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Ďakujeme vydavateľstvu LÚČ.
Rovnako ďakujeme všetkým,
ktorí prispeli k vydaniu tohto čísla.
Dobrovoľné príspevky na časopis
ADSUM môžete posielať na uvedené číslo bankového účtu.

Milí čitatelia,
možno si ani neuvedomujeme, že zvláštny čas milosti, obdobie Svätého roku
milosrdenstva, sa dostáva
do svojej polovice. Keď sa
novinár Andrea Tornielli
pýtal pápeža Františka, čo
je to najdôležitejšie, čo má
veriaci v tomto roku prežiť,
povedal: „Otvoriť sa Božiemu milosrdenstvu, otvoriť
samého seba a svoje srdce,
dovoliť Ježišovi, aby mu vyšiel v ústrety tým, že s dôverou prikročí k spovednici.
A usilovať sa byť milosrdný
k druhým.“ Ako sme využili
túto šancu? Podarilo sa nám urobiť
si dobrú spoveď, prejsť svätou bránou? Ako sme na tom s preukazovaním skutkov milosrdenstva voči
druhým? Zmenili sme sa a menili
sme niečo vo svojom okolí? Ak nie,
vždy máme šancu vrátiť sa k Otcovi,
priznať chybu. Často však prepočujeme, že tým sa to nekončí, ale že
máme ísť a robiť podobne: byť milosrdní voči ostatným, ako je Boh
Otec voči nám. Ak sme sa zmenili,
musí sa zmeniť niečo aj v našom
bezprostrednom okolí. Každý deň
nám na to dáva množstvo príležitostí. Osamelých ľudí pribúda, niekedy
stačí len zdvihnúť telefón a venovať
druhému človekovi čas, nechať ho
vyrozprávať, počúvať to, čo sme počuli už sto ráz. Možno tým urobíme
„dvojitý“ dobrý skutok, lebo odbremeníme niekoho ďalšieho, kto tie
opakované ponosy počúva neustále.

ÚVODNÍK

„Otvoriť sa Božiemu milosrdenstvu“

Vzácne sú aj dobré rady, usmernenia či láskavé napomenutia, ktoré
sú prejavmi skutkov duchovného
milosrdenstva. Často váhame, lebo
nevieme, kde je pravda, a vtedy je
dobrá rada nad zlato. Netreba vymenúvať všetky možnosti. Stačí trochu všímavosti, vynachádzavosti
a každodenné situácie, do ktorých
sme ponorení, nám dávajú šancu
učiť sa byť milosrdnými.
Všetkým želám, aby zažili milosrdenstvo a boli milosrdní voči druhým. Zvlášť to však prajem našim
novokňazom, ktorí sa vysviackou
stávajú nástrojmi a sprostredkovateľmi Božej lásky ľuďom. Nech na to
nikdy nezabudnú. A my nezabúdajme vyprosovať si ďalších sprostredkovateľov Božích milostí. Veď Pán
prisľúbil, že o čo ho budeme prosiť
v jeho mene, dá nám.
PhDr. Oľga Gavendová, PhD.
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Drahí čitatelia, v dnešnom svete sa stretáme s množstvom rozličných chorôb, ktoré ohrozujú naše životy. S pribúdajúcim vekom nás opúšťajú fyzické sily a čoraz viac
si uvedomujeme vlastnú slabosť a smrteľnosť. Trpí naše telo i duša. Boh nás však
neopúšťa ani v našom utrpení a skrze svoju Cirkev nám prichádza na pomoc.
novi, ktorý sa stotožňuje so všetkými
chorými: „Bol som chorý a navštívili
Choroba sa smrť sú v Starom záko- ste ma“ (Mt 25, 36 ).
ne previazané s hriechom. Človek ich
však prežíva pred Božou tvárou, prosí
„Chorých uzdravujte...“ (Mt 10, 8)
si od Boha život a zdravie. Choroba
sa stáva cestou obrátenia a Božím odÚlohu uzdravovať dal Ježiš svojim
pustením sa začína uzdravenie. Izrael apoštolom a skrze nich aj celej Cirkvi,
spoznáva, že vernosť Bohu navracia keď ich vyslal ohlasovať príchod Boživot.
žieho kráľovstva. A hoci im výslovne
Nový zákon nám predstavuje Kris- neurčil, akým úkonom mali chorých
ta ako lekára, ktorý uzdravuje chorých uzdravovať (on sám najčastejšie uzdrakaždého druhu. Telesné uzdravenia voval vkladaním rúk a slovom), vieme,
sa však diali takmer vždy v spojení že tak konali aj prostredníctvom pos dpustením hriechov chorému, teda mazania olejom: „Oni šli a hlásali, že
s uzdravením duše. V evanjeliách vi- treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho
díme, ako Ježiš, bez ohľadu na to, ako zlých duchov, pomazali olejom veľa
hlboko je chorý človek ponorený do chorých a uzdravovali“ (Mk 6, 12
špiny hriechu, prichádza a odpúšťa tr- – 13). Zároveň vieme, že uzdravenia
piacemu hriechy, čím lieči aj jeho telo. sa mali diať aj vkladaním rúk na choKristus takto ukazuje, že Boh miluje rého (porov. Mk 16, 17 – 18). Apoštoli
človeka a chce ho spasiť. Zároveň nás preto po nanebovstúpení Pána a po
však učí, že utrpenie je cestou, ktorou zoslaní Ducha Svätého uzdravovali
budú kráčať tí, čo ho chcú nasledovať: spôsobom, ktorý opisuje svätý Jakub:
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie „Je z vás niekto chorý? Nech si zavosám seba, vezme svoj kríž a nasleduje lá starších Cirkvi; a nech sa nad ním
ma“(Mt 16, 24). Byť Kristovým učení- modlia a mažú ho olejom v Pánovom
kom neznamená neprežívať bolesť či mene. Modlitba s vierou uzdraví chochorobu. Znamená to aj v ťažkostiach rého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil
života vytrvalo nasledovať Boha a dô- hriechov, odpustia sa mu“ (Jak 5, 14
verovať, že nás neopúšťa ani v našich – 15). Katolícka cirkev spoznala v tomtrápeniach, skrze ktoré sa pripodobňu- to obrade jednu zo siedmich sviatostí
jeme jeho ukrižovanému Synovi. Sy- – sviatosť pomazania chorých.
Choroba a zdravie vo Svätom písme

Sviatosť chorých?
Pomazanie chorých je sviatosť osobitne určená na posilnenie chorých.
Už z 3. storočia sa zachovali svedectvá o omazaní chorých posväteným
olejom. Od 9. storočia nadobudlo pomazanie chorých slávnostný charakter,
často ho udeľovalo sedem kňazov počas siedmich po sebe idúcich dní, pričom chorého pomazali na rozličných
častiach tela. Zvykom bolo pomazať
sedem miest – oči, uši, nos, ústa, ruky,
nohy a nakoniec čelo alebo hrudník.
Zároveň však prišlo aj k nešťastnej

zmene chápania tejto sviatosti – začala sa považovať
za posledné pomazanie
spojené s viatikom, teda
s prijímaním Eucharistie
tesne pred smrťou. Namiesto chorého človeka sa
predmetom sviatosti stal
človek zomierajúci. Hlavný účinok sviatosti, uzdravenie a posila chorého, bol
zatlačený do úzadia, do
popredia sa dostalo odpustenie hriechov a trestov za
hriechy. Otcovia Tridentského koncilu (1545 – 1563)
vyhlásili, že pomazanie
je určené ťažko chorým
a redovšetkým tým, ktorí
sa blížia k koncu. Zároveň
vyhlásili, že túto sviatosť
môže prijať človek aj opakovane, ak upadne do iného nebezpečenstva smrti,
než bol, keď sviatosť prijal. Stále sa však nedokázali odpútať od vnímania
pomazania chorých ako
posledného pomazania, ktorého cieľom je očistiť dušu. Návrat k pôvodnému chápaniu pomazania chorých sa
uskutočnil na Druhom vatikánskom
koncile, keď sa v konštitúcii o posvätnej liturgii Sacrosanctum concilium
uprednostňuje názov „pomazanie chorých“ (porov. SC 73 – 75). V rovnakom
duchu vyšli aj nové Obrady pomazania chorých, ktoré 30. novembra 1972
potvrdil pápež Pavol VI. Cirkev teda
znovuobjavila svoje dedičstvo starostlivosti o rpiaceho človeka.

