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ÍKOn je Emanuel, Boh s nami!

V rakúskom meste Steyr sa nachádza barokový chrám zasvätený Dieťaťu Ježišovi 
(Christkindl). Jeho pôvod siaha do 17. storočia. 

V roku ���� nový zvonár a regenscho-
ri, ktorý trpel na padúcnicu, vložil do 
bútľaviny jedle voskové Jezuliatko s krí-
žom v jednej ruke a s tŕňovou korunou 
v druhej. Modlil sa pri ňom a vyzdravel. 
Okolo stromu bol najprv vybudovaný 
menší pútnický kostolík, neskôr väč-
ší chrám. Dodnes je Jezuliatko i strom 
súčasťou monumentálneho hlavného 
oltára. Táto historická udalosť nám 
pripomína Pannu Máriu, ktorá svojho 
narodeného syna zabalila do plienok a 
uložila do jasieľ pri Betleheme. Plienky 
a jasle odkazujú na drevo kríža a poh-
rebné plachty, do ktorých uložili o tri-
dsať rokov neskôr Pánovo mŕtve telo.

Na Slávnosť Nepoškvrneného poča-
tia Panny Márie (�. decembra) sme začali 
prežívať mimoriadny Svätý rok milosr-
denstva, ktorý vyhlásil pápež František. 
Jeho oficiálny znak nám predstavuje
nášho Pána, ktorý „vychádza“ z kríža 
ako vzkriesený s oslávenými ranami. 
Na svojich pleciach nesie telesne, du-
ševne, či duchovne nevládneho člove-
ka – blížneho. Kríž, Zmŕtvychvstalý a 
chorý na jeho pleciach splývajú v jedno. 
Náš Pán prišiel medzi 
nás ako milosrdný 
Samaritán. Ponáhľal 
sa z jasieľ na kríž, aby 
nás neprestajne niesol 
na svojich ramenách. 
Takto ostáva medzi 
nami až do konca sve-
ta, lebo On je Emanu-
el, Boh s nami! On je 
Dobrý pastier, ktorý 

neváha zanechať stádo a hľadá každú 
zablúdenú dušu zakliesnenú v kro-
ví hriechu. On je Chlieb života, ktorý 
v Eucharistii ostáva s nami, aby v nás 
ako pokrm na cestu konal dielo Božej 
lásky. Pozýva nás, aby sme s ním a v  je-
ho moci si niesli vzájomne bremená. Ak 
sa o to usilujeme, napĺňame Kristov 
zákon a patríme medzi blahoslavených 
milosrdných, ktorí dosahujú nekoneč-
né Božie milosrdenstvo – už tu na zemi 
a raz definitívne vo večnosti.

Milí čitatelia Adsum-u, keď budeme 
počas vianočných dní hľadieť na Dieťa 
uložené v jasliach, pamätajme na to, že 
pri krste bol do našich duší nezmazateľ-
ne vtlačený znak nadprirodzeného Bo-
žieho života. Naším poslaním je preto 
byť skutočne Pánovou matkou: rodiť a 
prinášať Krista do tohto sveta, do na-
šich vzťahov a diel. Takáto má byť naša 
odpoveď na nekonečnú lásku nebes-
kého Otca, ktorá sa definitívne zjavila
v Dieťati.

Vdp. Michal Vivoda
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„Naplň svoj život tajomstvom Pánovho 
kríža“

presne znamená. Rozjímanie nad tými-
to slovami, nad samotným „tajomstvom 
Golgoty“ veľmi posilňuje môj kňazský 
život. Myslím, že je Božou prozreteľnos-
ťou, že práve kaplnka nášho seminára je 
zasvätená tajomstvu Svätého kríža. 

�. Všetci približne vieme, ako vyze-
rá život kňaza na fare. Skúste priblížiť 
ako prebieha bežný pracovný deň pre-
fekta kňazského seminára.

Môj bežný pracovný deň možno po-
rovnať s bežným dňom seminaristu. Za-
čína �.�� a končí sa približne o ��.��. Teda 
modlitby, oddych a štúdium. Je to para-
doxné, ale ešte stále som študentom. Toho 
roku, ak Pán dá, ukončím licenciátne 
štúdium kanonického práva. Po rannom 
duchovnom programe a sv. omši, v čase 
doobedia sa venujem štúdiu, písaniu zá-
verečnej práce, prípadne administratíve. 
Keďže pracujem aj na cirkevnom súde 
v Bratislave, tak aj tam občas strávim do-
obedie, vypočúvaním zainteresovaných 
strán. Poobede zasa trochu oddychujem, 
stretávam sa s priateľmi, večer, okrem 
modlitieb sú to stretnutia a rozhovory so 
seminaristami. Niekedy si myslím, že by 
deň mal mať viac hodín.   

�. Čo/kto je Vašou duchovnou opo-
rou v tejto veľmi náročnej a zodpoved-
nej úlohe formovať novú generáciu 
Cirkvi?

Nech to znie akokoľvek pateticky, ale 
je to modlitba. Až teraz po mojom opä-
tovnom návrate do seminára som si uve-
domil aká je veľmi dôležitá a posilňujúca. 
Teda je to Pán a tiež aj viacerí obľúbení 
svätci, ktorých prosím o pomoc. Samo-
zrejme, sú to aj priatelia, s ktorými sa rád 
stretávam, napríklad aj pri pohári dobré-
ho vína, kde debatujeme, povzbudzujem 
sa... Takéto stretnutia sú veľmi dôležité, 
najmä, keď človek potrebuje „vypnúť“. 

�. Čomu sa venujete vo voľnom čase, 
aké je Vaše hobby a vôbec ako trávite 
voľný čas, pričom si najlepšie oddých-
nete?

Ako som už povedal, častokrát sú to 
milí ľudia, s ktorými sa vo voľnom čase 
stretnem. Rád zájdem do divadla, po-
zriem si dobrý film. Určite je to tiež aj
návšteva môjho rodiska. Rád sa vraciam 
do Koválovca, kde je moja najbližšia ro-
dina a rodáci. Toto veľmi jednoduché, 
malebné prostredie má priam terapeu-
tický účinok.  Nádherne to vystihol bás-
nik: „Domov sú ruky na ktorých smieš 
plakať. Skryjú tvoju tvár, vlhkú od potu 
a od sĺz.“ Keď som doma, veľmi rád od-
dychujem pri fyzickej práci v záhrade. 
Všetkým vrelo odporúčam!  

�. Čo by ste odkázali naším čitateľom 
Adsum-u?

Chcel by som čitateľov Adsum-u 
úprimne poprosiť, aby na nás predstave-
ných aj seminaristov pamätali v modlit-
be.  A tiež, aby sme sa všetci intenzívne 
modlili za nové kňazské povolania. 

Za rozhovor ďakuje a Božiu i Máriinu 
pomoc pri neľahkej službe praje

Pavol Škovránek 
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�. Odkiaľ pochádzate a kde ste pôso-
bil pred príchodom do seminára?

Narodil som sa v Skalici, ale detstvo a 
mladosť som prežil v malej podhorskej 
dedinke, ležiacej na úpätí najjužnejších 
výbežkov Bielych Karpát, na samom 
severe Záhoria, ktorá sa volá Koválovec. 
Je to najmenšia dedina na Záhorí, mo-
mentálne tam žije ��� obyvateľov. Po 
kňazskej vysviacke ��.�.���� som pôso-
bil najprv ako kaplán v Bratislave – Rači, 
Bratislave – Podunajských Biskupiciach, 
Bratislave – sv. Alžbety, Bratislave – sv. 
Martina a momentálne od �.�.���� ako 
prefekt Kňazského seminára.

�. Ako vnímate seminár v časoch 
Vašej formácie/štúdia a ako terz?

Ten prvý, veľmi viditeľný rozdiel, je 
kvantitatívny. V čase môjho života v se-
minári nás seminaristov bolo vyše ���, 
dnes aj pre Bratislavskú, aj pre Trnavskú 
arcidiecézu je �� seminaristov. Avšak 
je tu aj ďalší, vážnejší rozdiel. Žijeme 
v dobe, ktorá sa veľmi rýchlo mení. Do 
seminára som ako seminarista nastúpil 
v roku ���� odvtedy sa veľmi zmenila 
mentalita mladého človeka a najmä svet 
hodnôt. Veci, ktoré boli v minulosti pri-
rodzené, všeobecne uznávané, alebo as-
poň akceptované, dnes sa k nim musíme 
namáhavo dopracovať. Ide o prirodzené 
čnosti ako sú úcta, poslušnosť, zbožnosť, 
uznávanie autority, pracovitosť, zmysel 
pre askézu... Súčasná doba je poznačená 
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Medzi predstavenými nášho seminára prišlo k zmene. Otca prefekta Mariána Béra, 
ktorému veľmi pekne ďakujeme za doterajšiu formáciu a za službu, ktorú medzi nami 
vykonával, nahradil nový otec prefekt – Vdp. Milan Puškar. A preto, by sme vám ho radi 
predstavili.

„krízou autority“, v tom vidím asi najväč-
ší rozdiel. 

�. S akými plánmi prichádzate do 
seminára?

Samozrejme, že nejaké plány mám, 
ale tie nie sú až tak dôležité. Seminár je 
totiž miesto formácie ku kňazstvu. Táto 
formácia má troch účastníkov: Duch Svä-
tý, seminarista a ľudský formátor (rektor, 
prefekt, spirituál). Teda v prvom rade 
Duch Svätý – Veľký majster a Pedagóg 
má tie najdôležitejšie plány. Predstavení 
seminára, ako ľudskí formátori sú „len“ 
nástrojmi, alebo kanálmi, cez ktorých 
prúdi Božia milosť. Teda „mojím“ plá-
nom je byť v seminári, byť tu pre bratov 
seminaristov, ochotný pomáhať im for-
movať sa.

�. S akým heslom vstupujete do Va-
šej novej služby/funkcie?

Nemám nejaké špeciálne heslo, či mot-
to. Jedna z prvých vecí, čo mi prišla na 
um, keď som sa dozvedel, že budem mať 
službu prefekta Kňazského seminára, 
bolo to, že chcem „byť s nimi“, chcem byť 
v seminári, nápomocný tým, ktorí sme-
rujú ku kňazstvu. Ale predsa len jeden 
citát, neviem či ho možno nazvať heslom. 
Sú to slová, ktoré mi najviac zarezonovali 
pri mojej kňazskej vysviacke. Tieto slová 
sú v závere obradu kňazskej vysviacky: 

„...naplň svoj život tajomstvom Pánovho 
kríža“. Veľmi často nad týmito slovami 
rozjímam, sám doteraz neviem, čo to 
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�. Hlas po-
zývajúci ma 
slúžiť Páno-
vi ako jeho 

kňaz, sa vo mne ozýval v rozličnej miere 
už od detstva. S myšlienkou povolania 
som sa pohrával aj na gymnáziu. Keď 
som si vyberal vysokú školu, mojím pri-
márnym cieľom bolo štúdium teológie. 
Preto som sa prihlásil na Teologickú fa-
kultu Trnavskej univerzity, ktorú vedú 
Jezuiti. A hoci som stále v sebe nosil 
pocit povolania, na radu môjho princi-
pála, ktorú dnes považujem za úplne 
skvelú, som začal študovať teológiu ako 
laik a nechal povolanie v sebe dozrievať. 

