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ADSUM znamená „Tu som.“
Je to odpoveď na Božie volanie, ktoré zaznieva v človeku. Bohoslovci sú ľudia, ktorí na intenzívne
volanie odpovedali a pripravujú sa na prácu v Pánovej vinici, teda na službu kňaza, slúžiacemu
Bohu i ľuďom. Ak počuješ Božie volanie i Ty, neboj sa Bohu povedať svoje ADSUM!
S cirkevným schválením
Arcibiskupského úradu
v Bratislave, dňa 28.4.2009, č. 1268/2009
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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.

Ak je na zemi nejaká radosť,
má ju iste človek čistého srdca

„

Milí bohoslovci a čitatelia časopisu Adsum, táto veta víta návštevníkov pútnického domu vo Vysokej nad Uhom, v rodisku Anky Kolesárovej, kam už vyše dvadsať
rokov prichádzajú účastníci pravidelných Pútí radosti. Hoci dedina sa nachádza ďaleko za
Košicami, leží až na ukrajinských hraniciach, mladí si ju vybrali ako métu svojho
putovania, aby pri známom príbehu šestnásťročného dievčaťa, ktoré si vybralo hrdinskú smrť namiesto hriešnej ponuky sovietskeho vojaka, objavovali v sebe veľký dar vnútornej čistoty. Tešíme sa na prvý septembrový deň, keď bude Anka vyhlásená za
blahoslavenú.  
Radosť je veľká duchovná zbraň, má svoju príjemnú „vôňu“, stáva sa modlitbou
a je najlepším svedectvom Božej lásky. Využime letné prázdniny, čas stretnutí, na rozvíjanie tohto daru, po ktorom svet tak veľmi túži a ktorý tak veľmi potrebuje.

„

ThDr. Peter Slepčan, PhD.
farár Dómu sv. Martina
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Svedectvo prváka

SAMUEL POLEDNÁK
Francúzsky kňaz Michel Quoist
začína svoju knihu „Rozprávaj mi o láske“
takto: „Mal som dvadsať alebo dvadsaťpäť,
viac či menej, na tom nezáleží. Túžil som žiť,
ale nevedel som prečo ani ako.“ Takto by sme
mohli začať aj opis mojej cesty povolania.
Túto tematiku často redukujeme iba
na povolanie ku kňazstvu. Každý z nás však
má  minimálne dve. Prvé, všeobecné povolanie ku svätosti je, keď zistíme, že náš život má nejaký hlbší zmysel, že ním bezcieľne
neblúdime, ale putujeme k Bohu. Druhé
povolanie je, keď si pod vplyvom Božej milosti vyberieme konkrétnu cestu, ako túto púť
uskutočniť. Potom možno hovoriť o povolaní
ku kňazstvu, manželstvu, rehoľnému životu
či Bohu zasvätenej samote.
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Milosť prvého povolania mi bola
daná, keď som mal okolo štrnásť rokov. Hoci
som bol pokrstený ani nie mesiac po narodení
a od detstva chodil s rodičmi do kostola, s pribúdajúcim užívaním rozumu mi detská viera
prišla ako naivná fantázia. Nepochybujem, že
moji rodičia robili čo vedeli, ale pravdy viery
a náboženské úkony, ktoré mi nikto nevysvetlil pre mňa nemali žiaden vnútorný obsah. O pár mesiacov ma spolužiak miništrant
zavolal na faru, že tam bude brigáda a treba
pomôcť. Pochopiteľne, bol tam aj pán farár.
Pamätám si, že to bolo prvýkrát po dlhom
čase, čo som videl kňaza mimo svätej omše
alebo hodiny náboženstva. Bol som prekvapený z toho, že to bol celkom normálny
človek, ktorý tiež priložil ruku k dielu  a po
brigáde nás pozval na obed. Po čase som zi-