SVIATOSTI

SVIATOSTI
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„Je z vás niekto chorý?“
Sviatosť pomazania chorých
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ju prijať aj deti, podmienkou však je,
aby používali rozum v takej miere, že
Sám obrad sa skladá z úvodných si uvedomujú, že ich táto sviatosť môže
obradov, čítania Božieho slova, obradu posilniť. Ak je možné predpokladať,
pomazania a záverečných obradov. Pri že veriaci, ktorý upadol do bezvedopomazaní chorých sa používa olej po- mia alebo stratil schopnosť používať
žehnaný biskupom na Zelený štvrtok. rozum, by si inak prijal sviatosť prijať,
Obrad pomazania sa začína litánio- môže mu byť vyslúžená. Zosnulému
vými prosbami, potom kňaz v tichosti človeku však sviatosť pomazania chovkladá na hlavu chorého ruky. Nasle- rých nemôže byť udelená, je určená len
duje vďakyvzdanie nad požehnaným živým.
olejom alebo, ak takého niet, požehnanie iného rastlinného oleja. PožehnaÚčinky pomazania chorých
ným olejom kňaz pomaže čelo a dlane chorého, pričom používa formulu:
Katolícka cirkev učí, že účinkom svia„SKRZE TOTO SVÄTÉ POMAZANIE tosti pomazania chorých je milosť DuA RE SVOJE LÁSKAVÉ MILOSRDEN- cha Svätého. On odstraňuje viny i poSTVO NECH TI PÁN POMÁHA MI- zostatky po hriechoch, prináša útechu
LOSŤOU DUCHA SVÄTÉHO; AMEN. duši chorého a posilňuje ju, vzbudzuA OSLOBODENÉHO (OSLOBODE- júc v nej dôveru v Božie milosrdenstvo.
NÚ) OD HRIECHOV NECH ŤA SPASÍ Touto dôverou potešený, chorý ľahšie
A MILOSTIVO POSILNÍ; AMEN.
znáša útrapy choroby, odoláva pokušeniam diabla, a niekedy získava zdravie
Vysluhovateľ a prijímateľ pomaza- tela, ak to osoží duši. Druhý vatikánnia chorých
sky koncil navyše dodáva: Svätým pomazaním chorých a modlitbou kňazov
Sviatosť pomazania chorých môže celá Cirkev porúča chorých trpiacemu
platne udeľovať len riadne vysvätený a oslávenému Pánovi, aby ich pozdvikňaz a biskup. Prijímateľom môže byť hol a zachránil (porov. Jak 5, 14 – 16),
každý pokrstený, ktorý začína byť pre ba ich aj povzbudzuje, aby boli na osoh
chorobu alebo starobu v nebezpečen- Božiemu ľudu tým, že sa dobrovoľne
stve smrti, a to aj opakovane, ak cho- pridružia k utrpeniu Kristovmu a jeho
rý, ktorý prijal pomazanie znovu na- smrti (LG 11).
dobudne zdravie a opäť ťažko ochorie,
prípadne ak sa počas tej istej choroby
Drahí čitatelia, ak hľadáte posilu
táto choroba zhorší. Zároveň sa odpo- a otechu v chorobe či starobe, pozýrúča prijať túto sviatosť aj ľuďom, ktorí vam vás prijať sviatosť pomazania
sa pripravujú na operáciu, ktorej dôvo- chorých. Nepremárnite šancu načerpať
dom je závažná choroba. Takisto môžu z nevyčerpateľnej studne Božej lásky
pomazanie chorých prijať aj starší ľu- a milosrdenstva.
dia, ktorí značne upadli na sile, hoci
nemusia byť nebezpečne chorí. Môžu
Matej Pinkas

Otvorte brány Kristovi!
V nedeľu Dobrého Pastiera, ktorá v tomto roku pripadla na 18. apríla, sa celá
Cirkev osobitne modlí za duchovné povolania. Aj my spolu s ostatnými seminármi na Slovensku sme v túto nedeľu otvorili brány pre všetkých ľudí.

Prvým bodom nášho dňa bola latinská svätá omša v Katedrále sv. Marina,
ktorú slávil otec biskup Mons. Jozef
Haľko spolu s predstavenými Kňazského seminára. Po svätej omši sme sa presunuli pred zatvorenú bránu Seminára,
ktorú po krátkom príhovore slávnostne
otvoril otec rektor Mons. Daniel Ižold
a otec prefekt Milan Puškar. Možno
nejeden návštevník uvažoval, prečo sa
stretáme pred zatvorenou bránou, veď
je deň otvorených dverí. Chceli sme sa
aspoň na chvíľu podeliť o pocit, keď

DOD

SVIATOSTI
6

Obrad pomazania chorých

sme aj my terajší seminaristi prvýkrát
prešli bránou seminára, plní očakávaní, vízií nepoznaného. Po vstupe do
seminára mali naši návštevníci možnosť v sprievode seminaristov prejsť
sa priestormi a zákutiami seminára.
Prehliadka sa začínala na prvý pohľad
v najdôležitejšej miestnosti pre seminaristu, v jedálni, no nie je to pravda. Najdôležitejšia miestnosť celého seminára
je na prvom poschodí. Tým miestom je
naša kaplnka Povýšenia sv. Kríža.

7
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miestnosti spojené so službou seminaristov – zvukáreň, tlačiareň a infirmárka. O dvanástej sme sa stretli v jedálni
na obede pripravenom našimi kuchármi.

DOD

DOD
Priestor pre nás bohoslovcov veľmi
vzácny a posvätný, kde sa konfrontujeme so sebou samými a snažíme sa
rozpoznávať to, čo od nás Pán čaká.
Ako sa hovorí, že kňazský seminár je
srdcom diecézy, tak srdcom
seminára je kaplnka. Ďalej
mali návštevníci možnosť
vyjsť na druhé poschodie
a prejsť si priestory fakulty, naše učebne. Na druhom, ale hlavne na treťom
poschodí návštevníci našli
ubytovacie priestory nás
bohoslovcov, kde si každý
seminarista po celom dni
môže povedať: dobrý boj
som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Boli otvorené aj všetky

Po obede už bola v kvadrume pripravená diskusia s hosťami, otcom biskupom Mons. Jozefom Haľkom a profesorom MUDr. Vladimírom Krčmérym.
Profesor predstavil dielo a prácu Vysokej školy svätej Alžbety v krajinách
tretieho sveta. Zároveň sa diskutovalo o aktuálnych témach spoločnosti.
Po diskusii nasledovalo v obnovenej
aule Benedikta XVI. premietanie filmu s ázvom Maui chuapec
z Radošovec. Je to amatérska
snímka nakrútená podľa
knihy o Kájovi Maříkovi,
ktorú napísala spisovateľka
Marie Wagnerová pod pseudonymom Felix Háj. Film
mal veľký úspech. Ukazuje
príjemné prostredie obce
Radošovce, krásy okolitej
prírody a predstavuje život
našich starých otcov a mám.
Na záver nášho Dňa otvorených dverí sme sa zišli v seminárskej kaplnke na mod-

litbu korunky Božieho
milosrdenstva pred
vyloženou Oltárnou
sviatosťou, po ktorej
otec arcibiskup Mons.
Stanislav Zvolenský
požehnal nový obraz
sv. Jozefa venovaný
pre našu kaplnku.
Deň
otvorených
dverí je pre seminaristov vždy dňom veľmi
obohacujúcim, lebo
máme možnosť stretnúť sa s vami, našimi
terajšími, ale možno
aj budúcimi farníkmi.
Preto aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým vám, ktorí ste sa na našom dni otvorených dverí v seminári
zúčastnili a obohatili ste nás svojou
prítomnosťou. Ďakujeme za každú
jednu vyslovenú modlitbu za nás a za
naše povolanie. Tiež aj my sa modlíme
na úmysly, ktoré ste nám tu zanechali.
Tešíme sa na vás niekedy nabudúce.
Tomáš Kišoň
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Volám sa Dominik Kasáš. Mám 22 rokov a pochádzam z Dunajskej Lužnej. Vyrastal
som v praktizujúcej kresťanskej rodine. Rodičia ma prví priviedli do chrámu a dali
pokrstiť.

Povolanie zasvätiť svoj život Pánovi som pocítil, keď som mal 12 rokov.
Bolo to v čase, keď som práve začínal
miništrovať. Stáť blízko pri oltári a slúžiť bol pre mňa úžasný zážitok a udalosť, na ktorú som čakal a tešil sa celý
deň. Ďalším darom od Pána bolo spoločenstvo mladých Klub Ostrov. Spoznal som tam mnoho mladých ľudí
zapálených pre Krista. Organizovali
sme výlety, tábory, modlitebné stretnutia a trávili sme spolu dobrý čas.
10

Cítil som, že ma to napĺňa a posúva
bližšie ku Kristovi. Keď si dnes uvedomím, koľkí mladí nemajú takúto možnosť, tak chcem so žalmistom povedať:
,,Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak
zázračne.“
Po absolvovaní gymnázia som stále
cítil a vnímal v sebe túžbu zasvätiť sa
Pánovi. Keďže u nás vo farnosti pôsobí
rehoľa dominikánov, skúmal som v sebe, či rehoľa, alebo kňazský seminár.
Rozhodol som vstúpiť do rehole. Tento

krok bol aj dosť náročný, lebo bolo potrebné odpútať sa od rodiny, priateľov.
Som vďačný za skúsenosť rehoľného
spôsobu života a za možnosť spoznať
mnohých bratov. Po odchode z noviciátu som sa zamestnal a ďalej skúmal,
čo naozaj Pán odo mňa chce. V tomto
čase akoby intenzívnejšie dozrelo moje
povolanie stať sa kňazom. Vidím naozaj Božiu Prozreteľnosť v tom, ako mi
Boh neustále posielal a posiela ľudí, či
už rehoľníkov, kňazov alebo priateľov,
ktorí mi ukazujú, ako autenticky a živo
prežívať vzťah s Bohom. Práve v tomto
jubilejnom roku Milosrdenstva si viac
uvedomujem, ako Boh ku mne prejavoval milosrdenstvo prostredníctvom
rôznych konkrétnych situácií. Veľkým
vzorom a príkladom vytrvalosti i v
čase nesenia ťažkého kríža mi je pápež sv. Ján Pavol II. Práve dnes, keď
sa mnohí snažia kríže odstrániť, mi me svoj kríž a nasleduje ma.“ A tak si
rezonuje Ježišova výzva: ,,Kto chce ísť uvedomujem, že toto povolanie si vyza mnou, nech zaprie sám seba, vez- žaduje obetu a odvahu svedčiť aj tam,
kde je pre ľudí kríž pohoršením. Dva
hlavné piliere, okrem sviatosti zmierenia a Eucharistie, sú pre mňa adorácia
a modlitba posvätného ruženca. Panna Mária, jej ochrana a pomoc, mi tak
často pomáhajú na ceste za Ježišom.

