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„
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šéfredaktor Adsumu

„
 Milí čitatelia Adsumu, školský rok sa 

pomaly dostáva do svojho záveru a my sa 
vám opäť chceme prihovoriť a priblížiť vám 
život v kňazskom seminári prostredníctvom 
nášho časopisu.

 V týchto dňoch je v seminárskej  
budove rušné obdobie. Skúšky sa neod-
kladne blížia, bratov z druhého ročníka 
čakajú náročné štátnice z filozofie a bratov  
štvrtákov štátnice z pedagogiky. Naša  
práca v seminári, ktorou je štúdium, je 
spojená s množstvom obiet a sebazapieraní.  
Obzvlášť je to tak v tomto čase, keď nás to 
ťahá skôr von ako sedieť nad knihami. Tým 
viac sa však môžeme posväcovať a naše trá-
penia a každodenné starosti premieňať na 
modlitbu, ktorá je popri štúdiu tiež pilierom 
našej formácie.

 Veľmi významné sú tieto posledné chví-
le v seminári pre bratov diakonov, ktorí sa 
pripravujú nielen na štátnice z teológie, ale 
aj na kňazskú vysviacku, ktorá je zavŕšením 
nášho štúdia a formácie. Jedna etapa života 
sa pre nich končí, ale druhá, oveľa nároč-
nejšia, sa začína. Budú poslaní medzi ľudí, 
aby ohlasovali radostnú zvesť Ježiša Krista  
a privádzali ľudí k tomu, ktorý o sebe pove-
dal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik neprí-
de k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14, 6)

 Modlitba a štúdium tvoria teda väčšinu 
času stráveného v seminári. Sú základom  
nášho rastu a pripodobňovania sa Kristovi. 
Tieto dva základné body sú osvedčené pro-
striedky formácie, ktoré siahajú až do čias 

svätého Benedikta, ktorý svojím heslom 
„ora et labora“ obnovil Európu v šiestom sto-
ročí. Modlitbou a prácou, teda štúdiom, sa 
pripravujeme na ohlasovanie ukrižovaného 
a zmŕtvychvstalého Ježiša ľuďom dnešnej 
doby, ktorá sa od neho nesmierne vzdiali-
la. Na poli tohto sveta musíme bojovať náš 
každodenný boj sami so sebou, ale aj so 
zlým duchom, ktorý chce našu dušu vrhnúť  
do neuhasiteľného ohňa. Náš Spasiteľ nás 
v tom nenechal samých. Ubezpečil nás:  

„Ja som s vami po všetky dni až do skončenia 
sveta.“ (Mt 28, 20)

 Preto Vás povzbudzujem, milí čitatelia,  
k vytrvalosti v boji, v ktorom nás Boh neustá-
le posilňuje svojimi sviatosťami. Na záver  
vás prosím o modlitby za nás všetkých, ktorí 
sa pripravujeme na kňazstvo, aby sme boli 
vernými nasledovníkmi trpiaceho Krista.

„Ja som s vami po všetky dni 
až do skončenia sveta.“ 
                  (Mt 28, 20)
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    Chcel by som v nasledujúcich riadkoch 
uviesť aspoň niekoľko hlavných momentov 
z môjho životného príbehu, ktoré ma ovplyv- 
nili v rozhodnutí vstúpiť do seminára s 
úmyslom stať sa kňazom. Vyrastal som v ka-
tolíckej rodine, kde sa pravidelne praktizo-
vala viera i sviatostný život. V škole na nábo- 
ženstve i v rodine ma učili chrániť si vieru 
ako oko v hlave a poznávať ju, lebo je to 
ten najcennejší poklad, aký v živote máme. 
Už od detstva som pravidelne miništroval 
vo farnosti a služba pri oltári sa mi stala 
prirodzenou a obľúbenou. Pozoroval som aj 
veľmi dobrý príklad horlivých kňazov. No o 
kňazstve som nejako zvlášť nerozmýšľal. A 
ak aj niekedy prišli také myšlienky či pod-
nety od ľudí, tak som ich rýchlo zahnal do 
kúta. Povolanie kňaza sa mi zdalo až príliš 

radikálne. Napriek tomu tieto myšlienky  
zostali v mojej hlave kdesi v tom kúte. 
Počas jednej púte v nemeckom Altöttingu,  
v čase, keď som bol už vysokoškolák, ma 
však prenikavo zasiahlo svedectvo istého 
kňaza. Hovoril o svojom povolaní a o tom, 
ako mal v mladosti veľa ideálov, keď chcel 
pomáhať ľuďom, no v spoločenskom živote 
či politike ústilo všetko do kompromisov. 
Napokon sa rozhodol pre kňazstvo a našiel 
v ňom ako osobné šťastie, tak aj službu 
Bohu i ľuďom bez kompromisov so sve-
tom. Tento príbeh ma tak zasiahol, že som 
chcel hneď po roku zanechať vysokú školu. 
No pán farár i rodina ma vtedy odhovori-
li. Mal som pocit, že ma nepochopili. Dnes 
chápem, že to nebola chyba. Vysoká škola 
ma naučila hľadať a poznávať súvislosti a 
racionálne argumenty, ktoré mi aj vo vie-
roučných otázkach neraz pomáhali obhájiť 
si názory v univerzitnom prostredí. Viackrát 
sa mi prihodilo, že som stretol napríklad 
letničných či tzv. biblických kresťanov a nie 
vždy som im dokázal argumentovať. To ma 
vnútorne hnevalo, keďže som nepoznal to, 
čo by mi malo byť najcennejšie. Preto som 
si v tom čase obľúbil čítanie apologetickej 
literatúry. Istý čas som bol aj animátorom v 
spoločenstve vysokoškolákov v univerzitnom 
pastoračnom centre. 
S blížiacim sa ukončením štúdií sa blížila aj 
otázka, ako ďalej. Prichádzali viaceré pod-
nety, aby som sa definitívne a jednoznačne 
zaoberal otázkou duchovného povolania a 
kňazstva, či už na duchovných obnovách, 

púťach alebo v rozhovoroch s kňazmi i 
priateľmi. Veľmi ma oslovila aj skúsenosť 
zo Svetových dní mládeže v Kolíne nad 
Rýnom, kde som videl rôznorodosť a naozaj  
univerzálnu tvár Katolíckej cirkvi v rôznych 
hnutiach, spiritualitách i v bohatstve a 
kráse liturgie. Nemal som však stále úplne 
jasno, ktorou konkrétnou cestou ma volá 
Pán.
Po skončení vysokej školy som sa preto 
rozhodol ísť pracovať a získať nejaké skúse- 
nosti z pracovného prostredia. Pracoval som 
na administratívnej pozícii v istej nadnárod-
nej korporácii. Práca bola dynamická, ale 
často i veľmi stresová. No časom sa človek 
otrasie a naučí sa zvládať tlak a požiadav-
ky nadriadených i zákazníkov. Mal som síce 
dobrých a ochotných kolegov, vcelku isté 
pracovné miesto, dobrých priateľov, rodinu 
i zázemie, no nebol som vnútorne šťastný.  
V biznise ide totiž o tvorbu hospodár- 
skych ziskov, „DPH a HDP“, a nie o spásu 
duší. Kolegovia vedeli, že som praktizujúci 
katolík a vieru beriem vážne. Aj sami sa 
ma niekedy pýtali na vieroučné otázky, a 
niektorí dokonca aj na to, či nemárnim život- 
né talenty a či by som nechcel byť kňazom.  
V práci som sa postupom času začal cítiť ako 
v začarovanom kruhu – hoci ma vnútorne 
neuspokojovala, pre pohodlie som ju ne-
chcel opustiť. Neustále som vnímal, že žijem  
v istom sebaklame, keďže ma to ťahalo 
viac a viac k duchovnému životu, modlitbe, 
k službe pri oltári a k získavaniu ľudí pre 
Krista. Priťahovala ma krása a harmónia 
usporiadaného kňazského života u kňazov, 
ktorých som poznal. Začal som preto v dos- 
pelosti opäť miništrovať. Veď „aké milé sú 
tvoje príbytky, Pane zástupov; túži a zmiera 
moja duša po nádvoriach Pánových. Moje 
srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živé- 
mu... tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ 
a môj Boh.“ (Žalm 84). V duchovnom  

živote som však naďalej vnímal istú stag- 
náciu, lebo som sa chcel posunúť ďalej a 
urobiť rozhodnutie ohľadom voľby povola-
nia, no zároveň som sa bál riskovať a stra-
tiť istoty. Na radu môjho spovedníka som 
si preto po dlhšom váhaní vykonal duchov- 
né cvičenia. Po nich som sa aj napriek 
odhováraniu a prekážkam rozhodol zane-
chať krehké istoty a odpovedať na pozva-
nie Toho, ktorý je jedinou trvalou Istotou 
– Ježiša Krista. Odhodlal som sa konečne 
si podať prihlášku do kňazského seminára. 
Kolegov v práci to ani veľmi neprekvapilo 
a viacerí z nich ma povzbudili na ceste za 
poslaním kňaza. 
Dnes som rád, že sa môžem pripravovať 
na kňazstvo, a ak Pán dá, tak raz aj slúžiť 
Bohu a ľuďom ako kňaz. A konať to, čo je 
potrebné na dosiahnutie konečného cieľa: 
spáse nesmrteľných duší. 
Chcel by som sa na záver ešte poďakovať 
za všetky modlitby, povzbudenia, podporu 
a vyprosené milosti. Bez nich by som dnes 
nebol tam, kde som.

Peter Sklenár

Svedectvo Prvák

 „Proste a dostanete, hľadajte 
a nájdete, klopte a otvoria vám“  

Peter  Sklenár

 (Mt 7,7)
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       Drahý čitateľ časopisu Adsum. V týchto 
pár riadkoch ti chcem priblížiť moje povo-
lanie ku kňazstvu. Maj však na pamäti, že 
každé povolanie je „dar a tajomstvo“. Môj 
opis povolania je vždy iný, pretože v ňom 
nachádzam stále niečo nové, za čo môžem 
ďakovať milosrdnému Bohu.

Pochádzam z početnej rodiny, v ktorej bo-
lo každé dieťa chcené a milované. Spo-
mienky na moje detstvo sú bohaté, lebo 
som mal štyroch súrodencov, s ktorými 
som trávil veľa času. Mama mi hovorie-
va, že som bol zo súrodencov najživší, aj 
keď ja si to až tak nepamätám. Ako každé 
iné dieťa, aj ja som mal kamarátov z ulice,  

s ktorými som vystrájal najrôznejšie kúsky. 
Keď rodičia kúpili rodinný dom, začala sa 
manuálna práca v dome, okolo hydiny či 
na poli s motykou v ruke. Za všetko som 
veľmi vďačný svojim rodičom, ktorí nám 
išli príkladom v obetavosti, starostlivosti a 
láske. A aké to je byť pod jednou strechou 
s toľkými súrodencami? Na jednej strane je 
to neustále „okresávanie“ vlastného ega. A 
na druhej strane mnoho prejavov bratskej 
lásky, starostlivosti jeden o druhého a po-
rozumenia. Neviem si predstaviť, že by som 
nemal súrodencov. 
V školskom období som zažil prvý impulz, 
keď som začal uvažovať nad duchovným 
povolaním. Bol som na púti u sv. Zdislavy 
v Lemberku. Modlil som sa pri jej hrobe 
a odchádzal som od nej s touto neobyčaj- 
nou myšlienkou, ktorá mi nedala pokoja.  
A tak som začal konať všetko preto, aby som 
naplnil svoju túžbu. Prihlášku na stred-
nú školu som poslal do Gymnázia sv. Jána  
Bosca v Šaštíne. No neprijali ma. Zo sklama-
nia a neúspechu som bol presvedčený, že to 
nie je Božia vôľa. Preto som sa prihlásil na 
strojársku školu, kam ma prijali. Po stred- 
nej škole, ktorú som úspešne absolvoval v 
roku 2006, som hneď nastúpil do prospe-
rujúcej strojárskej firmy v Skalici. V tejto 
firme som bol zamestnaný celé štyri roky. 
Počas týchto rokov som nadobudol určitú 
zručnosť v obrábaní kovu. No nielen to. 
Naučil som sa trpezlivosti, vytrvalosti, ale 
i zodpovednosti, ktoré mi dovtedy pri práci 
chýbali. 