Vďaka tomuto som mal možnosť nielen 
uvažovať o povolaní, ale aj prežiť váž-
ny vzťah, spoznať viac Boha i niektoré 
rehoľné spirituality a vytvoriť si vlastný 
pohľad na svet. Po šiestich rokoch som 
teológiu u Jezuitov úspešne ukončil. Bo-
žie pozvanie sa často ozývalo aj počas 
týchto štúdií, neraz som ho však najmä 
zo strachu a narušenia „mojich plánov“ 
zatlačil do úzadia. Po škole som začal 
pracovať, no stále som cítil akúsi vnú-
tornú prázdnotu, môj život nemal cieľ. 
Vtedy som sa úprimne pozrel do svojho 
vnútra a s neuveriteľnou úľavou a ra-
dosťou som prijal myšlienku, že Pán ma 
pozýva do svojej služby. A tak som po 

Meno: Mgr. Matej Pinkas
Vek: 26
Farnosť: Naháč
Obľúbený citát: „Milovať znamená prijať aj utrpenie, 
umrieť sám sebe a žiť pre druhých.“ (Michel Quoist)
Záľuby: Beletria (fantasy, sci-fi), šport (futbal, hokejbal),
hudba (klavír, organ, gitara, spev) 

mojom „ÁNO“ začal novú etapu môjho 
života, kňazskú formáciu. 

�.  Som prekvapený, ako rýchlo 
som si na toto miesto, jeho poriadok i 
ľudí zvykol. Za jednu z najpozitívnej-
ších vecí považujem bohatý duchovný 
program, no zároveň aj všetkých oby-
vateľov seminára. Často ostávam až 
v nemom úžase, keď niektorého z nich 
hlbšie spoznám. Môžem povedať, že se-
minár sa mi stal druhým domovom.

�. Myslím, že ľudia dnes od kňaza 
očakávajú normálnosť – v tom zmysle, 
že kňaz sa nespráva v medziľudských 
vzťahoch povýšenecky, nehľadí na ve-
riacich zvrchu, lebo on je „niekto“, ale 

je jedným z ľudu, rovný medzi rovnými 
a predsa služobník všetkých. Zároveň 
však očakávajú od kňaza aj istý stupeň 
svätosti, chcú, aby viedol nasledova-
niahodný život. Pre mňa byť kňazom 
znamená byť akoby predĺženou rukou 
Krista, byť takým, akým bol Kristus. 
Byť priateľom všetkých ľudí, dobrých 
i zlých. Počúvať ich, pomáhať im, te-
šiť ich, no zároveň, ak je to potrebné, i 
v láske napomínať a nikdy neprestávať 
bojovať za dobro a proti zlu. A čo zo 
seba ponúknuť ľuďom? Len seba sa-
mého, v snahe byť dobrým kňazom a 
priateľom. Nič viac dať nemôžem a nič 
menej dať nechcem.

S Božou pomocou sme začali nový školský a formačný rok, na začiatku ktorého 
sme mali možnosť privítať medzi nami aj nových bratov prvákov. Máme radosť z to-
ho, že sú medzi nami aj nové tváre, sú povzbudením pre nás, lebo aj skrze nich máme 
možnosť vidieť ako Boh sa stará o svoju Cirkev. Ako to už býva zvykom, chceme Vás 
s nimi trošku lepšie oboznámiť a to aj pomocou nasledujúcich otázok: 

1.) Drahý brat, čo si robil pred nástupom do seminára, čím si sa zaoberal, kedy si 
počul Boží hlas, ktorý ťa volal ku kňazstvu, ako sa vyvíjalo tvoje povolanie?

2.) Do seminára si nastúpil približne v polovici septembra. Odvtedy ubehlo veľa 
času. Ako vnímaš tu strávený čas, bolo pre teba ľahké zvyknúť si na nové prostredie, 
nových ľudí, život v seminári?

3.) Všetci dúfame, že do seminára si nastúpil s túžbou stať sa kňazom. Podľa teba, 
čo súčasní ľudia očakávajú od kňaza, v čom vidíš podstatu kňazstva, ktoré aspekty 
by si rád vyzdvihol, ak Ti Boh dá tú milosť a budeš vysvätený za kňaza, čo by si chcel 
ponúknuť ľuďom?

  Rozhovor s bratmi prvákmi

Meno: Frederik Mudrák
Vek: 19
Farnosť: Šurany
Obľúbený citát: „ Všetko na väčšiu Božiu slávu“.
Záľuby: Knihy, hudba 

�. Pred ná-
stupom do 
s e m i n á r a 
som chodil na 
g y m ná ziu m 
u nás v meste. 

Tento rok som maturoval. Svoje povolanie 
som začal pociťovať asi pred dvomi, tromi 
rokmi a odvtedy je vo mne hlboko zako-
renené. Začalo to, ľudsky povedané, zaľú-
bením do kňazstva. Potom sa postupne 
vyvíjalo, podporované modlitbami a prí-
kladmi rodiny a kňazov a priviedlo ma až 
sem, do seminára.

�. Seminár má, asi ako veľa ďalších vecí 
na tomto svete svoje kladné i záporné 
stránky. Snažím sa to však vnímať z tej 
stránky, že všetko, či dobré, či zlé, má 
slúžiť na naše budovanie a približovanie 
sa k Ježišovi Kristovi. Čo sa týka návyku 
na nové prostredie, pravdupovediac, som 
si myslel, že to bude ťažšie. Avšak vďaka 

dobrému kolektívu spolubratov, či už 
prvákov, alebo starších, sa tu pomaly, 
ale iste, začínam cítiť ako doma. 

�. Vzhľadom na to, že vo veľa prípa-
doch ľudia vidia v kňazovi toho, ktorý, 
ako sa hovorí ,,vodu káže a víno pije“, si 
myslím, že ľudia potrebujú kňaza, kto-
rý bude pre nich príkladom, v ktorom 
by ho mohli nasledovať. To však nie 
je možné bez toho, aby sa kňaz nepri-
podobnil Ježišovi Kristovi v jeho kríži, 
utrpení, ponížení. Vtedy ľudia môžu 
v kňazovi spoznať Spasiteľa a potom 
ho aj nasledovať. Ideálom kňaza je pod-
ľa mňa stratiť všetko, aby získal všetko. 
Stratiť všetko, čo ho pripútava k tomuto 
svetu, aby získal Boha. A práve vtedy 
bude schopný ponúknuť ľuďom to, čo 
potrebujú, a pre čo sa stal kňazom, a to 
Ježiša Krista, či už vo sviatostiach, alebo 
príkladom života.
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Meno: Bc. Michal Šramko, DiS.art.
Vek: 25
Farnosť: Studienka
Obľúbený citát: ,,S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem 
ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2, 20 – 21a)
Záľuby: Modlitba, hra na organ, môj zbor, kapela, príroda

�.Keď som 
sa narodil, le-
tel nad pôrod-
nicou Sv. Otec 
Ján Pavol ll., 

ktorý ako by ma už vtedy požehnal. Od 
malička som tak inklinoval k tomuto 
svätcovi, ktorý ma sprevádza ako môj 
patrón dodnes. V detstve ma fascino-
valo všetko, čo sa týkalo kostola. Samo-
zrejme, nedá sa tu hovoriť o nejakom 
duchovnom osvietení. Dôležitou súčas-
ťou môjho života je nepochybne hudba. 
Od detstva som kráčal v šľapajach môj-
ho starého otca, ktorý hrával v kapele 
na rôzne nástroje. Tak som aj ja praktic-
ky až do nástupu do seminára bol ak-
tívnym muzikantom. Počas základnej 
školy som miništroval v našom kostole. 
Na strednej škole do druhého ročníka 
som do kostola nechodil vôbec. Ale stá-
le som cítil prázdnotu, niečo mi chýbalo. 
Pri návšteve nášho kostola v mojej rod-
nej obci som raz pomáhal spievať pri sv. 
omši, a takto sa začala nová etapa môjho 
života. Začal som hrať aj na organ. Tento 
nástroj ma opantal natoľko, že som ne-
skôr hrával aj po okolitých dedinách a 
mestách až dodnes. Aj keď ma fascino-
val od detstva kostol, liturgia, hudba a 
všetko okolo toho, skutočné duchovné 
obrodenie a povolanie som začal riešiť 
na vysokej škole, na ktorej som študoval. 
A tak po dôkladných zváženiach som sa 
naplno rozhodol, že si podám prihláš-
ku. Dobrotivý Pán Boh mi doprial tú 
milosť, že ma predstavení prijali, a tak 
som nastúpil na doslova novú, ale krás-

nu cestu životom.
�. Aj keď som sa tešil na nástup do 

seminára, pociťoval som ľútosť nad tým, 
že opúšťam svoj domov, rodinu, rodičov, 
kamarátov, kolegov z kapely a zo zbo-
ru. Myslím na nich stále v modlitbách 
a krásnych spomienkach, za ktoré im 
zo srdca ďakujem. ��. septembra sme 
sa zúčastnili na púti v Šaštíne, kde som 
všetko zveril pod ochranu a orodova-
nie našej Matky Sedembolestnej. Za 
dobu, čo som v seminári som spoznal 
skvelých ľudí hlavne zo strany predsta-
vených, ktorí nad nami držia ochrannú 
ruku a samozrejme spolužiakov a spo-
lubratov. Je to spoločenstvo, v ktorom 
cítim podporu a v mnohých aj dobrých 
priateľov. Na nové prostredie som si 
zvykol, samozrejme mám nedostatky 
v mnohom, hlavne v lenivosti, keď sa 
musím učiť, ale inak môžem povedať, že 
život v seminári je veľmi pestrý, hlavne 
čo sa týka duchovnej stránky. 

�. Dnešná sekulárna, spoločnosť, kto-
rá je opantaná rôznymi vymoženosťa-
mi, zabúda na svoje korene a tradície. A 
práve preto by som chcel ako kňaz, ak 
Pán Boh dá, osloviť ľudí tým, že mod-
litba je stále aktuálna. V Kristovi a litur-
gii aspoň nachádzam lásku, akou môže 
milovať len Boh.  Teraz, keď je celý svet 
zmietaný nepokojmi nič nie je na svete 
dôležitejšie ako Boh a modlitba. Láska, 
ktorá preniká všetkým. Každý kňaz je 
individuálnou osobnosťou, ktorá môže 
zaujať rôznym spôsobom svojho života.   

Meno: Ing. Martin Uher
Vek: 30
Farnosť: Malacky – Najsvätejšej Trojice
Obľúbený citát: „Da mihi animas coetera tolle.“ („Daj mi 
duše a ostatné si vezmi.“) Sv. Don Bosco
Záľuby: Tenis, turistika, práca v záhrade a čítanie kníh

�. Po štúdiu 
na Ekonomic-
kej univerzite 
v Bratislave 
som pracoval 

ako ekonóm vo výrobnom podniku. 
Miništrovať som začal ako deväťročný. 
Na ceste povolania ma oslovilo sve-
dectvo života mnohých kňazov. Celý 
život sa o mňa stará Nebeský Otec. Je 
nekonečne štedrý a láskavý. Počas vy-
sokej školy som začínal vnímať Božie 
volanie „Poď za mnou“. Po spoznaní, 
že Pán Ježiš je moja jediná istota, som 
sa rozhodol.

�. Prežívam radosť a pokoj v srdci. 
Som vďačný za dar a milosť byť v semi-

nári. Postupne si zvykám na denný po-
riadok, bratov a otcov predstavených. 
Túžim budovať osobné priateľstvo 
s Pánom Ježišom, nechať sa Ním viesť. 

Nebeský Otec je veľkodušný. Doma 
som nechal jedného brata, v seminári 
ich mám ��. 

�. V knihe Dar a tajomstvo sv. Ján Pa-
vol II. píše, že súčasný človek od kňaza 
žiada Krista! Kňazstvo je pre mňa dar 
a tajomstvo. 

Pán Ježiš si vyvolil kňazov, aby boli 
s Ním. Ich poslaním je služba: prinášať 
Krista ľuďom a privádzať ľudí ku Kris-
tovi. Ak Nebeský Otec dá, rád by som 
bol účastný na tejto službe.

Meno: Dominik Kasáš
Vek: 22
Farnosť: Dunajská Lužná
Obľúbený citát: „Kto miluje, ten chce darovať seba 
samého.“  (Sv. Ján Pavol II.)
Záľuby: Cyklistika, futbal, f1, príroda, práca s mladými

�. Pred ná-
stupom do 
seminára som 
v y š t u d o v a l 
g y m ná z iu m 

v Bratislave. Potom som vstúpil do re-
hole dominikánov, neskôr som rok pra-
coval. Snažil som sa zapájať vo farnosti, 
či už ako miništrant, animátor alebo 
s prípravou na prvé Sv. prijímanie. Boží 
hlas som počul už od detstva, postu-
pom času si ma Pán formoval cez rôz-

ne životné situácie. Som veľmi vďačný 
rodičom, ktorý mi odovzdali dar viery.

