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Podľa presvedčenia pápeža Františka prežívame kairos milosrdenstva. Špeciálny
čas návratu do Božieho srdca. Na konci Jubilejného roka 6. januára 2001, keď Ján
Pavol II. zatváral jubilejnú bránu, povedal: „Jubilejná brána sa dnes zatvára, ale
Ježišovo srdce ostáva stále otvorené.”
Pre nás, ktorí sme Ježišovými priateľmi, je obraz dverí alebo brány veľmi silný. Najprv je to Ježiš, ktorý klope na naše srdce. Niekedy trpezlivo
čaká, kedy mu otvoríme. Počul som
raz jedno svedectvo, v ktorom muž
v strednom veku povedal, že si s bolesťou uvedomil, že nechal Ježiša stáť
pred dverami desiatky rokov. Teraz už
je v jeho dome. Aj Boh túži, aby sme
žili v jeho dome. Aby sme neostali stáť
pred dverami ako starší syn z podobenstva o Milosrdnom Otcovi. Otec
niektorých z nás pozýva dnu. Vychádza predo dvere a prosí: „Vojdi. Nehnevaj sa. Syn môj, ty si stále so mnou
a všetko, čo mám, je aj tvoje.” Čas milostivého roka je časom, keď môžeme
ako Zachej a mnohí iní pozvať Ježiša
do nášho domu. Znovu. Plnším spôsobom. Spása príde do nášho domu.
Je to čas, v ktorom si môžeme uvedomiť, že dvere na Otcovom dome
ostávajú otvorené. Jubilejná brána je
toho silným symbolom. Je to aj šanca
znovu oživiť krstné povedomie, pretože krstom sme vstúpili do jeho domu.
V sviatosti zmierenia sa zasa neustále
vraciame domov. Domovom je aj Cirkev. Pri stole sedia Boží synovia a dcéry. Niektorí natešení a niektorí akoby
nasilu. Podobne ako v rodine pri nedeľnom stole. Niekedy je zaujímavé
sledovať, čo sa deje pri slávnostnom
nedeľnom stole. Niektoré deti pomáhajú s obsluhou a ponášajú sa už na

rodičov, iné zasa trucujú a len čo sa
obed skončí, utekajú preč. Otec však
chce všetky deti doma. Jeho radosť zo
spoločenstva s nami je prekvapivá.
Nové rúcho, prsteň, sandále, vykŕmené teľa sú znakom Božej túžby mať
s nami spoločenstvo. Boh vzťah s nami
slávi, spôsobuje mu radosť. V tomto
roku môžeme zakúsiť novú radosť
z toho, že sme doma. Je to čas, v ktorom sa môžeme stať „služobníkmi” návratu domov mnohých. Možno niektorých z nás Otec pošle, aby sme rýchlo
priniesli najlepšie šaty, prsteň a sandále pre tých, ktorí sa vracajú domov.
Možno budeme obsluhovať pri hostine
na oslavu návratu zatúlaných synov
a dcér. Otcova radosť sa stane našou.

ÚVODNÍK

Kairos pre návrat domov k Otcovi

P. Rastislav Dluhý CSsR
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Milí čitatelia, každoročne po zimnom semestri a ukončení skúšok máme čas, keď
môžeme zmeniť prostredie, utužiť bratské spoločenstvo a ešte lepšie sa spoznať
na ceste za Pánom. Chceme sa s vami podeliť o to, čo sme spoločne prežili, každý
ročník osobitne.

�. ročník
�. ročník
Náš ročníkový výlet sme strávili
Tohtoročný výlet sme spolu s vdp. Mav krásnom kraji Oravy v malej dedinke riánom Kolenčíkom, galantským kapláÚstie nad Priehradou. Spoločne s nami nom, strávili vo Vysokých Tatrách. Voľný
sa na náš výlet vybral aj pán prefekt Mi- čas sme trávili predovšetkým lyžovaním
lan Puškár, ktorý, rovnako ako my pr- v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Pleváci, je vo svojej funkcii v našom kňaz- se. Rôzne úrovne lyžiarskej zdatnosti sa
skom seminári prvý rok. Atmosféra stali podnetom na utuženie kolektívu.
počas celého pobytu bola veľmi priateľ- Na svahu sa pokročilí ujali začiatočníkov
ská a veselá. Prvý deň výletu sme išli na a trpezlivo ich učili základy lyžovania. Po
krátku prechádzku do prírody. V ďal- celom dni strávenom na zjazdovke sa náš
ších dňoch nasledoval výlet do Krakova ročník upevňoval aj rozdelenými úlohado Sanktuária Božieho milosrdenstva mi, napríklad pri príprave spoločného stoa Centra Jána Pavla II. Nasledujúce dni lovania. Ubytovanie sme našli v Poprade
sme navštívili Oravice – aquapark s ter- – Strážach. V miestnom kostole nás milo
málnou vodou. No a po večeroch sme privítal tamojší pán farár. Povzbudil nás
sa spoločne zabávali pri spoločenských výkladom o kostole, svojím svedectvom
hrách a rozhovoroch. Všetci sme si od- a povzbudivými rozhovormi. Počas Popočinuli a po načerpaní nových síl sme polcovej stredy sme mali možnosť navštísa vrhli do nového semestra.
viť baziliku v neďalekej Levoči. Vyhradili
Michal Šramko sme si čas na návštevu Inštitútu Krista
Veľkňaza v Žakovciach, kde nás veľmi pohostinne prijali jeho pracovníci a ich zverenci. Napriek veľkej zaneprázdnenosti sa
nám venoval aj vdp. Marián Kuﬀa. Jeho
silné a podnetné slová boli pre nás ozajstnou duchovnou obnovou a vzpruhou na
ceste ku kňazstvu. Spoločný týždeň sme
prežili v duchu ozajstného priateľstva.
Takto sme aktívnym športom vyvážili čas
celého uplynulého semestra poznačený
sedením nad knihami a učením. Napätie
zo skúšok vystriedala radosť zo spoločných zážitkov spolu s duchovným obohatením. Máme Pánu Bohu za čo ďakovať

a v modlitbách myslíme aj na všetkých, tov, ktorý bol po pás zapadnutý v snehu,
ktorí k nášmu výletu akokoľvek prispeli. opýtal, či už vidno vrchol hory, tak sa len
Marek Vranka ozval hlas o niekoľko metrov vyššie: „Už
vidím šaštínsku baziliku, už je dobre.“
Samozrejme to bol žart a my sme stúpali
ďalej. Výprava asi v trištvrte cesty zastavila a rozhodla, že jedna polovica bratov
sa vráti naspäť a druhá bude pokračovať
ďalej. Najlepší sa dostali až na vrchol
Babej hory, a dokázali jej, že ani pre bohoslovcov z Bratislavy nie je neprekonateľná. Večer pri krbe spomínajúc si na
výstup sme mali ešte zimomriavky, ale
boli sme vďační Pánu Bohu za ochranu
a šťastný návrat. Okrem budovania kondičky sme nezabúdali ani na duchovno.
A preto sme sa v Svätom Roku milosrdenstva vybrali na púť do Krakova do
�. a �. ročník
sanktuária Božieho milosrdenstva, ale aj
Po úspešne zvládnutom skúškovom do sanktuária sv. Jána Pavla II. Prechod
období sa bratia z tretieho ročníka vybra- cez svätú bránu milosrdenstva priamo
li do okolia hornej Oravy oddýchnuť si, v centre úcty k Božiemu milosrdenstvu
načerpať silu a elán do nového semestra. a uctenie si pozostatkov sv. Jána Pavla II.
Miestom oddychu bola malebná dedin- a sv. sestry Faustíny nás obohatili a doka Podbiel. Naším duchovným sprievod- plnili nám duchovnú silu a odvahu necom počas týždňa bol otec Jozef Jančovič, báť sa ísť ďalej za Kristom v službe Jemu
prodekan našej fakulty, ktorému aj tou- a ľuďom. Povzbudení príkladom života
to cestou chceme poďakovať za všetku týchto dvoch svätých našej doby a plní
jeho starostlivosť o nás. Po veľmi milom zážitkov sme sa šťastne vrátili do Bratia vrúcnom prijatí miestneho kňaza sme slavy do priestorov nášho seminára, aby
sa vybrali spoznávať krásy tejto oblasti. sme pokračovali na ceste, ktorú sme naJedným z nezabudnuteľných zážitkov stúpili.
pre nás je určite výstup na Babiu horu,
Tomáš Kišoň
ktorej nadmorská výška je ���� metrov
n. m a ktorá je najvyšším vrchom Beskýd.
Skupinka bohoslovcov sa vybrala v dopoludňajších hodinách zdolávať túto
pýchu nášho Slovenska. Čím sme stúpali vyššie, tým viac nám ubúdalo síl, ale
v snahe zdolať horu sa nedalo inak, ako
kráčať ďalej. Hmla a zosilňujúci sa vietor
nás odviedli zo správnej cesty, a my sme
začali blúdiť. Keď sa jeden zo spolubra-

SEMESTRÁLNE VÝLETY

SEMESTRÁLNE VÝLETY
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Výlety a lyžovačky
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Štefan Smetana

Dp. Martin Mosný

�. ročník
Ako tohtoročnú, a pre náš ročník už
poslednú, destináciu na medzisemestrálny lyžiarsky výlet sme si vybrali
Nový Smokovec. Ubytovanie sme mali
priamo pod Lomnickým Štítom na
miestnej fare. Po vybalení sa sme mali
pred sebou týždeň času na poznávanie
Tatier a prehĺbenie spoločenstva, ktoré
ako spolužiaci vytvárame už šesť ro6

kov. Počas týchto dní sme absolvovali
viac aktivít. Centrom našej pozornosti
bol najmä popradský aquapark, ktorý
sa nám podarilo navštíviť až dvakrát.
Naše kolená dostali poriadne zabrať
počas výstupu na Zbojnícku chatu. Napokon, keďže ide o lyžiarsky výlet, niektorí z nás oprášili aj svoje lyže a strávili
deň na svahu. Jeden z bratov sa pokúsil
o zjazd na sánkach, ten sa však pre nepriaznivé podmienky nepodaril. A hoci
sme oddychovali od prednášok a skúšok, duchovného života sme sa nevzdali.
Každý náš deň sprevádzala pravidelná
svätá omša a modlitba breviára. A skutočne bolo za čo modlitbou Pánu Bohu
ďakovať. Či už šlo o krásnu prírodu alebo dobré spoločenstvo, celý výlet bol
pre nás Božím darom, ktorý nás osviežil
a pripravil na ďalšiu prácu v novom, už
poslednom semestri na škole.