Toto obdobie bolo naplnené láskou, 
pretože som mal priateľku, s ktorou 
som trávil voľné chvíle a neskôr sme 
uvažo-vali aj nad sobášom. Stalo sa, že 
jedno leto som dostal ponuku ísť na púť  
k Panne Márii. Samozrejme, že som 
išiel s cieľom pomodliť sa za seba a 
svoju priateľku, za našu spoločnú bu-
dúcnosť. No z púte som odchádzal zne-
pokojený, pretože sa mi obnovila túžba 
po duchovnom povolaní. Táto túžba po 
povolaní ku kňazstvu sa zväčšovala zo 
dňa na deň. Nevedel som, či to mám po-
vedať priateľke, alebo radšej nie. A tak 
som mlčal a modlil sa. Vo viere a ná-
deji som všetko odovzdal do rúk Panny 
Márie, aby sa o náš vzťah postarala. Na-
ozaj, Panna Mária, moja matka, sa o všetko 
postarala. Vzťah s priateľkou sa rozpadol. 
Na túto skúsenosť, ktorú som mal s Pannou 
Máriou, nikdy nezabudnem.
Príprava na vstup do kňazského se -
minára bola sprevádzaná modlitbami, ale 
aj rozlišovaním s podporou môjho farára, 
ktorý ma usmerňoval a sprevádzal v du-
chovnom živote. Som mu veľmi vďačný za 
všetko, no najviac za jeho kňazský vzor.
Šesť rokov v seminári ubehlo veľmi rýchlo. 
Boli pre mňa obohatením, pretože som 
spoznal lepšie seba samého prostredníc- 
tvom predstavených a bratov. Zo spoločen- 
stva v seminári som si vybudoval úprimné 
a hlboké priateľstvá. Naučil som sa mať vo 
svojich veciach poriadok, ktorý sa odráža aj 
na duchovnom živote, a mnoho ďalšieho. 

Nesmieme zabúdať, že život v seminári je 
neodlučiteľný od nášho Pána a Učiteľa 
Ježiša, pretože nás povolal, aby sme boli  
s ním (Mk 3, 14). 

Svedectvo šiesták

Štefan Smetana



Keď Ježiš vzal chlieb a víno a dával ich 
apoštolom so slovami Toto je moje telo a 
Toto je kalich mojej krvi, predznamenal 
jednu z najdôležitejších úloh budúcich 
kňazov – sprítomňovať Kristovu obetu krí-
ža vo svätej omši.
    Keď sa Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní 
zjavil svojim učeníkom, dal im príkaz ísť 
do celého sveta a ohlasovať evanjelium 
(porov. Mk 16,15n), zároveň im dal aj moc 
odpúšťať hriechy (porov. Jn 20,19 – 23). 
Po zoslaní Ducha Svätého sa tejto úlohy 
učeníci naplno zhostili, rozišli sa do celé-
ho sveta a ohlasovali Vzkrieseného. Popri 
tom opakovali to, čo ich naučil Kristus 
– lámali chlieb, teda slávili Eucharistiu  
(porov. Sk 2,42; 20,7).

Sviatosť kňazstva v troch stupňoch

    V krátkosti sa pozrieme aj na spôsob, akým sa formovalo služobné kňazstvo v histórii  
Cirkvi. V Novom zákone nenachádzame opisy kňazov v zmysle, ako ich poznáme dnes. 
Existovali rozličné skupiny, ktoré plnili osobitné úlohy – apoštoli, evanjelisti, proroci, uči-
telia, presbyteri, episkopi, diakoni a iní. Až postupom času a na základe skúseností sa vyfor-
movali tri stupne kňazstva: biskupi, kňazi a diakoni.
   Biskupi (episkopi) majú svoj pôvod v apoštoloch. Sú ich priamymi nástupcami a tak  
zachovávajú postupnosť a kontinuitu od Ježiša Krista až do súčasnosti. Ich úlohou je 
ohlasovať evanjelium, posväcovať členov Cirkvi prostredníctvom sviatostí a riadiť Cirkev.  
V ich strede ako ich hlava stojí rímsky biskup – pápež. Zároveň sú biskupi zodpovední za 
katechézu ako prvotní učitelia viery.
    Diakoni boli prvýkrát ustanovení v apoštolských časoch, keď nastal problém, že apo-
štoli a učeníci pre starosti ohľadom obsluhovania pri stoloch zanedbávali Božie slovo. 
Preto spomedzi seba vybrali sedem osvedčených mužov, ktorí sa mali starať o obsluhu  
(porov. Sk 6,1 – 6). Ich úlohou je ohlasovanie Božieho slova a služba biskupovi a veriacim.
   Kňazi (presbyteri) sú spomedzi troch stupňov kňazstva najmladšou kategóriou. Boli 
ustanovení ako spolupracovníci biskupov. Sú najrozšírenejšou skupinou vo svete, akoby 
predĺženou rukou biskupa, ktorý prostredníctvom kňazov má prístup ku všetkým veriacim 
vo svojej diecéze. Aj ich služba spočíva v ohlasovaní Božieho slova, vysluhovaní sviatostí a 
riadení farností, do ktorých sú poslaní.

Rozdiely medzi stupňami kňazstva

    Ako už bolo naznačené, jestvujú isté kvalitatívne rozdiely v plnosti kňazského úradu v 
jeho troch stupňoch. Plnosť kňazského svätenia má biskup, čo ho oprávňuje právoplatne 
vysluhovať všetky sviatosti s výnimkou manželstva (to si vysluhujú sami snúbenci). Zároveň 
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Kňazstvo
Drahí čitatelia Adsumu, opäť nastalo obdobie 

diakonských a kňazských vysviacok. Z mladých 
mužov sa stávajú podľa vzoru Krista – Dobrého 

Pastiera – noví pastieri Božieho ľudu  
a služobníci oltára.  

    Čo je však obsahom sviatosti kňazstva? Kde je jej pôvod? 
Kto je kňaz? Na tieto a iné otázky sa pokúsime nájsť odpove-
de v našom článku.

„Ty si kňaz naveky, podľa radu Melchizedochovho“ (Ž 110,4) Kňazstvo v Starom zákone

    Hoci sa v Starom zákone často objavujú postavy kňazov, ktorých úrad ustanovil Mojžiš, 
presný pôvod kňazstva je ťažké vypátrať. Pred Mojžišovými časmi totiž vykonávali kňazské 
funkcie otcovia rodín; príkladom je Abrahám, ktorý postavil Pánovi oltár (Gn 12,7; 13,18), 
prípadne aj Mojžišovo nariadenie o spôsobe obetovania veľkonočného baránka pred vý- 
chodom z Egypta (porov. Ex 12). No zároveň máme aj informácie o istom druhu kňazstva 
spojeného s kráľovským úradom – Melchizedech, kráľ Salema, bol zároveň aj kňazom 
Najvyššieho Boha a priniesol Abrahámovi chlieb a víno (porov. Gn 14,18). Nie náhodou je 
preto predobrazom Ježiša Krista a jeho Poslednej večere.
    Úradné kňazstvo v Izraeli zaviedol na Boží príkaz Mojžiš, ktorý pomazal svojho brata 
Árona a jeho synov za prvých kňazov, čím stanovil, že kňazi budú pochádzať z kmeňa Lévi 
a z Áronovho potomstva (porov. Ex 29; Lv 8). Ich úloha bola dvojaká. Prvou bola služba 
obradov, teda prinášanie rozličných obiet (krvavých, nekrvavých – kadidlových, potravi-
nových a podobne). Druhou bola služba slova – teda výklad Zákona a tradície, bola to istým 
spôsobom katechéza ľudu, predstavovanie Boha človeku.

„Vezmite a jedzte: toto je moje telo“ (Mt 26,26) Kňazstvo v Novom zákone

    Kňazská služba nachádza svoj nový obsah v pôsobení Ježiša Krista. Ježiš sa vždy staval 
proti zneužívaniu chrámu či kňazskej služby. Ako také ich však považoval za hodnoty, no 
nie za absolútne, pretože on sám mal nahradiť chrám a začať nový kult. Uvedomoval si 
svoj kňazský úrad, hoci o ňom nikdy priamo nehovoril. Pravdepodobne by ho ani jeho 
poslucháči nepochopili, veď, ako sme uviedli, kňazom mohol byť len Áronov potomok. Ne-
priamo však neraz ukázal, že je kňazom v pravom slova zmysle, keď vyčistil chrám a vyhnal 
z neho kupcov a peňazomencov, pričom zdôraznil, že chrám je Božím domom modlitby 
(porov. Mt 21,12n; Mk 11,15 – 17; Jn 2,13 – 17).
   Vrcholným dielom Kristovho kňazského úradu bolo ustanovenie Eucharistie a jeho smrť 
na kríži ako obeta za hriechy ľudí. Ježiš podstúpil smrť namiesto nás, stal sa obetným 
baránkom, na ktorého sme zložili naše previnenia, za ktoré sme si zasluhovali smrť. On 
ich na seba vzal a nechal sa vyviesť za mesto, kde bol ukrižovaný. Pamiatkou na jeho spáso-
nosnú obetu je Eucharistia, ktorú slávil s apoštolmi vo večeradle tesne pred svojou smrťou. 

Sviatosti



tvorí s ostatnými biskupmi z celého sveta tzv. kolégium biskupov, 
ktoré spolu s pápežom, nikdy však bez neho, má najvyššiu riadia-
cu moc v Cirkvi.
   Kňazi môžu na základe svojho svätenia vysluhovať krst,  
Eucharistiu, sviatosť zmierenia a pomazania chorých. Vo výni-
močných prípadoch s povolením biskupa môžu aj udeľovať svia-
tosť birmovania.
   Napokon diakoni sú určení v prvom rade na službu. Majú 
pomáhať biskupom a kňazom napríklad rozdávaním Eucharis- 
tie, asistovaním pri uzatváraní manželstva, hlásať evanjelium  
a kázať, predsedať pohrebným obradom a podobne. Jedinou  
sviatosťou, ktorú smú vysluhovať, je sviatosť krstu.