�. Seminár vnímam ako veľký Boží 
dar od Nebeského Otca. Dáva mi tu 
možnosť, dobre sa pripraviť na veľmi 
zodpovednú úlohu a zároveň neustále 
rásť duchovne a intelektuálne. 

Čas v seminári letí rýchlo, ale už aj 
ten krátky čas čo som tu, som mal mož-
nosť stretnúť skvelých ľudí, ktorí sú pre 
mňa veľkým príkladom a povzbude-
ním v živote nasledovania Krista.
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�. Božie vola-
nie ku kňazstvu 
som započul 
prvý raz počas 
mojich stredo-
školských ro-

kov. Pri formovaní môjho povolania mal 
veľmi veľkú úlohu môj principál (farár 
z farnosti). Pred vstupom do seminára 
som žil svoj život ako bežní tínedžeri.

�. Ako každé nové miesto, tak aj semi-
nár je zaujímavý, ale treba si naň zvyk-

núť. Veľmi sa mi tu páči, stretávam sa s 
tým, čo ma zaujíma a som presvedčený, 
že nachádzam svoje životné povolanie.

�. Dobrý kňaz musí byť podľa mňa 
predovšetkým vysluhovateľom sviatos-
tí, ohlasovateľom Slova, a popri tom má 
udržať jednotu daného spoločenstva. 
Mojou prioritou je oslovenie mladých a 
ich pastorácia.

Za odpovede ďakuje 
Ladislav Sebö

Meno: Pavol Reisel
Vek: 30
Farnosť: Dvorníky
Obľúbený citát: „V živote stojí na nohách ten, kto sa naučí 
kľačať.“ (Matka Elvíra)
Záľuby: Umenie, ikonopis, ako aj kolektívne športy

�. P r e d 
vstupom do 
Seminára som 
pôsobil ako 
dobrovoľn ík 

v Diecéznom centre mládeže v Bojnič-
kách, kde som mal možnosť spoznať 
pastoráciu mládeže, ako aj pôsobenie 
Cirkvi na Slovensku. Určite to bol pre 
mňa čas dozrievania a formácie. Pozva-
nie do kňazstva som pocítil omnoho 
skôr. Ako ��-ročný som sa stal členom 
komunity Cenacolo, kde ma matka El-
víra naučila : „Iba život darovaný, je 
život naozaj žitý.“ Tu po niekoľkých ro-
koch som si naozaj začal uvedomovať 
Pánovo povolanie, ale až na misiách v 
Mexiku, žijúc medzi deťmi opustený-
mi a smädnými po Bohu a láske, som 

Mu povedal moje definitívne FIAT.
�. Zvyknúť si na seminársky spôsob 

života nebolo až také ťažké, keďže už 
roky žijem komunitný štýl života. Som 
veľmi rád, že mám možnosť spoznať 
nových ľudí a vytvárať nové priateľ-
stvá. Jedinou ťažkosťou je moja ��-roč-
ná pauza v štúdiách, tak sa pomaly, po-
maly „učím učiť.“

�. Myslím, že dnešní ľudia chcú kňa-
za, ktorý sa ich snaží vypočuť a pocho-
piť. Ako si predstavujem službu kňa-
za? Svojim životom chcem presvedčiť 
najmä mladých a hľadajúcich Boha, že 
viera a Cirkev sú práve v týchto hektic-
kých časoch veľmi dôležité. Evanjelizá-
cia mladých a rodín, z ktorých mladí 
vychádzajú, je veľmi dôležitá a kňaz v 
nej hrá veľkú úlohu.

Meno: Dávid Zahradník
Vek: 20
Farnosť: Marcelová
Obľúbený citát: „A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, 
akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, 
ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn 4,16)
Záľuby: Tvorba poézie a prózy, príroda a zvieratá, varenie, 
štrikovanie, recitácia prózy a poézie, čítanie a počúvanie 
kníh, modlitba, láska a pomoc druhým...

�. Pra-
coval som 

v hoteli Médium, ako nočný recepčný a 
počas voľných dní som masážami po-
máhal ľuďom napraviť ich zdravie do 
pôvodného stavu.

Volanie Pána sa ťahalo počas dlhého 
obdobia môjho života, každý jeden pád 
bol Pánovým znamením a približova-
ním sa k nemu, až kým som dozrel po-
vedať Bohu svoje áno počas stredoškol-
ského štúdia. 

Intenzívnymi modlitbami, rozhovor-
mi a kladením mnohých otázok som 
sa posúval bližšie k poslaniu a otváral 
svoje srdce, na ktoré Pán klopal, aby ho 
napĺňal láskou. 

�. Moje očakávania zväčša zlyhali. 
Čakal som horšie a niečo tvrdšie. Na-
šťastie som sa mýlil a po prvom týždni 
som si denný program osvojil a stotož-
nil sa s ním. Nerobí mi problém skoré 
vstávanie a vyučovanie je viac menej 
záživné. Povinné štúdium a posvät-

né silencium sú body programu, na 
ktoré si ešte zvykám a hľadám v nich 
význam. S ľuďmi si rozumiem a sna-
žím sa s každým vychádzať. Mne sa tu 
páči a vďačím za to Pánovi, že mi dal 
možnosť vstúpiť do seminára a formo-
vať sa.

�. Dnešný ľud očakáva od kňaza, aby 
bol dobrý kazateľ, ktorý pozdvihne 
ich sebavedomie a pomôže trpiacim 
dušiam. Samozrejme očakávajú, že 
kňaz privedie mladých do prázdnych 
radov kostola. Ja si myslím, že podsta-
tou kňazstva je nekonečná, úprimná a 
čistá láska. Skrze lásky vzniklo všetko, 
čo jestvuje. Verím a dúfam, že moje 
rozhodnutie nebolo moje, ale Pánove, 
ktorý ráta so mnou a s mojimi chyba-
mi. Ľuďom, by som veľmi rád ponúkol 
a hlavne ukázal správny smer, správnu 
cestu, pričom je už na dotyčnom, či sa 
po nej vyberie alebo nie. 

Iste, sú tu aj náročné veci, ale s po-
mocou Božou sa ich snažím prijímať a 
hľadať v nich zmysel. Veľká vďačnosť 
patrí predstaveným a duktorom, kto-
rí sa o nás starajú s veľkou ochotou a 
obetavosťou.

�. Kňazstvo vnímam ako veľký a 
nezaslúžený dar. Podľa mňa by sa 
mal kňaz, čo najviac usilovať o auten-
tický život s Kristom. Postaviť všetko 

na Bohu a vzťahu s Ním. Myslím si, 
že ľudia dnes veľmi potrebujú kňaza, 
ktorý pôjde uprostred nich. Byť s ľuď-
mi a pre ľudí. Zaujímať sa o problémy 
a ťažkosti, s ktorými ľudia v každo-
dennom živote zápasia. Sprostredko-
vať im milosrdný a odpúšťajúci dotyk 
Krista. Mojou túžbou je nakaziť ľudí 
láskou nášho Nebeského Otca.

Meno: Bálint Bartalos
Vek: 19
Farnosť: Matúškovo
Obľúbený citát: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba.“ (Ž 23,1)
Záľuby: Cyklistika, puzzle 
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až do konca života

Narodil som sa ako druhé dieťa v ro-
dine, kde láska, pokoj a porozumenie je 
každodenným hosťom. 

Matka, Georgína krátko po narodení 
môjho brata Zoltána ovdovela. Na jej ple-
ciach zostala ťarcha domácnosti, práce a 
výchovy milovaného dieťaťa. V radosti 
aj starosti zostávala sama, až kým sa jej 
cesta neskrížila s cestou môjho otca Ja-
roslava.  Z láskyplného vzťahu som sa 
narodil. Sotva som začal vnímať okolie, 
rodičia si všimli, že môj svet je plný pre-
kážok, všetko mi stojí v ceste.  Vtedy zis-
tili, že Pán Boh môjmu zraku daroval len 
malé okienko, cez ktoré prenikol ku mne 
iba slabý lúč svetla. Lekári tomu odborne 
hovoria slabozrakosť a porucha binoku-
lárneho videnia. Po operácii sa môj stav 
zlepšil a  tak som mohol navštevovať a 
úspešne ukončiť základnú školu. Po jej 
ukončení som si vybral štúdium maséra 
na Strednej zdravotníckej škole, nakoľko 
môj cit a hmat dostali do vienka niečo na-
viac. Hovorí sa: „jedno zoberie – druhé 
pridá”! Moje štúdium sa blížilo k záveru 
a rozhodovanie sa, čo ďalej bolo ovplyv-
ňované výchovou k viere, Bohu a pozna-
niu. Som odhodlaný študovať a stať sa 
Božím služobníkom. Šíriť lásku, vieru a 
Božie slovo celým srdcom až do konca 
života. 

Ako malý som kostol začal navštevo-
vať s mojou babkou, ktorá ma chytila 
za ruku a posadila vedľa seba v kostole. 
Ako dieťaťu s extrémnou dávkou energie 
bolo ťažké rozkázať, aby vydržalo sedieť 
na jednom mieste počas celej omše. Prvé 
pokusy boli márne a babka to vzdala. No 
prvý pád a úder od života ma do toho 
kostola posadil. Bola to silná rana, skrze 

ktorú som padol. Padol, ale iba na kolená 
a Boh bol ten, ktorý ma objal, podal mi 
pomocnú ruku a neodtiahol ju odo mňa.  

Prvé roky základnej školy utekali a 
keď to človek najmenej čakal schytal aj 
druhú ranu. Ocitol som sa, ako kľačím na 
jednom kolene a neviem vstať. Upriamil 
som svoj pohľad k nebesiam a naťahujúc 
sa k Pánovým rukám, som mu kládol 
nasledovné otázky. Prečo práve ja? Táto 
otázka vo mne hľadala odpoveď cez dva 
roky. Žiadalo si to ešte niečo, skrze čoho 
sa všetko spojí a začne dávať zmysel.  

Odstupom času rany preboleli a s Bo-
žou pomocou som si užíval krásy života. 
Túžil som byť ako ostatný, ale životné 
ťažkosti a prekonané prekážky mi dali 
čosi viac, ako len skúsenosť. Dospieval 
som! Začal som vnímať najväčší dar, kto-
rý sme dostali všetci, dar života. Každý 
máme nejaký dôvod, vďaka ktorému 
sme súčasťou Božieho plánu a jestvu-
jeme. Niekomu tento dar visí na vlásku 
a dostane ho aj druhýkrát, kým sa Boží 
plán nenaplní. Ja som tieto dary nevní-
mal ako Boží plán, ale ako trest. Všetko 
som prehltol a uložil do sekcie života 
s názvom: Nechápem príčinu. Čo ma ale 
trápilo najviac, bol môj slabý zrak.  

Rozumnú reč som viedol s mojou skve-
lou rodinou, oni ma objali, prijali takého 
aký som. Neviem či mali nejaké plány a 
predstavy o ich synovi, čiže mne, ale mi-
lovali a milujú ma stále čoraz viac a viac, 
tak ako môže mať rád rodič svoje dieťa. 
Naučili ma takmer všetko, dali mi vždy 
všetko, čo bolo v ich sile a podporujú ma 

v každom mojom rozhodnutí. Nehľadajú 
vo mne chyby, lebo ich máme každý, ale 
pomáhajú mi s nimi bojovať. Naučili ma 
žiť s chybami, objať a prijať sám seba bez 
ohľadu na to, čo si myslia druhý. S týmito 
pokladmi som ich opustil, keď ma prijali 
na strednú školu.  