Prijmite Ducha Svätého
„Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané“ (Jn 20, 22-23)
Milí čitatelia Adsumu, v minulých
číslach nášho časopisu sme si predstavili sviatosti uvádzania do kresťanského spoločenstva – sviatosť krstu, sviatosť birmovania a sviatosť Eucharistie.
Prostredníctvom týchto sviatostí človek
dostáva nový život v Ježišovi Kristovi.
Avšak tento nový život je počas nášho
pozemského putovania vystavený utrpeniu, chorobe, smrti a človek ho môže
svojím hriechom aj stratiť. Napriek tejto
krehkosti, Boh nenecháva človeka napospas, ale vo svojom milosrdenstve
mu podáva záchrannú ruku v podobe
dvoch sviatostí uzdravenia – sviatosť
pokánia a zmierenia a sviatosť pomazania chorých. Podobne ako Ježiš, ktorý
ochrnutému odpustil hriechy a vrátil
mu telesné zdravie, aj Cirkev skrze moc
Ducha Svätého pokračuje v jeho diele uzdravovania a spásy. V tomto čísle
nášho časopisu si priblížime sviatosť
pokánia a zmierenia.
Sviatosť pokánia ustanovil Ježiš
Kristus večer po svojom zmŕtvychvstaní, keď sa zjavil apoštolom a povedal
im: ,,Prijmite Ducha Svätého. Komu
odpustíte hriechy, budú mu odpustené,
komu ich zadržíte, budú zadržané“ (Jn
��, ��-��). Ježiš teda odovzdal apoštolom moc odpúšťať hriechy v jeho mene.
Ale čo je vlastne hriech? Hriech je predovšetkým urážka Boha, prerušenie
spoločenstva s ním. Zároveň je aj narušením spoločenstva s Cirkvou. Každý
hriech jednotlivca má dopad na celú

Cirkev, keďže podľa slov apoštola Pavla
je Cirkev mystické telo Kristovo. Hriechom sa človek vzďaľuje od Boha a súčasne sa vzďaľuje aj od Cirkvi a rovnako
zmierenie s Cirkvou je neoddeliteľné od
zmierenia s Bohom. Preto je potrebné
obrátenie, vrátenie sa späť k Bohu, zmena zmýšľania. A práve sviatosť pokánia
ponúka novú možnosť začať odznova.
Cirkevní otcovia predstavujú túto sviatosť ako ,, druhú záchrannú dosku po
stroskotaní, ktorým je strata milosti“.
V tejto súvislosti je dobré pripomenúť
námietku niektorých veriacich: „Prečo
sa musím spovedať nejakému farárovi?
Veď ja si to vybavím priamo s Pánom
Bohom.“ Pravdou je, že jedine Boh odpúšťa hriechy, ale vykonávanie moci
rozhrešenia zveril Ježiš Kristus apoštolskej službe. Tá je poverená službou
zmierenia v mene Ježiša Krista.

SVIATOSTI

SEMESTRÁLNE VÝLETY

�. ročník
Po veľmi dobrej skúsenosti sa náš
ročník rozhodol, že opäť prežijeme spoločné chvíle v Zuberci. Bývali sme na
dobre zariadenej chate, kde sme si sami
varili a utužovali naše bratské spoločenstvo prechádzkami, rozhovormi a oddychom. Z tohto miesta sme každodenne
navštevovali miestny kostol zasvätenému sv. Vendelínovi, kde sme sa zúčastňovali na slávení svätej omše. Vykonali
sme si aj púť do Čenstochovej, kde sme
mali možnosť uctiť si najslávnejšiu mariánsku svätyňu v Poľsku s milostivým
obrazom Čiernej Madony Čenstochovskej. Ďakujeme Pánu Bohu za spoločne
strávené chvíle bez ujmy na zdraví.

Štruktúra sviatosti zmierenia
V priebehu storočí prešla disciplína a slávenie sviatosti zmierenia
mnohými zmenami. V tomto článku sa
nebudeme zaoberať podrobne históriou
slávenia tejto sviatosti. Napriek týmto
zmenám mala sviatosť zmierenia vždy
dvojprvkovú základnú štruktúru. Prvým prvkom sú úkony človeka: ľútosť,
vyznanie hriechov a zadosťučinenie.
Druhým prvkom je pôsobenie Božej
milosti službou Cirkvi skrze biskupa
a kňazov, ktorý v mene Ježiša Krista
udeľujú odpustenie hriechov a určujú
spôsob zadosťučinenia.
7

Zadosťučinením kajúcnik odčiňuje svoje hriechy. Mnohé hriechy
spôsobujú škodu blížnemu, a preto je
potrebné túto škodu napraviť. Avšak
hriech okrem škody spôsobenej blížnemu zraňuje a oslabuje aj samého hriešnika a jeho vzťah s Bohom. Rozhrešením
sa odstraňuje hriech, ale neodstraňujú
sa všetky nezriadenosti, ktoré hriech
spôsobil. Aby kajúcnik nadobudol plné
duchovné zdravie, musí svoje hriechy
„zadosťučiniť“. Toto zadosťučinenie
nazývame aj pokánie. Je zamerané na
duchovné dobro kajúcnika, má zodpovedať závažnosti a povahe spáchaných hriechov. Môže sa jednať o modlitbu, milodar, skutky milosrdenstva
a podobne. Vykonaním tohto pokánia
sa hriešnik pripodobňuje Ježišovi Kristovi, ktorý sám raz navždy odpykal za
Vyznanie hriechov je druhým naše hriechy.
úkonom kajúcnika, prostredníctvom
ktorého sa kajúcnik stavia tvárou tvár
k svojim hriechom, uvedomuje si zodpovednosť za ne a otvára sa Bohu a spoločenstvu Cirkvi. Dôležité je sa vyznať
zo všetkých smrteľných hriechov, ktorých si je kajúcnik vedomý. Niekedy
sme v pokušení nevyznať sa z hriechov,
ktoré nie sú zjavné. Uvedomme si však,
že aj keď človek má ranu na neodhalenom mieste, teda na mieste, kde to iní
nevidia, tá rana tam je. Dobrým príkladom je vnútorné krvácanie s jeho fatálnymi následkami. Okrem vyznania sa
zo smrteľných hriechov Cirkev vrelo
odporúča vyznať sa pri spovedi aj zo
Vysluhovateľ sviatosti
všedných hriechov. Vyznávanie sa zo
Kristus zveril službu zmierenia
všedných hriechov formuje naše sve- svojim apoštolom. Ich nástupcovia, bisdomie, posilňuje nás v boji proti nezria- kupi, pokračujú vo vykonávaní tejto
deným náklonnostiam a pomáha nám služby a predovšetkým oni majú moc
v raste duchovného života.
a službu zmierenia. Sú teda správcami
disciplíny pokánia.

Kňazi ako ich spolupracovníci vykonávajú túto službu v takej miere,
a v akej dostali právomoc od svojho
biskupa, alebo pápeža na základe kánonického práva. Nie všetky hriechy
teda môže rozhrešiť kňaz. Niektoré
zvlášť závažné hriechy sú trestané
exkomunikáciou a preto rozhrešenie
takýchto hriechov môže udeliť len pápež, miestny biskup, prípadne kňazi,
ktorí dostali od nich splnomocnenie.
Príkladom sú misionári milosrdenstva,
ktorých splnomocnil Svätý Otec František a vyslal do celého sveta v tomto
roku Milosrdenstva. Výnimkou je
samozrejme situácia nebezpečenstva
smrti, v ktorej môže akýkoľvek kňaz
udeliť rozhrešenie od každého hriechu a od každej exkomunikácie. Každý kňaz má povzbudzovať veriacich,
aby pristupovali k sviatosti zmierenia,
a má byť ochotný túto sviatosť vysluhovať vždy, keď o ňu veriaci rozumne
požiadajú. Má si byť vedomý, že nie je
pánom, ale služobníkom Božieho odpustenia. Kňaz je viazaný spovedným
tajomstvom, ktoré je nedotknuteľné,
čiže nepripúšťa výnimky a nazýva sa
aj sviatostná pečať.
Slávenie sviatosti a jej účinky
Sviatosť pokánia je liturgickým slávením. Riadnymi zložkami
tohto slávenia sú: kňazov pozdrav
a kňazovo požehnanie; čítanie Božieho slova na osvietenie svedomia a na
vzbudenie ľútosti; povzbudenie k ľútosti; spoveď, ktorou sa uznávajú hriechy a vyznávajú sa kňazovi; uloženie
a prijatie pokánia; kňazovo rozhrešenie; modlitba poďakovania a prepustenie s kňazovým požehnaním. Jediným

riadnym spôsobom, ktorým sa veriaci
zmierujú s Bohom a s Cirkvou, je individuálna a úplná spoveď a rozhrešenie.
V každej sviatosti pôsobí Kristus, osobne sa obracia na každého hriešnika,
uzdravuje ho a znova ho začleňuje do
spoločenstva Cirkvi. Osobná spoveď je
najvýraznejší spôsob zmierenia s Bohom a s Cirkvou. V prípadoch vážnej
potreby možno použiť spoločné slávenie sviatosti zmierenia so všeobecnou
spoveďou a všeobecným rozhrešením.
Ide o prípady, keď hrozí nebezpečenstvo smrti, v prípade veľkého počtu
kajúcnikov a nedostatku spovedníkov,
ktorí by mohli vypočuť individuálne
spovede a v primeranom čase. V tomto
prípade by potom kajúcnici zostali dlhý
čas bez sviatostnej milosti alebo svätého prijímania. Podmienky spoločného
slávenia sviatosti zmierenia posudzuje diecézny biskup. Okrem zmierenia
s Bohom a s Cirkvou sú účinkami
sviatosti zmierenia aj: odpustenie večného trestu, ktorý si človek zaslúži za
smrteľné hriechy; odpustenie časných
trestov, ktoré sú následkami hriechov;
pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha a vzrast duchovných síl
na kresťanský boj.