Vysluhovateľ a prijímateľ sviatosti

    Sviatosť kňazstva vo všetkých jej stupňoch môže udeliť iba a 
výhradne biskup. Prijať ju môže výlučne pokrstený muž. A hoci 
sa v súčasnosti objavujú v médiách hlasy, že pápež František chce 
dovoliť svätenie žien za diakonky a podobne, treba zdôrazniť, že 
ide o prekrúcanie pravdy. Svätý Otec totiž len podporil snahu 
cirkevných historikov skúmať v starovekom kresťanstve doloženú 

službu žien v Cirkvi, ktoré sa označovali ako diakonisy, avšak ich služba nemala žiaden 
liturgický charakter, neprijali sviatosť kňazstva, len vypomáhali v Cirkvi.

Základná úloha kňazov

    Náš krátky prehľad sme sa rozhodli zakončiť pripomenutím toho, čo je najdôležitejšou 
úlohou diakonov, kňazov i biskupov. Nie je to riadenie farností či diecéz, nie je to dokonca 
ani vysluhovanie sviatostí. Prvoradou a najdôležitejšou úlohou všetkých služobníkov oltára 
je ohlasovať evanjelium. Tak učí aj Druhý vatikánsky koncil v dekréte Christus Dominus o 
biskupskej službe: „Pri plnení svojho učiteľského poslania biskupi nech hlásajú ľuďom Kristovo evanjelium; 
to je najdôležitejšia z ich prvoradých povinností“ (CD 12), i v dekréte Presbyterorum ordinis o živo-

te a službe kňazov: „Keďže nik nemôže byť spasený, 
ak prv neuveril, prvou povinnosťou kňazov ako biskupo- 
vých spolupracovníkov je všetkým hlásať Božie evanjelium“  
(PO 4).
    Kiež sa teda Božie slovo šíri z úst všetkých 
biskupov, kňazov i diakonov, aby všetci ľudia 
spoznali Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. A 
na záver ešte jedna prosba k vám: Modlite sa za 
kňazov i za nás bohoslovcov. Aj my pamätáme 
vo svojich modlitbách na vás.

Matej Pinkas

“

“

„Aké je pekné stretnúť 
kňazov, ktorí skutočne 
ponúkajú svoj život ako 
kňazi, o ktorých ľudia 

hovoria: ‚Áno, toto  
je charakter, je taký,  

onaký, ale je to kňaz!‘ 

 pápež František od  NÁS 
k  VÁM

    Nedeľa Dobrého pastiera je dňom, keď Ježiš o sebe v evanjeliu 
hovorí: „Ja som brána k ovciam“ (Jn 10, 7). Ako každý rok sme 
my bohoslovci Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda 
otvorili brány nášho formačného domu. Tentoraz sa to udia-
lo výnimočným spôsobom, na ktorý bežne nie sme zvyknutí. 
Neprišli ste vy k nám, ale my sme zavítali do piatich farností 
Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy. 
    Na začiatku sme sa rozdelili od piatich skupín približne po 
šesť a podelili sme si mestá, ktoré sme chceli navštíviť. Boli to 
farnosti Abrahám, Bratislava – Rača, Galanta, Gbely a Holíč. 
Dvere seminára sa otvorili v sobotu po obede a vyrazili sme 
za veriacimi, aby sme sa im predstavili a strávili s nimi pekné 
chvíle. 
      Osobne som bol v skupine, ktorá navštívila farnosť Holíč  
nad Moravou. V tomto meste sa nachádza kláštor premon-
štrátov, v ktorom momentálne pôsobí päť pátrov. Nemajú to 
ľahké, pretože okrem farnosti Holíč spravujú farnosti Kop-
čany a Petrova Ves a viacero filiálok.
   Pricestovali sme vlakom v sobotu večer, o pol siedmej 
sme sa zúčastnili na svätej omši. Potom nás otcovia privítali 
vynikajúcou večerou a po malom posedení a rozhovore s 
nimi sme sa pobrali do postele, pretože na druhý deň nás 
čakalo rušné dopoludnie.
   V nedeľu sme od rána zarezávali spolu s kňazmi. Po 
krátkych raňajkách sa začala naša služba. Rozdelili sme sa 
po dvoch do skupín, aby sme mohli navštíviť aj ostatné far-
nosti. Každý z nás sa zúčastnil na dvoch až troch svätých 
omšiach, kde sme po oznamoch krátko predstavili seba a se-
minár a pozvali veriacich na popoludňajšiu modlitbu ružen-
ca, po ktorej nasledovalo detailnejšia prezentácia seminára. 
Diakoni, ktorí s nami boli, vypomáhali pátrom s kázňami.

Deň 
Otvorených 
Dverí
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Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje  

poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja 

poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.

Jn 10, 14-15

Abrahámčania srdečne privítali. V nedeľu ráno 
sme sa zúčastnili na svätej omši vo filiálnom kosto-
le v Hostiach, kde odznelo svedectvo nášho brata 
prváka. Hneď nato nasledovala slávnostná svätá 
omša v Abraháme, na konci ktorej sme srdečne 
pozvali všetkých na popoludňajší program. Ten sa 
začínal o 15.30 prezentáciou seminára, pokračo-
val pútavým svedectvom a zakončený bol krátkou 
adoráciou pri Najsvätejšej Sviatosti. 

Filip Majdán 

    Skupinka šiestich bohoslovcov sa vybrala aj do farnosti Galanta. 
 Traja z nich išli s pánom dekanom na maďarské omše a traja na slovenské omše. Obidve 
skupiny boli na omšiach v Galante a v Košútoch, kde bolo okrem hodov aj prvé sväté pri-
jímanie. O tretej hodine popoludní program pokračoval v mestskom kostole Korunkou Bo-
žieho Milosrdenstva, dvoma svedectvami našich prvákov a predstavením seminára pomocou 
prezentácie. Program sa skončil krátkou adoráciou a modlitbami za duchovné povolania. 
Bohoslovci následne išli ešte na faru na malé občerstvenie a potom sa vrátili do seminára. 

Ladislav Sebö  

 Po náročnom dopoludní nás čakal chut-
ný obed a posedenie na fare. Medziča-
som, krátko po obede, sme navštívili 
najstarší kostolík na Slovensku v Kopča-
noch, ktorý pochádza ešte z čias svätých 
Cyrila a Metoda. Po návrate z malého 
výletu nás už čakali veriaci v kostole.  

O 14.30 sa začala modlitba posvätného ruženca pred Najsvätejšou Sviatosťou, ktorú sme viedli 
my seminaristi. Ďalej nasledoval program, v ktorom spolubrat predstavil náš formačný dom 
slovom aj obrazom. Po ňom hovorili dvaja bohoslovci o svojej ceste povolania, ako sa dostali k 
túžbe stať sa kňazmi a nasledovať Krista. Veriaci však chceli počuť viac, a tak sa im predstavil 
aj jeden z diakonov.
 Ľudia v kostole vytvorili veľmi dobrú atmosféru, povzbudili nás a ubezpečili nás o 
svojich modlitbách. Po programe nasledovalo poďakovanie tak z našej strany, ako aj zo strany 
otcov premonštrátov a neskôr sme sa pobrali na cestu naspäť do nášho domova, v ktorom sa 
pripravujeme na službu Bohu i ľuďom.

Frederik Mudrák

   Naša skupina, zložená z najstarších členov seminára, navštívila bratislavskú farnosť Rača. 
Tam sme absolvovali dve sväté omše, kde sme vydali svedectvá o našom povolaní. Ľudia nás 
veľmi srdečne prijali. Najmä v popoludňajšom programe sa s nami dali do družnej debaty. Bol 
to krásny zážitok, ktorý naplnil radosťou tak veriacich, ako aj nás bohoslovcov. 

Matej Pinkas

    Naša skupinka bola poslaná do malebnej obce Gbely, 
kde nás privítal pán farár Andrej Fordinál. Už od prí- 
chodu sme sa cítili prijatí. Začali sme spoločnou večerou 
a po nejakom čase sme išli spať, keďže nás čakal náročný 
deň. V nedeľu sme sa zúčastnili na sv. omšiach v Gbe-
loch, Petrovej Vsi a v Letničí. Po svätých omšiach, pri 
ktorých boli farníci pozvaní na popoludňajší program, 
sme sa vybrali na spoločný obed. Popoludňajší program 
spočíval v predstavení kňazského seminára a zakončili 
sme ho spoločnou adoráciou. Bol to veľmi príjemný a 
dúfam, že aj osožný čas pre nás, ale i pre farnosť. Chceli 
by sme sa aj touto cestou poďakovať pánu farárovi za 
jeho pohostinnosť a za vytvorenie spoločenstva. 

Michael Udvaros

   Do farnosti Abrahám sme dorazili v sobotu večer. 
Spoločne s tamojším pánom farárom Vladimírom Kišom  
a farníkmi sme slávili svätú omšu, počas ktorej nás 
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     Ako milí čitatelia isto vedia, 13. mája sme si pripomenuli  
sté výročie fatimských zjavení. Svätý Otec František navštívil 
portugalské pútnické miesto a svätorečil dvoch z malých  

vizionárov. Na tieto udalosti si spomenuli aj bohoslovci na pobožnosti piatich prvých sobôt 
i na iných sláveniach. Aktuálnosťou Fatimy sa zaoberalo niekoľko konferencií či prednášok 
a okrem iného aj pôstna akadémia našich bratov prvákov. Preto by som vám chcel radšej 
priblížiť samotné udalosti týchto zjavení a konkrétne posolstvá.
  Zjaveniam Panny Márie z roku 1917 predchádzalo niekoľko zjavení anjela.  
Lucii dos Santos sa zjavil prvýkrát už roku 1915 a v nasledujúcom roku až trikrát. Vtedy 
boli s ňou aj sesternica Hyacinta a bratranec František Marto. Anjel, ktorý sa predstavil ako 
„anjel mieru“ či „anjel strážny Portugalska“, vyzýval na modlitbu k Najsvätejšiemu Srdcu 
Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Márie za obrátenie hriešnikov a za mier. Naučil ich 
aj modlitbu: „Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba, milujem ťa! Prosím  
o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa.“
     Prvé zjavenie najsvätejšej Panny nastalo 13. mája 1917 okolo trinástej hodiny. Deti práve  
pásli ovce v údolí Cova da Iria, keď uvideli paniu, ktorá „prichádzala v jemnom jase, 
oblečená v bielom a skvela sa ako slnko“. Na Luciine otázky im prezradila, že prichádza  
z neba a že sa tam dostanú všetci traja. Musia však veľa trpieť na zmierenie za hriechy a za 
obrátenie hriešnikov. Chcela, aby sa na to miesto vracali šesť mesiacov po sebe, vždy 13. deň 
v mesiaci. Na konci toho zjavenia dodala: „Modlite sa každý deň ruženec, aby ste vyprosili 
svetu mier a koniec vojny.“
    Druhýkrát sa im zjavila o mesiac, 13. júna. Deti už vtedy veľa trpeli pre nepochopenie 
či neveru ľudí okolo seba, vrátane svojej rodiny. Preto ich Panna Mária ubezpečila, že  
v októbri im ukáže zázrak na potvrdenie pravosti zjavení. Opätovne ich vyzývala na mod-
litbu posvätného ruženca a na obety za hriešnikov, a aby sa naučili čítať. Nato začali deti 
konať ešte radikálnejšie skutky na zmierenie, postili sa a nosili povraz okolo pása.