stil, že na faru chodím rád. Nielen pre osobnosť pána farára, ale aj kvôli miništrantom,
medzi ktorými som sa cítil prijatý, hoci som
vtedy ešte neminištroval. Postupne som sa
rozhodol po dlhšom čase pristúpiť k sviatosti
zmierenia a prijať Eucharistiu. Pomaly som si
začal uvedomovať nielen to, že Boh existuje,
ale aj aký je, že jeho podstatou je láska. Uveril som, že láska je vnútorný život Boha, to
neuchopiteľné niečo, po čom ja i každý z nás
tak veľmi túžime. Vtedy sa môj život zmenil
z bezcieľneho blúdenia na hľadanie a snahu
o napodobňovanie Božej lásky. Ešte som
však nevedel, ako a kde sa táto púť životom
uskutoční.
					
V detstve som po duchovnej dráhe
nikdy netúžil. Ani raz som sa nehral na svätú
omšu ako mnohí moji spolubratia. Od útleho veku ma však fascinoval svet, ktorý
môžeme vnímať okolo nás. Zvieratá a rastliny, nebeské telesá a chemické pokusy. Na
základnej škole som bol úspešným riešiteľom
korešpondenčného semináru z fyziky, počas
gymnázia som riešil olympiády z biológie na
národnej úrovni a mal som možnosť navštíviť
renomované vedecké pracoviská doma i v Čechách. Každému  okolo mňa bolo jasné, že
predo mnou stojí dráha výskumníka. Okrem
prírodovedeckých tém ma však trápili aj hlbšie otázky, najmä otázka zmyslu života. Povedal by som, že veda mi dala odpoveď na životné otázky typu „ako?“ nie však „prečo?“
Popri laboratóriách som teda navštevoval aj
kláštory rehole dominikánov, ktorí okrem
modlitby venujú veľkú pozornosť štúdiu, rozumovému poznaniu sveta. Tu sa mi dostalo
základnej teologickej formácie. Bol som za
to vďačný, no predsa som sa v kláštore necítil
„ako doma“ a stále som hľadal svoje miesto v
živote. Ako zrejme každého adolescenta ma
tiež hrýzla otázka: „čo ak nikam nepatrím?“

Niečo sa vo mne zmenilo, keď som
prišel na deň otvorených dverí do seminára v
Bratislave. Napriek tomu, že seminárska budova pre svoj vek nie je ideálna, kým kláštor
dominikánov je krásna novostavba, cítil som,
že sem patrím, že toto je miesto, ktoré pre
mňa Boh vyvolil vo svojej láske. Vedel som,
že nemôžem stavať životné rozhodnutia na
tom, že sa niekde dobre cítim, preto som
začal skúmať či v sebe objavím túžbu byť
„obyčajným farárom“. V hĺbke srdca som ju
našiel, a spolu s ňou obraz kňaza, ktorým sa
z Božej milosti túžim stať. Je to obraz kňaza,
farára, ktorý v spojení so svojím biskupom
tajomným spôsobom symbolizuje Krista
Ženícha, ktorý „opustil svojho Otca i matku“
(porov. Efezanom 5,25-33) aby sa daroval
svojej Cirkvi s láskou akou by sa muž daroval
svojej neveste. Táto snubná láska Krista je v
plnosti vyjadrená v jeho obeti na kríži, ktorej sprítomnenie je eucharistické tajomstvo
podľa jeho vlastných slov: „Toto je moje telo,
ktoré sa dáva za vás.“ ( Lk 22,19). Nechcem
byť len úradníkom, animátorom mládeže, kazateľom alebo vysluhovateľom sviatostí. To
všetko sú veci viac či menej dôležité, no myslím, že k podstate kňaza patrí stotožniť vlastné bytie s Kristovou eucharistickou láskou
k ľudstvu, k Cirkvi. Mám veľkú radosť, že s
pomocou milosti môžem vstupovať do tohto
Božieho plánu lásky.
Drahí čitatelia, povolanie ku kňazstvu je nezaslúžený dar Boží. Uvedomujem
si svoju nehodnosť, preto prosím aj o Vaše
modlitby, aby som nezostával len pri pekných
slovách, ale aby som slovami prvého žalmu:
„prinášal ovocie v pravý čas“.
Za rozhovor ďakuje
Dávid Zahradník
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Mons. Ján Formánek,
pápežský prelát
Narodil sa 3. 11. 1937 v Starej Turej,
za kňaza bol vysvätený 7. 5. 1959.
Pôsobil v Hurbanove, Šali, Trávnici,
Dojči, Preseľanoch a Bratislave.
Po vzniku Bratislavskej arcidiecézy
v roku 2008 pôsobil ako generálny
vikár. Od roku 2012 je penitenciárom
katedrálneho chrámu sv. Martina
v Bratislave.