Nebál som sa, všetko bolo v Božích ru-
kách a on sa postaral, ako vždy. Štúdium 
ma nesmierne bavilo a na základe mojich 
výsledkov som napredoval k štúdiu me-
dicíny. Túžil som byť psychiatrom, avšak 
táto túžba po čase vyprchla. Odozvy jed-
notlivých škôl negovali moje uchádzanie 
sa o štúdium, nakoľko by som to s mojim 
zrakom nezvládol.  

Veža, ktorú som staval sa takmer celá 
zrútila, iba pevné základy zostali. Nasle-
dovali vážne rozhovory s jednotlivými 
duchovnými otcami a s Pánom Bohom 
pri hľadaní veľkej odpovede na otázku – 
prečo? Zrazu začalo všetko dávať zmysel. 
Dokázal som otvoriť svoje srdce Ježišovi 
a Duchu Svätému, aby doň priniesli Ot-
covu lásku. Koľko na tie dvere musel Ježiš 
klopať, kým som mu ich pootvoril, neod-
vrátil sa, ale vytrvalo klopal. Na všetko 
som sa začal pozerať s iným pohľadom. 

Zo školskej praxe som viac nechodil do-
mov unavený, skôr nabitý energiou od 
ľudí, ktorí sa spolu so mnou modlievali 
k Nepoškvrnenej Panne Márii. Začal som 
láskou vidieť Kristovu tvár najmä v tých, 
ktorí ma nemali v láske a upozorňovali 
ma na moje chyby.  

Rozhodol som sa podať pri-
hlášku do kňazského seminára sv. 
Gorazda, aby som sa formoval a 
pripodobňoval Kristovi. Neuspel 
som! Začal som študovať katolíc-
ku teológiu, ako laik na Trnavskej 
univerzite. Ubytoval som sa v ho-
teli Médium, kde som aj pracoval 
a privyrábal si na štúdium. Po 
skúsenostiach a mojom presved-
čení, že kňazstvo nevidím ako 
východisko z reality, ktorá na mňa 
čaká, podal som ďalšiu prihlášku 
do seminára sv. Cyrila a Metoda, 
bol som prijatý. 

Pán Boh si ma, pevne verím, 
povolal na túto svätú službu a on ráta s 
mojimi chybami a miluje ma takého, aký 
som. 

Na záver by som dodal, že sa rád ve-
nujem vlastnej literárnej tvorbe, písaniu 
básní o láske, priateľstve, dobrote ľudí a 
prírode. Zúčastňujem sa súťaží v predne-
se poézie a prózy. So vzťahom k literatúre 
úzko súvisí vzťa,h k hudbe, ktorá je mo-
jim svetlom a je mi každodenným spoloč-
níkom a oporou. Keď mi popri štúdiu zo-
stane chvíľa voľna, rád si v rámci relaxu 
vypočujem audio knihy rôznych žánrov, 
nakoľko čítanie mi robí problém.  

Doteraz môj život plynul ako život 
dieťaťa, žiaka, študenta, ktorého názo-
ry formovala rodina, škola a priatelia. 
V každodenných myšlienkach je mojim 
spoločníkom Pán, ktorému chcem zasvä-
tiť svoj ďalší život. 

Dávid Zahradník
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Program pre chlapcov bol pestrý. 
Hlavnou témou tohtoročnej MinFy bol 
život a dielo veľkej postavy �� storočia, 
svätého pápeža Jána Pavla II. Hneď v prvý 
deň pri večernej opekačke sa chlapcom 
predstavilo heslo MinFy ����: „Nikdy sa 
nehanbi za Evanjelium!“ Tieto slová od-
kázal nám všetkým sv. Ján Pavol II. pri 
svojej poslednej návšteve Slovenska, a 
v tomto duchu pokračovali aj ďalšie dni 
tábora. Boli pripravené rôzne súťaže, hry, 
turistika, duchovný program, samoz-
rejme nechýbal ani najobľúbenejší šport 
miništrantov – futbal, a ani najdôležitejší 
bod každodenného programu – svätá 
omša.

Vyvrcholením každého turnusu bola 
sobota, kedy sa chlapci zo všetkých 

troch „fár“ stretli, aby vo 
vzájomnom zápolení vyskúšali, 
čo sa počas týždňa naučili. Deň 
začal slávnostnou sv. omšou 
vo farskom kostole v Horných 
Orešanoch, ktorej hlavným ce-
lebrantom bol otec arcibiskup 
(Mons. Stanislav Zvolenský – I. 
turnus, Mons. Ján Orosch – II. 
turnus), po sv. omši sa s ním 
chlapci mohli porozprávať. Po 
chutnom guláši na miestnom 
futbalovom štadióne nasledoval 
vedomostný kvíz a zlatým klin-
com dňa bol futbalový turnaj. 

Víťazné mužstvo získalo nielen pohár, 
ale aj skvelú možnosť zahrať si záverečný 
exhibičný zápas s bohoslovcami. 

Ako hodnotia tábory v jednotlivých 
farnostiach animátori z organizačného 
štábu?

Tomáš Balala a Milan Jaroš

Minfa dostala nové dejisko, sa tento-
krát stali Horné Orešany. S chlapcami 
(aj spolu s celou farnosťou) sme mali 
možnosť v nádhernom barokovom 
farskom kostole Mena Panny Márie 
zúčastňovať sa na slávení sv. omše, na 
Eucharistických adoráciách a denne sa 

Minfa 2015
Už je to presne 20 požehnaných rokov, čo bohoslovci z Kňazského seminára sv. Cyrila 
a Metoda v Bratislave pripravujú letné tábory MinFa. Zúčastňujú sa ich miništranti z 
Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy vo veku od 12 do 18 rokov. Tento jubilejný ročník 
bol výnimočný tým, že tábory prebiehali v dvoch týždenných turnusoch od 7. do 20. 
júla 2015 v malebnej oblasti Malých Karpát, súbežne v troch farnostiach Bratislavskej a 
Trnavskej arcidiecézy (Častá, Horné Orešany a Trstín). Na každej „MINištrantskej FAre“ 
bol pripravený pestrý program pre 25 chlapcov, ktorým sa naplno venovali deviati 
bohoslovci. Tento rok projekt zorganizovali bratia štvrtáci, pod trpezlivým vedením 
Ladislava Mišuru, Lukáša Blaža a Štefana Smetanu. 

stretávať na modlitbe 
posvätného ruženca, 
ako aj na ranných a 
večerných modlitbách. 
Dedina, ktorá bola v r. 
���� obdarená prícho-
dom sestričiek Benedik-
tínok, dostala ďalší dar 
a stala sa miestom ko-
nania Minfy. Domáci sa 
tejto úlohy zhostili zna-
menite a celé dva týždne 
upratovali a chystali starú faru pre 
vážených hostí - minfákov. My boho-
slovci sme boli z toho milo prekvapení 
a v tomto stave sme zostali, aj vďaka zá-
sobovaniu našej kuchyne rôznymi do-
brotami od domácich kuchárok, ktorý-
mi sme nasycovali bezodné žalúdky 
našich miništrantov. 

V utorok od obeda prichádzali prví 
miništranti, pričom program začal 
tradičnou opekačkou, vzájomným 
spoznaním, ale aj predstavením témy 
tohtoročnej Minfy, ktorou bola osobnosť 
sv. Jána Pavla II. Počas týždňa mali 
možnosť spoznať tohto svätca prostred-
níctvom našich hereckých schopností. 
Okrem toho ich sprevádzali mnohé 
aktivity a súťaže na fare. Milovníci turi-
stiky si prišli na svoje celodennou túrou, 
ktorá bola spojená s hrami a po ktorej 
sme s radosťou trošku unavení zavíta-
li do nášho dočasného domova na faru. 
Niektorým trvalo zotavenie až desať 
minút, počas ktorých bohoslovci stih-
li načerpať sily na ping pong, kalčeto, 
osadníkov, ale i pripraviť niečo pod zub. 
Zašportovať si mohli na orešanskom 
ihrisku, kde sa pripravili na tradičný 
sobotňajší turnaj, ktorý pozostával z 
kvízu a futbalu. Turnaja sa zúčastnili 

spolu tri fary. Základom celého tábo-
ra bola duchovná stránka. Každý deň 
sme sa zúčastňovali sv. omše, ranných 
a večerných modlitieb, ale aj modlitby 
ruženca, ktorý sme si osvojili počas ce-
lého týždňa. Nemohli sme vynechať ani 
návštevu duchovnej opory sestričiek 
benediktínok, u ktorých sme mali sv. 
omšu a následne besedu.

Keď minfáci naplnili mieru, ba až 
začala pretekať, prišiel pre unavených 
bohoslovcov Pánov deň, kedy si pre 
našich milých, malých miništrantov 
prišli rodičia. So slzami v očiach sme 
sa rozlúčili s tými, ktorí boli krížom, 
ale aj veľkou radosťou zároveň. Milí 
miništranti ďakujeme Vám za spoločné 
zážitky, a že sme sa aj vďaka Vám mohli 
priblížiť k Pánu Bohu.

Štefan Smetana a Tomáš Kišoň

Popri farách Horné Orešany a Trstín 
zavítala Minfa aj do dedinky Častá. 
Prostredie tohto malebného kraja 
oslovila bohoslovcov a nebojíme sa 
povedať, že aj našich minfákov. Hneď 
na úvod by sme povedali, že veľkou 
výnimočnosťou pre túto faru bol miest-
ny kňaz, pán farár Vladimír Banský. 
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kom, nakoľko bol jedným z tých boho-
slovcov, ktorí Božie dielo, ktoré sa na-
zýva Minfa, zakladali. Jeho horlivosť a 
zapálenosť pre miništrantské tábory mu 
zostala aj po dvadsiatych rokoch. Preja-
vilo sa to pri organizovaní všetkého, čo 
sme potrebovali. No perlička bola, keď 
pri nočnej hre pre minfákov prišiel celý 
v čiernom, od hlavy až po päty.  Čas od 
utorka obeda do pondelka rána plynul 
veľmi rýchlo. Miništranti mali možnosť 
sa stretnúť zo svojimi rovesníkmi, ko-
legami miništrantmi a popri tom zažiť 
duchovný ale aj športový program. Náš 
duchovný program sprevádzala denná 
svätá omša slúžená miestnym kňazom, 
štvrtková adorácia, piatková krížová 
cesta, spoločná modlitba posvätného 
ruženca či spoločných modlitieb a roz-
jímaní. 

Nestarali sme sa len o duchovno, ale 
aj o našu telesnú schránku. Počas týždňa 
sme s chalanmi absolvovali túru na 
Červený Kameň, aj krížová cesta nám 
dala zabrať, nakoľko Kalvária bola zopár 
kilometrov od kostola. Rôzne súťaže, ak-
tivity dali zabrať nielen minfákom, ale aj 
nám bohoslovcom. Aby sme toto všetko 
dokázali absolvovať  mali sme za sebou 
tým skúsených a vyškolených minfa 
kuchárov, ktorý rozdeľovali každému 
toľko, koľko potreboval.

Veď vďaka obetavým a dobrým 
ľuďom bola vždy chladnička, ale aj piv-
nica plná.

Tomáš Jendruch

Miesto tretieho tábora sa nachádzalo 
v Trstíne. Ubytovaní sme boli v Ambro-
ziáne – pamätnom dome o. biskupa Am-
bróza Lazíka. Bolo to super, mali sme 
ideálne podmienky pre takýto druh 
tábora – farský kostol oproti cez cestu, 
futbalové ihrisko na �� minút chôdze, 
skvelý priestor na rôzne hry a súťaže 
aj v prípade dažďa, viaceré možnosti 
turistiky v Malokarpatských lesoch, či 
nádherná Krížová cesta v neďalekom 
Hájičku. Veľmi pekne sa chceme 
poďakovať všetkým veriacim z Trstína, 
ktorí boli skvelí a veľmi nám pomohli 
s technickou stránkou táborov (zásobi-
li nás množstvom potravín a darčekov 
pre chlapcov) a taktiež za ich trpezlivosť 
s nami počas bohoslužieb. Najviac sa 
však cítime zaviazaní vďačnosťou voči 
miestnemu pánovi farárovi Mgr. Petro-
vi Sabolovi za poskytnutie ubytovacích 
priestorov a fantastickej pani starost-
ke Marte Genčúrovej za jej obetavú 
starostlivosť o nás. Nech im dobrotivý 
Pán Boh odplatí ich ústretovosť.