SVEDECTVO PRVÁK

SVEDECTVO PRVÁK

„Hľa prichádzam, Pane, chcem
plniť tvoju vôľu“ (Ž 40)

Čas v seminári letí veľmi rýchlo, ale
odkedy som sem nastúpil, vnímam,
že toto miesto je Bohom požehnané.
Práve čas, ktorý je darom od Boha, sa
snažím využiť na modlitbu a štúdium,
veď je to najlepšie využitý čas. Aj vás,
milí čitatelia, prosím o modlitby, aby
sme vedeli Bohu povedať každý deň
áno a raz sa stali svätými kňazmi.
Dominik Kasáš
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V dňoch 7. až 14. apríla sme sa niekoľkí z nášho diakonského ročníka zúčastnili
púte vo Svätej zemi. Pohýnala nás nielen zvedavosť vidieť a poznať dosiaľ nepoznané, ale najmä túžba pripomenúť si udalosti našej spásy na miestach, kde
sa skutočne odohrali, keď náš Pán žil ako človek na tejto zemi.
Z časových dôvodov sme
ako spôsob putovania pred
„pešibusom“ alebo somárom uprednostnili lietadlo,
ktoré nás doviezlo do Tel
Avivu. Odtiaľ nás skúsený
vodič autobusu, kresťan
Samir, odviezol do hotela
v Betleheme, kde sme mali
byť ubytovaní. Toto mesto,
ktoré kedysi nemalo miesta pre prichýlenie Svätej
rodiny, má teraz ubytovacích kapacít nazvyš. Otázkou je však, či majú ľudia
pre Boha miesto vo svojich
srdciach, keď tu vládne
atmosféra strachu a nenávisti. Kresťania, ktorí tu
žijú, nám hovorili o svojej ťažkej životnej situácii
a diskriminácii zo strany
ostatných
náboženstiev.
Práve v Betleheme, kde
prišiel Kristus na tento
svet, sa začalo aj naše putovanie.
Návštevou Pastierskych polí s kostolom, Kaplnky mlieka a najmä
Baziliky Narodenia sme si pripomenuli „veľkú radosť, ktorá patrí
všetkým ľuďom“ (Lk 2, 10) – narodil sa Dobrý Pastier, Ježiš Kristus.

V Jeruzaleme, v meste najviac
spojenom s udalosťami spásy, sme
strávili dva dni. V duchu sme
sprevádzali Ježiša Krista od chvíle,
keď ho zástupy vítali palmami pri
Betfage, cez udalosti Poslednej večere až po agóniu a jeho zatknutie
v Getsemanskej záhrade, keď začí-

na za nás trpieť. Približne na mieste odsúdenia Krista Pilátom stojí
kostol, kde sme slávili svätú omšu,
aby sme sa potom vydali symbolickou via crucis ulicami mesta, kde
sme si pripomenuli jednotlivé zastavenia krížovej cesty. Táto cesta
nás doviedla až do baziliky Božieho hrobu, ktorá stojí nad miestom
smrti Pána, ako aj nad prázdnym
hrobom. Niekoľkominútová meditácia pred hrobom, v ktorom nikto
neleží, bola pre mnohých z nás veľmi silným zážitkom. Hrob je opustený, lebo Pán žije, a my sme v srdciach spievali radostné Aleluja.
V Jeruzaleme sme navštívili aj
múr nárekov, pri ktorom sme prosili za Židov, ktorí sem chodia plakať nad zničením chrámu, ale aj
za všetkých, ktorí Krista odmietajú. Prosili sme však najmä sami za
seba, aby sme spoznali „čas Božieho navštívenia“, aby sme boli citliví na jeho hlas uprostred ruchu
tohto sveta. Aj toto Božie mesto,
ktorého názov znamená „mesto
pokoja“, je dnes totiž mimoriadne rušné a nepokojné, a preto si
miesto na stíšenie bolo treba hľadať.
Dva dni našej púte sme strávili v Galilei, ktorá leží severne od
Judey a je miestom Ježišovho detstva a dospievania, ako aj dejiskom
väčšiny jeho verejného účinkovania. V tichu nazaretskej baziliky
sme kontemplovali tajomstvo Vtelenia, na brehu Genezaretského

jazera sme si zase pripomenutím
povolania učeníkov pripomenuli genézu nášho vlastného povolania. Veľmi silné boli aj miesta
v prírode: vrch blahoslavenstiev,
hora premenenia i miesto obnovenia krstných sľubov v Jordáne.

SVÄTÁ ZEM

SVÄTÁ ZEM
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Po stopách nášho Majstra...

Ďalší deň sme prežili v judskej púšti, navštívili sme Kumrán,
Massadu a potom sme sa okúpali
v Mŕtvom mori. Púšť napriek tomu,
že je vyprahnutá a nehostinná, je
miestom prípravy na povolanie
tak pre Jána Krstiteľa, ako aj pre
samého Ježiša. Posledný deň sme
navštívili Betániu s hrobom Lazára, ako aj prímorské mesto Joppe,
ktoré sa spája so životom apoštola Petra. Ešte posledný pohľad na
nádheru Stredozemného mora a už
sme smerovali na letisko. Naša púť
sa skončila, ale vďačnosť Pánovi
zostáva. Takisto aj naša snaha počúvať Božie slovo a uskutočňovať
ho, kráčať v šľapajach svojho Majstra v našom každodennom živote.
6. ročník
13

Ktosi prirovnal ľudský život otvorenej knihe. Keď sa človek narodí, listy knihy sú
čisté, nepopísané, a postupne každým dňom sa jeden list napíše. Sú chvíle, keď je
vhodné prelistovať túto knihu. I kniha môjho života je pestrá, je tam krasopis i veľké
machule, nedokončené vety i slová navyše. Na konci svojej prípravy v seminári a na
prahu kňazskej vysviacky sa i ja chcem do nej pozrieť a svedčiť, „aké veľké veci mi
urobil Pán“, ako obdivuhodne píše knihu môjho života aj napriek tomu, že tam ja
pridávam machule a pravopisné chyby mojej slabosti a hriešnosti.

Na úvod musím poznamenať, že
cesta môjho povolania nie je spojená
s nejakým mimoriadnym obrátením
alebo znamením. Je to normálna
14

cesta, ktorá sa určite
začala už svedectvom
viery mojich rodičov.
Otec a matka prijali
sedem detí a snažili
sa vychovávať nás vo
viere. Už od kolísky
som sa oboznamoval
s biblickými príbehmi
a učil sa modliť k ánu
Bohu. Veľmi som
vďačný za pekné detstvo a skvelé vzťahy
medzi nami súrodencami, ktoré sú aj dnes
stále rovnako dobré,
ak nie ešte lepšie. V
určitej etape sa u nás
sa zvyklo hrávať na
„svätú omšu“, do ktorej sa spolu so mnou
rôznym spôsobom zapájali aj moji mladší
súrodenci („kňazom“ som bol samozrejme ja ). Dôležitou stranou
môjho života bol deň, keď som začal

miništrovať v našom farskom kostole. Vtedy sa niečo v mojom živote
zmenilo a a som zrazu pocítil silnejšie ako predtým Božie volanie
k nasledovaniu. V tom čase som si
veľmi obľúbil životopis sv. Jána Bosca. Obdivoval som ho a chcel som
byť ako on.
Obdobie štúdia na gymnáziu mi otvorilo nové obzory a myšlienka na kňazstvo išla do úzadia.
Okrem školy, ktorej som sa však venoval len okrajovo, som sa zaujímal
o chovateľstvo. Začal som chovať
včely a mojím snom bolo mať peknú
ženu a veľkú rodinu a bývať niekde
na samote v objatí prírody. V tom
období sa mi páčilo aj jedno dievča,
s ktorou sme mali veľa spoločných
záľub. Boh to však so svojím volaním myslel vážne a opäť sa prihlásil
do môjho života. Bolo to práve cez
kňaza neďalekej farnosti, ktorí začal nás mladých z okolia brávať do
Tatier, na turistiku i spoločnú prácu. Popri týchto aktivitách a zábave
mi však pomáhal pýtať sa, čo chce
odo mňa v živote Boh. Nezabudnuteľné boli najmä duchovné cvičenia
nad podobenstvom o márnotratnom synovi, kde som sa sám cítil
v koži toho syna, ktorý na Otcovu
lásku odpovedal tým, že si robil, čo
chcel. A tak som opäť začal vážne
rozmýšľať nad zasvätením Kristovi.
Až napokon v jedno ráno som mu
povedal svoje „áno“.
Listy môjho seminárskeho
života sú popísané pomerne husto.
Je v nich veľa pekných vecí – tiché

chvíle prežité s Bohom, stretnutia
a spoločné akcie so spolužiakmi
a priateľmi... Aj predstavení a spolubratia sa určitým spôsobom podpísali pod moju cestu povolania, za
čo im všetkým ďakujem. Vidím však
mnohé vlastné zlyhania, mnohé kríže a ťažkosti aj obdobia tmavej noci
a znechutenia, keď som už-už chcel
odísť, zmeniť rozhodnutie a opustiť
začatú cestu. Vtedy mi veľmi pomohli spovedníci a hlas Božieho
slova: „Stačí ti moja milosť, lebo sila
sa prejavuje v slabosti“ (2 Kor 12, 9).
Iste som vtedy i vďaka modlitbám
mnohých známych i neznámych
ľudí prekonal krízy a úskalia, ktoré
ma čakali na tejto ceste. Aj títo ľudia
patria k môjmu povolaniu.
A tak napokon, po pohľade
dozadu na popísané stránky upieram svoj pohľad dopredu. Čakajú
ma biele stránky, i keď neviem, koľko ich bude. Prosím však, aby som
bol verným kňazom a dobrým nástrojom v Božích rukách.
„Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu,
než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím“ (Ž 4, 8), tak sa modlíme každú
sobotu večer v modlitbe pred spaním. Tento môj obľúbený citát hovorí o radosti srdca, ktoré, aj keď nemá
toho veľa, prežíva Božiu prítomnosť. O tejto radosti chcem svedčiť
a pozývať k nej ľudí, s ktorými sa
budem stretať. Preto zahŕňam do
svojich modlitieb svojich budúcich
farníkov aj všetkých verných čitateľov časopisu Adsum.