S blížiacim sa letom nadchádza pre Cirkev radostný čas, keď mladí muži prijímajú diakonské a kňazské svätenie. Od tej chvíle sú ich životy naplno zamerané službe Bohu a
ľuďom. Akým výzvam čelili mladí kňazi v minulosti a dnes? Rozprávame sa s pápežským
prelátom Mons. Jánom Formánkom.
Otec Formánek, ako dlho ste kňazom?
Keď Pán Boh dá, na budúci rok budem oslavovať 60 rokov kňazstva.
To je vskutku úctyhodná doba. Za ten čas ste zaiste nazbierali množstvo skúseností,
o ktoré by ste sa mohli podeliť s novovysvätenými diakonmi a kňazmi. Keď si spomínate
na svoje kňazské začiatky, s akými výzvami ste sa stretávali?
Pochopiteľne, každá generácia kňazov ide do iného sveta. Takisto aj my, vtedy ako novokňazi,
sme išli do sveta, do spoločnosti, ktorá bola poznačená komunizmom. Takže aj tá pastorácia
bola úplne iná ako je dnes, pretože počas komunizmu sme boli sme blokovaní, boli sme sledovaní, takže sme všetko robili tajne, aby sa o tom čím menej ľudí dozvedelo, pretože sme boli
stále vystavení nejakej perzekúcii. Ale, samozrejme, keby sme robili len veci, ktoré nám úrady
dovolia, neurobili by sme nič. V prvom rade pastorácia spočívala v slávení Eucharistie a bolo
veľmi potrebné, aby sme najmä deti zo školy videli k eucharistickému Kristovi, aby sa naučili
láske k Eucharistii. Preto som ich povzbudzoval k účasti na svätej omši nielen v nedeľu, ale aj
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vo všedné dni. Okrem toho sme využívali možnosti v
škole na vyučovaní náboženstva, no aj to bolo spojené
s problémami. No a napokon boli aj skupinky mládeže,
s ktorými sme sa týždenne stretávali – z nich mnohí
ostali verní svojej viere aj počas svojho života. Dôležitým aspektom bolo aj pravidelné spovedanie veriacich
– v sviatosti zmierenia kňaz vstupuje do duše človeka a
pomáha mu zatúžiť po zmene života.
Niekoľko málo rokov po Vašej vysviacke došlo
pravdepodobne k najvýznamnejšej udalosti 20. storočia z pohľadu Katolíckej cirkvi – uskutočnil sa
Druhý vatikánsky koncil. Ako zasiahol do Vášho
pastoračného pôsobenia?