    Panna Mária im 13. júla ukázala veci týkajúce možnej budúcnosti sveta. Prvá časť  
tohto tajomstva sa týkala pekla. Deti videli duše zatratených, „akoby boli priesvitným 
uhlím čiernej alebo bronzovej farby, ale s ľudským výzorom“, v ohnivom mori. Hoci toto 
videnie trvalo len krátko, deti veľmi vystrašilo. V druhej časti tajomstva Panna Mária 
predpovedala, že ak svet neprestane urážať Boha, príde ešte horšia vojna, než bola vtedy. 
Táto predpoveď sa naplnila 2. svetovou vojnou. Panna Mária ďalej žiadala zasvätenie  
Ruska Nepoškvrnenému Srdcu, ináč Rusko začne šíriť svoje bludy vo svete. Hoci pápeži sa 
o to pokúsili viackrát, podľa Lucie sa Máriino želanie naplnilo až v roku 1984. Vtedy pápež 
sv. Ján Pavol II. so všetkými biskupmi sveta zasvätil celý svet Nepoškvrnenému Srdcu,  
čo naozaj spôsobilo obrat v dejinách.
      Tretia časť tajomstva bola zverejnená až v roku 2000. V tejto časti uvideli malí pastieri 
po ľavici Panny anjela s ohnivým mečom. Ukázal na zem a povedal: „Pokánie, pokánie, 
pokánie!“ Potom videli pápeža, ako v utrpení vystupuje na vrch. Prechádza zrúcaným 
mestom a modlí sa za duše zabitých. Na vrch vystupujú aj biskupi a kňazi a ďalší ľudia. 
Keď pápež pokľakne pred krížom na vrchu, skupina vojakov zabije jeho aj ostatných. Pod 
krížom dvaja anjeli zbierajú krv mučeníkov a polievajú ňou duše putujúcich. Toto videnie 
ukázalo na atentát proti pápežovi sv. Jánovi Pavlovi II., ktorý sa stal v roku 1981, tiež  
13. mája. Pri príležitosti tohto zjavenia Mária ešte naučila deti modlitbu Ó Ježišu..., ktorú 
sa modlíme po desiatkoch posvätného ruženca.
      K nasledujúcemu zjaveniu došlo až 19. augusta, 13. totiž deti zobrali na vyšetrenie. Aby 
sa ukázalo, že zjavenia nie sú pravdivé, vyšetril ich aj istý psychiater, ale nezistil žiadnu 
chorobu. Ako v auguste, tak i v septembri Panna Mária pastierom sľúbila, že 13. októbra 
uvidia zázrak. V určený deň sa im opäť zja-
vila. Vtedy prišlo do údolia asi 70-tisíc ľudí, 
s rôznymi úmyslami. Panna Mária sa pred-
stavila deťom ako Ružencová Panna Mária a 
prosila, aby na tom mieste vznikla kaplnka. 
Potom sa udial prisľúbený zázrak, známy ako 
„tanec slnka“. Slnko sa priblížilo, otáčalo sa a 
menilo farbu. Po desiatich minútach sa pred 
slnkom objavila Svätá Rodina, potom Panna 
Mária Karmelská a nakoniec ako Sedemboles- 
tná Matka.
  Posolstvo Fatimy spočíva v zmierení,  
v obetách za hriešnikov a za mier. Preto Mária 
prosila ustavične za každodennú modlitbu  
ruženca a za zasvätenie jej Nepoškvrnenému 
Srdcu. Odkazuje nám, že budúcnosť môžeme 
zmeniť modlitbami, nakoniec však zvíťazí jej 
Nepoškvrnené Srdce.

Tamás Pammer

FATIMA



Cyklista, ktorý sa rozhodne stať z amatéra profesionálom, 
objaví časom nepoznané horizonty. Potom, čo sa zriekne mno-

hých radostí, upraví si stravovanie a pravidelne cvičí i to, čo ho nebaví, otvoria sa mu obzory 
a možnosti, o ktorých ani netušil. Najsilnejšou zbraňou zostane silná vôľa, rozvážne roz-
vrhnutie tréningov a poznanie samého seba. V duchovnom živote po prekonaní základného 
očisťovania duše Boh vovádza dušu na cestu osvietenia, mohli by sme ju nazvať aj učeníctvo.

Cesta osvietenia je charakteristická bojom proti všednému hriechu, citovou modlitbou a 
nasledovaním Krista. V tomto článku budeme hovoriť o prvých dvoch. Kto sa dostal do tejto 
fázy, nadobúda citlivosť a odpor voči všednému hriechu. Neskúma len dobrovoľné ľahké hrie-
chy, ale snaží sa prísť na samotný koreň hriechu a ten sa následne snaží vytrhnúť. Nezane-
dbáva ani hriechy zo slabosti vzhľadom na ľudskú povahu, na chyby z nepozornosti, ale snaží 
sa s primeraným predsavzatím postupne meniť hriechom poznačenú ľudskú prirodzenosť.

Takto odhodlaný, hoci vie, že sa nezbaví všetkých chýb a krehkostí, rozhodne sa ísť do boja 
proti najsilnejšiemu nepriateľovi, a to proti vlastnej samoláske. Nebojí sa ísť do hlbín svojho 
srdca a postupne vytrhávať korene i najskrytejšie prejavy, lebo vie, že táto neresť je prameňom 
každého zla. Nech sa pri pohľade na svoje chyby nevzdáva ani nerozčuľuje, pretože ustupovať 
je často dôkazom vlažnosti a hnevať sa na svoje chyby býva prejavom netrpezlivosti a pýchy. 
Treba bojovať až do posledného dychu. Nesmie sa čudovať, keď po tuhom a dlhom boji bude 
musieť na smrteľnej posteli konštatovať so sv. Bernadetou Soubirousovou, že „zdroj samolás-
ky nechce zomrieť“.

Profesionálny cyklista si musí dať pozor na múdre rozvrhnutie síl. K rozvážnemu prístupu 
v tréningoch mu pomáha poznanie samého seba, ale aj kvalitný tréner. V duchovnom živote 
to môže byť ešte komplikovanejšie. Hlbším zameraním na našu hriešnosť môžeme skĺznuť 
do škrupúľ. Škrupulantstvo je stav nepokoja duše, ktorá vidí obyčajne hriech aj tam, kde nie 
je. Pomoc od tejto choroby môže poskytnúť lekár duše, ktorým je skúsený duchovný vodca. 
Škrupulantovo svedomie je narušené a stalo sa úzkostlivým. Na to, aby dosiahol isté a citlivé 
svedomie, potrebuje pomoc duchovného vodcu, ktorému sa musí učiť plne dôverovať.  

Vzostup v duchovnom živote je zároveň vzostupom vnútornej modlitby. V modlitbe už 
nejde o žiadneho nováčika, ale veľmi dobre pozná rozličné pobožnosti, má preštudovanú 
základnú asketickú literatúru, ba zaujíma sa aj o také knihy, ktoré sú určené pre pokročilých 
v duchovnom živote. Modlitba vo fáze osvietenia býva rôzna, podľa milostí, povahy a pros-
tredia jednotlivca. Je charakteristické, že ide o modlitbu vnútornú, ktorá býva buď rozjímavá, 

V dvoch predchádzajúcich číslach časopisu Adsum 
sme v sekcii o duchovnom živote písali na tému 

umŕtvovania. V tomto čísle sa budeme oboznamovať 
s druhou etapou duchovného rozvoja,  

ktorá sa volá cesta osvietenia (via illuminativa), 
čiže stav pokročilých v duchovnom živote.

VIA  ILLUMINATIVA

“
“

Nesnaž sa plniť 
svoju vôľu, i keby  

si bol plný horkosti, 
 lebo v plnení svojej 

vôle nájdeš  
dvojnásobnú  

horkosť.

Aby sme sa páčili 
Bohu, nemusíme 

veľa robiť, ale skôr 
všetko vykonávať  

s dobrou vôľou, bez 
akejkoľvek  
sebalásky a  

ľudských ohľadov.

sv.  Ján s Kríža

či už prevažuje rozum alebo city (afektívna), alebo duša 
postupuje k nižším stupňom kontemplácie (získané naze-
ranie). Táto modlitba je charakteristická väčšou záľubou 
v takej modlitbe, kde sa uplatňuje vôľa a srdce. Stačí mu 
jednoduchý pohľad na zjavenú pravdu a už prechádza k 
rozhovoru s Kristom a Pannou Máriou. Modlitba citov 
má v sebe prvky rozjímania aj počiatky mystickej modlit-
by (kontemplácie). 

Zdá sa, že „modlitba citov“ nebude mať pevné základy. 
Na druhej strane cieľom modlitby, ako aj kresťanského 
života, je zjednotenie s Bohom. Pokiaľ žijeme na zemi, 
toto zjednotenie sa lepšie uskutočňuje láskou než pozná-
vaním. Je zrejmé, že niekedy je užitočnejšie, podľa vnú-
tornej dispozície a vanutia Ducha, vrátiť sa k rozjímaniu. 
Sv. Terézia píše: „Pokiaľ sa neroznieti láska, duša nemá 
opúšťať rozumovú úvahu.“ 

Ako sme spomínali, pre cyklistu je vždy dôležitá pevná 
vôľa. Podobne aj pri modlitbe dochádza ku skúške našej 
vôle, a to najmä v čase suchopárnosti. Ide o stav, keď 
Boh odníme svoje citové pôsobenie, no ponechá milosti. 
Boh takto koná pre naše dobro, aby sme mohli rásť v 
rýdzej láske, vernosti, ale aj aby nás očistil od zmyslo-
vosti, pripútal trvalejšie k sebe a priviedol k poznaniu, 
že pravá zbožnosť spočíva viac vo vôli ako v citoch. Sv. 
Ján z Kríža vraví, že Boh práve v skúške suchopárnosti 
prevedie dušu od rozjímania ku kontemplácii, ktorú si 
duša práve v tejto situácii začína osvojovať. V čase úte-
chy by sme mali zachovať skromnosť a v suchopárnosti 
trpezlivosť. Či už je suchopárnosť skúška alebo trest, v 
oboch prípadoch ju musíme prijať pokorne a odovzdane. 
Rovnako ani cyklista nemôže prestať s tréningom v čase 
zlého počasia alebo nechuti do tréningu. 

Treťou črtou cesty osvietenia je nasledovanie Krista. 
S touto časťou sa bližšie oboznámime v najbližšom čís-
le Adsumu, kde si nasledovanie Krista predstavíme cez 
kresťanské čnosti. 

Tomáš Balala s konzultáciou 
špirituála Jána Otrubu OFM Cap

Duchovný život
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     Vo štvrtok 30. marca v seminárnej kaplnke Povýšenia sv. Kríža udelil bratislavský arci-
biskup Mons. Stanislav Zvolenský ministérium akolytátu našim ôsmim bratom zo štvrtého 
ročníka. (Tomáš Balala, Peter Gál, Peter Juhás, Ladislav Sebö, Balázs Takács – Trnavská 
arcidiecéza, Ivan Slepčan, Peter Repko, Martin Neumann – Bratislavská arcidiecéza). Vo 
svojom príhovore sa zameral na veľkosť daru Eucharistie pre ľudstvo a povzbudil nových 
akolytov k veľkej úcte voči tomuto daru.
   Po príhovore nasledoval samotný akt ustanovenia akolytov, ktorý sa začal modlitbou 
a následne pokračoval odovzdaním nádoby s hostiami jednotlivým kandidátom. Pri 
odovzdávaní nádoby s hostiami biskup prednášal tieto slová: Prijmi nádobu s hostiami na 
slávenie Eucharistie a buď taký, aby si mohol dôstojne slúžiť Pánovmu stolu a Cirkvi. Po 
svätej omši nasledovalo odovzdanie dekrétov a slávnostná večera.