SVIATOSTI

SVIATOSTI
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Úkony kajúcnika
Prvým úkonom hriešnika je ľútosť. Ľútosť je bolesť duše nad hriechom,
jeho zavrhnutie a pevné predsavzatie
viac nehrešiť. Poznáme dva typy ľútosti: dokonalá ľútosť a nedokonalá ľútosť.
Dokonalá ľútosť pochádza z lásky k Bohu. Účinkom tejto ľútosti je odpustenie
všedných hriechov a taktiež smrteľných
hriechov za predpokladu predsavzatia
pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to
bude možné. Nedokonalá ľútosť, alebo
aj ľútosť zo strachu vyplýva z uvažovania nad ošklivosťou hriechu a strachu
pred večným zatratením, ktoré hrozí
hriešnikovi. Nedokonalá ľútosť sama
osebe nedosiahne odpustenie smrteľných hriechov, ale pripravuje na jeho
dosiahnutie vo sviatosti pokánia.

Milí čitatelia Adsumu, každý z nás
sa potrebuje obrátiť, vrátiť sa k Bohu.
Práve veľkonočné sviatky sú sviatkami,
pri ktorých si pripomíname Ježišovo
vykupiteľské dielo, radujeme sa z daru
oslobodenia od hriechov a z daru nového a večného života. Prajem vám požehnané prežitie týchto sviatkov, nech
vás zmŕtvychvstalý Kristus obdaruje
svojím pokojom a požehnaním.
Martin Neumann
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Volám sa Pavol a mám 30 rokov. Moja cesta do Kňazského seminára bola o trochu
dlhšia ako u iných mojich spolubratov. Nebola úplne rovná, jednoznačná, bola plná
krivých zákrut, stúpaní a klesaní. Ale začnem od začiatku. Detstvo som prežil ako
väčšina mojich vrstovníkov z paneláku – futbal, hokej, bicykel, to boli moje každodenné záujmy. Vyrastal som v tradičnej kresťanskej rodine, dokonca som navštevoval aj cirkevnú Základnú školu sv. Don Bosca v Topoľčanoch. Po vstupe do puberty
som si začal klásť otázky: Kto som? Prečo som na tomto svete? Aké je moje poslanie?
Tu niekde začali moje prvé boje so sebou samým. Medzi priateľmi som zažil
prvé odmietnutia či sklamania, najmä
pre moje názory, ktoré neboli v zhode
s väčšinou. A tak som sa začal tejto
väčšine pomaly, ale isto prispôsobovať. Začal som žiť život, v ktorom som
namiesto ukazovania vlastnej tváre
nosil masky, život klamstva, pretvárky
a podvodu. Jednu tvár či masku som

nosil pred mojimi rodičmi, inú pred
priateľmi a ďalšiu pred učiteľmi v škole. Vďaka môjmu talentu som sa dostal
na Strednú priemyselnú školu drevársku vo Zvolene, konkrétne na odbor
dizajn. Býval som na internáte, ďaleko
od domova, od rodičov a bez akejkoľvek kontroly, a tak sa mi otvorila cesta
novej slobody, nového priestoru, nových priateľov. Aj keď ma škola bavila
a v dizajne som videl svoju budúcnosť,
začal som utekať za zábavou a vyhľadávať bezstarostný spôsob života, kde
alkohol, cigarety a marihuana boli pokladané za úplne normálne veci. Školskými povinnosťami som sa pretĺkal
bez väčších problémov, pretože moja
škola kládla dôraz viac na talent. Moja
snaha o nezávislosť sa však premenila
na závislosť.
No život v klamstve a pretvárke nemal dlhé trvanie. Krátko pred maturitou som musel s pravdou von. Moji
rodičia nevedeli, ako zareagovať na
fakt, že ich syn je drogovo závislý. Mali
pocit, že zlyhali vo výchove. Matka
hľadala odbornú pomoc u psychológov,
zdalo sa to však byť beznádejné. Ale
Pán Boh ma nenechal dlho tápať tmou
a vyviedol ma z osídiel tmy do svetla.
Ako ��-ročný som spoznal komunitu

Cenacolo. Prvé kroky v tejto škole života neboli ľahké, boli plné odriekania,
utrpenia, súbojom so starým „ja“. Pán
však bol vždy so mnou, učil ma ako
malé dieťa robiť prvé kroky vo viere,
znova kráčať, spoznávať tajomstvo Eucharistie a posvätného ruženca. Tu som
sa zamiloval do života. A jeho zmysel
som našiel v službe blížnemu.
Panna Mária na svadbe v Káne povedala sluhom: „Urobte všetko, čo vám
(Ježiš) povie“, a ja som pochopil, že ak
chcem byť naozaj šťastný vo svojom živote, ak sa nechcem uspokojiť iba s niečím priemerným, znamená
to naplniť tie pomyselné
nádoby mojím životom až
po okraj a veriť, že Ježiš ho
premení. A to aj spravil.
Pretvoril moje srdce z kameňa na srdce z mäsa. Už
som nemohol viac utekať.
Matka Elvíra nám v komunite vravievala: „Život
naozaj žitý je život darovaný.“ Uvedomujúc si
tieto slová, požiadal som
o možnosť ísť slúžiť ako
misionár deťom z ulice. Po

SVEDECTVO POVOLANIA
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Z osídiel tmy do svetla

niekoľkých rokoch čakania ma
Matka Elvíra poslala do Mexika. Ďakujem Pánovi za túto
obrovskú skúsenosť a možnosť
spoznať sám seba slúžiac druhým a odkrývajúc svoje slabosti a rany, ktoré ešte potrebujú
uzdravenie. V starostlivosti
o dvoch autistických chlapcov
ma Boh učil pokore, trpezlivosti a láske. Počas tejto misionárskej služby v Mexiku som konečne dokázal povedať Pánovi
moje deﬁnitívne ÁNO. Nebolo
ľahkým rozhodnutím opustiť
po deviatich rokoch všetky istoty komunity a urobiť krok do neznáma, no vedel som, že Pán je so mnou
a jeho Prozreteľnosť sa postará. Možno
to niekto považoval za bláznovstvo, ale
som šťastný, lebo sa snažím plniť Božiu vôľu. Dnes vidím, že nie je ľahké
po dvanástich rokoch znova zasadnúť
do školských lavíc, počúvať prednášky,
písať písomky a skladať skúšky, no ja
verím, pretože „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk �, ��).
Pavol Reisel
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Každý jeden z nás ku koncu určitej etapy svojho života rekapituluje, čo sa v jeho živote
udialo. Spomína na všetko, čo prežil, na mnohé stretnutia, na mnoho nezabudnuteľných chvíľ, mnoho krásneho. No zároveň aj na také veci, na ktoré by si najradšej nespomenul, na ktoré by radšej zabudol.
Niektorí ľudia si dnes s pomocou
techniky výnimočné chvíle natočia
kamerou, zachytia na fotkách. Pre ich
množstvo si však ani nenájdu čas na to,
aby si ich znovu pozreli, aby si zaspomínali. Nechcú si zaberať miesto na svojom hard disku v pamäti. V dnešnom
svete, plnom rôznych vonkajších vplyvov, si nechcú zaťažovať myseľ. Povedia
si: „Veď to mám na fotkách, na videu.
To stačí. Ak budem chcieť, voľakedy si
to pozriem.“ No nie je omnoho krajšie
a lepšie, ak sa k tým dobrým, šťastným
dňom s radosťou vraciame hlavne vo

svojich spomienkach? Vybavujeme si
ich v duši a prechádzame si ich, akoby
sme pozerali nejaký ﬁlm. Akoby sme
pozerali ﬁlm svojho života.
Dnes, keď uvažujem nad tým, čo
vám povedať v týchto pár riadkoch, tiež
si prehrávam pomyselný hard disk svojich spomienok. Vidím na ňom svojich
rodičov, ktorí ma prijali, milovali, hoci
niekedy som im dal zabrať. Vidím súrodencov, s ktorými som prežil detstvo,
aj keď som im niekedy liezol aj na nervy. Vidím starých rodičov, krstných
rodičov a v podstate celú moju rodinu.
Vidím nádherné chvíle strávené v ich
prítomnosti.
Hľadím na chrám v mojej rodnej
obci. Na tie roky, počas ktorých som
pomáhal slúžiť pri oltári. Vybavujú
sa mi tváre kňazov, ktorí ma podporovali, učili, vychovávali, sprevádzali.
V chráme je mnoho mne blízkych ľudí,
žiaľ, niektorí už ukončili svoju pozemskú púť. Ale verím, že začali tú omnoho krajšiu, nebeskú.
Na ﬁlme môjho života ďalej vidím
roky strávené na základnej, strednej
škole a vysokých školách. Sú tam moji
priatelia. Ľudia, ktorí mi pomohli, hoci
často som im za to všetko ani nedokázal poďakovať. Vidím lúčenia, vidím
stretnutia. Hľadím, akoby to bolo
včera, ako som s obavami prežíval
svoj prvý deň a prvú noc v seminári.
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to bol aj čas sprevádzaný
zakopnutiami, z ktorých
som sa snažil poučiť. Či sa
mi to podarilo, musia posúdiť už druhí.