“

V prvom rade sme my, kňazi, vnímali Druhý vatikánsky
... aby bola Vaša viera
koncil ako obnovu liturgie. Štátne úrady totiž nedovolihlboká a živá, aby ste
li vydať jednotlivé dokumenty. Umožnili nám však obvedeli povedať
novu liturgie, čo bolo veľkým požehnaním pre Cirkev a
„Viem,
komu som uveril.“
to nielen u nás. Dovtedy sme každý deň slávili zádušné
Vtedy
budete
oslovovať,
omše v čiernom. A my, mladí kňazi, sme veľmi túžili po
vtedy si vás budú ľudia
tom, aby sa niečo zmenilo, pretože sme videli, že my
pri oltári čosi robíme, ale ľudia nevytárali spoločenstvo.
vážiť, budú Vás mať radi
Jednak nerozumeli – rozumelo len niekoľko ľudí, ktorí
a budú vidieť, že žijete to,
vedeli niektoré slová latinsky – a kým si kňaz robil svoje,
čo ohlasujete.
modlili sa ruženec či litánie. Po slovensky bolo len evanjelium a homília. Ľudia teda nemohli mať predstavu o
tajomstve svätej omše. Okrem toho aj pristupovanie k
svätému prijímaniu bolo sporadické – my ako študenti
Mons. Ján Formánek
sme chodili len trikrát do mesiaca. Až Druhý vatikánsky koncil burcoval veriacich, aby si túto najvznešenejšiu sviatosť, Eucharistiu vo svätej omši, začali vážiť.
Zároveň zdôraznil, že sväté prijímanie nie je odmenou
svätých, ale liekom pre hriešnikov. A práve vďaka tomu sme začali povzbudzovať k častému
prijímaniu Eucharistie a to aj vo všedné dni, tak ako to dnes môžeme vidieť v našich kostoloch.

“

Ako ste sa vyrovnávali s novým spôsobom slávenia svätej omše?
Keď sme sa učili celebrovať omše v obnovenom ríte, najmä my, mladí, sme si naň veľmi rýchlo
zvykli. A videli sme, že ľudí to vtedy oslovovalo a oslovuje ich to až dodnes. Aj to, že sa kňaz
otočil tvárou k ľudu malo význam. Štyri hlavné baziliky v Ríme majú pôvodné oltáre – prvé tri
storočia sa teda liturgia slávila tak, že kňazi boli otočení tvárou k veriacim. Môžem povedať,
že hoci som bol v tridentskej liturgii vychovaný a aj som ju niekoľko rokov slúžil, keby mi dnes
dal niekto na výber, nevrátim sa k nej. Pretože ten, kto prežíva túto liturgiu tak, že sa do nej
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celý vloží, je to úžasné. Niektorí tvrdia, že bola vytlačená myšlienka obety. To nie je pravda.
Veď pri premenení Ježiš sprítomňuje svoju obetu. Vo svätej omši máme stôl Eucharistie a stôl
Božieho slova – z týchto dvoch prameňov žije Cirkev.
V súčasnosti ale vidíme, že niektorí mladší kňazi vyhľadávajú slávenie tridentskej liturgie.
Veľmi sa čudujem mladým kňazom, ktorí sa dnes chcú vrátiť o 50 rokov dozadu, že im imponuje latinská liturgia – veď kto tomu dnes rozumie? My keď sme boli v seminári, všetky
prednášky aj skúšky sme mali v latinčine, takže sme ju dobre ovládali. Netreba sa vracať späť
alebo vyťahovať staré ornáty z múzeí a čipkované alby. Veď už za našich čias sme radšej siahali
po gotických (moderných) ornátoch. Starodávnym obliekaním veriacich neoslovíme. Ľudia
nechodia do kostola, aby hľadali nejakú „parádu“, na to majú televízor a internet. Pápež František nám dáva príklad, tak ho nasledujme. Kňaz nie je pánom, kňaz je sluhom Božím.
Keď porovnáte dobu Vašich kňazských začiatkov s dneškom, keď do kňazstva vstupujú
naši spolubratia, zmenili sa pastoračné výzvy pre začínajúcich kňazov?
To Zlo, ktoré sme my videli v jednej podobe divokého, bojovného ateizmu, dnes prichádza
rôznymi a mnohými kanálmi. Vtedy nebolo toľko morálneho nebezpečenstva pre mládež ako
je teraz. Tak ako kedysi, aj dnes je celá spoločnosť veľmi frustrovaná, pokiaľ ide o svedomie.
Každý hovorí, že robí podľa svojho svedomia. Ale podľa akého svedomia, ak ho nemá formované podľa Božích zákonov, podľa Desatora? Veď Desatoro je morálny kódex celého ľudstva.
Preto je potrebné viesť už malé deti k rozlišovaniu medzi dobrom a zlom. V súčasnosti však
vidím, že mnohí kňazi zabúdajú na dôležitú úlohu spovedať. Je veľmi pomýlené, keď kňaz
nesedí v spovednici a veriaci ho musia ísť do sakristie prosiť, aby ich vyspovedal. Len skrze
Eucharistiu a sviatosť zmierenia sa posúva človek dopredu. Napokon počúvam, že niektorí
kňazi venujú veľmi veľa času na rozličné aktivity s mládežou a sú sklamaní, že navzdory tomu
mladí neprichádzajú do kostola. Lenže šport, turistika, a pod. nemajú byť cieľom, to isté im
ponúka aj svet. Toto všetko sa má stať prostriedkom, ktorým kňaz privádza mladých k eucharistickému oltáru.
Čo by ste chceli zaželať naším novým diakonom a kňazom?
Želám Vám a kladiem na srdce, aby ste boli skutočne eucharistickí a mariánski a aby ste nikdy
neľutovali námahu, ktorú ste venovali príprave homílie – nech sú prejavom hĺbky Vášho srdca.
My všetci dnes potrebujeme živú vieru, predovšetkým však Vy, mladí. A čím sa nadobúda živá
viera? Modlitbou, meditáciou a najkrajšie je to pred svätostánkom. Preto čerpajte zo všetkých
dostupných prameňov, aby bola Vaša viera hlboká a živá, aby ste vedeli povedať „Viem, komu
som uveril.“ Vtedy budete oslovovať, vtedy si vás budú ľudia vážiť, budú Vás mať radi a budú
vidieť, že žijete to, čo ohlasujete.
Ďakujem za rozhovor!
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Matej Pinkas