SVEDECTVO ŠIESTAK

SVEDECTVO ŠIESTAK

Chválim ťa, Pane, že obdivuhodne píšeš knihu môjho života...
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Táto kniha nie je odpoveďou, ale sprievodcom pre tých, ktorí sú v temnote. Je
o om, že život pokračuje ďalej aj napriek temnote, o prežití a využití temných období života na rast. V tom, čo hovorím, nie je nič nové. Pokúsim sa vysloviť nie odpoveď, ale riešenie, ktoré sa nachádza v evanjeliu a v životoch veľkých svätcov, hrdinov a hrdiniek, v životoch obyčajných statočných ľudí, ktorých všetci poznáme.
Pre tých, čo zápasia s tajomstvom zla, bolo napísaných už mnoho sprievodcov. Je
to téma väčšiny veľkých literárnych diel. V každej generácii sa však táto otázka
opäť vracia, každý vek má svoje vlastné temné pozadie, na ktorom sa odohráva
boj a k jeho zmyslu sa treba dopracovať. V každej dobe sa muži, ženy i deti pýtajú
nielen: „Prečo?“, ale aj: „Ako to urobiť, aby som povstal z temnoty?“

Autor Benedict J. Groeschel
bol členom Komunity bratov
františkánov z Obnovy v uchu
Svätom, reformovanej podľa
kapucínskej tradície. Pôsobil ako riaditeľ oddelenia pre
duchovný vývoj Newyorskej
arcidiecézy a ako profesor pastoračného poradenstva v Seminári sv. Jozefa v Dunwoodie,
New York. Je autorom viacerých kníh z oblasti spirituality a pastoračného poradenstva.
Ako som jeho slovami v úvode
naznačil, táto recenzia nie je
ako iné, ktoré som už mal možnosť napísať. Nebudem rozoberať tému, dej, postavy, postoje,
myšlienky. Chcel by som len
urobiť reklamu. Viem, že dnes
sa reklama považuje za niečo
rušivé a otravné, ale ja chcem
spraviť dobrú reklamu. A takých veľa nebýva.
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Už po prvých stránkach knihy
som si myslel: „Ako to môže vedieť?“ „Ako to, že autor pozná môj
život, moje trápenia, problémy...“
Tak som nedočkavo prevracal strany
s túžbou po riešeniach, zvedavý na jeho názor. Avšak
po čase som si uvedomil, že
na to musím prísť sám a autorov pohľad je len pomôckou, návodom, ako nájsť
cestu von z tmavej izby. No
niekedy zistíme, že stačí zložiť si slnečné okuliare a vet
je hneď krajší. Tým, čo bráni svetlu, aby sa dostalo do
našej duše, sme my, naše nesprávne túžby, prílišný egoizmus a relativizmus. Žijem
predsa svoj jedinečný život
a musím ho pevne uchopiť
do svojich rúk a zároveň
odovzdať do tých Božích.
Keď sú ohrozené naše istoty,
na ktoré sa tak spoliehame,
keď je ohrozené naše zdravie, rodina, práca, život, práve vtedy, na dne,
pochopíme zmysel života a budeme
môcť začať odznovu. Veľmi mám
rád výrok z jedného filmu režiséra
Christophera Nolana: „Prečo padáme? Aby sme sa naučili, ako sa
zdvihnúť.“
Najviac sa mi páčila myšlienka
o milosrdenstve v záverečnej časti
knihy. V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva sa to hodí.
Ak máme dlhodobý pocit, že žijeme

v temnote a niečo nie je v poriadku, no nevieme čo, musíme vyjsť zo
seba. Tým, že pomáhame núdznejším okolo nás, zabudneme na seba.
No milosrdenstvo má aj liečivý úči-

RECENZIA

RECENZIA

Povstať z temnôt

nok. Nemyslím len fyzickú pomoc
druhým. Aj odpustenie či odprosenie brata a vnútorný obrat z hnevu
na pokoj zmenia zlú komunikáciu
na láskavé a milé slovo.
Túto knihu naozaj odporúčam.
Každý si v nej môže nájsť návod
na pomoc. Odpovede, ktoré mu pomôžu skúmať a nájsť zmysel života,
utrpenia, lásky a nakoniec i milosrdenstva.
Šimon Rábara
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,,Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Jn 15, 16)

1.
Drahý brat diakon! Keď sa
na konci svojej seminárskej púte
obzrieš dozadu, za čo konkrétne si
najviac vďačný?

rade je to láska. A to k Bohu a ľuďom, ku ktorým budem poslaný.

3. Nech sa neboja prijať Božie povolanie a vstúpiť na cestu ku kňaz2. Čo je podľa teba najdôleži- stvu. Nikto netvrdí, že je to ľahké,
tejšie v živote pastoračného kňaza, zvlášť v súčasnej dobe. Ale zároveň
ako si predstavuješ svoju kňazskú je to veľmi pekná cesta, cesta vedúslužbu?
ca k Bohu. Cesta, počas ktorej môže
človek pomôcť aj iným nájsť správ3.
Často sa modlíme za nové ny smer ich života.
duchovné povolania. Čo by si odkázal budúcim študentom teolóŠtefan Gago
gie, zvlášť mladým, ktorí sa roz(Trnavská
hodujú pre kňazské povolanie?
arcidiecéza)
1.
Seminár bol šesť
rokov miestom
mojej
formácie. Som za ňu
vďačný Pánu
1. Som vďačBohu i predný za každú
staveným. Nuž
jednu chvíľu,
a konkrétne...
ktorú som preNa nástenke v ašej spoločenskej
žil v seminámiestnosti bol nápis: „Seminár neri. Za všetky
stojí na poriadku, ale na vzťahoch.“
stretnutia s BoSom vďačný, že ma seminár učil
hom, za všetko,
vzťahom, vzťahu s Kristom, ale aj
čo som sa naučil. Som vďačný aj s ľuďmi, že som mohol žiť v spoloza všetkých ľudí, ktorých som mal čenstve s druhými. Preto som vďačmožnosť stretnúť a spoznať tu v se- ný za priateľské vzťahy, i za vzťahy
minári. Ďakujem za všetky priateľ- vybojované a ťažké, i za neúspechy,
stvá a spoločné chvíle.
lebo tie ma často posunuli ďalej
a učili ma nespoliehať sa na svoje
2. To, čo považujem za najdôleži- sily, ale na Boha. Seminár ma vietejšie, sa budem snažiť aj vo svojom dol k zodpovednosti pred Pánom
kňazskom živote prežívať. V prvom za čas i za zverené úlohy. Bola to
Roman
Bako
(Bratislavská
arcidiecéza)

škola vernosti v „malých veciach“,
za ktorú veľmi ďakujem.
2.
Láska je najdôležitejšia v živote každého človeka. A v živote kňaza? Láska na prvom mieste
k Bohu – preto chcem veľmi zápasiť
o chvíle modlitby a adorácie. Ľuďom
by som chcel lásku vyjadriť otvorenosťou voči všetkým a službou podľa ich skutočných potrieb. Neviem,
kam sa dostanem, ale viem, že tým,
ktorí milujú Boha a ľudí, všetko slúži k dobrému.

si uvedomujem, že mnohé, aj nie
úplne príjemné zážitky mali svoje
miesto v živote a v mojej ceste za
kňazstvom a dnes som za ne vďačný. A určite som veľmi vďačný za
vzťahy, ktoré som mohol za tieto
roky nadviazať, či už so spolubratmi, predstavenými alebo s ľuďmi,
ktorých som stretol v rámci praxe,
na ktorú som bol poslaný. V prvom
rade však to bol čas prehlbovania
vzťahu s Bohom a stáleho „hľadania jeho tváre“.

3.
Pri písaní týchto riadkov sa
pozerám na obraz v mojej izbe, na
ktorom je znázornené povolanie
mýtnika Matúša. On mal svoju slabosť a okolie nemalo o ňom vysokú
mienku – Ježišovi však stačilo, že
chcel ísť za ním a meniť sa v jeho
škole. Ako sa ukázalo, Matúš spravil výhodnú investíciu. Preto každý, kto počuje hlas povolania, nech
neváha vykročiť za Pánom, lebo on
sa vo veľkodušnosti zahanbiť nedá.
A dôležité je aj nedať sa znechutiť,
keď niečo nejde ľahko a rýchlo, keď
narážame na problémy v nás i kolo
nás. Boh je vždy väčší ako náš problém.