Až sa čudujem, že od toho dňa prešlo
už skoro šesť rokov. Kto by tvrdil, že to
boli roky ničnerobenia, mýlil by sa. Boli
to roky sprevádzané na jednej strane
radosťou, úspechmi, nádhernými chvíľami v kruhu mojich spolubratov bohoslovcov, či už z nášho, alebo aj z iných
ročníkov. Čas nezabudnuteľných stretnutí, výletov, spoločných akcií, táborov.
Ale v prvom rade musím povedať, že to
bol čas modlitby a stretania sa s Bohom.
Čas, ktorý aj cez mnoho vedľajších a často nie až tak dôležitých aktivít bol venovaný príprave na povolanie, ku ktorému
ma On pozval. Každá minca má však
dve strany. Preto musím spomenúť, že

V knihe Sirachovcovej ma oslovil jeden citát:
„V dňoch šťastia nezabúdaj na nešťastie, ako ani
v dňoch nešťastia nezabúdaj na šťastie (Sir ��,��).
Tento citát mi pomáha
nezabúdať na to, že každý
smútok, nešťastie, problémy, všetko sa raz skončí a zmení sa na radosť.
A zas naopak, vo chvíľach
šťastia a radosti nezabúdať na vlastnú slabosť.
Toto všetko spomínam
z toho dôvodu, pretože
mám byť vo svojom živote za čo vďačný. Vám
všetkým, ktorí ste ma
sprevádzali a podporovali. A samozrejme Jemu.
Pretože bez Neho by som
nevykročil na cestu ku kňazstvu a nestál by som pred jeho pomyselnými bránami.

SVEDECTVO POVOLANIA
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Hard disc spomienok

Čo povedať na záver? Skôr je lepšie
spýtať sa, čo povedať na úvod. Ešte raz
sa vám všetkým, ktorí myslíte na nás
bohoslovcov, osobitne za nás diakonov,
poďakovať za vašu podporu v modlitbách. Veľmi si to vážim, a prosím vás
o sprevádzanie aj počas nasledujúcich
rokov nášho, ak Pán Boh dá, kaplánskeho pôsobenia medzi vami.
Dp. Roman Bako, diakon
13

tým, že veriacim rozdáva
Eucharistiu a prináša sväté prijímanie chorým. Má
úprimnou láskou milovať
tajomné Kristovo telo, čiže
Boží ľud, najmä slabých
a chorých.

V kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave sa uskutočnilo ustanovenie
lektorov, akolytov a prijatie medzi kandidátov diakonátu a kňazstva. Služby, ktoré
sa zverovali veriacim, aby ich vykonávali pri posvätnej liturgii a v charitatívnej činnosti, sa prispôsobovali rozličným okolnostiam. Tieto úrady sa spravidla udeľovali
osobitným obradom. Veriaci tak získal Božie požehnanie a zaradil sa do zvláštnej
triedy, čiže mal osobitné postavenie, aby mohol vykonávať nejaký cirkevný úrad
(Ministeria quaedam).

Lektorát – ��. marca ���� boli ustanovení lektori bohoslovci tretieho ročníka. Seminaristi jednotlivo pristupovali k bratislavskému pomocnému
biskupovi, Mons. Jozefovi Haľkovi,
ktorý im podal do rúk Sväté Písmo
so slovami: Prijmi knihu Písma svätého
a verne podávaj ďalej Božie slovo, aby
ono čím viac pôsobilo v srdciach ľudí.
Amen.

Keď sa stane niekto prednášateľom
Božieho slova, bude pomocníkom kňaza pri jeho hlásaní v Božom ľude, deti
i dospelých bude vyučovať vo viere
a pripravovať na dôstojné prijímanie
sviatostí. Bude hlásať zvesť o spáse
i ľuďom, ktorí ju ešte nepoznajú.

Akolytát – ��. marca ���� bol udelený dvom bohoslovcom štvrtého ročníka ministérium akolytátu. Jednotlivo
pristupovali k otcovi biskupovi, ktorý
im podal do rúk nádobu s hostiami
so slovami: Prijmi nádobu s hostiami

na slávenie Eucharistie a buď taký, aby
si mohol dôstojne slúžiť Pánovmu stolu
a Cirkvi. Amen.

Pre nedostatok kňazov a prenasledovanie kresťanov bolo v prvých dvoch
storočiach Cirkvi bežné, že si kresťania
laici sami podávali sväté prijímanie.
Zo spisov Tertuliána a Origena vidíme,
že bolo zvyčajné nosiť Eucharistiu do
vlastných domovov a uchovávať si ju.
Dnes je ministérium akolytátu zaradené na miesto bývalých �v. nižších
svätení. Akolyta má byť pomocníkom kňaza a diakona pri bohoslužbe
a v prípade potreby ich môže zastúpiť
14

Prijatie medzi kandidátov diakonátu a kňazstva. Tento obrad sa koná,
keď je isté, že úmysel žiadateľa, doložený potrebnými vlastnosťami, dosiahol
dostatočnú zrelosť. Žiadateľ má verejne vyjadriť
úmysel prijať posvätný rád.
Biskup má tento úmysel verejne prijať. Žiadateľ musí
už skôr prijať ministériá
lektorátu a akolytátu a aj
patričnú dobu vykonávať
tieto služby, aby sa lepšie
pripravil na budúce úlohy pri hlásaní
Božieho slova a pri oltári. Po prijatí medzi kandidátov diakonátu a kňazstva
si má kandidát s osobitnou starostlivosťou chrániť a prehlbovať povolanie.
Takto bratia piateho ročníka verejne
vyjadrili svoj úmysel prijať sviatostné
svätenie pred otcom biskupom s túžbou ešte intenzívnejšie sa pripraviť na
posvätný rád diakonátu. Táto intenzívna príprava spočíva v neustálom plnení Božej vôle a v pokorenej modlitbe.
Preto vás, milí čitatelia, prosíme, aby
ste i na nás pamätali v modlitbách.

MINISTÉRIÁ

MINISTÉRIÁ

Ministériá

Tretí, štvrtý
a piaty ročník
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Otec Juraj, môžete nám prezradiť aspoň v krátkosti pár slov o vašom živote,
štúdiu a pôsobení? Aká bola vaša cesta
ku kňazstvu?
Moja cesta bola navonok priamočiara,
ale musel som prekonať mnohé vnútorné duchovné i teologické protirečenia,
typické pre konvertitov. Moje kňazské
povolanie zrelo súčasne s mojou vierou.
Po skončení trnavského gymnázia som
sa prihlásil do bratislavského seminára
a po troch rokoch som bol poslaný na
štúdiá do Ríma, kde som v rokoch �������� študoval najprv ako seminarista
Medzinárodného seminára Jána Pavla
II. a neskôr ako kňaz. Po návrate z Ríma
som pôsobil na rozličných pôsobiskách
ako kaplán, neskôr mi boli postupne
zverené farnosti v Kostolnej pri Dunaji,
v Bratislave-Podunajských Biskupiciach,
v Senci a teraz v Bratislave-Petržalke (farnosť Svätej rodiny). Zároveň som pôsobil
na katedre ﬁlozoﬁe našej teologickej fakulty UK. V rokoch ����-���� som bol
duchovným správcom Slovenskej katolíckej misie v Ríme. Niekoľkoročné duchovné hľadanie mojej identity v Cirkvi
vyvrcholilo v roku ����, kedy som so
súhlasom otca arcibiskupa Zvolenského podnikol kroky v Ríme k založeniu
prvej Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku. Tak vznikla
naša formačná Komunita Oratória, ktorá
smeruje k deﬁnitívnemu kánonickému
schváleniu.
Mohli by ste nám priblížiť Kongregáciu Oratória svätého Filipa Neriho? Čo
je jej hlavným poslaním? Vedeli by ste
jednou myšlienkou povedať niečo o sv.
Filipovi?

Kongregácia Oratória svätého Filipa
Neriho je inštitúcia, ktorá vznikla pred
viac ako ��� rokmi v Ríme ako prirodzený dôsledok pôsobenia svätého Filipa
Neriho. Podľa vzoru materskej kongregácie („ad instar Congregationis Oratorii de Urbe”), ktorá vznikla v roku ����,
postupne vznikali kongregácie po celom
svete. Táto inštitúcia má v porovnaní
s inými cirkevnými inštitútmi niekoľko
zvláštností. Nie je to rehoľný inštitút, jeho
členovia nemajú rehoľné sľuby. Každá
kongregácia je „sui iuris“, teda má úplnú
právnu nezávislosť a je charakterizovaná
stabilitou miesta (podobne ako napríklad benediktíni). Ako inštitút pápežského práva má silne demokratické vnútorné fungovanie založené na spoločných
rozhodnutiach kongregácie. Modelom
života kongregácie je rodinný duch a atmosféra domova. Cieľom tohto inštitútu
je dotýkať sa srdca, ako to krásne vyjadruje kardinálske mo�o bl. kardinála
Johna H. Newmana „cor ad cor loquitur“.
Kongregácia je v službe �v. svetského
oratória. Oratórium chce byť miestom,
kde kresťanský laik nachádza duchovné
zázemie, kde by sa povzbudzoval k horlivému duchovnému životu a posväteniu
v podmienkach svetského prostredia.
Toto všetko sa samozrejme dobre snúbi
s bežnou pastoráciou vo farnosti. Svätý
Filip Neri bol majstrom duchovného vedenia, „kovotepcom duší“, ako sa o ňom
trefne vyjadril pápež František. Jeho pedagogika svätosti je zameraná na to, aby
sa živá viera laikov stávala autentickou
kresťanskou kultúrou.
Keďže máte doktorát z ﬁlozoﬁe, ktorý
ste získali na jednej z najprestížnejších

univerzít sveta, Pontiﬁcia Universitŕ della Santa Croce v Ríme, poviete nám niečo
o vyučovaní na našej fakulte?
Viacero súčasných vyučujúcich dostalo formáciu na univerzitách vo svete. Filozoﬁckú a teologickú kultúru na Slovensku len budujeme a musíme sa vyrovnať
s „umením možného“, lebo intelektuálna
kultúra sa nedá vybudovať za niekoľko
rokov. To sa týka nielen vyučujúcich, ale
aj študentov. Avšak treba brať do úvahy,
že budujeme z prachu inštitúciu, ktorej
rozvoju bolo desaťročia systematicky bránené. Univerzita, na ktorej som v Ríme
študoval, je mimoriadne dynamická inštitúcia. Za niekoľko desaťročí sa vyšvihla
medzi najváženejšie pápežské univerzity,
ktoré majú niekoľko storočí. Naučila ma,
že základom spoľahlivej vzdelávacej inštitúcie je intelektuálna poctivosť a tvrdá
práca, ako aj vernosť Magistériu Cirkvi.
Samozrejme, väčšina našich pedagógov,
aj ja sám, nie sú čisto akademici, ale sú
ponorení do pastoračného života, čo je
výhodou i obmedzením zároveň.
Naši čitatelia vás určite poznajú aj
z pôsobenia v slovenských katolíckych
médiách, najmä z televízie Lux. Ako ste
sa dostali k tejto činnosti? Bola iniciatíva