CESTA ZJEDNOTENIA
V predchádzajúcich dieloch sme
si predstavili cestu umŕtvovania
a cestu osvietenia.
V tomto čísle si predstavíme
cestu zjednotenia (via unitiva),
od ktorej už vyššie nemožno ísť.
Volá sa aj „mystický život“.

V rôznych odvetviach sa človek usiluje o rôzne vrcholy. Niekto vloží všetku energiu do získania zlatej medaily na olympiáde,
niekto sa snaží prekonať Guinnessove rekordy, niekto vidí zmysel vo vynájdení najnovšej
technológie. Čo je to však všetko oproti tomu,
o čo sa máme usilovať my kresťania? Veď naším cieľom má byť konať Božiu vôľu, alebo
inak povedané stať sa svätým, alebo ešte inak
povedané zjednotiť sa láskou s Bohom a túto
lásku premeniť v lásku k blížnym. Navyše výhodou je, že cesta lásky je cestou, na ktorú sú
pozvaní všetci. Láska nie je obmedzená fyzickým, a ani rozumovým talentom.

cestu zjednotenia. Začiatok vstupu do temnej noci zmyslov je charakteristický tromi
znakmi: 1. rozjímanie je veľmi náročné, až
prakticky nemožné, 2. duša nenachádza útechu ani v modlitbe, ani v radostiach sveta a 3.
poslednou a najdôležitejšou črtou je, že duša
je rada sama s Bohom. Dôležité je, aby boli
všetky tri znaky, inak nejde o obdobie temnej
noci. Môže sa stať, že rozjímanie je skoro
nemožné pre našu lenivosť alebo pre stratu
milosti alebo jednoducho nie sme na túto
modlitbu disponovaní. Ak však máme všetky symptómy, je dôležité, ako píše Ján z Kríža, aby sme sa naučili prebývať v láskyplnej
pozornosti obrátenej k Bohu. Rozum máme
Žiaľ, len zopár kresťanov sa dostalo nechať odpočívať, keď nemôže rozjímať a
práve na túto najvyššiu métu. Príčinou, prečo zároveň duša cíti túžbu (hoc i bolestnú) po
tak málo kresťanov príde na cestu zjednote- Bohu. Boh nás chce vtedy viesť cestou lásky.
nia, je ťažkosť prekonania cesty umŕtvovania, Ak sa zdá duši, že málo koná, nech si uvedomí,
cesty osvietenia a ťažkosť prechodu cez tem- že nemôže konať málo ten, kto uvádza dušu v
nú noc. Niekedy je to aj pre neznalosť úrovne pokoj pre Boha.
duchovného stavu, v ktorom sa veriaci nachádza. Niekedy sa stane, že má na to, aby ďaNa mystickej ceste je možné badať
lej postupoval, ale aj vinou duchovných zostá- postupný proces zjednodušovania zo strany
va na ceste osvietenia. Podľa sv. Jána z Kríža duše a postupné preberanie vlastníctva a inirozlišujeme temnú noc zmyslov a temnú noc ciatívy zo strany Božej. Na ceste osvietenia
ducha, ktorú zažije len málo duší. Temná noc dominuje rozumové rozjímanie a citová moducha zvykne byť pred extázami, kým temná dlitba. Na ceste zjednotenia sa duša tohto
noc zmyslov je spravidla vstupnou bránou na zbavuje a prechádza k modlitbe jednodu-
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chosti. Tomu, kto dosiahol cestu zjednotenia,
Ako vysoko pozdvihne Boh človeka,
väčšinou stačí krátka úvaha a trochu citov, to je jeho vec. Človek by mal chcieť ísť tak vyaby sa hlboko ponoril do Boha a nadlho zo- soko, ako chce od neho Boh. Otázka kresťanstal v ňom. Celý život sa zjednodušuje, čo je skej dokonalosti nie je len otázkou Božieho
aj prejavom predchádzajúceho umŕtvovania. daru, ale i otázkou našej vytrvalosti. Mnohí