Na záver snáď len poznámka: Všetci 
bohoslovci, ktorí sme sa podieľali na 

organizácii a priebehu tohtoročnej 
MinFy veríme, že tieto tábo-
ry umožnili „vytvoriť komunitu 
priateľov, ktorých bude spájať puto 
viery a vzájomných zážitkov, ktoré 
ich budú držať i v ťažších chvíľach 
života“. Presne tak, ako o tom sníva-
li naši predchodcovia – zakladatelia 
projektu MinFa pred ��. rokmi. 

Futbalová skúška prvákov

Aj u nás v seminári čaká každý rok na 
nových prvákov jedna skúška. Je to fut-
balový zápas, v ktorom nastúpia prváci 
proti výberu seminára, ktorý sa nazýva 
Pelikán. Aj keď 
nie všetci majú 
radi futbal, je 
vždy zaujímavé 
sledovať, ako sa 
snažia aj tí, kto-
rým to až tak 
nejde. Takže je 
to aj skúška tí-
mového ducha. 
Na tento zápas 
sa prváci vyda-
li s nadšenou 
odhodlanosťou 
poraziť zohra-
tejšie a možno aj skúsenejšie mužstvo 
Pelikánu. Zápas sa začal v rýchlom tem-
pe a už v �. minúte viedol Pelikán, po 
exportnom góle Štefana Smetanu �:�. 
Ján Holos zvýšil v �. minúte zápasu na 
�:�. Vyzeralo to na jednoznačný priebeh 
zápasu. Ale už o minútu neskôr, zápas 
zdramatizovali prváci. Nepokrytý Pavol 
Reisel znížil na �:�. Hráči Pelikánu zosta-
li zaskočení a povzbudilo ich to k väčšej 
snahe. Nasledovali góly v podaní Mare-
ka Vávru a Šimona Rábaru. Pelikán chy-
til opraty pevne do rúk a nepúšťal prvá-
kov k ničomu vážnejšiemu. Ale predsa 
prišiel ešte posledný gól v podaní prvá-
kov. Padol v ôsmej minúte zápasu. Vsietil 
ho Pavol Reisel, a znížil na priebežných 

�:�. Ale to sa už začal rozbiehať gólostroj 
Pelikánu a začali padať góly v podaní 
Michaela Udvarosa, Daniela Kremnic-
kého, Milana Jaroša, Šimona Rábaru a 

Jána Holosa. 
Na druhý pol-
čas nastúpil 
za prvákov aj 
hráč Pelikánu, 
Tomáš Balala, 
ktorý im ako 
prvácky duktor 
chcel pomôcť 
zadržať gólovú 
smršť Pelikánu. 
Podarilo sa mu 
vsietiť jeden gól 
do ešte nedáv-
no vlastnej brá-

ny. To však už nič podstatné nezmenilo 
na tom, že zápas skončil v pomere ��:� 
pre Pelikán. Ale musím oceniť snahu pr-
vákov, ktorí to ,,nezabalili“ a snažili sa 
hrať do konca.

Aj my v živote budeme často stáť v dô-
ležitejších skúškach ako je futbalový zá-
pas. Budú to skúšky, ktoré nám pripraví 
život a budeme sa musieť s nimi vyspo-
riadať. A často na to nebudeme stačiť 
sami. Vtedy sa nikdy nezabudnime ob-
rátiť na Toho, ktorý nedovolí skúšať nad 
sily, aj keď sa to tak niekedy bude zdať. 
A vydržme bojovať do konca. Lebo len 
ten, kto vytrvá do konca bude spasený! 
Športu zdar a futbalu zvlášť!

Daniel Kremnický

Každý z nás počas svojho života prekonáva rozličné skúšky. Deti a študenti v školách. 
Dospelí vo svojich profesiách. A nielen tam. Niektoré sú jednoduché, no s ďalšími sa 
musíme popasovať s väčším vypätím síl.  Sú to najmä skúšky v oblastiach, v ktorých 
sa vyznáme menej alebo možno vôbec. 
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Ad montem qui Christus est...
Povolanie je dar od Pána, ktorý dostaneme pri našom stvorení. Našou úlohou je spo-
znať ho, zistiť v čom spočíva naše poslanie, rozhodnúť sa preň a plniť ho po celý 
život. Toto samozrejme nejde bez Božej pomoci. Pán Boh, tak ako každému dáva 
osobitné poslanie, takisto dáva aj osobitnú cestu k jeho spoznaniu. Veľa vecí ovplyv-
ňuje naše myslenie a rozhodovanie. Často nám robí problém rozoznať to, čo naozaj 
je Božia vôľa. No nezriedka sa jej sami bránime. Tak aj v mojom prípade si ma Pán od-
mala pripravoval, hoci ja som o tom nevedel a prechádzal som rôznymi obdobiami. A 
Pán si pri zjavovaní svojho plánu so mnou poslúžil rozličnými situáciami. 

Prvé, čo mi napadne, keď sa mám 
vyjadriť k svojmu povolaniu, je slovo 
vďačnosť. Vďačnosť voči Bohu, ktorý mi 
dáva nezaslúžený dar. Dar, ktorý nie je 
iba pre mňa, ale ktorý ma uschopňuje 
obdarovať iných. Týmto je povolanie 
výnimočným darom – nie je pre vlast-
né uspokojenie, ale pre službu. 

Napriek tomu, že čas mojej formácie 
v seminári sa pomaly končí, nemyslím 
si, že by som 
mal nejako 
hodnotiť svo-
je povolanie. 
Stále som len 
na začiatku 
cesty, ktorej 
dĺžku nepo-
znám. Mám 
rád hory, kop-
ce a turistiku, 
a tak by som 
p o v o l a n i e , 
alebo aj celý 
život človeka 
prirovnal k výstupu na kopec, na vr-
chol. Iste nebudem prvý, kto robí ta-
kéto prirovnanie. Zo Sv. písma vieme, 
že mnoho veľmi dôležitých udalostí 
v dejinách spásy sa udialo práve na ne-
jakom vrchu. A tých významných vr-
chov sa spomína naozaj mnoho – vrch 

Morja, Sinaj, Karmel, Tábor, Olivová 
hora, Golgota a mnohé iné. Vrch je 
akoby privilegovaným miestom stret-
nutia človeka s Bohom. A k tomu pred-
sa v živote všetci smerujeme – k tomu 
definitívnemu stretnutiu. Čiže všetci
v istom zmysle vystupujeme na vrch. A 
výstup nebýva vždy jednoduchý. Musí 
mať svoj začiatok, svoje pokračovanie a 
stále ho musí sprevádzať silná nádej na 

úspešný ko-
niec. Skladá 
sa z mno-
hých, nao-
ko bezvý-
znam ných 
krokov a 
krôčikov, no 
len tie spo-
ločne vedú 
k cieľu. Kaž-
dý z nich 
je dôležitý. 
N a j p o d -
statnejšie je 

zvoliť si správny cieľ. Aj v našom živo-
te sa nám ponúkajú rôzne „vrchy“ – no 
len jeden je ten „vrch stretnutia.“ Treba 
ho spoznať a naň sa vybrať. Avšak aj na 
tento vrch vedie veľa ciest. A tak tre-
ba spoznať aj tú správnu cestu. A nie 
len ju, ale aj správnu partiu, a ktorou 

sa na cestu 
vydáme, treba 
si zobrať ten 
správny „ruk-
sak“ a správ-
nu „výstroj.“ 
No a potom si 
to vyžaduje aj 
istú kondíciu, 
treba kráčať. 
A chodník je 
niekedy príliš 
strmý, niekedy 
príliš kľukatý... 
Nie vždy je 
pekný výhľad, 
niekedy je 
hmla a cieľ vô-
bec nevidíme. 
Niekedy potrebujeme vodcu, aby nám 
pomohol radou kadiaľ ďalej, občas nám 
pomôže istiaca reťaz. Zvádzajú nás 
skratky a pohodlnejšie chodníčky. Pri-
chádzame na križovatky a stále nano-
vo sa potrebujeme rozhodovať pre náš 
konečný cieľ. Môže sa nám zdať, že čím 
sme vyššie, tým je redší vzduch, ťažšie 
sa dýcha. S narastajúcou výškou prichá-
dza aj nebezpečenstvo pádu, neustále 
treba byť opatrný. Pri tom všetkom však 
nemôžeme zabúdať, že úspech výstupu 
nezávisí iba od nás. Sú veci, ktoré my 
nedokážeme ovplyvniť. A tak, ako pri 
výstupe na kopec sa potrebujeme osvie-
žiť vodou a posilniť, doplniť energiu, aj 
pri výstupe na ten „vrch života“ potre-
buje posilu zvonka. Pán nám ju ponúka 
a dáva mnohorakým spôsobom, dokon-
ca sám kráča s nami a našu „batožinu“ 
už na vrch vyniesol. Keď nevládzeme, 
dáva nám sám seba, aby nás ako Chlieb 
života posilnil na cestu. Ponúka nám aj 

„mapu“, aby sme nezablúdili na ceste...

Takto prežívam svoje povolanie 
– ako pozvanie od nášho Pána k „výstu-
pu“. Teda k niečomu, kde mám byť sám 
aktívny, celý sa zaangažovať a celý sa 
darovať pre túto vec, ale zároveň pamä-
tať na to, že výsledok v prvom rade ne-
závisí od môjho „výkonu“, ale od toho, 
ako budem spolupracovať s Božou mi-
losťou. Preto prežívam vďačnosť voči 
Pánu Bohu za milosti, ktoré mi posiela 
a aj voči ľuďom, ktorí ma sprevádzajú 
a pomáhajú mi na mojom výstupe. Aj 
vás, čitatelia časopisu Adsum chcem 
poprosiť o pomoc, ktorú iste aj posky-
tujete svojimi modlitbami za nás, boho-
slovcov. Sme vám za to vďační a aj my 
chceme zase našimi modlitbami pomá-
hať vám, aby sme sa raz všetci stretli na 
vrchole... Ad montem qui Christus est... 
Na vrchol, ktorým je Kristus...

Dp. Ján Holos, diakon
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Rovnako sme mali takúto „bázeň“ aj 
vo chvíli, keď sme sa dozvedeli o prípra-
ve pastoračného ročníka. Síce v iných se-
minároch tento systém už trvá niekoľko 
rokov, ale pre bohoslovcov Bratislavskej 
arcidiecézy to bola novinka. Nevedeli 
sme, čo nás čaká, lepšie povedané, do-
zvedali sme sa to len postupne.

A postupne sa táto mozaika skladala. 
Bolo mi určené, že miestom mojej pas-
toračnej praxe bude Farnosť Kráľovnej 
rodiny na Teplickej ulici v Bratislave. 
Následne už bolo potrebné dohodnúť 
konkrétnu podobu praxe s pánom fará-
rom Jozefom Kováčikom. Potešil som sa 
rýchlemu prijatiu nielen duchovnými ot-
cami vo farnosti, ale celým farským spo-
ločenstvom, nezabúdajúc na našu farskú 
gazdinú, pani Vilmu, a už po pár dňoch 
som sa tam cítil ako doma.

Čo je náplňou bohoslovca v pastorač-
nom ročníku? Záleží to od konkrétnej 
farnosti. Každá má svoj rytmus a svoje 
potreby. Farnosť na Teplickej je typická 
sídlisková farnosť, ktorá funguje najmä 
cez víkendy a v pracovných dňoch popo-
ludní a večer. Pre mňa je prvoradou služ-
bou vo farnosti to, že vypomáham ako 
kostolník spoločne s mojím „kolegom“ 
Matúšom, ktorý študuje na vysokej škole. 
Služba spočíva v príprave svätých omší, 
starostlivosti o kostol, faru a pastoračné 
centrum. Potom nasledujú ďalšie činnos-
ti ako príprava birmovancov, rozdávanie 
svätého prijímania pri svätých omšiach, 
pomoc vo farskej kancelárii, účasť na 
stretkách vysokoškolákov a podobne.