Martin Neumann

   V stredu 29. marca v neskorých popoludňajších hodinách v kaplnke Kňazského  
seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave verejne vyjadrili svoje prvé „Tu som“ na ceste 
ku kňazstvu seminaristi 3. ročníka. Urobili tak pri príležitosti prijatia ministéria lektorátu, 
ktoré im udelil počas sv. omše trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Vo svojej homílii vyz-
dvihol hodnotu Božieho slova, ktoré si v dnešnej dobe ľudia vypočujú, ale často sa stretne 
s neprijatím a odmietnutím.
      Hneď po homílii nasledovala modlitba za kandidátov, po ktorej jednotlivo pristupovali 
k arcibiskupovi, a kľačiac prijali z jeho rúk knihu Svätého písma. Novými lektormi sa stali 
Bernard Novák a Šimon Rábara za Trnavskú arcidiecézu. Za Bratislavskú arcidiecézu toto 
ministérium prijali Filip Majdan, Juraj Ochaba a Marek Vranka.

Ladislav Mišura

Ministériá lektorátu a akolytátu 29. 3. a 30. 3. 2017
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1. Drahý brat diakon! Keď sa na konci svojej seminárskej púte obzrieš 
dozadu, čo ti dalo šesť rokov pobytu v seminári?

2. Po šiestich rokoch života v seminári, čo by si odkázal mladším spo-
lubratom?

3. Akým kňazom by si chcel byť v budúctnosti?
   

Andrej Bošňák
(Bratislavská arcidiecéza)

1. Šesť rokov seminári mi dalo po všetkých stránkach veľa.  
V prvom rade je to duchovný rast, ktorý nám umožňuje seminár 
tým, že máme dostatok času na modlitbu. Sme vedení k spoloč-
nej aj osobnej modlitbe. Na druhej strane nám seminár dáva aj 
intelektuálnu formáciu. Ako tretie by som spomenul isté doz-
rievanie osobnosti. 

2. Podľa mňa je veľmi dôležité to, čo som za uplynulých šesť 
rokov sám zažil: vytvárať spoločenstvo. Spoločenstvo, ktoré sa vie navzájom podržať a nezo-
stáva na rovnakej úrovni, ale snaží sa dorásť k dokonalosti a pripodobniť sa k tomu spolo-
čenstvu, ktoré vytvára Svätá Trojica.

3. Vždy som sa zaoberal myšlienkou, čo znamená byť kňazom. Až po niekoľkých rokoch for-
mácie som si uvedomil, aj na základe príhovorov otcov špirituálov, že je to nepochopiteľné 
tajomstvo. My vždy budeme vidieť iba isté fragmenty toho, čo je kňazstvo. Úplne sa teda 
nedá povedať, akým kňazom by som sa mal stať, pretože celý život chcem objavovať, čo je 
kňazstvo, a chcem dospieť k tomu, aby som plnosť kňazstva videl až v nebi.

Štefan Smetana
(Bratislavská arcidiecéza) 

1. Nikdy som nebýval v internáte, a tak som si myslel, že to 
bude podobné, ako som poznal z počutia od iných, ktorí boli 
na strednej škole ubytovaní v internáte. Milo ma prekvapilo, že 
seminár nie je internát, ale niečo úplne osobité. Ak mi niekto 
nesadol, nemohol som sa presťahovať do iného “internátu”, ale 
bol som donútený pracovať na vzťahu k tomu, kto mi nebol až 
tak sympatický. Týchto šesť rokov, ktoré som strávil v seminári, boli pre mňa okrem iného 
prácou na sebe. Keď som si myslel, že po roku som sa akosi vyformoval, prišiel ďalší rok 
a zistil som ďalší deficit. Sebapoznanie (poznávanie vlastnej slabosti, úbohosti, hriešnosti) 
je celoživotná úloha. Je to také dôležité, že ani sv. Terézia z Avily nechcela, aby sa v tomto 
ochablo, ani „keby sme dospeli do najvyšších nebies“.

2. Sv. Terézia z Lisieux, ktorá veľmi rada študovala spisy sv. Terézie z Avily a sv. Jána  
z Kríža, mala vo svojom breviári papierik, na ktorom bolo napísané: „Za žiadnych okolností 
sa neznepokojuj.“

3. Určite chcem byť svätým kňazom, no nie v očiach ľudí, ale iba v Božích očiach. „Buďte 
svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý.“  (Lv 19, 2)

Lukáš Blažo
(Trnavská arcidiecéza)

1. Pobyt v kňazskom seminári je pre mňa nezabudnuteľný čas. 
Bol to čas každodenného spoločenstva bratov, v ktorom má  
každý nezastupiteľnú úlohu. Vytvára prostredie, v ktorom sa 
možno rýchlo formovať - rásť po ľudskej i duchovnej stránke.  
Bolo obohacujúce žiť v prostredí, ktoré je akoby kláštorné, ale  
predsa „vo svete“, „vo svete“, ale predsa nechce byť zo sveta. 

2. Nech milujú Eucharistiu a denne sa modlia sv. ruženec. Ich úsilie je druhoradé. Nech 
sú s Pánom a jeho matkou Máriou. Často, často. Nebudujeme seba ani iných. Boh si nás 
vedie. My máme len volať, ako často voláme pred modlitbou liturgie hodín: „Bože, príď mi 
na pomoc!“ On je Pán.

3. Túžim byť kňazom verným až do posledného výdychu. Modlite sa, prosím, za mňa. Dlho 
som premýšľal počas pobytu v seminári, aký chcem byť kňaz. Postupne som zistil, že moje 

Rozhovor  s  novokňazmi  2016/17



24 25

túžby, ktoré mi Boh dal, nie som schopný uskutočniť sám. Musel som sa naučiť vedieť 
odovzdať do Božej Prozreteľnosti. Iba On ma môže urobiť dobrým a svätým kňazom. Znova 
opakujem: modlite sa, prosím, za mňa.

Tomáš Jendruch
(Bratislavská arcidiecéza)

1. Veľa nových priateľov, prehĺbenie môjho vzťahu s Bohom, 
mnoho nových vedomostí. Zároveň si však uvedomujem, koľko 
toho mi ešte chýba, aby som bol dobrým duchovným vodcom  
a príkladom pre ľudí, ku ktorým budem poslaný. 

2. Aby sa nebáli popracovať na sebe. Niekedy sa niektoré skutoč-
nosti v seminárnej formácii zdajú byť nezmyselné, nelogické. Aj ja som s tým dosť bojoval. 
Keď sa však po šiestich rokoch obzriem dozadu, vnímam to ako veľmi dôležité, že sa človek 
dokáže premôcť a tieto veci prijať. V pastorácii to totiž nebude o nič jednoduchšie.  

3. Dôveryhodným a pravdivým. Nemá zmysel sa pred ľuďmi na niečo hrať. Ľudia dokážu 
odpustiť kňazovi všetko, no nie pretvárku a falošnosť. V tomto sa mi veľmi páči sv. otec 
František, ktorý si od prvého momentu pontifikátu získal ľudí na celom svete, veriacich či 
neveriacich, práve pre svoju úprimnosť a autenticitu. 

Ladislav Mišura
(Trnavská arcidiecéza)

1. Seminár mi dal veľmi veľa. Bolo to krásnych šesť rokov, ktoré 
ušli ako voda. Spomínam si, ako by to bolo včera, čo som na-
stúpil ako prvák. Šesť rokov mi prinieslo kopec zážitkov a chvíľ, 
ktoré sa mi vryli hlboko do pamäti a do srdca. Ďakujem Bohu 
za všetkých ľudí, ktorých som mohol počas mojej formácie spo-
znať. Najmä za všetkých spolubratov, ktorých som mal tú česť poznať a stráviť s nimi rok 
či celých šesť rokov pod jednou strechou. V seminári som však spoznal aj sám seba. Svoje 
talenty, najmä cez služby, o ktorých by ma ani vo sne nenapadlo, že by som ich mohol 
niekedy vykonávať. Ale spoznal som aj svoje slabé stránky a limity, ktoré som si dovtedy 
neuvedomoval, a tak som mohol začať na nich pracovať. Za to som tiež veľmi vďačný.   

2. Aby dobre využili čas, ktorý im seminár ponúka. Vždy mi to prišlo také klišé, keď nám to 

odchádzajúci diakoni hovorili, ale až keď som sám prišiel na koniec seminárskej formácie, 
postupne si uvedomujem, koľko času som mohol využiť lepšie, a ten čas mi už nikto nevráti. 
Ďalej nech sa neboja tento svoj čas investovať do Krista a do bratského spoločenstva. Práve 
v kaplnke a v spoločenstve s bratmi som prežil najkrajšie chvíle v seminári. A tiež, aby sa 
nedali znechutiť nikým a ničím a aby nestrácali radosť. 

3. V prvom rade svätým, aby som sa každým dňom viac pripodobňoval Kristovi, ktorého 
majú ľudia vo mne vidieť. Ďalej verným Bohu i Katolíckej cirkvi, a tiež blízky ľuďom, aby 
som im bol vždy k dispozícii, mal ich rád, radoval sa s radujúcimi a plakal s plačúcimi. 
Uvedomujem si však, že nič z toho nedosiahnem bez Božej milosti. Preto prosím o vaše 
modlitby.  

Matej Balázsi
(Bratislavská arcidiecéza)

1. Na pobyt v seminári sa dá pozerať z niekoľkých rovín. Zvlášť 
by som sa na tomto mieste chcel zamerať na dve z nich. Prvou 
je spoločenstvo. Seminár je miesto, kde som mal možnosť za 
tých šesť rokov stretnúť a spoznať plno nových ľudí, ktorí ma 
vo veľa aspektoch obohatili. Ďalším hľadiskom je duchovný 
život a modlitba. Seminár je aj miesto sebapoznávania, miesto 
rozhovoru s Bohom, miesto modlitby. Je to miesto, ktoré po-
núka človeku veľkú možnosť duchovného rastu. Preto som sa snažil čas strávený v seminári 
využiť aj na budovanie a prehlbovanie si vzťahu s Bohom. Celkovo vnímam obdobie, ktoré 
som tu mohol stráviť, ako veľký Boží dar.

2. Keďže v seminári beží čas až neuveriteľne rýchlo, odkázal by som im asi najmä to, aby 
dobre využívali čas, ktorý majú k dispozícii.

3. Chcel by som byť kňazom, ktorý je otvorený pre Božiu vôľu, neustále ju hľadá a snaží sa 
ju plniť. Toto sa v živote kňaza prejavuje aj v jeho otvorenosti voči potrebám Cirkvi, v láske 
k Bohu i ľuďom a v horlivosti za spásu duší.

Za rozhovor ďakuje a praje veľa Božích milostí, ako aj lásky i ochrany nebeskej 
Matky Márie

Pavol Reisel
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Boh zjavil svoje meno skrze Mojžiša, ktorému sa na jeho žiadosť predstavil slovami: „Som, 
ktorý som“ (Ex 3,14). Z toho potom plynie Božie meno, prirodzene vyjadrené ľuďmi v 3. osobe 
(„On je“), čo v hebrejskom biblickom texte zachytávajú štyri spoluhlásky                       (j-h-v-h). 

Stará hebrejčina sa totiž pôvodne zapisovala iba spoluhláskami. Samohlásky do biblického 
textu začali vkladať až židovskí rabíni (v odbornej literatúre sa označujú termínom „masore-
ti“) v 2. polovici 1. tisícročia po Kr. 

Z toho vyplýva, že presnú výslovnosť hebrejských mien a slov vieme až z textov z tohto 
neskoršieho obdobia. Všetky staršie zachované hebrejské texty samohlásky totiž neobsahujú. 

Medzitým však u židov vznikla prax, že Božie meno, ktoré bolo zjavené Mojžišovi, sa úplne 
prestalo vyslovovať. Vysloviť ho mohol iba veľkňaz, a to iba raz v roku, na Deň zmierenia 
(porov. Lv 16). Samozrejme toto zjavené Božie meno bolo súčasťou mnohých biblických textov, 
ale keď sa tieto texty čítali, jeho presné vyslovovanie sa začalo nahrádzať inými termínmi, 
najčastejšie termínom „Pán“, čo po hebrejsky znie                        (adonaj).  

Keď potom v 2. polovici 1. tisícročia po Kr. masoreti do pôvodne čisto spoluhláskového bib-
lického textu vkladali samohláskové znaky, v prípade zjaveného Božieho mena                    (j-h-v-h), 
 ktoré sa malo čítať                      (adonaj), spoluhlásky nezmenili, ale do mena                           (j-h-v-h) vložili 
samohlásky zo slova                      (adonaj).

V poslednom čase na frekventovaných miestach viacerých  
slovenských miest možno stretnúť poväčšine trojčlenné skupinky 

ľudí, ponúkajúce rôzne časopisy a knižné publikácie. Ide o svedkov 
Jehovových. Podľa nich je „Jehova“ zjaveným Božím menom.  

Odkiaľ sa však vzalo?

JE „JEHOVA“ 
ZJAVENÝM BOŽÍM 

MENOM?

Pozornému čitateľovi asi neuniklo, že úplne totožné tie samohlásky nie sú, samohláska 
pod prvým písmenom slova          je   , kým pod prvým písmenom mena                           je   . To je 
však záležitosť hebrejskej fonetiky a pravopisu, podľa ktorého hebrejské hrdelné spoluhlásky 
ako napr. aj     v slove             musí mať pod prvou spoluhláskou samohlásku, ktorá sa nazýva 

„zložené ševa“, v tomto prípade    (sú totiž tri druhy zloženého ševa), ktoré sa vyslovuje ako 
veľmi krátke „a“, kým    z mena                   nie je hrdelnou spoluhláskou, a preto sa s ňou spája 

„jednoduché ševa“, teda       , ktoré sa vyslovuje ako veľmi krátke „e“.

Keď sa teda do Božieho mena                 (j-h-v-h) vložia samohlásky zo slova                      (adonaj), 
vyzerá to, akoby sa Božie meno malo čítať ako trojslabičné slovo: je – ho – vah (koncové h 
sa však v hebrejčine nevyslovuje). No žiaden žid ho nikdy takto nečítal, všetci vedeli, že tie 
vložené samohlásky majú iba naznačiť, že Božie meno treba čítať                           (adonaj).

Ako teda skutočne znelo zjavené Božie meno? Ako ho veľkňaz vyslovoval vo svätyni 
na Deň zmierenia? Dnes to už nikto presne nevie. Na základe jazykovedných štúdií, kto-
ré zohľadňujú aj najstaršie fázy vývoja hebrejského jazyka, sa veľká väčšina odborníkov 
domnieva, že Božie meno                 (j-h-v-h) sa vyslovovalo „jahve“ (koncové „h“ sa nečíta). Ta-
kýto záver potvrdzujú aj svedectvá niektorých cirkevných otcov. Veľmi dôležité svedectvo 
poskytuje Teodoret z Kýru (zomrel asi 460 po Kr.), ktorý v gréckej abecede zaznamenal, že 
Samaritáni vyslovujú Božie meno ako iabe (jabe), čo by v hebrejčine mohlo znieť „jahve“, 
keďže gréčtina nemá spoluhlásky „h“ ani „v“ (namiesto „v“ sa často používa práve „b“).

Na druhej strane treba povedať, že iní cirkevní otcovia svojím prepisom Božieho mena 
do gréčtiny svedčia skôr v prospech vyslovovania „jaho“ (a podobných variantov), no takáto 
výslovnosť nezodpovedá úplne spoluhláskam                     (j-h-v-h).

Hoci teda nemáme úplnú istotu, ako pôvodne znelo zjavené Božie meno, v podobe „jehova“ 
sa istotne nevyslovovalo. V každom prípade už od čias apoštolov sa v našej Cirkvi sleduje 
starobylá židovská prax, podľa ktorej sa zjavené Božie meno nahrádza menom „Pán“ (v slo-
venčine sa v niektorých kresťanských spoločenstvách používa aj „Hospodin“). Túto prax ako 
stále platnú potvrdil v roku 2008 pápež Benedikt XVI., keď nariadil, že „pri liturgických 
sláveniach, v piesňach a modlitbách sa meno Boha v podobe tetragrammatonu JHVH nemá 
používať ani vyslovovať.“
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Nezodpovedná 

sloboda

„Od fatimských posolstiev a výziev prešlo 100 rokov. Sú tieto posolstvá 
a výzvy aktuálne aj v dnešnej dobe?“ 

   Ako už v našom seminári býva zvykom, pred odchodom 
seminaristov na veľkonočnú prax bratia prváci predvedú 
takzvanú pôstnu akadémiu, čiže divadelné alebo filmové 
predstavenie na povzbudenie bratov z vyšších ročníkov,  
otcov predstavených aj iných záujemcov. Tento rok 6. apríla 
mal náš ročník túto možnosť v Aule Benedikta XVI. pri 
našej teologickej fakulte.
  Prípravy na akadémiu sa začali už niekedy začiatkom 
marca. Pravdepodobne najťažšia úloha bola nájsť konkrét-
nu tému a žáner, hoci sme od začiatku tušili, že bude mať 
súvis s fatimskými zjaveniami. Chceli sme sa vyhnúť jed-
noduchému vyrozprávaniu udalostí spred sto rokov. Preto 
sme sa radšej pozreli na problémy dnešného sveta a snažili 
sme sa ich preskúmať vo svetle fatimských posolstiev. Na-
pokon vďaka aktívnej spolupráci celého ročníka, s pomocou 
našich bratov duktorov a iných sa nám podarilo vytvoriť di-
vadelno-filmové predstavenie s názvom Nezodpovedná sloboda 
a po krátkom nacvičovaní ho aj odohrať. 
 Podľa názoru otcov prestavených bola naša pôstna 
akadémia „odvážna a reálna“. Snažili sme sa naozaj ísť 
k veci a poukázať na skutočnosti našej doby. Hoci nie- 
ktoré časti boli viac-menej idealizované, dali sme možnosť 
divákom zamyslieť sa nad aktuálnymi problémami. Scenár 
vznikol tak, že si každý vytvoril text pre svoju rolu. Tento 
proces prispel k tomu, že sa nám azda podarilo celkom do-
bre vžiť do našich úloh, aj keď to párkrát spôsobilo úsmev 

na tvárach divákov. Napriek tomu sme zostali dostatočne 
vážni v súlade s témou akadémie, čo vzhľadom na atmosféru 
na nácvikoch aj na generálke nebolo také samozrejmé.
   A teraz niečo o samotnom predstavení: dej sa odohráva 
v istej farnosti v našom okolí na prelome terajšej doby a 
možnej budúcnosti. Kňaz tejto farnosti žije normálny život a 
svedomito si plní svoju službu. Vysluhuje sviatosti, snaží sa 
pomáhať hľadajúcim a počas úradných hodín prijíma náv-
števy. No zrazu istá záhadná postava usmerňuje k nemu te-
levízneho redaktora, aby získal klebety o kňazovi z vedľajšej 
farnosti. Keď redaktor nahnevane odchádza, farár sa dozvie, 
že Fero, ktorý je jeho známym, mal nehodu. Navštívi ho v nemocnici a vyčerpaný z nároč-
ného rozhovoru s ním sa vráti domov. Zapne si správy, tie ho však celkom vystrašia. Okrem 
iného uvidí samého seba ako údajného spoluvinníka vo vymyslenej kauze svojho kolegu. 
Vypne televízor a začne sa pripravovať na kázeň. Vtedy sa zas objaví záhadná postava a 
farár si uvedomí, že to je sám Pokušiteľ. Vysvetlí kňazovi, že on je za udalosťami vo svete 
a pokúša ho všetkými možnými spôsobmi. Nakoniec ho vyzýva, aby sa mu klaňal. On však 
vo svojich úzkostiach vzýva Pannu Máriu, a práve na tieto slová diabol odíde. Kňaz zostane 
sám a začne čítať fatimské posolstvá. Predstavenie sa končí slovami najsvätejšej Panny, ale 
posledné vety nechajú dej otvorený.
   Dúfam, že naša pôstna akadémia dosiahla svoj cieľ: poukázať na spojitosť medzi súča-
snosťou a udalosťami vo Fatime. Verím, že prípravy i samo predstavenie nám prvákom 
pomohli rozvíjať naše ročníkové spoločenstvo a priblížiť sa fatimskej tematike. Nakoniec 
by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli uskutočniť akadémiu, i všetkým 
divákom, ktorí sa prišli na predstavenie pozrieť.

Tamaš Pammer

Pôstna akadémia 
bratov prvákov 



Narodil sa vo Vrbovom 27. júna 1870 ako tretie z piatich detí povrazníka Jozefa a Kataríny. 
Gymnázium navštevoval v Trnave, Bratislave a Ostrihome, zmaturoval v Trnave. Teológiu 
študoval vo Viedni. Štúdium ukončil doktorátom, za kňaza ho vysvätili 21. septembra 1893. 
Ako kaplán pôsobil v Topoľčanoch, Smoleniciach, Bojnej a v Bratislave - Blumentáli. V Du-
bovej pri Modre pôsobil ako farár sedem rokov, následne ho preložili na 12 rokov do Ludaníc. 
Pius XI. ho 29. mája 1922 poveril správou slovenskej časti Ostrihomského arcibiskupstva. 
Stal sa tak apoštolským administrátorom a o rok nato apoštolským protonotárom. Za prvého 
slovenského biskupa ho vysvätili 14. júna 1925 v Trnave s titulom titulárny biskup prienenský, 
podľa anticko-byzantského mesta Priéné. Vybral si heslo Pro veritate cum caritate (S láskou 
pre dobro druhého k Pravde). Priviedol na Slovensko saleziánov a v Šaštíne im v roku 1924 
odovzdal do správy faru s kostolom a časť kláštora. V roku 1925 prosil Svätú stolicu, spolu s 
ďalšími slovenskými biskupmi, aby splnila dlhoročné prianie slovenského národa a vyhlásila 
Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska. Dekrétom z roku 1927 sa toto želanie 
splnilo. Pozval na Slovensko prvé sestry premonštrátky, ktoré zakladali materské škôlky, det-
ské domovy, domovy mládeže a domovy dôchodcov. V roku 1932 im posvätil vo Vrbovom prvý 
kláštor a pri ňom založil ľudovú školu. Druhý kláštor pribudol v Dvorníkoch pri Hlohovci. 
(Sestry premonštrátky sídlia aj oproti nášmu semináru v Bratislave, v budove Prepoštského 
paláca. Seminár by bez nich nebol tým, čím je. Každodennou mravčou prácou nám zlepšujú 
život, zďaleka nás vítajú širokým úsmevom, ktorý korení v srdci. Ak vedia, veľmi rady ako-

koľvek a s čímkoľvek pomôžu. Keď ich nestretáme ale-
bo ich nevidno, sprevádzame sa navzájom v modlitbách. 
Sestričky, ďakujeme vám, úprimné Pán Boh zaplať.) 

V decembri 1934 poslal biskup Jantausch do Vatiká-
nu žiadosť Posvätnej kongregácii pre semináre a univer-
zity o zriadenie Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty 
s tým, že československá vláda je ochotná otvoriť ju v 
rámci Univerzity Komenského v Bratislave. Na zim-
ný semester v prvom študijnom roku sa 4. novembra 
1936 zapísalo 217 poslucháčov. Na fakulte pôsobil ako 
veľký kancelár. V roku 1938 otvorilo Rímskokatolícke 
biskupstvo reálne československé gymnázium v Trnave. 
Publikoval v časopisoch Duchovný pastier, Serafínsky 
svet, Tatranský orol, Trnavská rodina, Kultúra a Posol 
Božského Srdca. Je zakladajúcim členom Spolku sv. Voj-
techa. V čase prvej Slovenskej republiky (1939 - 1945) 
pomáhal politicky a rasovo prenasledovaným, usiloval 
sa zmierniť postavenie pokrstených Židov. Po skončení druhej svetovej vojny sa zaslúžil o 
obnovenie vydávania katolíckej tlače, najmä Katolíckych novín. Publikoval desiatky nábo-
ženských úvah a príležitostných článkov v slovenskej katolíckej tlači. Zomrel 77-ročný v deň 
svojich menín a krstu 29. júna 1947. Pochovaný je, ako si želal, vo svojom rodisku.

Seminaristi v spolupráci s otcom prefektom Milanom Puškarom vybudovali na druhom 
poschodí našej budovy dve návštevné miestnosti. Tieto miestnosti slúžia na príjemné po-
sedenie, ak k nám do seminára zavíta nejaká nášteva, rodina, kamaráti či známi. Jednu z 

týchto dvoch miestností sme nazvali Návštevná miest-
nosť Pavla Jantauscha na česť a pamiatku zakladateľa 
našej fakulty.

Dávid Zahradník

Dr. Pavol Jantausch
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Duchovné cvičenia

Boha, ktorý je milosrdný Otec a miluje oboch bratov 
a obom vychádza v ústrety.

Účastníci bohoslužby okrem iného odprosovali 
Boha za jednotlivé „kamene rozdelenia“, ktorými sú 
nedostatok lásky, vzájomné pohŕdanie, ohováranie, 
vzájomná diskriminácia, prenasledovanie, rozbíjanie 
spoločenstva, netolerancia, náboženské vojny, zne-
užívanie moci, pýcha, z ktorých po stáročia vznikol 

„múr rozdelenia“. Celá bohoslužba sa niesla v duchu 
vzájomnej lásky, prijatia a vzájomnej jednoty. Eku-
menické stretnutie bolo ukončené spoločným agapé, 
ktoré pre zúčastnených pripravila EBF a počas kto-
rého prebehli mnohé vzájomné neformálne dialógy, 
nesúce sa opäť v láskavej atmosfére.

Milan Puškar, prefekt

Jar bola ešte ďaleko, no v našom seminári sa už 
objavil neporiadok. A tak nám neostalo nič iné, než 
zobrať metly, handry, čistiace prostriedky a dať sa 
do práce. Netrvalo dlho a chodba pred pánom pre-
fektom sa zmenila na nepoznanie.

Ďalšie veľké upratovanie, tentoraz jarné nás ča-
kalo v jedno marcové sobotné dopoludnie. Podujali 
sme sa trochu skrášliť kúsok zelene v centre Brati-
slavy-Starého Mesta. Počas necelých štyroch hodín 
sa nám podarilo vyniesť celý kontajner bioodpadu, 
upraviť časť záhradky pred bytom otca špirituála i 
pokopať ďalší kúsok pôdy, kde sú zasadené jahody. 
Aby som nezabudol, jeden špeciálny tím bohoslov-
cov rozbíjal múrik z malej pivničky na skladovanie 
zeleniny. To nebolo v Edene, ale v malej záhrade za 
kuchyňou. Spolu sme odtiaľ vyniesli asi pätnásť fú-
rikov stavebného odpadu. Tak je naša záhrada opäť 
raz krajšia a pobyt v nej príjemnejší.

Začiatkom marca nám v Kňazskom seminári sv. 
Cyrila a Metoda pribudli dve návštevné miestnos-
ti. Vlastne pán prefekt Milan Puškar a niekoľko 
dobrovoľníkov prerobili nevyužité priestory. Jedna 
miestnosť je určená pre denných študentov, laikov, 
vincentínov a bratov zo seminára Redemptoris Ma-
ter. Druhú využívajú naši bohoslovci na príjemné 
posedenia s návštevami, priateľmi či rodinami. Ďa-
kujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tomto diele.

Udalosti  2017
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Skončili sa prednášky, písomky a zopár skúšok. Seminárne prá-

ce sú odovzdané, niektoré pre istotu nepodpísané. S naštartovanými 
kuframi sme sa aj tento rok pred Vianocami odobrali na duchovné 
cvičenia.

Naši bratia prváci išli k Jezuitom do Piešťan, kde ich duchovne 
sprevádzal superior p. Ján Benkovský. My starší sme sa vybrali ten-
to rok do malebnej dedinky v Strážovských vrchoch, do Čičmian. 
Meditácie, modlitby, prednášky, rozhovory a sv. omše mal pre nás 
Santiago Fuertes, kňaz Opus Dei.

Tento čas na konci adventu v tichu a samote s Bohom mal pre kaž-
dého z nás úžasné účinky. Oddýchli sme si nielen telesne, ale nabrali 
sme aj duchovnú silu, aby sme vedeli všade rozdávať radosť, pokoj a 
lásku. To sa dá len po osobnom stretnutí so živým Bohom.

Požehnanie domov na slávnosť Zjavenia Pána je známe od konca 
stredoveku. Pri požehnaní sa používa voda a tymian, požehnané v 
tento deň. Nad dvere sa pritom píšu písmená C + M + B. Obrad 
požehnania kriedy začlenený do Rímskeho rituálu to vykladá ako 
iniciály mien troch kráľov Caspar, Melchior a Balthasar a podporuje 
tak veľmi rozšírené vysvetlenie, kým podľa iných ide o počiatočné 
písmená troch slov prosby Christus mansionem benedicat – Kris-
tus nech žehná tento dom. Náš seminár požehnal otec špirituál Ján 
Otruba OFMCap.

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty sa 19. januára 2017 usku-
točnila, v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ekumenická 
bohoslužba, ktorej iniciátormi boli bohoslovci Evanjelickej bohoslo-
veckej fakulty a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fa-
kulty Univerzity Komenského. Nosnou témou tejto bohoslužby bol 
citát apoštola Pavla: „Ženie nás láska Kristova“ (porov. 2 Kor 5, 14).

Kazateľom Božieho slova bol dekan RKCMBF ThDr. Ing. Vladimír  
Thurzo, PhD., ktorý sa vo svojom príhovore zameral na podoben-
stvo o „Márnotratnom synovi“ a poukázal na nesprávne vnímanie 

Panta rhei, všetko plynie. Naozaj? Čas od Vianoc nám všetkým 
utiekol rýchlo ako voda, a to aj v našom kňazskom seminári.

Požehnanie Priestorov seminára

ekumenickí bohoslužba 19. 1.

Zimné uPratovanie 7. 2.



2. ročník na výlete
Ako každý rok, aj tento sme sa vybrali po skúškovom 

období na ročníkový výlet do malebnej obce Štefanov nad 
Oravou v okrese Tvrdošín. Náš spoločný čas sme trávili 
rôzne. K dispozícií sme mali vlastný wellness. Pri varení 
sme sa vystriedali všetci, každý mal možnosť ukázať svoje 
kuchárske nadanie. Navštívili sme aj Poľsko – Krakov a 
soľnú baňu vo Wielicke. Celý náš pobyt bol veľmi prí-
jemný a oddychový. Mali sme tam i novokňazov Romana 
Baka a Dominika Poláčka, ktorým by sme sa chceli ešte 
raz poďakovať.

Michael Udvaros
3. ročník na výlete
Tento rok sme boli na výlete v Starom Smokovci, kde 

nás na fare ubytoval pán farár Róbert Tokár. Prvý deň 
sme sa po namáhavom skúškovom období potrebovali zre-
generovať v Aquacity Poprad. Ďalšie dni sme chodili ly-
žovať do Tatranskej Lomnice a Štrbského plesa. Tí, ktorí 
s nami nelyžovali, išli na púť do Levoče a na Mariánsku 
horu. Okrem toho sme boli na hokejovom zápase v Po-
prade, niektorí aj dvakrát. Na spestrenie programu sme si 
urobili nenáročnú túru na Hrebienok, kde sme si pozreli 
ľadový dom. Cestou k Rainerovej chate sme obdivovali 
krásu zasnežených Tatier. Posledný deň sme počas dvojhodinovej prehliadky zostúpili do nád-
hery Belianskej jaskyne.

Šimon Rábara
4. ročník na výlete
Štvrtý ročník v skromnejšom počte trávil svoj výlet v Turčianskych Tepliciach. Počas po-

bytu navštívili sanktuáriá v Krakove, boli viackrát v Martine a nevynechali ani stretnutie s 
bývalým prefektom seminára vdp. Mariánom Bérom v Nimnici. Počas pobytu niektorí bratia 
lyžovali, iní si zasa zvolili pre trochu pohybu turistiku. Nechýbali ani sväté omše, oddych, ale 
hlavne relax.

Ladislav Sebö

6. ročník na výlete
Každý sa rád prirodzene vracia na miesta, ktoré sú 

pekné, kde to máme radi, kde nám je dobre. Tak sme 
sa aj my diakoni, s vedomím, že ide pravdepodobne 
o náš posledný spoločný medzisemestrálny výlet, už 
štvrtýkrát vydali do oravskej dedinky Zuberec. Stavili 
sme na istotu a Zuberec opäť nesklamal. Pán Boh nám 
doprial krásne počasie, a tak nič nebránilo tomu, aby 

V jednu sobotu ráno zastavilo pred seminá-
rom čierne auto. Vystúpil muž. Mal na sebe 
maskáčový odev, akoby prišiel z poľovačky. 
Áno, všetci ho veľmi dobre poznáme. Potom 
vystúpila aj jeho manželka so žiarivým úsme-
vom. Na zadnom sedadle stiahol okno Dávid 
Zahradník. Jeho tvár hovorila za všetko. Akcia 
sa môže začať. Z kufra sme začali nosiť mäso, 
náradie a všetko potrebné na zabíjačku, vlas-
tne spracovanie prasaťa. Najakčnejší účastník, 
pán prefekt, odštartoval túto seminársku uda-
losť požehnaním a všetci sa mohli s radosťou 
pustiť do práce. Kotol bol nachystaný už od 
skorého rána, takže už po sv. omši sme všet-
ci cítili vo vzduchu dymovú arómu. Scenár z 
minulého roka sa opakoval, ako napísal do Ad-
sumu Dávid: ,,Čistiť a krájať, miešať vnútor-
nosti, prikladať do kotlov, mlieť mäso, smažiť 
pečienku, krájať cibuľu, plniť klobásy, hurky, 
tlačenku…“ Najprv bola hotová pečienka a na 
obed sme ochutnali špecialitu pani Zahradní-
kovej – pečené mäsko na cibuľke a cesnaku. 
Po obede práca pokračovala v podstate až do 
večere a potom nasledovalo upratovanie. Po-
ďakovali sme manželom Zahradníkovým, kto-
rí sa museli odobrať na dlhú cestu domov, a 
deň sme zakončili v našej seminárnej kaplnke 
modlitbou kompletória.

Každý rok po zimnom semestri a ukonče-
ní skúšok môžeme zmeniť prostredie, utužiť 
bratské spoločenstvo a lepšie sa spoznať aj po-
čas lyžovačiek a výletov.

1. ročník na výlete
My bratia prváci s našimi duktormi sme 

náš prvý spoločný výlet strávili v známej obci 
Terchová. Už na prvej spoločnej svätej omši 
vo farskom kostole sa nám zo strany kňazov 
verbistov a farníkov dostalo vrelého privítania. 
Dni sme strávili lyžovaním v neďalekom ly-
žiarskom stredisku vo Vrátnej a tí, ktorí ne-
lyžovali, sa venovali turistike. Okrem toho 
sme si urobili aj výlet do Krakova, kde sme 
navštívili pútnické miesta spojené s pápežom 
sv. Jánom Pavlom II. a Božím milosrdenstvom 

– Lagiewniki, ale aj historické centrum mesta a 
Wawelské návršie. Na výlete sa nám všetkým 
veľmi páčilo, využili sme čas na oddych po 
skúškovom období a najmä na utuženie vzťa-
hov v našom ročníku.

Martin Gira
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Zabíjačka 4. 2.

lyžovačky a výlety
10. 2. - 19. 2.



36 37

sme po roku znova prevetrali lyže v lyžiarskom stredisku 
Roháče - Spálená či bežky v nádhernom oravskom prostre-
dí. Ani tento rok sme nezabudli putovať do Poľska k Panne 
Márii Čenstochovskej, kde sme ju prosili o silu vytrvať na 
našej ceste. Chceme sa týmto tiež úprimne poďakovať pánovi 
farárovi a ľudom v Zuberci, že každý rok sme našli v tejto far-
nosti vrúcne prijatie. Či už to bolo pri liturgických sláveniach, 
ale aj pri spoločnom stole, ku ktorému nás často srdečne po-
zývali. A tak, hoci sa naša spoločná cesta v seminári tento 
rok končí, už cestou naspäť do Bratislavy sme rozmýšľali 
nad tým, ako by sme v Zuberci opäť niekedy mohli stráviť 
spoločný čas.

Ladislav Mišura

V sobotu 22. apríla sa uskutočnil futsalový turnaj slovenských kňazských seminárov v Pre-
šove. Zúčastnili sa na ňom seminaristi z Bratislavy, Nitry, Spišskej Kapituly, Košíc a Prešova. 
Program sa začal modlitbou paschálnej hodinky za účasti vladyku Milana Chautura CSsR, 
ktorý sa zároveň aj prihovoril všetkým zúčastneným. Pripomenul správne miesto športu v 
našich životoch ako priestoru pre relax a naberanie kondície v protiklade voči komerčnému 
zameraniu športu a jeho zbožšťovaniu.

Po vzájomných zápoleniach zvíťazilo družstvo zo Spišskej Kapituly. Na druhom mieste 
skončili Košičania a na treťom seminaristi z Prešova. Štvrté miesto patrí našim seminaris-
tom z Bratislavy a piate Nitranom. Špeciálnou vložkou bol exhibičný zápas výberu seminárov 
proti slovenskému výberu kňazov z Majstrovstiev Európy kňazov, ktorý sa skončil priateľským 
výsledkom 2:2. Program potom pokračoval slávnostným obedom spolu s vladykom Milanom 
a zakončením bolo vyhodnotenie tímov i jednotlivcov v aule Gréckokatolíckeho kňazského 
seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. Gratulujeme víťazom!

Pavol Reisel

V prvý májový deň roku 2017 sa uskutočnila seminárna túra na 
najvyššiu horu Dolného Rakúska Schneeberg. Jej najvyšším vrcho-
lom je Klosterwappen (2076 m n. m.), najvýchodnejšia a najsevernej-
šia alpská dvojtisícovka. Za dobrého počasia ju vidno i z Bratislavy.

Našu túru sme začali rannou svätou omšou v seminárnej kapln-
ke. Po nej sme sa vydali na cestu. Výpravy sa zúčastnili otec Jozef 
Jančovič, Peter Sklenár a Martin Uher. Ďalší traja členovia tímu 
boli chorí. Podporovali nás svojimi modlitbami. Počasie bolo slneč-
né a veterné. Po namáhavom výstupe sme dosiahli zasnežený vr-
chol hory. Odmenou nám bol nádherný výhľad, prekonanie svojich 
limitov a spoločné rozhovory počas cesty. Sme vďační Nebeskému 
Otcovi za tento požehnaný deň. Už teraz sa tešíme na ďalšiu túru 
do hôr i na nových členov výpravy.

Martin Uher                                                                                                                                    

Futsalový turnaj 22. 4.

výstuP na horu schneeberg 1. 5.

     Slovenské národné divadlo už tretím rokom ponúka predstavenie s názvom Desatoro. 
Keďže je relatívne ťažké dostať sa naň, a to najmä pre obmedzenú kapacitu miest a nie časté 
reprízy, trvalo mi viac než dva roky, kým sa mi pošťastilo pozrieť si toto prestavenie. Rád by 
som sa na tomto mieste podelil so svojimi dojmami.
     V prvom rade treba povedať, že na Slovensku ide o vskutku unikátny projekt. Desatoro 
totiž nie je jedným predstavením, ale sériou desiatich krátkych inscenácií, ktoré kopírujú jed-
notlivé Božie prikázania. Každé z nich má vlastného režiséra a odohráva sa na inom mieste 
v priestoroch Novej budovy Slovenského národného divadla. Okrem umeleckého zážitku má 
tak divák jedinečnú možnosť spoznať aj zákulisie divadla, atmosféru veľkého javiska, garáže  
či predstavenie v nákladom výťahu. Tým je však, žiaľ, aj znemožnený prístup pohybovo  
obmedzeným divákom.
    Rozmanitosť miest inscenácií však nie je nič v porovnaní so zážitkom z jednotlivých 
spracovaní Desatora. Každý režisér si zvolil iný spôsob prezentácie tematiky konkrétneho 
prikázania, a tak divák uvidí rozmanité formy divadelného umenia. Občas som mal chuť sa 
len smiať, inokedy plakať. Jednotlivé prikázania sú spracované veľmi kvalitne a obsahujú 
hlboké morálne posolstvo, a to i napriek niekedy nie najľahšie stráviteľnej forme, ktorá 
však dokonale dotvára obraz zvrátenosti názorov a postojov hriešnika pýšiaceho sa svojím 
hriechom. 
      Autori ponúkajú divákom pohľad na Desatoro prostredníctvom príbehov o synovi, ktorý 
sa snaží vyčistiť byt po zomrelej mame, či o milostnom trojuholníku ruského spisovateľa 
Majakovského a podobne. Za najsilnejšie a najvydarenejšie považujem inscenácie druhého  
a piateho prikázania. Druhé Božie prikázanie je totiž príbehom o ľuďoch spätých s osudom  
bl. Zdenky Schelingovej a určite si zasluhuje pozornosť. Podobne i prikázanie Nezabiješ!  
pojednávajúce o problematike eutanázie je vzácnou vý-
poveďou v oblasti kultúry k tejto závažnej problematike.
    Desatoro je moderným pohľadom na jeden z naj-
starších návodov na to, ako dobre žiť, a určite stojí za 
to navštíviť toto predstavenie. Ak však čakáte, že upo-
kojí vaše svedomie, ste na omyle. Zasadí do vás otázky 
o tom, či ste naozaj autentickými kresťanmi. A tieto 
otázky sú niekedy naozaj potrebné.

Matej Pinkas

Recenzia

Slovenské
Národné
Divadlo



OBJEDNÁVKA ČASOPISU (ročník  XXX)

Zasielajte na adresu: KSCM - ADSUM, Kapitulská 26, 811 01 Bratislava.
Cena predplatného je 1,20€ za 2ks ročne,
plus 1,40€ poštovné a balné na celý rok.

(Možno predplatiť maximálne na jeden rok!)

 Meno a priezvisko : .....................................................................................................

 Ulica: ......................................................  Mesto a PSČ: ............................................

 E-mail/Tel.: .....................................................  Počet ks z každého čísla: ...................
Objednávku vystrihnite, vložte do obálky a pošlite na adresu redakcie. 

Poštovú poukážku Vám zašleme v najbližšom čísle. Uhraďte ju, prosíme,  
do 2 týždňov od doručenia.

Tip: Objednávka rýchlo a jednoducho
na http://adsum.sk/objednavka/

Synček sa pýta veľmi úprimne otca:
- Ocko, aj našu rodinu zasiahne tá finančná kríza?
A ocko pokojne odpovedá:
- Finančná kríza zasiahne tých, ktorí majú peniaze. My, 
ktorí ich nemáme, si nemusíme robiť starosti. My sme 
v kríze už teraz!

- Pán doktor, tie nové zuby, ktoré ste mi nasadili, ma 
bolia.

- No vidíte! Povedal som vám, že budú ako pravé.

- Pán doktor, povedzte mi, ale otvorene a jasne, nie po 
latinsky, čo to mám vlastne za chorobu.

- Pridobre si žijete, ste pažravec a lenivec.
- Ďakujem, a teraz mi to povedzte zase po latinsky, aby 
som to mohol povedať manželke.

Inštruktor ukazuje policajtovi zbraň:
- Toto je automat.
- A kde je otvor na mince? - pýta sa policajt.

Učiteľka napísala žiakovi do žiackej knižky poznámku: 
,,Váš syn nič nevie.“
Otec dopísal:
,,Práve preto ho posielam do školy.“

Vtipy

Farár sa pýta žiakov:
- Kto mi povie, akého hriechu sa dopustili  
Jozefovi bratia, keď ho predali?
Trieda mlčí, až sa napokon prihlási syn riaditeľa daňo-
vého úradu:

- Podľa mňa nemali oprávnenie na obchodnú  
činnosť.

Vojaci sú prvý raz na strelnici. Veliteľ podíde  
k jednému z nich a krúti hlavou:

- To je hanba! Desať výstrelov a ani jeden  
zásah! Čím ste boli v civile? 

- Poslušne hlásim, že futbalistom v prvej lige.

Plukovník na vojne zaraďuje bažantov do skupín: 
- Tí, ktorí vychodili strednú a vysokú školu, sa zaradia do 
prvého radu. Tí, ktorí vychodili základnú, do druhého 
radu. 
Hlas zozadu: 

- A čo tí, ktorí nevychodili žiadnu školu? 
- Tí sa zaradia za mňa!

- Ocko, päťdesiat eur je veľa peňazí?
- Jáj, synak môj, záleží na tom, čo chceš. Či ich chceš 
minúť, alebo zarobiť.