Najmä v dnešnej dobe je náročné pokojne majú pekný začiatok, ale len málokto vytrvá.
vykonávať a prebývať v prítomnej činnosti. Odradí ich strmé stúpanie, ustavičná námaJe to opak mladíka, ktorý sleduje televíziu ha a stále napätie vôle. Len veľký cieľ vzbudí
a počítač zároveň, pričom si píše domácu veľkú túžbu.
úlohu a pochutnáva si na sladkosti. Na ceste
zjednotenia všetka činnosť dostáva spoločPosledná etapa duchovného rastu
ného menovateľa: modlitbu, ktorá postupne je charakteristická modlitbou vliateho napreniká a zjednocuje v sebe celý deň.
zerania. Modlitbu vliateho nazerania môžeme rozdeliť do nasledujúcich stupňov, ktoré
Popri modlitbe vykonávame činnos- opisuje sv. Terézia z Avily (spracované podľa
ti, ktoré nám napomáhajú lepšie si vytvárať Dacíka):
vzťah s Bohom a zároveň nás učia zriekať sa
Modlitba pokoja
seba samých. V podstate v sebe vyhlbujeme - Boh spôsobí, že v niektorých chvíľach modlitpriepasť, ktorú raz zaplní Boh. Na cestu zjed- ba je dokonale s Bohom zjednotená, kým ronotenia sa dostaneme podľa sv. Jána z Kríža zum ešte celkom nie. Rozum ešte spôsobuje
„...až keď budeme celkom prázdni všetkého roztržitosti. Duša zatiaľ prežíva len občasné
stvoreného, áno, i seba samého... Keď sa chvíle, keď je vôľa uchvátená Božskou láskou
vzdáme celkom svojho života podľa ducha a plne blaživým pokojom. Pokiaľ nedochádza
tohto sveta. Keď je vôľa ľudská a vôľa Božia k stretnutiu s Bohom, nie je správne zanechať
zhodná, takže nie je v jednej, čo by sa pro- modlitbu ústnu a rozjímavú. Modlitba pokotivilo druhej“ (Výstup na horu Karmel). Sv. ja je začiatkom mystického života, keď duša
Alžbeta od Najsvätejšej Trojice to vyjadruje ešte nie je zbavená všetkých chýb a nedostatslovami: „Boh vo mne a ja v ňom, to je môj ži- kov. Sv. Terézia hovorí, že mnohým sa dostavot.“ Táto svätica nám aj ponúka návod: „Na ne tejto modlitby, ale viackrát už nie, pretože
začiatku si treba robiť násilie, keď človek cíti, človek často tomu bráni svojou nevernosťou.
ako sa v ňom všetko búri, ale celkom pokojne,
Mystické zjednotenie jednoduché
v sile trpezlivosti a za pomoci Božej dosia- roztržitosť sa stráca, v duši prevláda Božská
hne cieľ. Musíš si vystavať malú svätyňu činnosť. Človek sa môže na tieto chvíle privnútri svojej duše. Musíš si myslieť, že Pán pravovať, ale keď prídu, Boh vyžaduje len tiBoh je tam a občas do nej vkročíš... A mo- chý súhlas. Duša pociťuje úplnú istotu Božej
dlitba? Ideme prosto k tomu, ktorého miluje- prítomnosti a až neskôr si uvedomuje veľkosť
me. Sme s ním ako dieťa v matkinom náručí Božieho daru.
a dávame priechod svojmu srdcu. Vidíme ho
Mystické zjednotenie úplné
všade a vo všetkom, pretože ho nosíme v sebe, - je stupňom vnútornej modlitby, ktorá sa
a náš život je začiatkom neba... Áno, som pre- dostane len duši očistenej a dokonale versvedčená, že tajomstvo pokoja je v zabudnutí nej. Všetky mohutnosti (časti) človeka sú
na seba, v nezamestnávaní sa sebou, ale zo- uchvátené Bohom. Boh udeľuje často i mimoriadne dary (napríklad extázy). Pozor však
stupovaním (vystupovaním) k Bohu.“
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“