Bohoslovec sa v seminári dozvie to, 
ako by farnosť mala vyzerať a fungovať. 
Avšak až priamo v teréne sa dozvie, ako 
je to v skutočnosti. Stretne sa s konkrét-
nymi ľuďmi a aj s ich problémami. Vo 
farnosti som mal doteraz možnosť stret-
núť mnohých ľudí od politikov až po 
bezdomovcov.

Každý z nich bol originál svojou po-
vahou a vlastnosťami a preto si každý 
vyžaduje osobitný prístup.

Dopoludnia pracovných dní u mňa 
patria práci v Komisii pre mládež Bra-
tislavskej arcidiecézy. Pracujem teda len 
niekoľko metrov od budovy kňazského 
seminára. Mojou pracovnou náplňou je 
pravidelná aktualizácia webu, kontrola 
e-mailov a iné činnosti podľa pokynov 
o. Jozefa Pajerského, predsedu Komisie 
pre mládež. Zároveň som diecéznym 
koordinátorom projektu LIFENET, ktorý 
sa v našej arcidiecéze ešte len postupne 
rozbieha a slúži na sieťovanie farností 
mladými laikmi.

Peter Repko

Pastoračný ročník Pastoračný list

Od začiatku akademického a formačného roka 2015/2016 sa súčasťou prípravy ku 
kňazstvu v našom kňazskom seminári stal pastoračný ročník. Aké sú dôvody jeho 
zavedenia?

 Dokument Druhého vatikánskeho 
koncilu v dekréte Optatam totius nabá-
da biskupov, nech stanovia primeraný 
časový úsek na intenzívnejšie duchovné 
prehĺbenie seminaristov, aby duchovná 
formácia mala solídnejší základ a aby 
si seminaristi volili svoje povolanie po 
zrelom uvážení. Podľa tohto dokumentu 
je úlohou biskupov uvažovať aj o tom, či 
nie je vhodné určiť, aby sa na nejaký čas 
prerušili štúdiá alebo sa zaviedla prime-
raná pastoračná prax, aby sa kandidáti 
na kňazstvo lepšie osvedčili. Čiže už 
pred päťdesiatimi rokmi sa otcovia kon-
cilu zaoberali touto otázkou. 

Posvätná kongregácia pre katolícku 
výchovu vydala v roku ���� Základný 
poriadok pre formovanie kňazov. Z dô-
vodu lepšieho vzdelávania a zrelšej prí-
pravy na prijatie posvätných rádov navr-
huje zaviesť určité skúšky či osvedčenia 
schopností, a to buď pre všetkých kan-
didátov, alebo pre určitých jednotlivcov, 
podľa úsudku vlastného ordinára. Počas 
filozoficko-teologického štúdia môže byť
prerušený pobyt v seminári, napr. na 
jeden rok alebo jeden semester. V tomto 
čase prerušuje kandidát svoje štúdium 
a život v seminári, alebo iba život v se-
minári, a vo svojom filozoficko-teologic-
kom štúdiu pokračuje inde. Počas také-
hoto prerušenia  kandidát pod vedením 
skúseného kňaza pomáha v pastoračnej 
službe, poznáva problémy a ťažkosti ľudí, 

medzi ktorými raz bude pôsobiť, skú-
ma tiež svoju súcosť pre kňazský život 
a službu. Nevylučujú sa ani skúsenosti 
občianskeho života v každodennej práci 
alebo vo vojenskej službe, kde je povin-
ná. 

Na základe spomenutých odporú-
čaní zaviedli vo viacerých seminároch 
pastoračný ročník. Po niekoľkoročných 
skúsenostiach od zavedenia tohto mo-
delu mohli zodpovední      za formáciu 
zhodne konštatovať, že absolventi sa 
vracali do seminára samostatnejší, zrelší, 
obohatení o životné skúsenosti. I samot-
ní seminaristi to oceňovali ako výraznú 
pomoc vo svojej kňazskej formácii. 

Po zosumarizovaní a zvážení mno-
hých podnetov a skúseností bolo roz-
hodnuté, že pristúpime tiež k zavedeniu 
tejto praxe pre našich bohoslovcov. Kon-
krétne sa to uskutočňuje tak, že boho-
slovci si po ukončení tretieho ročníka 
na rok prerušujú štúdium. Na obdobie 
desiatich mesiacov odchádzajú do urče-
ných farností, kde sa zapájajú do pasto-
račných aktivít pod vedením skúsených 
kňazov. Zároveň pracujú na plný alebo 
polovičný úväzok v nemocniciach alebo 
zariadeniach sociálnych služieb. 

Mons. Daniel Ižold

Otec rektor
Vždy keď do nášho života prichádza niečo nové, máme spočiatku obavy, lebo nevie-
me, do čoho ideme. S takouto „bázňou“ prichádza dieťa prvý raz do školy, vysoko-
školák na univerzitu alebo absolvent do zamestnania. 
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The Everest
Islandský režisér Baltasar Kormakúr vo filme Everest rekapituluje jednu z najtra-

gickejších expedícií, pri ktorej majestátny masív poslal svojim vyzývateľom mrazivé 
varovanie. Píše sa polovica deväťdesiatych rokov a Himaláje sa stávajú obľúbenou 
turistickou destináciou. 

pálskych nosičov, ktorí niesli vybave-
nie a zásoby. Posledné nakrúcania pre-
biehali v Anglicku, v štúdiu ���, kde 
musela produkcia nasimulovať pod-
mienky z Mount Everestu, napríklad 
veľmi silné a ostré slnko alebo snežnú 
búrku v chladničke veľkosti polovice 
kamióna s teplotou -�°C a prírodným 
snehom. Režisér chcel, aby sa herec na-
ozaj cítil ako zamrznutý.

Toľko z oficiálnych všeobecných
náhľadov na túto filmovú novinku.
My sa však, keďže si vieme predstaviť 
podmienky a náročnosť, v akých film
vznikal, poďme pozrieť bližšie. Nemys-
lím, že si urobíme výlet na Mount Eve-
rest, ale skúmajme postoje hercov, aké 
idey nám prezentuje režisér a hlavne, 
prečo je film taký obľúbený a čo nám
okrem času v kine môže priniesť.

„Vo výške, v akej lieta ���, budú naše 
telá doslovne zomierať,“ hovorí vedúci 
výpravy. Človek si ide dokazovať, že je 
vrcholom stvorenia. Je naozaj potrebné 
ísť až na dno svojich možností? Kam až 
vedie ľudská pýcha! Mne to pripomína 
babylonskú vežu (Gn ��) alebo slávny 
Titanic. „Pýcha predchádza pád.“ Ne-
viem, či je dobrý nápad stavať sa na 
miesto Boha. 

Majú títo horolezci na konci príbe-
hu radosť? A nerobíme my všetci kaž-
dý deň podobné rozhodnutia? V prá-
ci, v škole, doma, na ulici či dokonca 
v kostole. Dokazujeme si svoje „bož-
stvo“. Sme predsa lepší ako tí druhí, 
my môžeme, máme na to, dokážeme 
to sami, vlastnými silami. Veď Boh ne-
rozumie životu, nepozná jeho ťažkosti 
a úskalia, nestará sa o nás...

„Mám deti. Možno keď uvidia svojho 
otca umierať za svoj sen, urobia to isté.“ 

Takýto pohľad nám ponúka režisér. 
Umierajme za svoje sny a realitu ne-
chajme tak. Spása nemá význam, dôle-
žitý som ja a teraz. Nezaujíma ma žena, 
nenarodené dieťa, život druhých.  

Počas upútavky na film sa premie-
tajú slová: odvaha, láska, strach, bolesť, 
sila, rodina, viera, nádej. Kde vlastne 
sme? Vidno veľkú rozpoltenosť. Film 
nevie, či chce rozprávať o katastrofe, 
alebo o prestíži. Už sme videli veľa po-
dobných snímok. Tu však chýba neho-
da; protagonisti sú si dopredu vedomí, 
že riskujú životy. V jednom konflikte
vo filme sa rozhoduje, či pôjde výpra-
va na vrchol bezpečne spolu, alebo 
každý svojou cestou. Tu je zvýraznená 
hodnota osobného rozhodnutia v živo-
te každého z nás. Na druhej strane sa 
jeden z hercov po nakrúcaní vyjadril, 
že preňho bolo nenahraditeľné spo-
ločenstvo mimo scény, ktoré mu po-
mohlo cítiť sa potrebný, prijatý. Treba 
vyzdvihnúť postoj režiséra, ktorý síce 
nútil hercov ísť až nad limit fyzických 
schopností, no nestratil ľudskosť a na-
príklad mimo kamery dal jednému 
z hercov svoje rukavice, pričom sám 
nemal náhradné.

Na záver možno povedať, že film
sa každopádne oplatí vidieť. Určite sa 
nebudeme stotožňovať so všetkými 
postojmi hercov, ale oceníme ich obe-
tavosť za druhých horolezcov, odvahu 
alebo ambície ísť za svojím snom na-
priek ťažkostiam. Najväčšia búrka a 
celoživotný boj prichádzajú na vrcho-
le. Preto si dobre rozmyslime, na ktorý 
štít vystúpime.

Šimon Rábara

Film za prvý víkend v ki-
nách zarobil �� miliónov dolá-
rov.  Uvidíme v ňom hviezdy 
Emily Watsonovú, Keiru Kni-
ghtleyovú, Sama Worthingto-
na alebo Jakea Gyllenhaala, 
ktorý dostal úlohu vedúceho 
výpravy namiesto obľúbe-
ného herca Christiana Balea. 
Film vyvoláva pocit, že pre-
žívame dej do takej miery, že 
je nám zima, bojíme sa o svoj 
život a najradšej by sme ušli z 
kina, aby sme nemuseli vidieť 
tie stresujúce zábery a v noci 
mohli pokojne zaspať. Kto má 
rád adrenalín, nebude ľutovať 
�D vstupenku a doslova celo-
večerný zážitok.

Film sa začal nakrúcať v ja-
nuári ���� v talianskych Al-
pách, potom štáb prešiel na 
Island, do Nepálu a nakoniec 
do južnej Kalifornie.  Keď sa 
v apríli dokončovali niekto-
ré scény v kempe pod Mount 
Everestom, lavína zabila �� ne-

Na osemtisícovky sa už nešplha-
jú len skúsení horolezci, ale tiahnu 
tam zástupy dobrodruhov z celého 
sveta. Horskí vodcovia Rob Hall (Ja-
son Clarke) a Sco� Fischer (Jake Gyl-
lenhaal) aj tak nič nepodceňujú a do 
svojej expedície na najvyšší bod našej 
Zeme berú len ľudí, ktorí majú niečo 

za sebou. Všetci sú skvele pripravení 
a vybavení, a preto by splneniu snov 
ich klientov nič nemalo stáť v ceste. 
Stačí však drobná odchýlka od plá-
nu, náhla zmena počasia a kľúčovú 
otázku: „Podarí sa nám horu zdolať?“ 
vystrieda otázka omnoho zásadnejšia: 
„Dokážeme prežiť?“



2726

D
U

C
H

O
V

N
Ý

 Ž
IV

O
T

 

D
U

C
H

O
V

N
Ý

 Ž
IV

O
T

 

Negatívny pohľad na seba.
Tento typ sa necíti spokojný sám so 

sebou. Jeho ilúziou je: „nie som dobrý“. 
Cíti sa nehodný byť milovaný („nikto ma 
nemá rád, nikto mi nerozumie, nikto si 
ma nevšíma“), cíti sa nie na svojom mies-
te. Jeho focus – to na čo má zaostrenú 
vnútornú pozornosť – je postoj „nie som 
hodný“, alebo presvedčenie „nezaslúžim 
si“. 

Charakterizuje ho: Cíti sa nehodný, 
aby bol milovaný. Jeho otázka je: „Kto 
by ma len mohol mať rád?“ Myslí si totiž: 

„Nič si nezaslúžim.“ Neguje svoje schop-
nosti, cíti sa nehodný milovať a byť milo-
vaný, je pesimista a cynik: „láska a nádej 
neexistujú“. Je plný zlosti, rozhorčenia, 
hnevu, úvah o sebe, koncentrovaný na 
seba, egoista. Je preňho ťažké nadviazať 
priateľstvo a udržať si ho, odmieta osoby. 
Jeho život je založený na postoji „to nie 
je moja povinnosť“. Je ustráchaný a tak, 
ako sa nepáči sám sebe, nemôže veriť ani 
druhým. Cíti sa vinný za to, že nerobí to, 
čo by mal robiť. Je to osoba, ktorá kričí a 
vyjadruje názor na všetko.

Jeho koncept Boha je: nemôže uveriť, že 
Boh ho má rád. Boh je preňho sudca a vy-
konávateľ trestu a preto si drží Boha na-
ďaleko. Cíti sa nehodný Boha. Jeho mod-
litba je sústredená na chyby minulosti a 
na budúcnosť, ale nie na prítomnosť. 

Čo potrebuje: Túži byť milovaný. 

Je preňho potrebné sústrediť pozornosť 
na to, že sme stvorení a udržiavaní pri ži-
vote z lásky a preto sme dobrí. Potom je 
dôležité mu ukázať, že je schopný milovať 
a pomôcť mu identifikovať jeho ašpirácie,
jeho túžby, alebo to, čo môže dosiahnuť.

Zidealizovaný obraz o sebe.
Ide o veľmi pozitívne vnímanie seba 

samého. Jeho ilúziou je: „som dokonalý“. 
Tento typ sa stotožnil s ideálom, ktorý pri-
jal zvonku. Napríklad prečíta si životopis 
sv. Františka a už sa považuje za takého, 
akým bol sv. František: „áno, toto som ja“, 
a to len z dôvodu, že sa mu to páči. Cen-
trum pozornosti (focus) uňho je, že dosia-
hol ideál, bez toho, žeby bol vykonal pro-
ces očisťovania. Hriech a vina sú mimo 
neho a keď aj spraví chybu, je to vina nie-
koho iného. Jeho svet je čiernobiely. Ten-
to typ ďalej charakterizuje: kolíše medzi 
tým, že sa cíti šťastný a nešťastný. Veľmi 
dobre a jasne vie, čo chce a kam chce prísť 

– má plán života, „toto je moja cesta“. Vidí 
sa ako hrdina, napríklad ako druhý sv. 
František alebo iný svätec či človek, podľa 
toho, s kým sa stotožnil. Vo svojej mysli sa 
vidí a cíti byť lepším, než v skutočnosti je, 
ale keď sa presvedčí, že nie je hrdina, cíti 
sa frustrovaný. Žije mimo seba a do seba 
nevstúpi. Jeho otázkou nie je obrátenie, 
ale aktivita – sústredí sa na vonkajšiu čin-
nosť a rôzne aktivity, namiesto toho, aby 

dbal na vnútorné obrátenie. (Toto sa ľah-
ko môže stať aj pri formácii ku kňazstvu). 
Ďalej tento typ charakterizuje postoj, že 
nič sa neodohráva vnútri, zlo je vonku, je 
chybou tých druhých. Na druhých pre-
mieta svoje vlastné tiene či nedostatky. 
Jeho koncept Boha je: Boh je vzdialený, 
transcendentný, taký, ku ktorému sa nedá 
prísť, „nedotýka sa môjho života“. Má 
strach z Božej lásky. Tento typ potrebuje 
zmysel pre dobré sebapoznanie, podobne 
ako ten, kto má negatívny pohľad na seba. 
Potrebuje sa sústrediť na moment, keď cí-
til Božiu lásku, a zotrvať v prežívaní Bo-
žej lásky voči sebe v prítomnosti.

„Bláznivá osoba, ktorá žije z energie 
hnevu“ 

Takto doslova nazýva sv. Bonaventúra 
človeka žijúceho v poslednej, piatej, kate-
górii ilúzií v duchovnom živote, ktorou 
je hnev. Táto osoba má zvyčajne postoje: 

„je to vina tých druhých, oni môžu za to, 
v akej situácii žijem, tí druhí sú na vine...“ 
Napríklad si niekto myslí, že je vina ro-
dičov to, že je zlým človekom. „Keby ma 
moji rodičia inak vychovali, tak by som 
nebol taký.“ Typický je aj príklad človeka, 
ktorý viní kňaza alebo Cirkev z toho, že 
on nežije dobrý život viery. Často totiž 
počuť tvrdenia typu „keby kňazi žili, čo 
hovoria, tak aj ja by som viacej chodil do 
kostola, je to ich vina, že som neveriaci“.

Z energie hnevu môže žiť aj bohoslovec 
či rehoľník, ktorí obviňuje predstavených 
z toho, že on sa neformuje správnym spô-
sobom. „Keby predstavení boli lepší, aj ja 
by som bol lepší kňaz (horlivejší rehoľník). 
Keby ma nechali študovať v zahraničí, tak 
by som....“ Zo života manželov môžeme 
uviesť takýto všeobecný príklad: „keby 
ma môj manžel/manželka viac miloval/a, 
naše manželstvo by bolo krajšie. 

NEPRAVÝ DUCHOVNÝ ŽIVOT II
Milí čitatelia, predstavíme si ďalšie typy ľudí, ktorí nežijú pravý duchovný život, ale, 
ako hovorí sv. Bonaventúra, žijú v ilúziách. Budeme sa venovať ľuďom, ktorí majú ne-
gatívny alebo zidealizovaný pohľad na seba, a tým, ktorí žijú z hnevu. Pripomíname, 
že sa netreba báť k ilúziám v duchovnom živote priznať, veď Boh nás chce od nich 
oslobodiť a priviesť k pravému životu s ním. To však nie je možné, kým sami neuzná-
me, že v ilúziách žijeme. Duchovný vodca nám môže pomôcť pri tomto prerode, keď 
ilúzie začíname vnímať. Takže, poďme si priblížiť ďalšie spomínané typy.  
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VJe to jeho/jej vina, že sa hádame“, a po-
dobne. 

Je tu prítomné neustále hľadanie viny 
niekoho iného. Vinu za situáciu, v akej sa 
v živote nachádza, zvaľuje na druhých, 
pričom vinník je vždy mimo neho. Pri 
tomto obviňovaní neobchádza ani Boha 

– aj Pán, Boh je vinník: „Keby Pán, Boh 
toto a toto, tak by nebolo to a to.“ Alebo: 

„Keby mi Pán, Boh pomohol, tak by som 
naďalej chodil do kostola.“ Takýto človek 
nikdy neberie vážne seba samého. Ma-
nifestuje nespokojnosť so všetkým, na 
všetko nadáva, všetko kritizuje. Pekne to 
znázorňuje jeden vtip: Ide prasiatko po 
lese a potkne sa o kameň. Nahnevane po-
vie: „Sprostý kameň!“ Ide ďalej cez lúku 
a svieti naňho slnko. „Sprosté slnko!“ Ide 
ďalej a zavadí o konár. „Sprostý konár.“ 
Po chvíli spadne do jamy. „Sprostá jama!“ 
Ale uvidí ho líška a hovorí mu: „Prasiatko, 
spadlo si do jamy? Počkaj, pomôžem ti.“ 

„Nepočkám!“ Tento človek jednoducho 
vidí vinu a problémy mimo seba. (Toto 
však neznamená, že nie je namieste vy-
sloviť kritiku, ktorá je opravná a nutná, 
no na druhú stranu, ak niekto nie je spo-
kojný s ničím, tak chyba asi nebude vo 
veciach, s ktorými je nespokojný.)

Tento typ túži mať všetko pod kontro-
lou. Druhých vníma ako tých, ktorý ho 
vyrušujú a blokujú, ktorý mu zavadzajú, 
iritujú ho, chcú ho vždy zraniť, ubližujú 
mu, robia problémy. Vníma ich ako kon-
kurentov, až nepriateľov. Medzi jeho ilú-
zie patrí: „niekto mi to spravil naschvál“. 
Jeho focus je nasledovný: reaguje vždy na 
niečo mimo seba. Nezaujíma sa o vlastné 
vnútro, ale stále rieši čosi mimo seba. Jeho 
ďalšie charakteristiky sú: je egocentrický, 
druhí mu spôsobujú zranenia, vyplakáva, 
že jeho nádeje sú zmarené druhými. Jeho 
koncept Boha: je nahnevaný na Boha. Boh 
sám je niekto, kto je nahnevaný („ja sa 
hnevám na Boha, ale aj Boh sa hnevá na 

mňa“). Čo potrebuje: Potrebuje pochopiť, 
kde sa nachádza. Potrebuje zamerať svoju 
pozornosť na to, že vôľa, pamäť a vníma-
nie nie sú uňho v poriadku, a uvedomiť 
si to. Ďalej si potrebuje uvedomiť, že svoj 
hnev používa na to, aby si udržiaval dru-
hých ľudí na dištanc, od seba. Môžu byť 
preňho užitočné situácie, keď vybuchne 
či ventiluje svoj hnev. Takéto situácie mu 
môžu pomôcť vyjasniť si veci – „zase som 
vybuchol a prečo? – zamyslím sa, kde 
bola príčina výbuchu, že nie je na vine 
ten, na koho som vybuchol, ale ja som len 
ventiloval niečo, čo ja v sebe nosím“. 

Tento typ sa hnevá na minulosť aj na 
budúcnosť, predsa však to, čo potrebu-
je uzdraviť, je jeho prítomnosť – „teraz“. 
Hnevá sa, že toto a toto mal robiť ináč, ale 
aj, ak napríklad ide o kňaza, „tí farníci 
v novej farnosti budú len klebety šíriť a 
mne bude zle“. Vôbec sa to ešte nestalo 
a ani sa stať nemusí. „Ja, tu, dnes“ – to 
potrebuje uzdraviť. Mať pokoj s tým, čo 
žije, uspokojiť sa s jedlom, s tým, kde 
býva, uspokojiť sa s tým, ako na tom je, 
čo robí – to riešiť, a nie minulosť a budúc-
nosť. Sám nemusí dokázať spraviť tento 
obrat na prítomnosť, takže mu môže po-
môcť duchovný vodca. No môže si aj on 
sám uvedomiť svoju situáciu – aha, toto 
som celý ja – a nenadávať na to, čo bolo, 
alebo na to, čo bude, ale úsilie zamerať 
na to, aby dobre prežil prítomnosť, ak-
tuálny čas, ktorý má k dispozícii. Môže 
si povedať: „skúsim byť dnes spokojný a 
zajtra spokojný“, ako to vyjadril aj „dobrý 
pápež Ján“, sv. Ján XXIII., vo svojom desa-
tore pokoja. Inšpiráciu z desatora pokoja 
môže do svojho života nájsť každý človek, 
nielen typ žijúci v ilúzii hnevu.