2.
Dôležité je vedieť počúvať.
Počúvať Boha aj ľudí. A stále mať
na pamäti, že nie ja som ten, kto má
vyriešiť problémy sveta, ale Boh je
ten, kto pomáha a chce konať aj cezo
mňa. Preto mu nechcem stavať prekážky tým, že budem presadzovať
svoje plány a vízie, ale vždy chcem
s pokorou hľadať, čo On chce v tejto
konkrétnej situácii a pri tomto konkrétnom človekovi. Svoju dôveru
neopierať o seba, svoje schopnosti,
vedomosti, ale vždy ju smerovať
k Bohu a vyprosovať si svetlo Ducha Svätého.

3.
Odkázal by som im, že to
stojí za to. Možno to obdobie rozJán Holos
hodovania je náročné, a aj potom
(Bratislavská
prídu rozličné skúšky a možno poarcidiecéza)
chybnosti, ale toto dobrodružstvo
s Pánom je naozaj krásne . Ak ich
1.
Ve c í ,
Pán volá k nasledovaniu v kňazstve,
za ktoré som
napriek všetkým ťažkostiam života,
vďačný, je veľtu nájdu šťastie a naplnenie. Nemi veľa a ťažko
mám rád, keď ma niekto akože ľuje asi vybrať
tuje, že som si vybral ťažké povolajednu konkrétnie. Nemyslím si, že existuje nejaké
nu. Celý čas
ľahké povolanie, ak to človek myslí
seminárskej
naozaj vážne. A keď človek ide po
formácie je daceste, na ktorú ho volá Boh, dostane
rom, ktorý vie
aj silu, aj milosť na to, aby prišiel do
človek len ťažko dostatočne oceniť, cieľa. Preto sa netreba báť, ale krákým nedospeje ku koncu. Spätne čať...
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Rozhovor s novokňazmi
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1.
S o m
vďačný
za
to, že som tu
mohol
zažiť
CHVÍLE, ktorým nemôžem
dať iný prívlastok
ako
POŽEHNANÉ. Keď to rozmením
na drobné, mám na mysli všetky
každodenné stretnutia s Pánom, ale
aj s bratmi bohoslovcami, predstavenými, kňazmi, so zasvätenými
osobami i s laikmi, ktoré priniesli
do môjho života mnoho dobrého a
pomohli mi počas týchto rokov napredovať.

Martin
Mosný
( Brat i sl avská
arcidiecéza)

1.
Za povzbudenia. Za
situácie zoslané mi Bohom,
za ľudí poslaných mi Bohom, za slová
týchto ľudí, ktoré ma povzbudzovali na šesťročnej ceste seminárom.
Bez Božích milostí a bez ľudí, ktorými Pán v mojom živote pôsobil,
by moje „seminárske dozrievanie“
bolo omnoho ťažšie a ktovie s akým
koncom. Verím, že Pán vo svete
pôsobí najmä cez ľudí. Práve druhí
ľudia mi pomohli prekonať ťažké
chvíle počas formácie a s nimi som
2.
Myslím si, že v živote pas- prežíval aj najkrajšie chvíle. A teda
toračného kňaza je najdôležitejšie som vďačný najmä Pánu Bohu za
to, čo je asi najdôležitejšie v živote každé takéto povzbudenie, ktoré
každého človeka: hľadať, čo je Božia mi poslal vo forme dobrého priavôľa, nechať sa neustále formovať teľa, chápajúceho predstaveného
naším Pánom cez udalosti každého alebo spovedníka či akéhokoľvek
dňa a na to využívať všetky pros- dobrého človeka, ktorého som mal
triedky, ktoré nám On sám zane- možnosť stretnúť.
chal. Takto nejako si predstavujem
aj svoju kňazskú službu ...
2.
Je to vernosť. Vernosť, ktorá
sa dotýka každodenného rozjíma3.
Odkázal by som im, aby nia nad Svätým Písmom. Vernosť,
sa predovšetkým v pokoji modlili ktorá sa prejavuje v každodennej
pred Pánom, snažili sa každý deň modlitbe k Panne Márii formou
plniť jeho vôľu, a aby mu hlboko ruženca. Vernosť svätej spovedi asdôverovali, že si ich takto povedie poň raz za dva týždne. Je ešte mnomožno aj do seminára, ale čo je ešte ho pilierov, ktoré, myslím si, budú
dôležitejšie, k sebe do Neba
držať moje kňazstvo a ktoré samy
potrebujú vernosť, inak padnú ony
a s nimi aj ja, no nedá sa spomenúť
všetky. V druhom rade je to spoločenstvo starostlivých priateľov.
Nielen kňazov, ale aj laikov, ktorí
človeka podržia takpovediac po
ľudskej stránke. Spoločenská po-

vaha človeka, ako jedna z čŕt, ktorou sa podobá Bohu, je veľmi silná.
Vnímam, že bez blízkych priateľov
to málokto v živote dotiahne do úspešného konca. A ako si predstavujem svoju kňazskú službu? Náročne,
ale verím, že v odovzdanosti Bohu
to pôjde tak, ako to chce On. A to je
tak, ako to má byť - správne.
3.
Aby ste sa nebáli! Treba mať
odvahu spraviť krok vpred. Ak ho
robím úprimne a z lásky, naozaj
z lásky k Bohu, tak sa niet čoho báť.
Keď sa človek modlí k Duchu Svätému a snaží sa hľadať Božiu vôľu,
nemôže urobiť vo svedomí chybu.
V prvom rade buďte úprimní k sebe
a Bohu. Ak cítite, že vás neodolateľne volá k sebe, tak choďte za Ním.
Časom spoznáte, prečo vás volal.
A ak náhodou zistíte, že vaším cieľom nie je kňazstvo, ale Pán vás
volá inde, buďte k sebe rovnako úprimní a kráčajte po Jeho ceste. Nie je
hanba odbočiť na križovatke svojho
života tým smerom, o ktorom si
myslím, že mi ho určil Boh. Hanba je, keď z obáv o názor druhých
konám proti svojmu svedomiu. Napokon, nie každý je v seminári preto, aby sa stal kňazom. Niektorých
sem Pán povolá len na určitý čas.
Prečo to dovolí? To vie najlepšie len
On, no tým, ktorí ho milujú, aj to
dokáže slúžiť
na dobré.
Dominik
Poláček
(Bratislavská
arcidiecéza)
1.
Táto počiatočná
časť
cesty
prešla
celkom
rých-

lo, no keď sa človek obzrie dozadu,
veľakrát si prial, aby to možno šlo
aj rýchlejšie. No práve v tých chvíľach, keď prišli aj ťažšie okolnosti
a náročnejšie situácie, mal človek
možnosť akoby precitnúť zo zvykových úkonov a postojov po dlhšom
čase života v seminári. Vtedy prišla
výzva začať vždy nanovo, snažiť sa
a postupne prekonávať svoje hranice a predstavy o tom, čo ešte možno
zvládnuť. Aj sa hovorí, že najväčší
boj na ceste životom zažíva človek
sám so sebou. No určite sa nedá
zabudnúť ani na veľa pekných spoločných chvíľ v kruhu bratov bohoslovcov a otcov predstavených,
ktoré povzbudzovali napredovať za
osobným rozhodnutím odpovedať
na Božie volanie. Preto som vďačný
za všetko, čo som tu prežil, za to, čo
mi Pán Boh vo svojej prozreteľnosti
pripravil.
2.
Osobne si myslím, že veľmi
dôležité je práve vo vlastnom živote spájať božské so svetským, ktoré
budeme zakúšať celý život. Budeme stretať ľudí s rôznymi životnými príbehmi, a aby sme dokázali
nachádzať blízkosť Boha v ich životoch, musíme si zachovať vlastný duchovný život a osobný vzťah
s Bohom v podobe modlitby, rozjímania nad Božím slovom, svätej
omše alebo aj iných foriem, ktoré
majú svoje čaro v očiach mladých,
a tým prijímať posilu do všedných
bojov nášho života. Len tak môžeme plniť poslanie sprostredkovateľa
Božích tajomstiev dnešným ľuďom
týchto čias.
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Marek
Marchot
(Bratislavská
arcidiecéza)

3.
Veľakrát príde myšlienka
o povolaní v mladom chlapčenskom veku a je to možno jeden z
viacerých osobných snov o budúcnosti. Niektorí si ho vedome nesú
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Michal
Fratrič
(Bratislavská
arcidiecéza)

2.
Najdôležitejšie z osobného
hľadiska je zachovať si duchovný
život, nedať sa strhnúť workholizmom, nedať sa ničím znechutiť a zachovať si vnútorný pokoj, nadhľad.
Myslím si, že pri mnohých povinnostiach sa v pastorácii prvé zanedbá nie modlitba, ale rozjímanie, a ez to nás Boh vedie najviac.
Mariánska úcta a adorácia sú tiež
potrebné. Čo sa týka priamo služby, absolútnym základom je ľudský
prístup. Sv. Pius X. povedal, že rozdiel medzi nejakým dobrým človekom a kňazom má byť taký, ako je
medzi zemou a nebom. Prvoradou
úlohou kňaza je učiť. Silným pastoračným nástrojom je veselosť.
3.
Odkázal by som im, aby sa
ničoho nebáli. S pomocou Božou to
už zvládli mnohí. Ale nech si to ani
nepredstavujú zbytočne jednoducho a nech opustia inú predstavu
o kňazstve ako tú, že je to služba,
služba aj Bohu, aj druhým ľuďom.
Avšak práve služba napĺňa najviac,
viac ako akékoľvek žitie len pre
seba, hedonizmus či rozkoše. Sme
stvorení pre službu. Duchovné povolanie je o tom, že človek dostane
do svojho „páru“ Dokonalého. Pán
Boh je náš „programátor“ - On najlepšie vie, aké povolanie je pre náš
život najlepšie.