Najlepšou a najsilnejšou
zbraňou na dobytie neba
je trpezlivosť v skúškach.
Komu Boh nedá telesné
sily, ten ich nepotrebuje.
Pán je spokojný, keď
každý dá to, čo má.

“

na falošné prejavy: i diabol môže tieto dary
napodobňovať. Pri nepravej extáze i po nej
duša zostáva prázdna, pretože rozum a vôľa
boli v nečinnosti. V nadprirodzenej extáze sú
naopak rozum a vôľa zaplavené svetlom a láskou. A pravidelný dôsledok možno badať na
mravnom pretvorení života obdarenej duše.
Zjednotenie pretvárajúce
– Boh sa zmocňuje samého vnútra duše, zostupuje až na jej dno a strhuje celú ľudskú bytosť v jej podstate k sebe. Človek mu náleží definitívne, je jeho s konečnou platnosťou. Preto
tento stav mnohí považujú za stav utvrdenia v
milosti. Je to ako keď sa dva pramene spoja v
jednu rieku. Ak predchádzajúci stupeň možno nazvať duchovným zasnúbením, tak tento
môžeme nazvať duchovným manželstvom.
Sv. Terézia píše, že tento stav vedie k veľkej
apoštolskej láske. Najväčší dar, ktorý nám
Boh môže dať, je pripodobnenie nášho života pozemskému životu jeho Syna. A Kristus
je predovšetkým Vykupiteľ, ktorý žil, myslel,
pracoval a modlil sa za nesmrteľné duše.