Spracoval Metod Rehorčík pod vede-
ním otca špirituála Jána Otrubu OFM-
Cap

Požehnanie reverend a obliečka 
bratov tretiakov

,,Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste
pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.” (Gal 3, 26 – 27)

Utorok ��. október 
bol pre nás 
tretiakov veľmi 
významný deň. 
Prišiel medzi nás 
otec arcibiskup 
Mons. Stanislav 
Zvolenský, aby 
nám pri svätej 
omši požehnal 
r e v e r e n d y 
za účasti 
predstavených 
k ň a z s k é h o 
seminára a 
bohoslovec ke j 
fakulty aj v 
prítomnosti principálov – čiže kňazov 
z farností, z ktorých pochádzame – a 
samozrejme ostatných bohoslovcov. 
Vo svojej kázni nám otec arcibiskup 
priblížil myšlienku oblečenia si Krista 
a s tým súvisiaceho pripodobňovania 
sa Jemu. V prvom rade upriamil našu 
pozornosť na krst, ktorým sme sa stali 
Božími deťmi, a potom sa zameral 
na pre nás aktuálne a aj navonok 
viditeľnejšie oblečenie si Krista prijatím 
kňazského odevu – reverendy. Pri 
obliekaní máme pamätať na to, že keď 
sme si obliekli.Krista, tak ho máme aj 
šíriť ďalej medzi ľuďmi.
Po kázni nasledovalo požehnanie 
reverend, po ktorom sme si ich 
prvýkrát verejne obliekli, a tak sme 

spravili ďalší malý, ale zato viditeľný 
krôčik na našej ceste ku kňazstvu. Na 
záver svätej omše sme svoju vďačnosť 
otcovi arcibiskupovi vyjadrili aj 
malým darčekom – tortou, o ktorú sa 
po večeri veľkodušne podelil s kňazmi 
a bohoslovcami. 
Vás, naši drahí čitatelia, by sme 
chceli poprosiť, pamätajte na nás 
novooblečených tretiakov ešte väčšmi 
vo svojich modlitbách, aby sme po tejto 
vonkajšej zmene zmenili aj svoje srdce, 
a tak sa stále viac pripodobňovali 
Ježišovi Kristovi, aby sme sa raz stali 
svätými kňazmi podľa jeho Božského 
Srdca.

Milan Jaroš
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Prečo sa oplatí prečítať si 
„Laudato Si“

Svätý Otec František sa práve ekolo-
gickými problémami „nášho spoločného 
domova“, ako nazýva našu planétu, za-
oberá v encyklike „Laudato si (Buď po-
chválený)“ . Pýtate sa kto? Samozrejme, 
že Boh. Nech je pochválený za brata sln-
ka, za sestru lunu, za všetku krásu stvo-
renstva, za život a aj za sestru smrť, ktoré 
nám, tak ako píše Svätý František z Assi-
si, náš dobrotivý Pán daroval. Aj keď sa 
nám to často nezdá, ekologické problémy 
sa nás bytostne dotýkajú. Ak má prob-
lém planéta, kde žijem, mám problém aj 
ja. A nielen ja, ale aj tí, čo prídu po mne, 
pretože „druhú takú“, kde by sa dalo žiť, 
tak rýchlo mať určite nebudeme. Tieto 
problémy nie sú ani vzdialené, všetci 
sme si už museli všimnúť oteplenie opro-
ti minulým rokom, úbytok zrážok a vy-
sychanie riečok a potokov. Aj keď by sme 
mohli argumentovať striedaním teplých 
a chladných období, klimatológovia sa 
zhodujú, že toto oteplenie je spôsobené 
ľudskou činnosťou.  Problém nedostatku 
pitnej vody sa stáva stále akútnejší. 

Na klimatické zmeny doplácajú naj-
viac tí najchudobnejší, ktorí sú závislí od 
poľnohospodárstva, zberu, lovu, alebo 
rybárčenia. Poháňa nás nenásytná túžba 
po stále nových a lepších veciach, po ľah-
šom živote, po stále väčšom zisku a raste. 
Pomaly ale iste, sa nám vytráca schop-
nosť súcitu a len veľmi ťažko vieme po-
môcť, ak nás to niečo stojí. Takto sa však 
nedá pokračovať do nekonečna. Svätý 
Otec píše: „Už boli prekonané maximál-

ne limity drancovania planéty bez toho, 
aby bol vyriešený problém chudoby“ (LS 
��). Ešte nikdy sa tak neplytvalo zdrojmi, 
ako sa to deje teraz vo vyspelých kraji-
nách, kde konzumizmus a kultúra vyha-
dzovania dosahuje neuveriteľné rozmery. 
Partikulárne ekonomické záujmy silných 
hráčov ľahko zvíťazia nad záujmami celej 
spoločnosti. Platí to aj v ekológii. Medzi 
silnými hráčmi na trhu a dokonca aj me-
dzi národmi vzniká veľká nerovnováha 
v konzumácii obmedzených zdrojov a 
znečisťovaní. „Existuje skutočný „ekolo-
gický dlh,“ predovšetkým medzi Seve-
rom a Juhom, spojený s obchodnou ne-
rovnováhou, ktorá má vplyv na životné 
prostredie“. (LS ��) Mohli by sme si svet 
predstaviť ako vianočný stromček, z kto-
rého väčší súrodenci vyjedajú salónky a 
menší, ktorí sa k nim dostanú neskôr si 
nachádzajú už len papieriky. V týchto 
vzťahoch vystupuje do popredia ľudský 
egoizmus. Asi dvadsať percent ľudskej 
populácie konzumuje väčšinu svetového 
bohatstva a neúmerne znečisťuje život-
né prostredie. Okráda tak chudobnejšie 
národy a aj budúce generácie. Ekono-
mické modely správania hráčov na trhu 
akoby ignorovali limity a predpokladali 
neprestajný rast produkcie a spotreby. 
Spotrebitelia sú reklamnými kampaňa-
mi podporovaní stále viac nakupovať a 
vyhadzovať často ešte funkčné veci. Vy-
tvára sa hlad po stále nových modernej-
ších a štýlovejších veciach. Potrebujeme 
stále viac peňazí, finančné špekulatív-
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Ine operácie na trhoch zadúšajú reálnu 
ekonomiku. Často ignorujeme etickosť 
výroby, neľudské zaobchádzanie kon-
cernov so zamestnancami v rozvojových 
krajinách v prospech nižšej ceny výrob-
ku. Naplno sa prejavuje egoizmus, frag-
mentácia osobností ale 
aj poznania len na určité 
záujmové skupiny. Hlav-
ným kritériom správania 
sa firiem a osôb, v prene-
senom význame, sa stá-
va maximalizácia zisku, 
za minimálne náklady.  
V konzumnej spoločnosti 
myšlienka solidarity ustu-
puje do úzadia. Vytvára 
sa nová kultúra „využitia 
a odhodenia,“ ktorá sa 
premieta aj do medziľud-
ských vzťahov.

Kde by sme mohli hľa-
dať korene takéhoto sprá-
vania? „Ukazuje sa, že 
zhoršovanie životného 
prostredia a ľudský etický 
úpadok sú vnútorne spo-
jené“. (LS ��) Voľný trh, neustála snaha o 
zvýšenie ľudskej slobody ani technický 
pokrok nemôžu priniesť riešenie tejto 
situácie. Z histórie vieme, že mnohokrát 
práve bezhraničné uprednostnenie tých-
to hodnôt nám v oblasti morálky prinies-
lo namiesto pokroku regres. Príkladom 
toho sú dve svetové vojny, francúzska re-
volúcia, komunizmus či nacizmus. Môže-
me teda s istotou konštatovať, že problém 
tu je a je najmä duchovný. Otázka reš-
pektu, sociálnej spravodlivosti a ochrany 
životného prostredia spolu úzko súvisia.  
Človek bol postavený do stredu stvoren-
stva, ale nie, aby vnímal všetko naokolo 
cez prizmu vlastného ega. „Vychýlený 
antropocentrizmus vedie k vychýlené-
mu spôsobu života... všetko sa stáva ire-
levantným, ak to neslúži vlastným bez-
prostredným záujmom“. (LS ���) Človek 
aj keď je „pánom“ Zeme, nemá morálne 
právo nakladať s ňou, s jej ekosystémami, 
živočíchmi vyslovene podľa svojej ľu-
bovôle. Musí rešpektovať integritu stvo-
renstva tak, ako nesmie zabudnúť na 
vlastnú. „Dokonca aj pominuteľný život 

tej najbezvýznamnejšej bytosti je pred-
metom jeho lásky; i niekoľko sekúnd jej 
existencie zahŕňa svojou náklonnosťou“. 
(LS ��) Je určite nesprávne stavať ochra-
nu života živočíchov na tú istú úroveň 
ako ochranu života človeka, nesmieme 

však ani zabudnúť na 
to, že konečným cieľom 
ostatných stvorení nie 
sme my. Všetky boli  Pá-
nom stvorené, k nemu pu-
tujú a majú svoj význam, 
a tiež svoje miesto, ktoré 
sme povinní rešpektovať 
a objavovať v nich krásu 
a posolstvá Stvoriteľa.

Niekto by mohol na-
mietať, že enviromentál-
ne témy patria „zeleným“, 
alebo ochranárskym akti-
vistom. Takým ľuďom by 
som veľmi vrelo odporú-
čal prečítať si „Laudato si.“ 
Ochrana prírody a výcho-
va k láske a rešpektu sú 
vyslovene katolícke témy. 
Ako hovorí Svätý Otec,  

len náboženstvo v spolupráci s vedou 
môže nájsť riešenia ako vyriešiť súčasnú 
krízu, pretože len spolu môžu komplex-
ne obsiahnuť celú problematiku. Čisto 
vedecké riešenia problémových situácie 
hasia akútne požiare, neriešia však prečo 
vznikajú. Kresťanská výchova k rešpektu, 
k spolucíteniu so slabšími a chudobnými 
v rodinách aj na školách má nepostráda-
teľný význam. Malé každodenné skutky, 
ako zhasnutie svetla, triedenie odpadu, 
zdvihnutie papierikov po iných, tak ako 
aj šetrenie energiami, striedmosť v jede-
ní či obliekaní majú obrovský význam, 
tak ako malé každodenné skutky viery. 
Vedú nás v milosti  k premene ľudskej 
spoločnosti. Svätý Otec je sám svedkom 
toho, že „menej môže byť viac“. Preto nás 
všetkých pozýva k obráteniu, k premene 
zmýšľania. Ak nebudeme často odumie-
rať sebe, podobne ako pšeničné zrno, ne-
budeme môcť priniesť úrodu. „Musíme 
zakúsiť obrátenie, premenu srdca“. (LS 
���)

Peter Juhás

Zo všetkých strán často počúvame hlasy o globálnom otepľovaní, o znečisťovaní, o 
rúbaní dažďových pralesov, o nadmernej ťažbe surovín, či nadmernom rybolove a 
podobne. Často tieto informácie prechádzajú popri nás, občas o nich porozmýšľa-
me, niekedy aj zalomíme rukami, a zanadávame si na nadnárodné spoločnosti, su-
perveľmoci či „Úniu“.  Všetky tieto veci majú spoločné niekoľko menovateľov. Sú 
strašné, ale sú príliš ďaleko a príliš veľké nato, aby sme s nimi mohli niečo urobiť. 
Prechádzajú teda popri nás a svet ide ďalej. Pýtali sme sa ale, prečo sa toto všetko 
deje a čo by sa s tým naozaj dalo robiť?
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V brazílskom meste Porto Allerge udelili Jánovi Pavlovi čestné občianstvo. 
S vďakou prevzal toto ocenenie a s úsmevom sa spýtal na všeobecné obve-
selenie:

- Musím tu odteraz platiť dane?

Farár povie maliarovi, ktorý maľuje kostol:
- Človeče, čo ste sa zbláznili? Kde ste videli anjela v topánkach?
- Pán farár, a kde ste videli anjela bez topánok?

Stretne sa americký a ruský vojak. Rus vraví:
- My v armáde máme denne stravu obsahujúcu 
���� kalórií.
Američan odpovie:
- To je nič. My máme denne stravu obsahujúcu 
���� kalórií.
Nato Rus odvetí:

- To nie je možné! Nikto sám nezje denne vrece 
zemiakov!

Policajt zastaví vodiča a hovorí: 
-Papiere.
A vodič:
- Nožničky, takže som vyhral!

Pripravil Ladislav Sebö

OBJEDNÁVKA ČASOPISU (december 2015)
Zasielajte na adresu: KSCM - ADSUM, Kapitulská 26, 811 01 Bratislava.

Cena predplatného je 1,80€ za 3ks ročne,
plus 2,20€ poštovné a balné na celý rok.

(Možno predplatiť maximálne na jeden 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/34
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