na vašej strane, alebo ste prijali
ponuku na spoluprácu?
Moje pôsobenie v médiách
je skôr odpoveďou na isté naliehanie a ponuky, ktoré mi prichádzali a ktoré som prijímal
s veľkou zdržanlivosťou. Postupne sa toto moje pôsobenie,
teraz najmä v TV Lux, stalo istým predĺžením toho, čo som už
roky v malom robil v pastorácii.
Tak sa to niekedy v Cirkvi deje,
že pôvodne veľmi obmedzené
zámery (v mojom prípade v úzkom kruhu môjho pastoračného
pôsobenia) sa postupne rozšíria
bez predchádzajúceho plánovania. Vidím v tom istú oratoriánsku črtu – na
spôsob kvasu sa spontánne veci vyvinú,
často úplne v nových smeroch, ktoré vôbec neboli plánované. Ide o to nesústrediť sa tak veľmi na štruktúry, ako skôr na
obsah a spôsob, pri zachovaní ducha slobody, osobného prístupu a spontánnosti.
Čo by ste odkázali našim k čitateľom
ako povzbudenie k Veľkej noci?
Na Veľký piatok nám v liturgii slova
zaznievajú Izaiášove proroctvá o Božom Služobníkovi. Apoštol Peter, svedok
Kristových utrpení, tieto slová vzťahuje
na Krista a nadšene volá: „Sám vyniesol
naše hriechy na svojom tele na drevo, aby
sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.“ Vzkriesený Ježiš svojim učeníkom ukázal svoje
rany: „Povedal im: ‚Pokoj vám!‘ Ako to
povedal, ukázal im ruky a bok.“ Kiež by
sme v tomto Svätom roku milosrdenstva
zakúsili, ako sa môžu všetky naše rany
i naše hriechy premeniť v Ježišových ranách na vôňu lásky, odpustenia a pokoja.

ROZHOVOR S OTCOM JURAJOM VITTEKOM

ROZHOVOR S OTCOM JURAJOM VITTEKOM
16

Otec Juraj Vittek

Šimon Rábara
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Fašiangy, slovo, ktoré v dnešnom svete a dnešnému mladému človeku možno nič
nehovorí, no určite má hodnotu v našich zvykoch a tradíciách.
Nie každý musí mať rovnaký pohľad
na to, čo sú fašiangy. Na dedinách si asi
predstavia prasa, vynikajúco voňajúce
a ešte lepšie chutiace oškvarky, klobásy a bôčik. Určite nesmie chýbať dobrá
hudba, dievčatá a mládenci oblečení
v malebných krojoch a samozrejme neodmysliteľná súčasť každej zabíjačky kvalitná pálenka. V meste si zasa ľudia
predstavia plesy plné nádherných šiat,
tancov a tradičnej polnočnej tomboly.
Týmito a ešte viacerými udalosťami je
obdobie od Troch kráľov do Popolcovej
stredy plné. Ak by sme sa chceli pozrieť
na fašiangy všeobecne, musíme konštatovať, že je to obdobie plné zábavy
a radosti. Sú protikladom pôstu, v ktorom sa stíšime a kajúcnosťou sa chceme viac priblížiť nášmu Spasiteľovi. Sú
to dni, ktoré môžu aj veľmi pomôcť pri
budovaní spoločenstva.
Ani my bohoslovci sme sa nedali zahanbiť a pripravili sme akciu, ako sa
patrí. Všetko sa to začalo iniciatívou

nášho spolubrata Dávida Zahradníka,
ktorého tatko zaobstaral prasa a od októbra ho vykrmoval, aby mohlo dôjsť
k nám do seminára pripravené nasýtiť
naše hladné krky. Osudný deň pre prasiatko nastal v prvý februárový
deň. V nasledujúce ráno bol prinesený už naporciovaný a pripravený na ﬁnálne spracovanie. Na pomoc nám prišiel pán
Zahradník spolu so skúseným
pánom mäsiarom. A v stredu
ráno to všetko vypuklo. O deviatej hodine sa ponad seminárske múry začal dvíhať dym
z kotlov a z bohoslovcov sa
stali aktívni pomocníci. Čistiť a krájať, miešať vnútornosti,
prikladať do kotlov, mlieť mäso,

na svoju poslednú cestu. Sprievod do
krematória bol sprevádzaný dychovkou, ktorá pripravila peknú rozlúčku.
Celý ceremoniál bol zložený z básní,
ale aj z dojemných a sem-tam aj vtipných príhovorov, ktoré boli sprevádzané nostalgickou hudbou a obľúbenými
piesňami nebožky basy. Samozrejme
nechýbali tetušky, ktoré sa prišli rozlúčiť so svojou vernou kamarátkou
a takmer celý čas nedokázali udržať
svoj úprimný a nefalšovaný plač. Ako
je zvykom, nasledovalo dedičné kosmažiť pečienku, krájať cibuľu, plniť nanie, v ktorom pozostalí zdedili podklobásy, hurky, tlačenku... Jednoducho, ľa svojich zásluh hodnotné predmety
mali sme o zábavu postarané. Pri tom z majetku svojej príbuznej. Potom závšetkom sme si však nezabudli zahrať verečné oznamy a na koniec, no teraz
a zaspievať. Muzika hrala pekne, no už naozaj na koniec, sme si s predstaveniekedy si dala aj oddych, a to bola chy- nými ešte zanôtili pár piesní a tak sme
ba. Vedúci hneď zavelil: „Keď zadarmo ukončili fašiangové slávnosti.
ješ, aspoň hraj“, a hudba pokračovala.
Myslím si, že môžem skonštatovať, že
Priebežne však samozrejme fungovalo tento deň bol nabitý mnohými neopaochutnávanie hotových produktov. Bez kovateľnými zážitkami, na ktoré mnotoho to predsa nemôže byť. Všetko sme hí z nás určite nezabudnú. Budeme na
zavŕšili bohatou a neopakovateľnou ve- túto zábavu spomínať ešte dlhé roky.
čerou.
Hop, pardon, povedal som zavŕšili?
Dávid Zahradník
Tak to teda vonkoncom nie.
a Frederik Mudrák
Zabudol som na začiatku spomenúť,
že k fašiangom, prevažne na
dedinách, patrí pochovávanie
basy. Je to symbolická rozlúčka so všetkými zábavami, ktorých symbolom je už spomínaný hudobný nástroj.
Zhodou náhod aj na Kapitulskej ulici �� dňa �. februára
���� opustila navždy tento svet
drahá občianka basa a našou
povinnosťou bolo ju dôstojne
pochovať. Obrad začal v dome
zosnulej, kde bola pripravená
a dôstojne a náležite upravená
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V predchádzajúcich číslach sme hovorili o ceste duchovného života k Bohu podľa sv.
Bonaventúru, a síce o ilúziách života viery. Tento život viery - ešte nábožensky pomýlený - by sa dal nazvať počiatočnou očistnou cestou (via purgativa iniziale).
Boh vedie dušu k osobnému životu
s ním, čo bude vlastne náplňou neba.
Skutočný duchovný život podľa sv. Bonaventúru sa začína až vtedy, keď duša
stretne Boha v nejakom zážitku, v ktorom pochopí aspoň čiastočne bezpodmienečnú lásku Boha, že Boh nás miluje,
aj keď si to nezaslúžime, a duša sa cíti
šťastná, že je milovaná Bohom. Tento
zážitok býva pri rôznych okolnostiach.
Môžu to byť vo chvíľach tichej modlitby,
na duchovných cvičeniach, pri adorácii,
ale aj na púti alebo v modlitbovom spoločenstve a podobne. Tento zážitok duša
prežíva ako osobné stretnutia s Bohom,
zážitok jeho lásky. Je to krásny zážitok
veľkej citovej útechy, ktorú si duša spravidla pamätá počas celého života.
Na našej kresbe, ktorá nás sprevádza
v týchto článkoch, je rozžiarená postavička už za vstupnou bránou hradu,
pretože duša už vstúpila do osobného
života s Bohom a začala žiť opravdivý
kresťanský život. Je zrejmé, že duša si
prinesie so sebou mnoho hriechov, nedokonalostí a chýb, ktoré ona v tejto
chvíli ešte málo vníma. Boh dušu miluje a chce ju od chýb očistiť. Duša sa
sama snaží usilovne očisťovať, premáhať svoje zlé sklony, bojovať proti hriechu. Toto úsilie duše svätý Ján z Kríža
nazýva aktívna očista duše. Keď Boh

vidí toto úsilie, prichádza jej na pomoc
svojou milosťou a spôsobuje �v. pasívnu očistu duše. Táto očista sa prejavuje
spravidla ako vnútorné utrpenie spôsobené tým, že duša lepšie vidí svoju úbohosť, nedokonalosti, a hriechy, a trápi sa
pre to. Neraz býva kvôli tomu aj veľmi
skľúčená, bojí sa, že Boh sa na ňu hnevá
pre jej hriechy a nevernosti, čo jej pôsobí
nemalé utrpenie. Tu sa už v duši rodí
pravá láska k Bohu, čo ona ešte sotva
pozoruje. Sem môžeme vsunúť myšlienku sv. Jána z Kríža, že keď sa duša trápi preto, lebo dosť nemiluje Boha, je to
znak, že ho už začína milovať. Keby ju
to netrápilo, znamenalo by to, že ho buď
ešte vôbec nemiluje, alebo ho už miluje
dokonale. V tomto období sa duši stáva,
že spácha aj ťažký hriech, ale snaží sa
už z neho rýchlo povstať, nezotrváva
v ňom dlho, ako to bývalo predtým. Na
tomto úseku duchovnej cesty je duša
utrápená pre svoje hriechy, ťaží ju to
a cíti sa pred Bohom ako veľký hriešnik
nehodný Božej lásky. Stáva sa, že veľa
aktívnych laikov skončí tu.
Môže nás napadnúť otázka, prečo sa
deje toto utrpenie? Skúsme si na ňu odpovedať spolu so sv. Jánom z Kríža:
Svätý Ján z Kríža používa veľmi pekný príklad v podobe surového mokrého
dreva, ktoré hodíme do ohňa.
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Začiatok opravdivého života s
Bohom
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Toto príslovie celkom dobre vystihuje vzťah medzi fyzickou a psychickou
kondíciou u človeka. Pokiaľ rozumová aktivita nie je dostatočne vyvážená nejakou fyzickou aktivitou, znižuje sa výkonnosť človeka v rozumovej oblasti.

Drevo spočiatku syčí, dymí a praská,
ale ešte nechce horieť. Až keď sa odstránia cudzie prímesi, samo sa stáva
ohňom. V tomto obraze je ohňom Boh
s jeho čistou a dokonalou láskou a duša
je tým polenom, ktoré má ešte v sebe
veľa prímesí cudzích Bohu: hriechy, sebalásku, pýchu a iné. Tento príklad nám
ukazuje, že duša, kým sa stane sama dokonalou v láske, sa očisťuje utrpením od
všetkého, čo je cudzie Bohu. Tento úsek
očistnej cesty znázorňuje na nákrese
s hradom tmavá postavička za vstupnou bránou a dlhá krivolaká cesta pred
ňou. Na druhom nákrese to znázorňuje
skľúčený človiečik, utrápený pre svoje
hriechy a úbohosti.
Je veľmi dôležité dospieť k ceste osvietenia, k duchovnému výstupu k Bohu.
Stáva sa to vtedy, keď duša pochopí
svoje opravdivé bytie: že je milovaným
hriešnikom. Dostaví sa opäť vnútorná
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útecha a duša je akoby nanovo vybudovaná. Na nákrese to znázorňuje tretia
postavička.
V najbližších číslach si povieme, aká
by mala byť očistná cesta z našej strany,
a pokúsime si dať odpoveď na otázky:
prečo sa umŕtvovať, čo treba umŕtvovať
a ako sa umŕtvovať? Bez umŕtvovania
niet postupu na ceste dokonalosti, podobne ako športovec bez namáhavého
úsilia na tréningu nemôže dosahovať
dobré výsledky.

Toto platí aj v Kňazskom seminári,
a najmä v skúškovom období. Však to
poznáte, celý deň iba sedíte a snažíte sa
dostať do hlavy nejaké vedomosti. Ak
si od učenia neoddýchnete paradoxne
nejakou fyzickou aktivitou, učenie sa
stáva, obrazne povedané, mučením.
Na odreagovanie od sedenia a učenia
je vynikajúci šport. V zime sa väčšinou nedá hrať náš tradičný stredajší
šport, ktorým je hokejbal. Preto sme sa
so spolubratmi rozhodli, že si skúsime
zahrať ľadový hokej.
O netradičnú akciu bol väčší záujem ako zvyčajne. Dohodli sme termín a vybavili prenájom štadiónu.
Niektorí seminaristi vedia korčuľovať
lepšie, iní horšie. Väčšina z nás sme sa
preto boli rozkorčuľovať na verejnom
klzisku, aj keď na preplnenom a slabo
upravenom ľade to nešlo úplne podľa

predstáv. O to viac sme sa tešili na profesionálne podmienky. No a očakávania sa naplnili. Síce náš výkon nebol
práve ako v NHL, my sme si tú hodinku užili plnými dúškami. A hlavne, že
sa nikomu nič vážne nestalo. Vďaka
Bohu. Akciu sme odvtedy zopakovali
ešte raz, a dúfam, že sa niekedy uskutoční opäť.
A na koniec všetkým prajem, aby
sme vždy vedeli správne vyvážiť starosť o telo so starosťou o dušu. Nikdy
na to nezabúdajme, pretože extrémy
sú nebezpečné. A nikto nechce, aby
sa prihodil nejaký úraz, či už vo fyzickej, alebo v duševnej oblasti. Lebo
stačí, že zanedbáme jednu z týchto oblastí a bude trpieť celý človek. Športu
zdar!

ŠPORT V SEMINÁRI

DUCHOVNÝ ŽIVOT

V zdravom tele zdravý duch

Daniel Kremnický

Moje bytie v uzdravení - láska Boha
bez podmienok; ja som milovaný.
Spracoval Ladislav Sebö pod
vedením otca špirituála
Jána Otrubu OFM-Cap
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Šé�uchár Adam Jones (Bradley Cooper) mal všetko, čo si len mohol priať. Svojou vinou však o všetko prišiel. S dvomi hviezdičkami od Michelina mal bývalý postrach
parížskych reštaurácií pocit, že mu patrí svet. Vždy robil veci po svojom a jediné, čo
ho zajímalo, bola dokonalá explózia chutí na tanieri. Teraz sa o to musí pokúsiť znovu –
otvoriť si vlastnú reštauráciu a získať nepolapiteľnú tretiu michelinskú hviezdu. Na to
však bude potrebovať získať na svoju stranu najlepší tím. Burnt je výnimočne vtipný
a emotívny príbeh o láske k vareniu a jedlu, o láske medzi dvoma ľuďmi a o sile druhej
šance. Takto sa dá v krátkosti charakterizovať táto zaujímavá ﬁlmová novinka.
Každý profesionálny kuchár sníva
o „hviezdičkách od Michelina“. Tieto
hviezdy majú pre kuchárov podobný
význam ako Oscar pre ﬁlmárov. Sú
zárukou kvality a šancu získať toto
ocenenie majú len skutočne špičkové
reštaurácie. André Michelin bol vlastník známej značky pneumatík a v roku
���� vydal prvého zo svojich sprievodcov, ktoré mali obchodným cestujúcim
pomôcť v prípade poruchy auta. V publikáciách boli uvedené servisy, ale aj
možnosti ubytovania a stravovania.
V roku ���� začal značiť dobré reštaurácie jednou, neskôr dvomi a potom tromi
hviezdičkami podľa prestíže.
Na prvý pohľad arogantný, no sympatický šé�uchár Adam chce získať
tretiu hviezdičku. Vlastne nie tretiu, ale
tri, pretože hviezdička nepatrí kuchárovi, ale je hodnotením celej reštaurácie.
Ešte som však nepovedal prečo tri, a nie
tretiu. Adam si po ťažkom detstve bez
matky kúpil jednosmernú letenku do
Paríža, kam prišiel za prácou ako mladý ambiciózny kuchár. Po desiatich rokoch bol najlepším kuchárom v celom
Paríži s dvomi hviezdami, ale pokazil
to. Musel odísť a povrávalo sa, že ho zavraždili. Po troch rokoch sa však objavil
v Londýne s túžbou získať tri hviezdič-
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ky. Tu, v tretej minúte, sa začína celý
príbeh, takže ak sa rozhodnete pozrieť
si ﬁlm, máte sa na čo tešiť. Nepovedal
som, ako sa to skončí?

Každý si na prvý pohľad všimne
úchvatnú kameru a strih ﬁlmu, ktorý
je dokonale synchronizovaný s hudbou. Zábery na prípravu jedla, ako sa
v sterilne čistej kuchyni vyhadzuje na
panvici či opeká, ukladá na tanier, polieva omáčkou a servíruje, v kombinácii
s dramatickou, no pritom ľahkou a sviežo radostnou hudbou, vás nadchnú, až
sa vám zastaví dych a zviera žalúdok, aj
keď ste pred chvíľou dovečerali.

Film je plný dynamizmu.
Jedna zmena strieda ďalšiu
a pritom v každej scéne zostáva dosť priestoru a času
na zamyslenie. Napríklad,
Burnt ponúka tému priateľstva i zrady, egoizmu
i spolupráce, pýchy aj pokorenia, kariéry aj rodiny. Je
tu však ešte jedna téma, ku
ktorej sa treba vyjadriť. Je to
orientácia niektorých postáv
na rovnaké pohlavie. Film
prezentuje dve nezávislé
postavy tejto orientácie ako
tolerované a schopné života.
Nikto ich za to neodsudzuje,
všetci ich rešpektujú, hoci za normálny
zdravý spôsob života to nik nepokladá.

Celý čas pozerania ﬁlmu prežívate
v nemom úžase prerušovanom smiechom nad vtipnými scénami, ktorých
vonkoncom nie je málo. Určite sa nebudete nudiť ani pri druhom či každom
ďalšom zhliadnutí ﬁlmu. Dospelý divák v ňom zakaždým nájde novú inšpiráciu a obohatenie. Len neodporúčam
pozerať ﬁlm s prázdnym žalúdkom!

RECENZIA

RECENZIA

Burnt

Poďme sa teraz pozrieť na hlbšiu
či vyššiu rovinu ﬁlmu, ako mám vo
zvyku. Neviem prečo hovorím o zvyku, keď toto je len moja tretia recenzia
v našom časopise. No nevadí, myslím,
že je to dobrý zvyk, hľadať podstatu,
zmysel či odkaz vecí.
Vo ﬁlme Burnt režisér John Wells
skvele spracoval charaktery postáv.
Typizácia aj individualizácia postáv sú
na vysokej úrovni. Náročnejší divák si
priam pochutná na prezentovaných osobnostiach a charakterových vlastnostiach.
Film odráža skutočnosť - realitu. Nijako ju neprikrášľuje
ani príliš nezatemňuje, čo sa
mi páči. Ukazuje dobré vlastnosti postáv, napríklad sebadisciplínu,
cieľavedomosť
a vytrvalosť ako pozitívne.
Na druhej strane zlé správanie odsudzuje a ironizuje.

Šimon Rábara
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Milí čitatelia. Rozhodli sme sa sprostredkovať vám, niektoré myšlienky z medzinárodnej konferencie, ktorú organizovala KBS v spolupráci s našou fakultou
na tému „Miesto katolíckej Cirkvi v postmodernej spoločnosti“.
Čo je postmoderná spoločnosť? Je
to ﬁlozoﬁcké označenie spoločnosti,
v ktorej práve žijeme. Naša doba sa dá
charakterizovať viacerými javmi. Prichádza po období modernizmu, keď
si ľudstvo myslelo, že odpoveďou na
naše existenčné otázky bude pokrok.
Obdobie dvoch svetových vojen a krutej nadvlády totalitarizmu na jednej
strane a ekonomického liberalizmu
na druhej nás však vyviedlo z omylu.
Naša doba je charakteristická sklamaním a rozštiepením názorov, a čo je
horšie, základných hodnôt. Postmodernizmus hlása zmes nekonzistentných
smerov. Ľudia sa snažia nájsť nového
spasiteľa v politikoch alebo „idoloch“
pop kultúry, keďže odmietajú z rôznych dôvodov pravého Spasiteľa. Naša
doba je poznačená aj silným egoizmom,
snahou pretlačiť „morálku silnejšieho“
a aj globálnym otepľovaním a demograﬁckými zmenami, vyplývajúcimi
priamo zo zamerania ľudí na vlastné
ego. Nemenné hodnoty boli nahradené kompromismi a rôznymi pseudohodnotami aj pod vplyvom médií. Ľudia sú často zmätení a túžia po nádeji,
ktorú im tento svet nemôže ponúknuť.
Cirkev má neľlahké poslanie byť majákom v tých búrlivých vodách.
Konferenciu slávnostne otvoril J. Ex.
otec arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Vo svojom úvodnom príhovore načrtol
témy, ktorými sa konferencia zaobe-

rala. Na úvod vystúpili aj apoštolský
nuncius na Slovensku J. Ex. Mario
Giordana a rektor Univerzity Komenského prof. Karol Mičieta. Zamýšľal sa
nad tendenciou ľudí hľadať hodnoty
u iných citoval sv. Jána Pavla II. a aj pápeža Františka.

Sériu prednášok odštartoval J. Em.
kardinál Carlo Caﬀarra, emeritný arcibiskup Bologne, s príspevkom nazvaným „Cirkev a človek utváraný túž-

bou, bez nádeje“. Otec kardinál uviedol
prednášku obrazom z Danteho Božskej komédie. Vergílius, ktorý sprevádzal Danteho Limbom, opísal stav
duší nasledovne: „bez nádeje“ odkázaný „vždy túžiť“. Peklo je teda miestom
večnej túžby, ktorá vyplýva z podstaty
bytia. Táto túžba nielenže zostáva nenaplnená, človek nemá už ani nádej.
Tento stav mu pripomína opis stavu
postmoderného človeka, s ktorým
Cirkev prichádza do kontaktu. Nádej
a túžba sú podľa neho „dva veľké motory slobody“, ktoré človeka pohýnajú
ku konaniu. Dráma ľudského bytia
je naplnená nepokojom, ako hovorí aj
svätý Augustín, a nedokáže ju naplniť
nič okrem nekonečna. Nepokojné srdce je príznak pozvania k Najvyššiemu
dobru. „Ak však osoba stratí nádej, že
sa táto túžba môže naplniť; ak sa ľudská bytosť vykorení zo svojej túžby aj
následné volanie po tom, aby sa jej Tajomstvo vyjavilo. Človek sa stane vo
svete bytia niečím absurdným, „neužitočným utrpením“. Postmoderného človeka prirovnal k „Tulákovi“ životom.
Ten na rozdiel od „Pútnika“ nemá cieľ,
nemá ani jednu túžbu, ktorá by ho deﬁnovala, pobehuje od skúsenosti ku
skúsenosti, ktoré rozdrobujú jeho život. Pútnik, aj keď na ceste môže zablúdiť, má smer, môže sa vrátiť. Bez Boha
je svet bez nádeje, pretože je podriadený tomuto svetu, osudu, alebo šťastiu.
Ohnutie túžby v postmodernom myslení má za následok, že táto už nie je
schopná preniknúť za konečný obzor.
To vedie k zúfalstvu a bezútešnosti existencie, alebo k pôžitkárskemu
kradnutiu si momentov, k večnému
„carpe diem“. Tomuto stavu nasvedčuje
„demograﬁcká zima“ v európskej populácii. Európa sama k sebe prechováva

podľa otca kardinála nepochopiteľnú
nenávisť, keď odmieta vlastné korene.
To sa prejavuje v neúčinnej imigračnej
politike. Druhým dôsledkom je nepochopenie svedomia. Podľa H. Newmana je svedomie miestom pôvodného
Zjavenia Boha človeku, miestom, kde
sa mu prvýkrát prihovára. Dnešná
koncepcia stotožňuje svedomie s vlastným názorom. To, čo si ja myslím, že je
správne, to, čo cítim, že je správne. Už
Sokrates upozornil na to, že ak má človek skazené svedomie, stratí skutočnú ochranu proti tyranii. Najväčšou
hrozbou je, že zavalení ťažkosťami zabudneme na interpretačný kľúč dejín,
ktorým je Kristus. On jej ich centrom
a mal by byť aj centrom nášho uvažovania. Kresťanstvo nieje len morálne
učenie. Cirkev by mala svetu ponúkať kerygmaticko-liturgickú odpoveď.
Nejde pritom len o podávanie akýchsi
informácií o minulosti. Kerygma je
živým a účinným Božím slovom, pri
ohlasovaní ide o stretnutie s osobou.
V súlade so sv. Jánom Pavlom II. vidí
dva najpálčivejšie problémy budúcnosti práve v ochrane rodiny a ľudskej
práce, ktorá sa v ekonomických systémoch stáva rezíduom.
Ako ďalší rečník vystúpil Jaime
Mayor Oreja, bývalý europoslanec za
Španielsko a súčasný predseda Federácie One of us. Táto iniciatíva najväčšia petícia, aká bola vôbec komisii
predložená, bola za podporu života.
Pán predseda vyjadril názor, že „kultúrny boj v Európskej únii má byť vedený
laikmi. Prehrávame ho nie �:�, ani �:�, ale
��:�. Začali sme dosť neskoro, ale lepšie
neskoro ako nikdy“.
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Miesto katolíckej Cirkvi v
postmodernej spoločnosti
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zeme či vozová hradba? Cirkev slúžiaca
verejnému blahu a Cirkev vystavená pokušeniu v sekularizovanej spoločnosti“.
Ako posledná prednášala na tému
„Rodina podľa Božieho srdca: prorocká
úloha Sociálnej náuky Cirkvi v súčasnom
svete“ generálna tajomníčka Federácie katolíckych rodinných združení
v Európe (FAFCE) Maria Hildingsson,
pôvodom zo Švédska. Opísala nám
úspech, ktorý zaznamenali, keď prvýkrát po siedmych rokoch neprešiel
LGBTI lobby zákon, proti ktorému sme
sa postavili aj my Slováci. Neprešiel o �
hlasov. „Máte v europarlamente �� poslancov, a z toho štyria vystupujú ako aktívni kresťania.“ Takto apelovala na nás,
aby sme prebúdzali spoločenskú zodpovednosť našich ľudí. Je nás tu väčšina kresťanov, ktorí si vážia základné
hodnoty, ale voliť do europarlamentu
išlo proporčne najmenej ľudí z celej
Únie. Poslali sme tam štyroch kresťanov, ktorí robia veľmi dobrú prácu, ale
mohlo by ich tam byť oveľa viac.
Na záver otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský všetkým poďakoval
a požiadal Jeho Eminenciu kardinála,
aby nám udelil požehnanie.
Peter Juhás

TAJNIČKA
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Ďalšou prednášajúcou bola profesorka Emília Hrabovec z našej fakulty.
Od prednášky „Európa očami Jána Pavla II. a Benedikta XVI.“ sme mali veľké
očakávania a musím potvrdiť, že sa
viac ako naplnili. Pani profesorka komplexne predstavila pontiﬁkáty oboch
týchto veľkých pápežov a ich postoj
k spoločnosti a cestu k pravej slobode, ktorú pre Európu videli. Ján Pavol
II. bol nadšený európskou integráciou
a spoločným rastom k slobode, odmietol však dichotómiu marxizmu a liberalizmu ako dvoch výsostných systémov. Liberálny kapitalizmus sa podľa
neho môže pre človeka stať ešte nebezpečnejším ako marxizmus. Podporoval
Európu v jej zápase o historickú pamäť
a identitu, podčiarkujúc dôležitosť jednoty Východu a Západu. Centrom jeho
úsilia bol návrat ku koreňom, návrat
ku Kristovi.
Benedikt XVI. pokračoval vo
„všetkých zásadných bodoch v líniách
svojho predchodcu“. Sv. Ján Pavol II. sa
viac snažil o zjednotenie európskych
národov po studenej vojne, kým Benedikt XVI. sa svojou ﬁlozoﬁcko-teologickou kultúrou usiloval predovšetkým
pochopiť, v čom obsahovo spočíva
európska identita. Nezdieľal celkom
eurooptimizmus svojho predchodcu, neváha nahlas priznať,
že aj európska kultúra môže
zaniknúť, vystupoval odvážne
proti morálke zredukovanej na
kalkul následkov. „Európa potrebuje prijať samu seba. Nemiluje
seba samu a vlastné kresťanstvo
ponúka za korisť.“
Nemecký politológ a publicista, doktor Andreas Pu�mann
vystúpil s prednáškou „ Soľ

VODOROVNE: A) PRVÁ ČASŤ TAJNIČKY B) Schránka slimáka - mesto v Arizone – chytal C) Vinič, zast. – zlodeji, po angl. – Alena, dom. D) Horlivý – obec pri
Žarnovici – topánky E) Nemecký básnik – Sud, po angl. – opytovacie zámeno F)
Dvojhláska – ženské meno – rakúske mesto G) DRUHÁ ČASŤ TAJNIČKY – spodok suda H) Rumunské mesto – kraj v Česku – žiaľ, po nem. I) Najlepší slovenský
sánkar – obyvateľ Samárie J) Inakšie – patriaca Anke – Ján, dom. K) Trpiaca námesačnosťou – vývojové štádium hmyzu L) Cesta – podoj – jednotka intenzívnej
starostlivosti – pohrebná hostina M) Matkina sestra – Slovenské národné múzeum
– ženské meno – ŠPZ Ružomberka N) ŠTVRTÁ ČASŤ TAJNIČKY
ZVISLE: �) Doba v druhohorách – zariskuj – orechy, po angl. �) Žalospev – Oldrich, dom. – roztok, odvar �) Vyživoval – prílivová vlna – ukazovacie zámeno �)
Talianka, po čes. – klamstvá – táraj �) Prezliekarne – darí sa mi – šerpa, po angl.
�) Nie priamo – ľahko, nárečovo – �) European Union – slovenské knižné vydavateľstvo – Erika, dom. – otázka na �. pád (datív) �) Čmeliak – TRETIA ČASŤ TAJNIČKY – Mňam, po holandsky �) Uvar – kolíše – objavia ��) Maď. mužské meno
– esperanto, skr. – Mária, dom. – uzdravuj ��) Čudoval sa – odbíjali – jasličky ��)
Medzinárodná policajná asociácia, angl. skr. – vedro, po špan. – turecký spevák ��)
Osobné zámeno – strelná zbraň – meno slovenského vynálezcu Jedlíka – azda ��)
Elena, dom. – obyvateľka východného Slovenska
POMÔCKY: YUMA, TARKAN, KOBLACH, BALDE, NINIS
Dp. Štefan Gago, diakon
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Poľsko čaká počas leta veľký sviatok viery mladých ľudí z celého sveta. Od 25. do 31.
júla 2016 sa stretnú na Svetových dňoch mládeže v Krakove. Slovenská oﬁciálna príprava odštartovala na Národnom stretnutí mládeže P15, ktoré sa konalo v lete 2015
v Poprade. Na štart nadviazalo septembrové spustenie desaťmesačnej duchovnej
prípravy s názvom Milosrdný rok. Nadväzuje na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva.
Zrod SDM
Ustanovenie Svetových dní mládeže bolo ďalším prejavom starostlivosti
o mládež, ktorú dnes už svätý pápež
Ján Pavol II. ukazoval od začiatku svojho pontiﬁkátu. Už počas inaugurácie
svojho pontiﬁkátu mladým povedal:
„Vy ste budúcnosť sveta, vy ste nádej
Cirkvi. Vy ste moja nádej.“ Ján Pavol
II. ��. marca ���� otvoril mládežnícke centrum San Lorenzo vo Vatikáne,
a keď o dva týždne neskôr vyhlasoval
mimoriadny svätý rok, prijal od mladých z tohto centra drevený kríž, ktorý
sa stal symbolom svätého roka. Počas
jeho ukončenia na Kvetnú nedeľu ��.
apríla ���� mládeži kríž vrátil, nech
putuje po celom svete ako symbol spásy a svedectvo ich viery. Mladí prosbu
prijali a rovnako prijali jeho pozvanie
do Ríma v roku ���� pri príležitosti
Medzinárodného roku mládeže, ktorý
ustanovila OSN.
Spomínané udalosti pápeža inšpirovali k organizovaniu pravidelných
stretnutí s mladými. Ich potrebu vysvetľoval pracovníkom Rímskej kúrie počas predvianočného stretnutia:
„Všetci mladí musia cítiť, že Cirkev za
nimi stojí. Preto Cirkev v jednote s Petrovým nástupcom cíti povinnosť voči
mladým celého sveta, povinnosť odpovedať na ich očakávania, odovzdať
im istotu, ktorá má meno Ježiš Kristus,
Pravdu, ktorou je Kristus, Lásku, ktorou je Kristus. A v tejto správe, ktorú
Cirkev adresuje výsadne mladým ľuďom, môžu nájsť dôkaz, že sú veľmi
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dôležití, pretože majú obrovskú hodnotu. Ich život je pre Cirkev vzácny.“
Hoci sa prvé stretnutie mladých
uskutočnilo len na úrovni diecéz, považujeme ho za prvý Svetový deň mládeže. Ján Pavol II. v homílii mladým
vysvetlil, čím podľa neho majú byť
dni mládeže či už v diecézach, alebo
na medzinárodnej úrovni: „Deň mládeže bude stretnutím s Bohom, ktorý
prostredníctvom veľkonočného tajomstva Ježiša Krista vošiel do dejín človeka. Je tu a chce stretnúť najskôr vás,
mladých,“ povedal v roku ����.

nebeského kráľovstva.
Prepojenie miesta najbližšieho stretnutia mládeže v Krakove s témou
stretnutia má pútnikov priviesť k lúču
milosrdenstva, ktorý od čias zjavenia
sestre Faustíne vyžaruje z krakovského pútnického miesta Lagiewniki na
celú Cirkev. Krakov je všeobecne známy ako svetové centrum úcty k Božiemu milosrdenstvu. Mladí ľudia, ktorí
prídu do Poľska, budú zaiste chcieť
navštíviť miesto zjavení, hrob sv. sestry Faustíny Kowalskej a sanktuárium,
teda miesto, kde sa svet zveruje Božiemu milosrdenstvu, čo uviedol do praxe
sv. Ján Pavol II. Zaujímavou skutočnosťou je, že obsah slov piateho blahoslavenstva zhŕňa aj prvé roky pontiﬁkátu
pápeža Františka, počas ktorých pápež
vynaložil veľké úsilie na to, aby Cirkvi
poukázal na lásku Boha k človeku a na
potrebu preukazovať si milosrdenstvo
navzájom.

ný odkaz miesta, kde sa konajú - teda
hosťovskej krajiny SDM. Hlavná téma
sprevádza mladých ľudí nielen v čase
príprav. Jej obsah bude prehlbovaný aj
počas podujatia: počas katechéz s biskupmi, ako aj v homíliách Svätého
Otca v termínoch centrálnych udalostí.
Poľsko privíta medzinárodné stretnutie mladých už druhýkrát, v roku ����
sa uskutočnilo v meste Čenstochová.

„Do Svetových dní mládeže v Krakove zostáva niekoľko mesiacov. Už teraz
však naplno pracujeme a pozývame
všetkých mladých, aby prišli do Krakova. Registrácia prebieha na stránkach
diecéz a reholí, ktoré sú dostupné na
oﬁciálnej slovenskej stránke SDM www.
svetovednimladeze.sk. Pozývame, stojí
to za to. S mladými intenzívne komunikujeme, najmä na sociálnych sieťach,
a zároveň ich pozývame k modlitbe za
toto dielo,“ hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity
Každé SDM, podľa zámeru ich inici- KBS, hlavný zodpovedný za koordináátora a patróna sv. Jána Pavla II., sú po- ciu výpravy zo Slovenska.
stavené na základe biblickej myšlienky,
ktorá spravidla nadväzuje na duchovTím SDM

SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE

SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE

Čakajú nás SDM v Krakove

Čo sú SDM?
Svetové dni mládeže sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje
Katolícka Cirkev. Spája mladých ľudí
z celého sveta - katolíkov, kresťanov
iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej
vôle. Predsedá im Svätý Otec a slávia
sa každé dva až tri roky. Naposledy sa
mladí stretli na tomto celosvetovom
podujatí v brazílskom Riu de Janeiro.
Mo�om najbližšieho stretnutia, ktoré
sa uskutoční v Krakove, sú slová Ježiša „Blahoslavení milosrdní, lebo oni
dosiahnu milosrdenstvo“ (por. Mt �, �).
Svätý Otec František zvolil ako mo�o
piate z ôsmych blahoslavenstiev, ktoré
Pán Ježiš vyslovil v kázaní na brehu
Galilejského jazera. Chcel tak zdôrazniť váhu slov Krista na tému podstaty
šťastia, pretože práve tieto slová sú srdcom učenia nášho Pána. Ježiš nám vo
svojom prvom kázaní zanechal osem
tipov postojov, ktoré privedú ľudí do
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RELAX

Vtipy
Začiatkom deväťdesiatich rokov, keď
mali ľudia dojem, že Svätý Otec
nevynechal pri svojich cestách žiaden
kút Zeme, koloval po Taliansku takýto
vtip:
- Aký je rozdiel medzi Bohom a
pápežom?
- No, Boh je všade, a pápež bol už všade.
Príde svätý Peter k Pánu bohu a pýta
sa ho:
- Pane Bože! Ľudia medzi sebou rozprávajú, že pre teba je miliardy rokov
jedna sekunda … je to pravda?
- Áno je, to áno.
- A sto miliárd dolárov zase jeden cent
však?
- Áno.
- Daj mi prosím jeden cent …
- Áno, za jednu sekundu.
Novomanžel sa pýta svojej ženy:
- Prečo už pol hodinu držíš tu sliepku
za krk?

- Varím!
- A to takto?
- No veď tu sa píše: Sliepku pol hodinu
mierne dusíme.
Blondínka začala jazdiť autom. Raz márne zápasila s malým priestorom v rade
zaparkovaných vozidiel. Náhodnému
okoloidúcemu sa jej uľútostilo a posunkami ju navigoval na parkovacie miesto.
- Veľmi pekne vám ďakujem, - povedala
blondínka.
Neznámemu mužovi však nepovedala,
že v skutočnosti sa pokúšala vyjsť von.
Dvaja železničiari sa rozprávajú:
- Počul si? Fero dostal hodinovú výpoveď.
A to len preto, že neoznámene vošiel do
šéfovej
kancelárie.
- Iba preto?
- No, je pravda, že on tam vošiel s lokomotívou...
Pripravil Ladislav Sebö

OBJEDNÁVKA ČASOPISU (marec 2016)
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.
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Tip: Objednávka rýchlo a jednoducho
na h�p://adsum.sk/objednavka/