Na záver by som naše putovanie
cestou zjednotenia rád zakončil citátom od
sv. Jána Pavla II., ktorý v apoštolskom liste
Novo millennio ineunte píše: My, čo sme dostali milosť veriť v Krista, ohlasovateľa Otca a
sv. Terézia z Avily
Spasiteľa sveta, máme povinnosť ukazovať, k
akým hĺbkam môže viesť vzťah k nemu. Veľká
mystická tradícia Cirkvi tak na Východe, ako
aj na Západe môže o tom veľa povedať. Ukazuje, že modlitba ako pravý a vlastný dialóg duchovné nasadenie a pozná aj bolestné očislásky môže pokročiť tak, že napokon ľudskú ťovania („temná noc“). Rozličnými možnými
osobu úplne zaujme božský Miláčik, ona sa spôsobmi však vedie k nevýslovnej radosti,
stane vnímavou na vnuknutia Ducha Svätého prežívanej mystikmi ako „manželský zväzok“.
a ako Božie dieťa oddanou Srdcu nebeského
Tomáš Balala
Otca. Tak sa oživuje skúsenosť s Kristovým
s konzultáciou špirituála
prísľubom: „Kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím
Jána Otrubu OFM CAP
mu sám seba“ (Jn 14,21). Ide o cestu úplne
závislú od milosti, ktorá však vyžaduje silné
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JÁN HAVLÍK
Všetci majú ešte isto v pamäti blahorečenie
saleziána Titusa Zemana a mnohí sa chystajú
na blahorečenie Anny Kolesárovej do Košíc,
ktoré bude 1. septembra 2018. Blahorečenie prebieha v dvoch fázach: prvá je na diecéznej úrovni a v druhej sa spisy posielajú
na štyri roky do Ríma na rozlíšenie a prípadné
schválenie pápežom. Nedávno sme sa dozvedeli radostnú správu z rodiny sv. Vincenta de
Paul: Diecézna fáza blahorečenia Božieho
služobníka Jána Havlíka bola 24. februára
slávnostne ukončená a následne posunutá do
Ríma. Bratia vincentíni študujú spolu s nami
a zároveň k ich charizme patrí starosť o diecézny klérus, preto vám v rámci tejto blízkosti medzi nami predstavím Janka Havlíka –
seminaristu z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta, ktorý zomrel na následky mučenia počas
komunistického režimu.  
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Narodil ako najstarší zo štyroch detí v roku
1928 vo Vlčkovanoch pri Skalici (dnes Dubovce). Rodina bola veľmi chudobná. Jeho
rodičia boli veriaci ľudia, ovplyvnila ho aj
jeho teta Angela, ktorá bola vincentkou. Počas svojich školských čias musel prekonávať
veľké vzdialenosti peši alebo na bicykli, čo už
vtedy bolo veľmi obetavé. Ako mladý sa pustil horlivo do štúdia, lebo jeho métou bolo
vyštudovať a stať sa misijným kňazom. V
roku 1943 sa v Banskej Bystrici stal žiakom
apoštolskej školy Misijnej spoločnosti sv.
Vincenta de Paul. Počas povstania v auguste
1944 boli žiaci najprv premiestnení do Trnavy, potom odišli domov. V máji 1949 zložil
Janko maturitu. Vincentínsky seminár bol
zlikvidovaný a rozpustený, Janka to však neodradilo a napriek všetkým prekážkam
vstúpil do noviciátu. V máji 1950 bol Havlík
spolu s ostatnými novicmi násilne odvezený
z apoštolskej školy do „preškoľovacieho ústavu“ v obci Kostolná. Drvivá väčšina rehoľnej
mládeže spolu s Jankom Havlíkom štúdium
na zreformovanej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte rozhodne odmietla, štátne
úrady koncom augusta „zvláštní klášter“
rozpustili.
Krátko nato, na jeseň, odchádza Janko Havlík
do Nitry. Novici si prenajali byt a zamestnali
sa. Takto spontánne vznikol v podmienkach
prenasledovanej „tajnej“ Cirkvi bohoslovecký seminár, ktorému sa v najužších kruhoch
zvyklo hovoriť  Nitrianska skupina. Dňa 29.
októbra 1951 vtrhli do podnájmu ozbrojené
sily ