katedrále sv. Marti-
na, ktorú celebroval otec špirituál 
Alexander Knorr. V homílii sa prí-
tomným prihovoril otec špirituál 
Ján Otruba, OFMCap. Po svätej 
omši mal každý z návštevníkov 
možnosť prehliadky priestorov 
seminára a fakulty, pričom zá-
roveň prebiehal sprievodný 
program v kvadrume – diskusia 

s predstavenými seminára (pán 
rektor Mons. Daniel Ižold a otco-
via špirituáli), s dekanom fakul-
ty Mons. Vladimírom Thurzom 
a s otcami biskupmi. 

Návštevníci seminára mali 
možnosť prezrieť si, ako vyze-
rajú učebne, kabinety, zborov-
ňa a nová seminárna kaplnka. 
V jednotlivých učebniach boli 
predstavené aktivity bohoslov-

cov – letné miništrantské tábory 
MINFA a denný program boho-
slovca, ktorý je zameraný na du-
chovnú a intelektuálnu formáciu. 
Ďalej návštevníci videli redakciu 
ADSUMu, seminárnu tlačiareň, 
knižnicu, spoločenskú miestnosť 
a tiež infirmárku, kde sa semina-
risti zotavujú z rozličných teles-
ných chorôb.

Na obed sme sa zjednotili 
v spoločnom obede pri guláši. 
Program Dňa otvorených dverí 
bol zakončený modlitbou vešpier 
v Katedrále sv. Martina, ktorej 
predsedal otec arcibiskup Mons. 
Stanislav Zvolenský.

Peter Repko
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Ak zalistujem v mojom „albu-
me“, vidím fotografie mnohých
ľudí, ktorí ma obdarúvajú. Prvými 
sú dvaja, ktorí mi dali dar života. 
Potom je to kňaz, ktorý ma pokrstil 
len niekoľko týždňov po narode-
ní pred  ��. rokmi na Veľkonočnú 
nedeľu. Kňazi, ktorí ma vyučovali 
náboženstvo a pripravili na stret-
nutie s Božím baránkom v Eucha-
ristii. Na ďalšej fotografii je ses-
trička - katechétka, ktorá ma učila 

náboženstvo vo �. ročníku a jej že-
lanie, aby som začal miništrovať. 
Spomínam na to, ako som mohol 
byť blízko toho veľkého Mystéria, 
ktoré sa odohráva pri každej sv. 
omši. Miništrovanie otváralo moje 
srdce pre Pánovo „Poď za mnou“. 
Ďalšie fotografie sú z dvoch turnu-
sov na MINištrantskej FAre, kde 
som stretol bohoslovcov a miniš-
trantov z mnohých kútov Sloven-
ska. Pokračujúc v prezeraní albu-

Album života mu, vidím veľa fotografii jedného
pána farára ako kľačí pred Sviatos-
ťou a modlí sa za kňazské povola-
nia. Mám pred očami biskupa, kto-
rý mi udelil sviatosť birmovania, 
kňazov, ktorí mi vyslúžili sviatosť 
zmierenia. Ľudí z našej farnos-
ti, ktorí denne prichádzali na sv. 
omšu. Mnoho fotografii tvárí, uda-
lostí, radostí i bolestí. Napokon vi-
dím seba, ako sa rozhodujem ísť do 
seminára. Ako sa o tom rozprávam 
s naším pánom farárom, s mamou 
a otcom. Ako si podávam prihláš-
ku, predstavujem svoj úmysel otco-
vi biskupovi pri prijímacom poho-
vore. Potom ako vstupujem 
do seminára, ktorý oboha-
til môj album o mnoho no-
vých fotografií. Pri jeho lis-
tovaní uvažujem i nad tým, 
ako opísať to, čo sa skrýva 
za toľkými obrazmi? Veď 
život je viac ako súbor foto-
grafii. Album života by bol
neúplný bez toho, že by sme 
si nevšímali Božie pôsobe-
nie. Ono otvára vždy nové 
obzory a prináša odvahu 
vykročiť smerom ku nim. 
Tu mi na um prichádza je-
den výrok: „Boh nehľadá 
odvážnych ľudí, hľadá ľudí 
ktorým by mohol dodať od-
vahu.“ (Pavel Kosorin) Pri 
pohľade na môj doterajší 
život môžem potvrdiť jeho  
pravdivosť. Vždy, keď som 
sa s dôverou obrátil na Pá-

novu pomoc, dodal mi potrebnej 
odvahy. V pozadí všetkých tých 

„fotografii“ vidím teda Jeho blízkosť 
ako to najdôležitejšie.

Pokúsil som sa odhaliť niekoľko 
okamihov, ktoré mi prichádzajú na 
myseľ pár týždňov pred tým, ako 
mám prijať diakonskú vysviacku. 
S ňou pribudnú ďalšie fotografie,
rozšíri sa album môjho života a ve-
rím, že sa znova ukáže aj blízkosť 
nášho Pána.

Marek Marchot

Zachytiť nejaký moment v našom živote je dnes veľmi jednoduché. Stačí vy-
tiahnuť z vrecka mobilný telefón a o chvíľu máme k dispozícii fotografiu, ktorá
sa stane svedkom dôležitého životného okamihu. Ako zachytiť niečo také ako 
je život a povolanie? Dá sa to vôbec? Chcel by som v týchto pár riadkoch pred-
staviť zopár fotografii z môjho života s nádejou, že trocha poodhalia to, čo
utváralo moje povolanie.
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vek môže v tichu zažiť dotyk Boha. 
Ale pre mňa bol zážitok aj plaviť sa 
na Genezaretskom jazere a ochut-
nať �v. Petrovu rybu, ktorá žije iba
v tomto jazere a nikde inde na svete. 
(Štefan)

Najviac ma oslovilo, keď sme mali 
možnosť byť na pobreží Geneza-
retského jazera (teda Tiberiadské-
ho mora). Nádherná príroda, ticho 
a vedomie, že stojím na mieste, kde 
Ježiš povolal prvých apoštolov, boli 
pre mňa skutočným zážitkom. Veľ-
mi sa mi páčilo i na hore Karmel, 
hore Tábor a na Massade. (Matej)

Ísť do Svätej zeme som veľmi za-
čal túžiť v prvom ročníku seminára, 
keď som sa dozvedel, že takáto mož-
nosť existuje. Nevedel som prečo 
a ani som nevedel, čo mám očaká-
vať. Ale túžba tu bola. A po prícho-
de do Izraela som zistil prečo. Totiž 
na púti vo Svätej zemi som uveril v 
Boha, v Ježiša Krista. Samozrejme aj 
pred Svätou zemou som veril, veď by 
som inak nebol býval šiel do semi-
nára, ale teraz je to iné. Teraz verím 
inak. To, čo sa píše v Starom zákone, 
v Novom zákone a zvlášť v evanje-
liách, je skutočne pravda. Byť tam 
na tých miestach, kde sa historicky 
odohrali udalosti, o ktorých som do-
teraz len čítal, navštíviť miesta, ktoré 
naozaj Ježiš posvätil svojou prítom-
nosťou, to na mňa zapôsobilo ako 
prechod z „rozprávky“ do „reality“. 
Tam som videl, že viera naozaj nie 
je výmysel, ale pravá historická uda-
losť – hodnoverná, niečo, čo sa nao-

zaj stalo. To, čo bolo doteraz akoby 
abstraktné, stalo sa uchopiteľným. 
Akoby sa viera stala naozajstnou, za-
kotvenou v skutočnosti vďaka histo-
ricite (nielen výmysel, ako si mnoho 
neveriacich myslí). Najviac som túto 
skúsenosť prežil v Božom hrobe, 
kde, keď som uvidel prázdne miesto, 
ma priam prenikla pravda: „Niet ho 
tu, vstal z mŕtvych. A ako vstal on, tak 
aj ty, Metod, raz vstaneš z mŕtvych.“ 
Tam som si uvedomil, aká je to már-
nosť, zháňať sa za tým, aby mi tu na 
zemi bolo čo najpríjemnejšie. Naša 
vlasť je v nebi. Zem sa pominie a s 
ňou aj materiálne bohatstvo.  Snáď 
každý, kto uvidí Boží hrob, uverí, že 
najlepšie je byť s Ježišom, a to sa na-
plní až po smrti. Bože, ďakujem Ti, 
že som v Teba uveril. Prosím, nech 
žijeme tak, aby sme sa s Tebou mohli 
naveky radovať v Nebeskom kráľov-
stve. Drahí čitatelia, ktorí ste nemali 
možnosť navštíviť Svätú zem, neva-
dí, lebo blažení sú tí, ktorí nevideli 
a uverili (porov. Jn ��,��).  (Metod)  

Pre mňa bola púť do Svätej zeme 
neopakovateľným zážitkom, neza-
slúženým darom Boha, skrze ľudí 
dobrej vôle. Jedným z nezabudnuteľ-
ných momentov, ktoré sa ma hlboko 
dotkli, bolo stáť na mieste, kde Ježiš 
Kristus, Syn Boží, za nás, za mňa zo-
mrel. Bol som oslovený tajomstvom, 
ktoré má ovplyvniť celý môj život 
v pripodobnení Tomu, ktorý nevá-
hal svoj život položiť za biednych 
hriešnikov. (Lukáš)

Ťažko vybrať to najkrajšie z toho 
veľkého bohatstva zážitkov, ktoré 
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Po súhlase predstavených ísť na 
púť do Svätej zeme sme mohli po-
vedať so žalmistom: „Zaradoval som 
sa, keď mi povedali: Pôjdeme do domu 
Pánovho.“ Púť do Svätej zeme sme 
navštívili spolu s pútnikmi z Kláto-
vej Novej Vsi a z iných miest. Naším 
sprievodcom bol Mons. Jozef Jančo-
vič, ktorý vedel zosúladiť duchovno, 
historickosť a aplikáciu na dnešok. 
Zaiste, bol to veľký kultúrny šok pre 
nás Európanov, ktorí nie sme zvyk-

nutí na kultúru Blízkeho východu. 
Ubytovanie bolo excelentné. Strava 
nás prekvapila a myslím, že aj naše 
chuťové bunky, lebo bola veľmi dob-
rá. Každý z nášho ročníka si odniesol 
zo Svätej zeme silné zážitky, o ktoré 
sa chceme s vami podeliť.

Výstup na Horu Tábor bol pre 
mňa osobne veľkým zážitkom. Až 
keď sme vyšli na vrchol, tak som po-
chopil, prečo Peter povedal Ježišovi: 

„Rabbi, dobre je nám tu.“ Hora Tábor 

 Naša púť vo Svätej zemi 
Púť bohoslovcov štvrtého ročníka do Svätej zeme započala v spoločnej túžbe nav-
štíviť miesta, po ktorých chodil náš Majster. Miesta, o ktorých sme sa dozvedali z 
prednášok Starého a Nového zákona. Miesta, po ktorých sme putovali prstom po 
mape. Boh, ktorý je nekonečne dobrý a milosrdný, nevkladá túžby do sŕdc len tak, 
ale tieto túžby aj napĺňa. 
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V celom svojom kňazskom ži-
vote sa usiloval verne plniť po-
slanie, ktoré mu zveril Pán, pri-
čom neustále nachádzal pomoc 
a útechu u Matky Božej. Do srd-
ca veriacich vštepoval dokona-

lú mariánsku úctu. Keď sa stal 
biskupom si zvolil heslo ,,Per 
Mariam ad Jesum“ - ,,Cez Máriu 
k Ježišovi“. Tieto vznešené slová 
hovoria o živote otca biskupa. Vo 
svojom vlastnoručne napísanom 

testamente Jeho Ex-
celencia zanechala 
tieto plnohodnotné 
slová: ,,Všetkým vám 
drahí bratia v biskup-
skej, kňazskej, diakon-
skej službe, drahí naši 
bohoslovci, všetky cti-
hodné rehoľné sestry, 
drahí veriaci, s láskou 
žehnám: Požehnanie 
všemohúceho Boha 
Otca i Syna i Ducha 
Svätého nech zostú-
pi na vás a nech vás 
ochraňuje naša nebes-
ká Matka a všetkých 
privedie k svojmu Sy-
novi“. Nech odpočí-
va v pokoji. Ďaku-
jeme, otec biskup!

Pavol Škovránek
foto:TKKBS; ABÚ 

Trnava

,,Per Mariam ad Jesum“
Vo veku 89 rokov života, v 65. roku kňazstva a 25. roku biskupskej služby 
nás opustil titulárny biskup ubabský a bývalý pomocný biskup Bratislavsko-
trnavskej arcidiecézy Mons. Dominik Tóth. 

sme mali tú milosť vo Svätej zemi za-
kúsiť. Každý jeden deň bol naplnený 
krásnymi momentmi. Ale čo na mňa 
zapôsobilo najviac, bolo miesto po-
volania prvých apoštolov v Kafar-
naume, kde som si živo uvedomoval, 
že aj mňa Pán volá: „Poď za mnou...“ 
A hora Tábor, kde sme mohli spolu 
s apoštolmi zvolať: „Pane, dobre je 
nám tu.“ (Ladislav) 

Keďže už som raz mohol byť v ze-
mi, ktorá sa volá piate evanjelium, 
vedel som, na čo sa chcem viac zame-
rať počas putovania po Svätej zemi. 
Taška bola už takmer úplne napl-
nená vecami, ktoré si chcem zobrať 
zo sebou, keď zasiahla Pánova ruka. 
Pár dní pred odchodom som vážne 
ochorel, a hneď som vedel, že moja 
púť bude iba duchovná, iba v duchu 
sa budem môcť prechádzať, kadiaľ 

prechádzal aj náš Spasiteľ. Ale rých-
lo som si uvedomil, že Božia Múd-
rosť je väčšia ako naše predstavy, že 
On aj v takejto nepríjemnosti vie nie-
čo dobré vykonať. Napokon som rád, 
že niekto iný sa mohol dostať na tie 
posvätné miesta. Teraz už viem sa 
ľahšie vžiť do situácie ťažko chorých 
ľudí, ktorí sú dlhodobo pripútaní na 
lôžko. Viem, že naše bolesti, choro-
by nie je ľahké obetovať, ale aj vďa-
ka tomu sa učíme. A napokon verím, 
že niekedy, ak to bude aj Božia vôľa, 
budem môcť opäť navštíviť miesto, 
kde náš Pán pôsobil. Aj dovtedy ži-
jem zo spomienok, ktoré som vďaka 
jeho Prozreteľnosti som mohol pre-
žiť.  (Andrej)

�. ročník



Novokňazi 2015

Dávid Kollárik

Csaba Mikus
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NEPRAVÝ DUCHOVNÝ ŽIVOT 

Je dobré, keď si pri poznaní Bo-
žej lásky a vlastnej situácie, toho, 
že sme hriešnici,  vieme pove-
dať, kde sa v duchovnom živote 
nachádzame. Je to dobré na to, 
aby sme sa, ak treba, vedeli po-
hnúť zo svojich ilúzií. A neboj-
me sa k nim priznať, lebo Boh 
nás chce od nich oslobodiť a pri-
viesť k pravému životu z viery.

Keď niekto v duchovnom ži-
vote začína spoznávať tieto svoje 
ilúzie, duchovný vodca mu môže 
pomôcť. Človek by si mal už sám 
uvedomiť, že sa potrebuje posu-
núť ďalej. Potom duchovný vodca 
môže pomôcť, ako pomáha pôrod-
ná asistentka rodičke pri narodení 
dieťaťa.  Pomôže človeku prejsť od 
ilúzií k narodeniu pre skutočný 
život s Bohom. Sv. Bonaventúra 
zaradil ilúzie ľudí do piatich ka-
tegórií: Zákon, Nestálosť, Hnev, 
Negatívny pohľad na seba a Zi-
dealizovaný pohľad o sebe. Kaž-
dá kategória má svoje špecifiká.

Najprv sa pozrieme na prvú ka-
tegóriu ľudí, ktorí si myslia, že žijú 
dobrý duchovný život, ale v skutoč-
nosti žijú v ilúziách. Môžeme ich 
charakterizovať ako osoby zákona.

Osoba zákona: Nazývame ho aj 
legalista. Zachováva zákon a na-
dovšetko sa ho drží. V Ježišovej 
dobe to boli napríklad zákonníci. 
Jeho ilúzia: „Zákon bude schopný 

zorganizovať moju náboženskú skú-
senosť a dá zmysel môjmu životu.“ 
Tento človek si myslí: „Keď budem 
dodržiavať zákon, tak budem dobrý.“ 
Z dodržiavania zákona odvádza 
zmysel svojho života. To je ako 
keby si seminarista povedal, že keď 
dodržiava všetky predpisy, tak je 
dobrým seminaristom. Tento typ 
osoby sa zameriava a dôraz kladie 
na vonkajšiu činnosť, nie na vnú-
torné hnutia a pohyb ducha. Cha-
rakterizuje ho postoj „som dobrý 
pre to, čo robím“ – vonkajšie pridr-
žiavanie sa zákona. Život vidí ako 
povinnosť, ktorú treba vykonať. 
Robí veľké kroky v sebakontrole, 
odmieta citovosť, bráni sa dôver-
nosti. Má rád zákony, ktoré sú vy-
jadrené čierno-bielo: Veci musia 
byť stanové presne takto a takto, a 
tak ich treba robiť, nijako inak, to 
by už bolo zle. Ďalej ho charakte-
rizuje postoj „zasluhujem si svoju 
spásu“, ako si myslel aj sv. Pavol 
pred svojím obrátením. Bol farizej 
a žil v ilúzii zákona. Koncept Boha: 
Boh je autorom zákona; je vzdia-
lený učiteľ, sudca. Každý si musí 
zaslúžiť (získať si) vlastnú spá-
su. Ako? Zachovávaním zákona.

 
Aby sa tento typ posunul ďa-

lej, potrebuje uveriť vo vlastnú 
vnútornú hodnotu. Tým, že tento 
typ spravidla nemá sprevádzanie 
(lebo má zákon a stačí sa pridŕ-
žať zákona), potrebuje dôverovať 

vlastnej vnútornej autorite 
– autorite svedomia. Potre-
buje milovať a vážiť si seba 
samého, nie pre to, čo robí, 
ale pre to, kým je. Potre-
buje pochopiť, že má pred 
Bohom hodnotu nie pre to, 
čo všetko vykoná, ale pre 
to, že je jeho dieťa a že prá-
ve preto ho On miluje. Ak 
sa chce tento človek posu-
núť ďalej, je veľmi dôležité, 
aby si uvedomil a priznal 
si, že nežije správny du-
chovný život. Do jeho ži-
vota musí vstúpiť Kristus. 
Vôbec pre všetkých týchto 
päť typov osôb platí, že 
duchovný život začnú 
žiť až vtedy, keď zažijú 
osobné stretnutie s Kris-
tom. (Na obrázku to zná-
zorňuje vstup do hradu). 

Je dobré, keď duchov-
ný vodca pomôže človeku 
zákona pochopiť, že nie je 
dôležité a nie je dobrý pre 
to, čo robí. Verne sa držať 
zákona z lásky je veľmi 
dobré, lenže tieto typy 
často uprednostnia zákon aj pred 
láskou. Vidno to napríklad, keď 
bolo vyčítané Ježišovi, že uzdravu-
je aj v sobotu, hoci sa v sobotu ne-
malo nič robiť. Títo ľudia sa radšej 
pohádajú, než by mali ustúpiť od 
zákona. Ježiš dodržiaval zákon, do-
konca aj vtedy, keď nemusel (plate-
nie dane na chrám Mt ��, �� – ��), 
ale inokedy, keď si to žiadala láska, 
neváhal prestúpiť nejaký predpis.

Ďalší typ ľudí s ilúziami sú nestá-
li. Tento typ je impulzívny, ľahko 
podlieha vo svojom konaní vášňam. 
Jeho ilúzia: „V mojom živote ide 
všetko dobre.“ V skutočnosti trpí. 

Jeho vášnivý alebo impulzívny 
spôsob konania je mechanizmus 
kompenzácie, ktorým dáva navo-
nok, že vnútro má neusporiadané, 
že prežíva zmätok, že je zo seba 
sklamaný, nahnevaný na seba 
a podobne. Príčinou impulzívne-
ho konania u nestálych ľudí je to, 
že sú vnútorne nepokojní a nespo-
kojní. Vedie to k tomu, že ľahko 
vybuchnú, ľahko niečo skritizujú. 
Sústreďuje sa a dôraz kladie na im-
pulzívne uspokojenie. Napríklad 
má takéto postoje: to si potrebu-
jem vyrozprávať, s tým si to potre-
bujem vybaviť, toto si len tak nene-
chám. Charakteristiky: Chýba mu 

Drahí čitatelia, pokračujeme v našom úsilí priblížiť si duchovný život. V tomto článku 
budeme hovoriť o tých, ktorí majú náboženskú skúsenosť a myslia si, že žijú duchov-
ný život, možno aj dobrý duchovný život, ale sv. Bonaventúra o nich hovorí, že žijú v 
ilúziách. Nachádzajú sa v stave, keď Boh v ich živote koná, ale oni žiaľ nie sú schopní 
vidieť, kde a ako v nich Boh koná. Pri sv. Františkovi z Assisi to bolo pred jeho ob-
rátením. Už vtedy bol Boh prítomný v jeho živote, ale sv. František nebol v Bohu.
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a nestály. Pracuje v závislosti od 
druhých (čo povedia druhí, čo si 
o ňom druhí myslia ) Zmysel iden-
tity (vlastnú hodnotu) má mimo 
seba, v druhých, nie v sebe. „Som 
dobrý seminarista, lebo náš seminár je 
najlepší na Slovensku a ja som vňom.“ 

„Som dobrý bohoslovec, lebo predsta-
vení si o mne myslia, že som dobrý 
bohoslovec.“ „Máme dobré manžel-
stvo, lebo ľudia okolo ho považujú za 
dobré“, (aj keď v skutočnosti dob-
ré nie je). Jeho identita, pohľad na 
seba, závisí od toho, čo si o ňom 
myslia iní (akoby sa na seba poze-
ral očami druhých). Ďalej mu chý-
ba povedomie hriechu vo svojom 
živote (povedomie „som hriešnik“).

 
Keď ho druhí považujú za zlého, 

myslí si, že je zlý, ale nie preto, že 
by vnímal svoju úbohosť, slabosť, 
svoje skutočné chyby a hriechy 
pred Bohom, ale pre to, že si to 
myslia iní. Druhí ho začnú chváliť, 
tak sa začne cítiť dobre. Koncept 
Boha: Boh je buď ten, kto je tresta-
júci (cez utrpenia: „keď sa mi nedarí, 
Boh ma trestá“), alebo odmeňova-
teľ (cez dobrodenia: „keď sa mi darí, 
Boh ma odmeňuje“). Vôbec Boha ne-
vníma ako milosrdného Otca, ako 
snúbenca svojej duše, ako priateľa, 
ako Lásku. Má rád tradičné ríty, 
ktoré akoby boli pre neho oporou 
v jeho nestálosti. Cíti sa tam doma, 
lebo má istotu, nemá veľkú samo-
statnosť. Rítus ho „podrží“, dodá-
va akoby stálosť. Pravidlá tomuto 
typu vyhovujú. Potrebuje niekoho, 
kto mu dá poriadok a disciplínu 
do života – on je totiž nestály. Ten-
to typ nepotrebuje veľa slobody, 
skôr vyžaduje, aby bol zodpoved-
ný a vedel sa zodpovedne rozho-
dovať. Práve preto, že je nestály, 

úplná sloboda mu neprospieva.

V náboženskej oblasti ho mô-
žeme charakterizovať napríklad 
takto: je na modlitbovom stretnu-
tí, možno chválach alebo duchov-
ných cvičeniach – tam sa rozplýva. 
Hneď by bol ochotný aj život po-
ložiť za Krista v Afrike. Ale o deň 
alebo dva nato už ani nevie vstať 
z postele, lebo nemá náladu. Ani 
sa nepomodlí, lebo nemá náladu.

Zvyšným trom typom, ktoré 
sme si ešte nepriblížili, sa bu-
deme venovať v budúcom čísle.

V duchovnom živote, keď chce-
me, aby bol pekný, potrebujeme 
pracovať pomaly, trpezlivo a verne. 
Krôčik za krôčikom. Výsledok ur-
čite stojí za to, preto sa, milí čitate-
lia, nedajte odradiť, ani keby ste sa 
stotožnili s niektorým z uvedených 
typov ilúzií v duchovnom živote. 
Aj keď sa nám to ťažko počúva.

 
Rýchly úspech, ako ho ponúka 

svet, duchovnému životu len ško-
dí, pričom pokoj, odovzdanosť a tr-
pezlivosť naopak veľmi prospie-
vajú. Preto sa nebojme a ostaňme 
pokojní. Boh nás neopustí, ale spra-
ví všetko pre to, aby nás priviedol 
k sebe, trebárs aj zbúra naše ilúzie. 

Obrázok na tejto strane je vy-
robený z krídel motýľov. Tento 
a podobné obrázky zhotovili chu-
dobné ženy v Čade, aby si pri-
vyrobili. Žena kráčajúca vpred 
nás môže inšpirovať k pozna-
niu, že vytrvalosť prinesie ovocie.

Spracoval Metod Rehorčík pod 
vedením o. Jána Otrubu OFMCap.
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Program sa začal najdôležitej-
šou časťou dňa, svätou omšou. 
Keďže bola i spomienka sv. Jo-
zefa robotníka, pán rektor nám 
v kázni pripomenul, aby sme sa 
nebáli ako budúci kňazi s poma-
zanými rukami konať aj špinavú 
robotu (nemyslím tým hriešnu). 

Následne prebehlo žrebo-
vanie skupín a začiatok tur-
naja. Faktom je, že sme išli ako 
jeden z najmenších seminárov 
so skromnými ambíciami, ktoré 
sme aj naplnili a skončili sme na 
piatom mieste. Najväčším pre-

kvapením boli pre mňa domáci 
bohoslovci z Badína, ktorí síce 
nemali žiadne veľké osobnosti 
v poli, ale aj tak skončili druhí 
po veľmi bojovných výkonoch. 
Na prvom mieste skončili Košiča-
nia, ktorí dokázali po skupinovej 
fáze postupne stupňovať výkon.

Musím priznať, že som prežil 
osobné sklamanie z futbalové-
ho výkonu, no na druhej strane 
potešenie nad naším mužstvom. 
Viacerí hráči nášho družstva 
ukázali pokoj a fair-play v situá-
ciách, keď sa na ne zvyčajne za-

Seminársky turnaj vo futsale
Na 1. mája, keď je štátny sviatok, býva zvykom mať v seminári deň voľna. Tento rok 
však pripravili v Badíne futsalový turnaj kňazských seminárov Slovenska. Spolu sa 
zišlo šesť katolíckych seminárov. Išlo o neobvyklé stretnutie, kde sme sa mohli bližšie 
spoznať. Z nášho bratislavsko-trnavského seminára sa zúčastnilo na turnaji deväť 
bohoslovcov. 

         Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.
                         Z môjho života

Joseph Ratzinger rozpráva o čase od svojho narodenia v Marktli nad Innom v roku 
1927 do päťdesiateho roku života, keď bol vymenovaný za arcibiskupa Mníchova a 
Freisingu. Autor nám priblíži malebné a historické prostredie svojho detstva v krás-
nom kraji na hranici Bavorska a Rakúska. Usporiadané rodinné pomery, v ktorých 
vyrastal, mu pomohli rozvinúť sa v charakterného človeka. 

Život Cirkvi je od detstva vý-
razným objektom Ra�ingerovho
záujmu a k tomu ho rodičia aj 
cieľavedome viedli. 
Neďaleko jeho rod-
ného mesta leží sta-
robylá mariánska 
svätyňa Altö�ing,
kde ako vrátnik v 
kláštore slúžil svä-
tý brat Konrád. 

Po šťastných 
rokoch detstva 
v prostredí milo-
vaného bavorské-
ho domova, v čase 
druhej svetovej 
vojny, dostal Jo-
seph Ra�inger vo
svojich šestnástich rokoch povo-
lávací rozkaz do vojenskej služby. 
Popri živote v kasárňach navšte-

voval minimum hodín na gym-
náziu v Mníchove. Po kapitulá-
cii Nemecka a oslobodení prežil 

krátky čas v zajatec-
kom tábore. Po návra-
te odišiel do Freisingu 
a potom do Mníchova 
študovať teológiu. 

V roku ���� na sláv-
nosť svätých Petra 
a Pavla prijal kňazskú 
vysviacku. Po roku 
kaplánskej služby bol 
povolaný do freisin-
ského seminára, aby sa 
vrátil k teologickej čin-
nosti. Na jednej strane 
mu chýbala pastorácia 
a medziľudské vzťa-

hy, na druhej sa tešil známemu 
prostrediu seminára a na univer-
zitný život. Po náročnom štúdiu 

búda. Nehádali sa s rozhodcom, 
ak výnimočne zle odpískal. Aj 
keď raz sme diskutovali, keď 
nám neuznal gól, čo bolo po-
chopiteľné. Oveľa dôležitejšie je, 
ako nás za naše výkony ohodno-
tí Boh, a nie ako ich vníma svet.

Celkovo by som chcel pochvá-
liť za výbornú organizáciu Ba-

dínčanov. Priebeh zápasov bol 
plynulý so zabezpečeným občer-
stvením a ukončením tak, ako sa 
patrí, modlitbou vešpier. Tešíme 
sa na budúci rok s motiváciou 
zahrať lepšie s čestnou tvárou.

Tomáš Balala
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Xzískal doktorát z teológie a ne-

skôr sa stal profesorom dogma-
tiky v Bonne. V roku ���� si ho 
kardinál Frings vybral za porad-
cu a spolu odcestovali do Ríma 
na zasadanie 
Druhého va-
t ikánskeho 
koncilu. Po 
roku sa opäť 
vrátil do vlas-
ti, tento raz 
do Münsteru 
a Tübinge-
nu. V roku 
���� ho nav-
štívil nun-
cius a vložil 
mu do ruky 
list, ktorý si 
mal prečí-
tať až doma. 
List obsaho-
val vyme-
novanie za 
arcibiskupa 
Mníchova a 
Freisingu. Za svoje biskupské 
mo�o si vybral dve slová z Tre-
tieho Jánovho listu: „Cooperatores 
veritatis“ (Spolupracovníci prav-
dy). Pretože tieto slová spájali 
jeho nové a staré poslanie, rozho-
dol sa nasledovať pravdu a slúžiť 
jej. 

Biskupskú a vatikánsku etapu 
Ra�ingerovho života v Doplnku
k životopisu mapuje Rajmund 
Ondruš SJ. Predstavuje nám Ra-
�ingera ako prefekta Kongregá-
cie pre náuku viery, jeho vzťah 

k Jánovi Pavlovi II. a sprítom-
ňuje nám udalosti, keď sa obaja 
muži vystriedali na čele Katolíc-
kej cirkvi. Ra�ingerova ochota
niesť Kristov kríž, jeho vernosť, 

jeho odhodlanie 
stále kráčať vpred 
každodenným pl-
nením Božej vôle 
je obdivuhodná a 
nasledovania hod-
ná najmä pre kňa-
zov, ktorých vyzý-
va vykonávať svoj 
úrad s pokorou v 
službe bratom a 
sestrám v mene 
Kristovej pravdy, 
s Cirkvou a pre 
Cirkev. Predo-
všetkým, a to pre 
všetkých veria-
cich, je dôležité žiť 
autentický život 
kresťana v osob-
nom vzťahu s Bo-
hom. To človeka 

pohýna hľadať Boha („lebo s Ním 
a bez Neho sa mení všetko“) a s 
vernosťou Jeho slovu ho nasledo-
vať. Je to cesta skutočnej, čistej a 
bohatej viery, ktorá ukazuje sve-
tu svedectvo pravej lásky, ktorá 
sa prejavuje v skutkoch. Príklad 
Josepha Ra�ingera ako toho, kto
naozaj chce spolupracovať na 
pravde a s Pravdou, nás povzbu-
dzuje vo viere, nádeji a radosti zo 
zmŕtvychvstania nášho Pána.

           Šimon Rábara

Osemsmerovka

BOBRÍK, DIVÁN, DOVOLENKA, GRIL, DOPROVOD, HORSKÝ VODCA, HRAD, 
JADRAN, KARTY, KNIHA, KONCERT, KÚPELE, KOZMICKÝ LET, KÚPALISKO, 
LETO, MEDJUGORJE, NÁRODNÝ PARK, OSTROV, ODPOČINOK, PASEKY, PLE-
SO, POHODA, PRÁZDNINY, PRAHA, PRÍRODA, PÚTNE MIESTO, PYRAMÍDY, 
ROGALO, SKALKA, STANOVAČKA, SPLAV, TÁBORÁK, TRAKTOR, TURISTA, 
VODOPÁD, ZÁMOK

Štefan Gago

Prázdninová osemsmerovka:  zahŕňa miesta a činnosti súvisiace s od-
dychom a načerpaním nových síl. Jednou z takýchto činností môže byť aj 

lúštenie osemsmerovky.
Na horskej chate pri Skalnatom plese vo Vysokých Tatrách:

Pýta sa náhodný zahraničný turista lanovkára: „Prečo stojí viac ľudí v rade 
pred bufetom ako v rade na lanovku?“

 

S Z B A D O H O P T R E C N O K 

A K Č A V O N A T S U E A Z P A 

K H A K R A P Ý N D O R Á N K E 

Ú O I L Ú H P R Á Z D N I N Y S 

P R N N K P R Č O A Y K E S A P 

E S O I K A A A J V N L J O T L 

L K L N Č D H L D S O T R R I A 

E Ý A Á K O A N I V O D O R K V 

Y V G V Á R P K O S Ý T G CH O O 

T O O I R Í Í D E D K Ô U V M R 

R D R D O R O L O A O O J D Á T 

A C O T B P P Y R A M Í D Y Z S 

K A E O Á P Ú T N E M I E S T O 

V L B D T T E L Ý K C I M Z O K 
 

 

Prázdninová osemsmerovka:  zahŕňa miesta a činnosti súvisiace s oddychom a načerpaním nových 

síl. Jednou z takýchto činností môže byť aj lúštenie osemsmerovky ☺. 

Na horskej chate pri Skalnatom plese vo Vysokých Tatrách: 

Pýta sa náhodný zahraničný turista lanovkára: „Prečo stojí viac ľudí v rade pred bufetom ako v rade 
na lanovku?“ 

-(ODPOVEĎOU JE TAJNIČKA) 

 

BOBRÍK, DIVÁN, DOVOLENKA, GRIL, DOPROVOD, HORSKÝ VODCA, HRAD, JADRAN, KARTY, KNIHA, 
KONCERT, KÚPELE, KOZMICKÝ LET, KÚPALISKO, LETO, MEDJUGORJE, NÁRODNÝ PARK, OSTROV, 
ODPOČINOK, PASEKY, PLESO, POHODA, PRÁZDNINY, PRAHA, PRÍRODA, PÚTNE MIESTO, PYRAMÍDY, 
ROGALO, SKALKA, STANOVAČKA, SPLAV, TÁBORÁK, TRAKTOR, TURISTA, VODOPÁD, ZÁMOK 

Štefan Gago 
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Počas pápežovej návštevy v Mexiku, bola potrebná istá právnická vynachádza-
vosť, aby mohol Ján Pavol II. sláviť svätú omšu na voľnom priestranstve. Pre striktné 
odlúčenie Cirkvi od štátu sa zakázalo slávenie svätej omše a nosenie sutany na ve-
rejnosti. Čítať počas svätej omše mohli len Mexičania. Sutana sa preto bez okolkov 
vyhlásila za „denný oblek“ a námestie pred kostolom za „predsieň“. Keďže pápež 
vedel po španielsky, stal sa z neho ihneď Mexičan. Ján Pavol II. poznamenal, keď 
sa dozvedel o týchto zmenených významoch:

- Právnici sú predsa len na niečo dobrí.

�� ročný ujo Jožo práve slávi výročie manželstva s manželkou, ktorá  má tak isto  
�� rokov. Vtom sa im zjaví dobrá víla a sľú-
bi im, že im splní jedno prianie. Ujo Jožo sa 
ihneď ujme slova:

- Prajem si, aby som mal o tridsať rokov 
mladšiu manželku!

A zrazu mal ujo Jožo devätdesiať rokov... 

Matka sa pýta nahnevane svojho syna:
- Štefan! Ako je to možné, že keď som vče-

ra odišla z domu, boli v chladničke dva kusy 
torty a teraz je tam len jeden?

- To preto, lebo som si ten druhý kus ne-
všimol.

Na hodine náboženstva niekto zo žiakov vykríkne:
- Verím len tomu, čomu rozumiem!
Na to učiteľ odpovie:

- Tak už chápem, prečo neveríte ničomu.

Dvaja kamaráti sa rozprávajú:
- Všimol som si, že tvoj otec má opuchnuté líca. Bolia ho zuby?
- Nie, to má od modlitby.
- Ále prosím ťa, tomu neverím!
- Je to tak, včera sme sa spolu celá rodina modlili Otčenáš a keď sme došli po „zbav 

nás zlého“, otec sa podíval na mamku a ona si to všimla. 

Ladislav Sebö

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: „KRISTUS MA 
MILUJE A SEBA SAMÉHO VYDAL ZA MŇA“. Výher-
com je čitateľka Marián Martinák, Bratislava. Srdečne  
gratulujeme a posielame vecné ceny a ročné predplatné 

nášho časopisu.

OBJEDNÁVKA ČASOPISU (Jún 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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„Drahí naši čitatelia a priaznivci. Ako poďakovanie za Vašu 
podporu sme sa v redakcii rozhodli tiež Vám niečo venovať. 
To najcennejšie čo máme - sprítomnenie vykupiteľskej obety 

Ježiša Krista na Kríži - sv. omšu. Koná sa �. júla v katedrá-
le sv. Martina o �:�� hod. Nech Vám milosti z tejto sv omše 

sprostredkujú Božie požehnanie už tu na tomto svete, ale pre-
dovšetkým, pre zásluhy Ježiša Krista, nech Vám zaslúžia večný 

život!“ Redakcia ADSUMU.

Škapuliar

Ako sa stal škapuliar Márii-
ným rúchom, zisťujeme z his-
tórie karmelitánskej rehole. 
Počiatky rádu siahajú do ob-
dobia križiackych výprav, keď 

sa začali pustovníci usádzať aj 
na vrchu Karmel v Izraeli. Tam 
podľa tradície priniesol prorok 
Eliáš obetu Pánovi a začalo pr-
šať, prvýkrát po tri a pol roku. 

(�Kr ��). Pustovníci na Kar-
meli videli v tom oblaku Pan-
nu Máriu, skrze ktorú pri-
chádza Ježiš Kristus – naša 
spása. Avšak na prelome ��. 
a ��. storočia musela počet-
ná komunita opustiť Svätú 
zem pre prenasledovanie 
zo strany moslimov (vtedy 
mohamedánov). Rád prešiel 
do Európy. Tam nebol veľ-
mi známy a ostatné rády ho 
vnímali ako konkurenčný. 

Začiatky rádu boli preto 
v Európe veľmi ťažké. Gene-
rálny predstavený sv. Šimon 
Stock sa rozhodol zveriť celý 
rád Panne Márii – prosí, aby 
vyprosila nejakú milosť, aby 
sa rád zachoval a aby získal 
plné uznanie Cirkvi. V noci 
z ��. na ��. júla v roku ���� 
dostal odpoveď. Panna Má-
ria sa mu zjavila a ukázala 
na jeho škapuliar, určila ho 

Milí čitatelia, v tomto čísle sa oboznámime s karmelitánskym škapuliarom.
Slovo škapuliar pochádza z latinské slova scapulae, ktoré znamená ra-
mená, plecia, chrbát (lopatky).  Ide o dlhý pás látky, ktorý si rehoľníci 
prevliekali cez hlavu a splýval vpredu na hruď a vzadu na chrbát. Bola to, 
a dodnes v mnohých rehoľných spoločenstvách stále je, vrchná časť ha-
bitu. Vyvinul sa zo zástery používanej pri práci, chrániacej ostatný odev.
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Eza znamenie svojej materin-

skej starostlivosti a povedala: 
„Toto bude privilégiom pre teba 
a všetkých karmelitánov – kto 
v ňom zomrie, nebude trpieť vo 
večnom ohni.“  Vierohodnosť 
zjavenia nie je potvrdená, avšak 
faktom zostáva, že pobožnosť 
škapuliara sa veľmi rýchlo 
rozšírila vo všetkých spolo-
čenských vrstvách. Škapuliar 
sa stal znakom zverenia Panne 
Márii, ktorá tých, čo ho nosia, 
zahaľuje do svojho odevu, čiže 
berie pod osobitnú ochranu.

 Pobožnosť škapuliara – 
jeho nosenie – je jednou z mno-

hých ciest zasvätenia Panne 
Márii. Nasledovanie Panny 
Márie – jej čností, odovzdanosti 
do Božej vôle a podobne – je už 
od najstarších čias označova-
né duchovnými majstrami ako 
najistejšia a najrýchlejšia cesta 
k Ježišovi. K tomuto pozýva 
aj škapuliar. Cirkev ho radí me-
dzi sväteniny, teda je to posvä-
tený predmet, ktorý sprostred-
kúva milosti (napríklad aj 
svätená voda je svätenina).

 
 V duchu tradície o vi-

dení sv. Šimona Stocka Cir-
kev priradila škapuliaru dve 
hlavné privilégiá: �. zvláštnu 

ochranu Panny Márie v ťaž-
kých situáciách a nebezpečen-
stvách, aj duchovných; �. tým, 
ktorí ho nosia, Panna Mária 
sľúbila šťastnú smrť a ochra-
nu pred večným zatratením. 
K tomuto privilégiu pribudla 
neskôr takzvaná sobotná vý-
sada. Sobotná výsada zname-
ná, že tých, ktorí zomreli a 
mali na sebe škapuliar, Pa na 
Mária príde v �. sobotu po 
ich smrti vyslobodiť z očistca.

 
 Škapuliar nie je žiaden 

talizman, ktorý by zaručoval 
automaticky spásu. Aj človek, 
ktorý síce nosí škapuliar, ale 
zomrie v stave ťažkého hrie-
chu – nenávisti voči Bohu, sám 
sa zatracuje a nemá nádej na 
spásu. Preto je potrebné žiť 
podľa Božej vôle, aby bol úži-
tok aj zo škapuliara. Bez našej 
spolupráce milosti plynúce zo 
škapuliara neprinesú ovocie. 

Ochotu spolupracovať vy-
jadrujeme najmä snahou napo-
dobňovať čnosti Panny Márie 
– čistotu (podľa stavu), pokoru, 
odovzdanie sa do Božej vôle, 
dôveru v Božiu prozreteľnosť, 
a to aj trpezlivosťou v utrpe-
niach. Milosti škapuliara sa 
ďalej viažu na jeho nosenie, 
preto je potrebné neustále ho 
nosiť na sebe, ako znak zve-
renia Panne Márii. Pri prijatí 
škapuliara sa dotyčný zaväzu-

je každý deň pomodliť jednu 
modlitbu k Panne Márii, sna-
ží sa nasledovať Pannu Máriu 
aj v starostlivosti o dobro ľudí 
okolo neho a rozširuje jej úctu. 

 Kto je zapísaný v škapu-
liarskom bratstve, má účasť na 
všetkých duchovných dobrách 
karmelitánskej rehole a stáva 
sa členom karmelitánskej rodi-
ny. V deň zapísania do bratstva 
a na karmelitánske sviatky má 
možnosť získať plnomocné 
odpustky. Keďže je tento dar 
sprostredkovaný skrze karmeli-
tánsku rehoľu, je dobré sa oboz-
námiť s jej duchovnosťou.

 Škapuliar je zhotovený 
z hnedej látky, jedna časť spo-
čívala na pleciach a jedna na 
hrudi. Od roku ���� sa môže 
nosiť aj medailón. Do škapu-
liarskeho bratstva môžu byť 
prijaté aj deti, ale je dobré, aby 
už vedeli chápať, kto je Pan-
na Mária. Pobožnosť škapu-
liara je zameraná na nasledo-
vanie Ježiša v duchu slov Per 
Mariam ad Jesum, cez Máriu 
k Ježišovi. „Panna Mária nás 
nepriťahuje k sebe pre vlast-
nú slávu, ale preto, aby nás 
vo svojom srdci dokonalejšie 
zjednotila so svojím synom.“

Metod Rehorčík
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Veľký deň nastal pre 
seminaristov bratislav-
skej a trnavskej arcidiecé-
zy ��. mája ����, keď otec 
arcibiskup Mons. Stani-
slav Zvolenský požehnal 
novú kaplnku Svätého 
Kríža a posvätil oltár za 
prítomnosti otca bisku-
pa Mons. Jozefa Haľka, 
predstavených seminára 
– otca rektora, prefekta 
a špirituálov, dekana fa-
kulty Mons. Vladimíra Thurza a 
ľudí, ktorí prispeli k jej vybudo-
vaniu. V homílii otec arcibiskup 
v krátkosti priblížil priebeh prác 
pri vybudovaní novej kaplnky a 

poukázal na jej dôležitosť pri for-
mácii seminaristov. V závere svä-
tej omše otec rektor Mons. Daniel 
Ižold poďakoval všetkým ľuďom, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom po-

mohli zrealizovať pro-
jekt vybudovania no-
vej kaplnky. Prajeme 
všetkým, ktorí novú 
kaplnku navštívia, 
aby z nej odchádzali 
duchovne povzbude-
ní a aby milosti, ktoré 
dostali, vedeli v kaž-
dodennom živote roz-
mieňať na drobné skut-
ky lásky k blížnemu.

Martin Neumann

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov...“ (Ž 84, 2)

Hovorí sa, že srdcom diecézy je seminár a srdcom seminára je seminárska ka-
plnka. Je to miesto, kde seminaristi dennodenne trávia čas v modlitbe a tak sa 
pripravujú na svoju kňazskú službu. 
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