1.
Najviac
som
vďačný
za samo povolanie. Potom
za
každého
človeka, ktoréZa rozhovor ďakuje a praje veľa
ho som vďaka
Božích milostí, ako aj lásky i ochratomu spoznal, za čas na vlastnú ny nebeskej Matky Márie
formáciu, za čas na modlitbu a za
možnosť lepšieho zžitia s Cirkvou.
Pavol Škovránek
Úlohu štúdia človek ocení až v pastorácii, využije tam z neho totiž veľmi veľa, aj potom však musí ostať
„na tepne“ Cirkvi.

Futbalový turnaj seminárov
„Drahí bratia, prosím všetkých futbalu schopných seminaristov, aby sa bezprostredne po večeri dostavili do spoločenskej miestnosti.“

Toto bol oznam nášho športového referenta Daniela Kremnického.
Nikdy som nebol nejaký extra futbalista, ale o loptu som nezakopával
a vedel som vystreliť na bránu, tak
si hovorím, že sa v tej spoločenskej
miestnosti zastavím. „V sobotu sa
uskutoční v Spišskej Kapitule medziseminársky futbalový turnaj. My
sa ho tiež samozrejme zúčastníme.
Máme však problém. Traja najlepší
futbalisti sú indisponovaní, to znamená, že musíme zobrať aj horších
futbalistov a z toho vyplýva, že našu
účasť na seminárskom turnaji od
dneška nazývame „výlet na Kapitulu“. A takto som sa dostal na turnaj aj
ja.
Na Spiš sme pre veľkú vzdialenosť vyrazili o deň skôr. Zúčastnili sme sa modlitby vešpier a večere.
Ako to býva všade inde, hneď sme
hodnotili, porovnávali. Majú lepší
organ, ale príliš malé presbytérium,
nepáči sa mi tamto, ale hento majú
zase oveľa krajšie... Keďže bol s nami
aj otec prefekt, hneď sme mu všetko
referovali a presviedčali ho, že takisto potrebujeme tú alebo onú vec.
Prišiel deň D. Pán rektor spišského seminára nás vyzval, aby sme
hrali fair-play, a dúfal, že sa nikto
z nás nezraní. Turnaja sa zúčastnili
seminaristi z Košíc, z Prešova, Badína, Nitry, Spiša a Bratislavy. Začal sa
turnaj. Hráči behali hore dole, diváci povzbudzovali, atmosféra napätá
ako na medzinárodnom turnaji v pi-

škvorkách. Náš tím v prvom zápase
remizoval. Aj druhý náš zápas sa
skončil remízou. Napätie sa stupňovalo, posledný zápas v základnej skupine mal rozhodnúť o tom, či ideme
do semifinále, alebo nie. Tesne sme
zvíťazili a tešili sme sa ako z výhry
prvého miesta, pretože s postupom
zo základnej skupiny sme nepočítali.
Stalo sa, že niektorí hráči po
strete so súperom zostali ležať v bolestiach na zemi a za veľkého potlesku boli odprevadení z ihriska.
Naši hráči nie. Trošku chladiaceho
spreja a išlo sa ďalej. Z toho vyplýva,
že buď sú v bratislavskom seminári
tvrdí chlapi, alebo sme si nemohli dovoliť nejaké extra striedanie, pretože
sme mali v celom tíme toľko hráčov,
koľko ostatní na striedačke. Oboje je
pravdou.
Nakoniec sme skončili na štvrtom mieste po prehre so Spišom, ale
oproti minulému roku to bol posun
o priečku vyššie. Postupne sa chystáme zlepšovať a dosiahnuť prvé miesto,
ale nedá sa mať všetko a hneď.

FUTBALOVÝ TURNAJ
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ďalej, iní ním prejdú a niekedy naň
aj pozabudnú. S odstupom času je
veľmi zaujímavé pozrieť sa znova
a v novom svetle sa vrátiť k týmto chlapčenským túžbam a snom
a potom vidieť, či to bol len vtedajší jednoduchý záujem o toto povolanie, alebo sa táto túžba spájala
s ejakým osobným zážitkom, ktorý v našom vnútri zanechal niečo jedinečné. Aby človek správne
rozpoznal a potom sa aj rozhodol
kráčať týmto smerom, je potrebné
v modlitbe sa pýtať Pána Boha, kde
je moje miesto. Pane, chceš mať zo
mňa otca rodiny, alebo kňaza či rehoľníka? Táto cesta je veľmi pekná,
lebo Boh si z človeka utvára svojho
najbližšieho spolupracovníka, ktorý má vnášať jeho lásku a pokoj do
tohto sveta. V seminároch a noviciátoch človek aj naďalej spoznáva,
či je toto jeho životná cesta. Vždy to
bude risk a akoby dôverný skok do
prázdna, kde nás zachytávajú ruky
Boha Otca. A napriek všetkému to
stojí za to!

Futbalový turnaj sa skončil bez
vážnych zranení. Celkové víťazstvo si
zaslúžene vybojovali domáci spišskí
bohoslovci vo finále proti minuloročnému víťazovi – bohoslovcom z Košíc.
Sme vďační Pánu Bohu za to, že sme
všetko v zdraví prežili, a za to, že sme
mohli spoznať ostatných budúcich
bratov v službe. Športu zdar!
Marek Vávra
25

Naša fakulta v spolupráci so študentskou časťou Akademického senátu Univerzity
Komenského (UK) zorganizovala na 20. apríla 2016 konferenciu na tému „Starostlivosť
o náš spoločný domov.“

Nad podujatím prevzal záštitu
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Podobnosť témy konferencie
s ázvom encykliky pápeža Františka
nie je náhodná. Išlo o odbornú diskusiu, na ktorú boli pozvané všetky
fakulty UK. Jej cieľom bolo upozorniť
na problém znečisťovania a drancovania našej planéty, ale aj predstaviť
integrálnu ekológiu Svätého Otca,
ktorá zasahuje celého človeka. Dlhodobo sa totiž šíri falošná téza, že náboženstvo a veda sú v rozpore. Nie je
to vôbec pravda. Duša a telo si neodporujú, ale tvoria jednotu tak, ako si
neodporuje matéria a duch. Boh, čistý duch, miluje matériu, On sám ju
predsa stvoril. Tak ako sa nedá oddeliť duša od tela, nemôžeme vytvárať
ani umelú priepasť
medzi výsledkami
racionálnej
úvahy
humanitných vied
od exaktných pozorovaní a pokusov
v prírodných vedách.
A navyše, ak chceme riešiť akúkoľvek
krízu spojenú s človekom, nestačí, ak
budeme skúmať len
dôsledky, musíme
sa pozrieť v prvom
rade na jej korene, do
duše človeka. To, čo
sa deje na povrchu

a v prostredí, pramení totiž vnútri.
Zameranie našich fakúlt je rôznorodé, mnohé sa venujú aj ekológii
z hľadiska vlastnej expertízy. Pápež
František píše: „Vzhľadom na rozsah
zmien už nie je možné nájsť špecifickú a nezávislú odpoveď na každý
jednotlivý problém. Podstatné je hľadať integrálne riešenia, ktoré berú do
úvahy interakciu prírodných systémov navzájom i so sociálnymi systémami“(LS 139).
Spoločný dialóg prehlbuje ducha
spolupráce a porozumenia, okrem
toho, že každá disciplína môže problém predstaviť v novom svetle a pomôcť nám lepšie mu porozumieť.

Preto sme aj my diskutovali v naMgr. Martin Dufala, PhD., Katedsledovnom zložení a na nasledovné ra správneho a environmentálneho
témy:
práva, Právnická fakulta UK: Vybrané právne aspekty starostlivosti o životné
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.; prostredie;
RNDr. Rudolf Masarovič, PhD., Katedra environmentálnej ekológie, Prídoc. Mgr. Ondrej Prostredník,
rodovedecká fakulta UK: Človek na PhD., Katedra Novej zmluvy, Evanlavici obžalovaných alebo Homo sapiens jelická bohoslovecká fakulta UK:
ako hlavný faktor v procese globálnych Význam Ježišovej kázne na vrchu pre
zmien a straty biologickej diverzity;
dobu ekologickej katastrofy;
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.,
Katedra astronómie, fyziky Zeme
a meteorológie, Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky UK: Globálne
otepľovanie a možné dôsledky klimatickej zmeny – Čo vieme, aké sú ešte neistoty a čo môžeme s tým urobiť (adaptácia
a zmiernenie?);
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Starostlivosť o náš spoločný domov

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.,
Katedra biblických vied, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta UK: Lynn White verzus Biblia.
O zodpovednosti a úžase nad stvorením
iniciovaných Písmom;

PhDr. Igor Haraj, PhD., Katedra
žurnalistiky, Filozofická fakulta UK:
prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD., Patristicko-východokresťanský
postoj
Ústav pedagogických vied a štúdií, k ochrane životného prostredia;
Pedagogická fakulta UK;
RNDr. Andrea Novomeská, PhD.,
ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, Rímskokatolícka cyrilometodská boPhD., Katedra morálnej teológie, hoslovecká fakulta UK: Výzvy (nielen)
Rímskokatolícka cyrilometodská bo- pre kresťanstvo.
hoslovecká fakulta UK: Ľudské korene
ekologickej krízy;
Peter Juhás
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V našej rubrike duchovný život sa budeme venovať téme umŕtvovania. Už sám
pojem umŕtvovanie znie dosť odpudivo. Prečo kresťanstvo, ktoré ohlasuje radosť zo života, nás zrazu učí, že sa máme umŕtvovať? V najbližších číslach si
odpovieme na otázky: prečo sa máme umŕtvovať, čo treba umŕtvovať a ako sa
máme umŕtvovať.
Prečo sa máme umŕtvovať? Byť dobrým kresťanom znamená byť hrdinom.
V komiksovom svete stačí nechať sa
uštipnúť rádioaktívnym pavúkom a je
z vás Spiderman. Vo fiktívnom svete získate schopnosti darom prakticky okamžite. Aj v reálnom svete, kde žijeme, sa
môžeme stať hrdinami, a ešte väčšími
ako tí v komiksovom svete. Zoznam
hrdinov, ktorých poznáme, je isto dlhý
a zoznam tých, o ktorých nevieme, že sa
stali hrdinami, je ešte dlhší. Sú to svätci.
Naším najdokonalejším vzorom je Ježiš.
Celý náš život by mal byť nasledovaním Krista. Život Pána Ježiša, od narodenia na najposlednejšom mieste v maštali
až po smrť na kríži, je ideálom svätosti.
O nevyhnutnosti umŕtvovania kázal
svojím príkladom. Ak Kristus - hlava volil krížovú cestu, ani my údy nemôžeme kráčať inak. Či by nebolo hanbou byť
zmäkčilým údom pod hlavou pokrytou
tŕním (sv. Bernard)? Jeho evanjelium je
náuka života. Vyžaduje, aby sme odumreli starému človeku a zanechali hriešnu
minulosť.
Prvou témou kázania Jána Krstiteľa,
Pána Ježiša i apoštolov bolo, aby sme
konali pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Cirkev nás v podstate od
počiatku až dodnes učí, aby sme robili
pokánie v správnej miere a v správnom
čase. Vyzýva veriacich, aby vnútornú

konverziu ducha sprevádzali dobrovoľnými vonkajšími skutkami pokánia.
No dobre, ale čo ak som chorý? Skutky
pokánia možno konať rôznou formou.
Istý kňaz, keď bol na smrteľnej posteli, vládal už len zrnká ruženca posúvať
a tak s modlitbou na perách prísť spolu
s Pannou Máriou do neba. To však neprišlo samo na smrteľnej posteli. Chce to
sebazapieranie počas života.

Ďalším dôležitým dôvodom je, aby
sme zadosťučinili za hriechy. Prvý úsek
na ceste dokonalosti voláme očistnou
cestou. Na tejto ceste si totiž očisťujeme
dušu od hriechu a jeho následkov. Špinu hriechu očistíme najmä spoveďou,

náklonnostiam, aby sme ich podriadili
vôli a tú zasa Bohu. Aj atlét v behu cez
prekážky pomocou tréningu dokáže
hravo prísť do cieľa. Bez tréningu by to
nikdy nezvládol. Umŕtvovanie je tým
tréningom a život je plný prekážok.
Napokon nemožno zabudnúť na nevyhnutnú súčasť umŕtvovania, ktorou je
modlitba. Sú ako dve barličky, ktorými
sa posúvame vpred. Sv. Terézia, učiteľka kresťanskej dokonalosti, píše: „Duch
sebaovládania nachádza silu v modlitbe.
A naopak, modlitba sa utužuje v umŕtvovaní, ktoré jej pomáha, aby mohla
prejsť v kontempláciu.“
Umŕtvovanie sa dosť často skreslene
zobrazuje v temnej pivnici s bičom. Cirkev nás učí, že podstata očistnej cesty je
po ktorej však vzniká aj povinnosť voči iná. O tom, čo by sme mali umŕtvovať
Bohu, voči sebe a voči blížnemu. Ten, a ako, si povieme nabudúce.
kto úprimne pristupuje ku spovedi, túži
aj po náprave. Túži už viac nehrešiť. Je to
Tomáš Balala
podobné ako po prehratom zápase. Zrazu za nami príde tréner a hovorí: dostali
sme novú šancu, tak poďme, pridajme
v tréningu a spolu to dokážeme.
Každý z nás cíti v sebe zlé sklony
a veľké ťažkosti, keď chce konať dobro.
Táto náchylnosť k zlému má pôvod v dedičnom hriechu. Zápasiť o svätosť znamená ísť proti prúdu, ktorý nás strháva
do hriechu. Žiadostivosť je nezriadená
náklonnosť k zmyslovému pôžitku. Vášeň je sila, ktorá je v podstate dobrá. Musí
ju však riadiť rozum. Žiadostivosť nie je
hriechom, ale nás popudzuje k hriechu.
Nemožno tvrdiť, že vášeň sa nedá ovládať. Poddať sa vášni nie je niečo prirodzené, ale naopak, je to zotročujúce. Boh
chce, aby sme boli slobodní. Umŕtvovanie, ktoré je konané s Božou pomocou, je
cestou, ako slobodu docieliť. Z toho vyplýva, že umŕtvovanie je boj proti zlým
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K neodmysliteľnej tradícii nášho seminára patrí pôstna akadémia. Je to akcia pripravovaná bratmi z prvého ročníka v spolupráci s ich duktormi, ktorá sa koná v pôstnom
období pred odchodom na veľkonočné prázdniny. Či už ide o divadlo, scénku alebo
film, úlohou tohto podujatia je predovšetkým upevniť kolektív nováčikov v seminári
a povzbudiť ich či odovzdať posolstvo starším spolubratom. Ani my sme v tomto
neboli výnimkou.
O tom, že sa má akadémia konať,
sme sa dozvedeli ešte v septembri.
Avšak, ako je zvykom u niektorých
ľudí, aj my sme to odkladali na poslednú chvíľu. Ak sa nám aj podarilo
zvolať nejaké zasadnutie, väčšinou
sme sa na ničom nedohodli a presúvali to na neskôr. Pri našich každodenných povinnostiach sme na to
veľakrát zabudli a nevenovali sme
tomu prílišnú pozornosť. Myslím si
však, že nezhody, problémy a výmeny názorov k tomu patria, veď sme
len ľudia, a v konečnom dôsledku
pomáhajú utužiť vzťahy v kolektíve.
Ako čas plynul, začal sa pomaly rysovať námet, scenár i dej nášho príbehu.
Rozhodli sme sa priblížiť a prezentovať druhým život svätého Martina.
Nebol to však iba známy príbeh o vojakovi, ktorý spoznal Krista v núdznom človeku. Bol to príbeh o chlapcovi z dnešného sveta, ktorý podobným
spôsobom našiel Boha.
Postupne sme sa dostali k nácviku a bezprostrednej príprave nášho
diela. V deň prvej skúšky však došlo
k veľkému obratu. Museli sme zmeniť scény, prepísať scenár a urobiť
mnohé úpravy. Bolo treba naučiť sa
texty, niektoré z nich nahrať, vymys-

lieť, ako bude vyzerať scéna, a to všetko naraz a za veľmi krátky čas. Tlak
stúpal z každej strany a dátum premiéry sa blížil. Museli sme sa zriecť
voľného času, zabudnúť na svoje plány a venovať sa divadlu. Táto úloha
bola náročná, no po všakovakých trápeniach a obetách sa z idey postupne
stávala realita. V poslednú noc sme
sa, unavení a nevyspatí, v neskorých
hodinách dopracovali k finálnej podobe a ku generálnej skúške. S toľkokrát upravovaným a meneným predstavením sme nakoniec boli všetci
spokojní.
Po krátkom spánku, v deň odchodu zo seminára 17. marca 2016, prišla
tá dlho očakávaná chvíľa – premiéra.
Opona zatiahnutá, scéna a kostýmy
pripravené, herci nervózni, svetlo

stlmené. V hľadisku sedeli okrem
bohoslovcov aj naši predstavení, sestry premonštrátky a ostatní hostia.
„Dámy a páni, vypnite svoje mobilné
telefóny, predstavenie sa začína....“
Martin bol na pohľad obyčajný, nenápadný chlapec, ktorý pochádzal
z neveriacej rodiny a nezaostával
za dobou ani za svojimi rovesníkmi. Chodil na diskotéky, zabával sa
s priateľmi a Boha vo svojom živote
zanedbával alebo skôr ignoroval. Raz
sa však zaplietol s dílermi drog, ktorí od neho vymáhali peniaze. On ich,
žiaľ, nemal kde zohnať, a preto ich
ukradol mame z peňaženky. Tento
skutok sa samozrejme premlčal, no
rodičia si na Martinovi všimli, že sa
zmenil, a nie práve k lepšiemu. Tak
ho poslali na prevýchovu k dedovi na
vidiek. Tam stretol chlapcov, ktorí ho
prijali do partie a vzali ho do miestnej kaplnky. Na tomto mieste Martin
pocítil dotyk Božej lásky a milosrdenstva. Dlhý čas strávil v kaplnke rozmýšľaním a modlitbou. Uvedomil si,
akým životom doteraz žil, a rozhodol
sa, že ho zmení. Táto zmena sa však
až tak nepáčila jeho rodičom. Rozprávanie o kaplnke a o Ježišovi nahne-

valo otca, ktorý odjakživa chcel, aby
z Martina bol právnik. Prikázal mu,
aby šiel študovať, a on si vybral cestu poslušnosti, ktorá je jednou z ciest
k Bohu. Na internáte nebol v dobrej
spoločnosti. Po jednej opíjačke na izbe
sa odišiel von prejsť. Stretol vychudnutého a málo oblečeného bezdomovca, s ktorým sa podelil o jedlo a o svoj
kabát. Neskôr sa mu v sne zjavil svätý
Martin a povzbudil ho, aby kráčal ďalej na ceste obrátenia a nezištnej lásky,
na ktorú sa vybral. Po tomto zjavení
ukončil Martin štúdium práva a podobne ako svätec zo sna sa rozhodol
vstúpiť do Kristovho vojska a stať sa
jeho kňazom. Celý život sa modlil aj
za svojich rodičov.
Na sklonku svojho života Martin
ako starý kňaz predniesol Bohu túto
modlitbu: „Pane, ak tvoj ľud ešte potrebuje moju službu, nechcem sa vyhnúť námahe. Buď vôľa tvoja. Viedol
som dosť dlho náročný boj v prednej
línii na ochranu tvojho tábora, nebudem nikdy prosiť o ospravedlnenie
svojho nedostatku síl. Budem všemožne pracovať, aby si mi mohol dôverovať. Kým budeš veliť, budem bojovať pod tvojou zástavou. Amen.“
Boh aj nás
volá byť vojakmi v prednej
línii. Preto sa
nebojme a odhodlajme sa byť
Kristovými bojovníkmi.
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Určite nikomu z katolíckeho sveta neušiel fakt, že Svätý Otec zvolal v rokoch 2014
a 2015 dve „kolá“ biskupskej synody o rodine. Vyvolali mnoho dohadov a špekulácií,
šepkalo sa, že pápež ide zavádzať rozvody. Takéto špekulácie boli naozaj ďaleko od
pravdy. Rozhodli sme sa predstaviť našim čitateľom apoštolskú posynodálnu exhortáciu Amoris laetitia (Radosť z lásky), ktorá je záverom týchto dvoch zhromaždení.
Bola podpísaná 19. marca 2016, na sviatok svätého Jozefa. Je rozdelená na deväť
kapitol a viac ako 300 paragrafov. Prednedávnom vyšla aj v slovenčine.
Ako to teda dopadlo? Asi nás to
prekvapí, ale pápež František píše, že
„nie všetky diskusie o doktrinálnych,
morálnych či pastoračných témach
musia byť vyriešené zásahom Magistéria“ (AL 2). To znamená, že miestni biskupi a následne kňazi môžu
v pastorácii viac zohľadňovať tradície, kultúru a výzvy svojej diecézy.
Svätý Otec varuje pred snahou všetko urýchlene meniť, bez dostatočnej
teologickej úvahy. Možno aj preto začína exhortáciu meditáciou nad svadobným Žalmom 128.

pohlaviami; od kultúry dočasnosti
po protipôrodnú mentalitu a dopad
biotechnológií na oblasť prokreácie;
od chýbajúcich bytov a zamestnania
po pornografiu a zneužívanie mladistvých; od pozornosti voči ľuďom
s hendikepom po úctu voči starším
osobám; od legislatívnej dekonštrukcie rodiny až po násilie voči ženám.
Najviac sa venuje rodine, objasňuje
povolanie rodiny podľa evanjelia,
ako bolo v priebehu času pochopené
Cirkvou, najmä pokiaľ ide o nerozlučnosť, sviatostný charakter manželstva, odovzdávanie života a výchovu
detí. Rozsiahlo čerpá zo záverečných
správ dvoch synodálnych zhromaždení a z katechéz Jána Pavla II. Úvaha zahŕňa aj „zranené rodiny“, pričom pápež hovorí, že „treba stále
pripomínať všeobecný princíp: ,Duchovní pastieri majú vedieť, že z lásky k pravde sú povinní dobre rozlišovať rozličné situácie? (Familiaris
consortio, 84). Stupeň zodpovednosti
nie je vo všetkých prípadoch rovnaký
Pápež otvára mnohé témy a zao- a môžu existovať faktory, ktoré obmeberá sa mnohými výzvami, počnúc dzujú schopnosť rozhodovania. Preto,
migračným fenoménom až po ideo- pokým je potrebné jasne predkladať
logické popieranie rozdielov medzi náuku, treba sa vyhýbať súdom, kto-

ré neberú do úvahy komplexnosť rôznych situácií. Je nevyhnutné pozorne
si všímať, ako ľudia žijú a trpia v dôsledku svojej situácie“ (AL 79). No na
druhej strane pápež rozhodne a pevne trvá na tom, že „v samej povahe
manželskej lásky je otvorenosť voči
definitívnemu rozhodnutiu“ (AL 123).
Veľká časť knihy je venovaná výchove detí: ich etickej formácii, významu trestov aj odmien, trpezlivému realizmu, sexuálnej výchove,
odovzdávaniu viery a predovšetkým
všeobecne rodinnému životu ako výchovnému prostrediu. Áno, čítame
správne, pápež podporuje sexuálnu
výchovu: a pýta sa, ako ju naše inštitúcie zvládajú „v dobe, keď existuje
tendencia banalizovať a ochudobňovať sexualitu“ (AL 280).
Pravdepodobne najviac diskutovanou je ôsma kapitola. Pápež tu používa tri veľmi dôležité slová: „sprevádzať, rozlišovať a integrovať“, ktoré sú
základom prístupu v krehkých, zložitých či neregulárnych situáciách. Pri
čítaní treba mať na pamäti, že „často
sa práca Cirkvi podobá na prácu poľnej nemocnice“ (AL 291). Pápež tvrdí, že „pokrstení, ktorí sú rozvedení
a civilne znovuzosobášení, musia byť
viac a rozličnými možnými spôsobmi
integrovaní do kresťanských spoločenstiev, pričom sa treba vyhnúť akejkoľvek forme pohoršenia“. „Ich účasť
sa môže prejaviť v rôznych cirkevných
službách. Nesmú sa cítiť ako exkomunikovaní, ale majú mať možnosť žiť
a dozrievať ako živé údy Cirkvi. Táto
integrácia je tiež nevyhnutná pre starostlivosť o ich deti a ich kresťanskú

výchovu“ (AL 299).
Keďže ide o rôzne, veľmi ťažké
osudy ľudí, nedá sa postupovať vo
všetkých prípadoch rovnako. Nedá
sa teda ani vypracovať „jedno kánonické riešenie“, pretože by mohlo
byť zle interpretované. Pápež teda
pozýva pastierov k zodpovednému
individuálnemu a pastoračnému rozlišovaniu špecifických prípadov, ktoré by malo viesť k uznaniu, že ,keďže
stupeň zodpovednosti nie je rovnaký
vo všetkých prípadoch?, následky
alebo účinky normy nemusia nutne
byť vždy rovnaké“ (AL 300). Dôležité
je však nezanedbávať ani druhú časť
jeho výzvy: „Pochopiť výnimočné situácie nikdy neznamená skrývať plnšie svetlo ideálu, ani predkladať niečo menej, ako Ježiš ponúka ľudskej
bytosti. Dôležitejšia ako pastorácia
padnutých, je dnes pastoračná snaha
o upevnenie manželstiev a prevenciu
ich rozpadov“ (AL 307).
Nijaký čisto ľudský vzťah či láska
nikdy nemôžu byť dokonalé, ako ani
„nijaká rodina nie je dokonalá a utvorená raz a navždy, ale vyžaduje si
postupné dozrievanie schopnosti milovať (AL 325), každodenné opätovné obracanie k Bohu a hľadanie Jeho
vôle.
Spracované podľa: Sintesi dell’Esortazione Apostolica Postsinodale del Santo Padre Francesco „Amoris laetitia“, sull’amore nella famiglia,
08.04.2016
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RELAX

Vtipy
Pápež sv. Ján XXIII. po svojom zvolení, keď s kardinálmi večeral, najprv
kardinálom poďakoval, potom však s figliarskym žmurknutím povedal:
„Nech Vám Boh odpustí, čo ste vykonali!“
Policajti idú v aute a šofér poprosí spolujazdca:
- Prosím Ťa pozri sa, či nám bliká maják.
Ten druhý sa vykloní z okna a kričí:
- Bliká...nebliká...bliká...nebliká...
Dekan: Pán študent, prečo ste sa rozhodli študovať práve na našej fakulte?
Študent: Ale otec! Nechaj si tie hlúpe otázky!
- Prečo môj syn dostal zo zemepisu päťku?
- Lebo hľadal Rimavskú Sobotu v kalendári!
Policajt zastaví blondínku a prísne hovorí:
- Pani vodička, viete, koľko ste išli?
- Pán policajt, ťažko povedať... asi takú pol hodinku.

Ladislav Sebö

OBJEDNÁVKA ČASOPISU (Jún 2016)
Zasielajte na adresu: KSCM - ADSUM, Kapitulská 26, 811 01 Bratislava.
Cena predplatného je 1,50€ za 3ks ročne,
plus 1,80€ 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 http://adsum.sk/objednavka/

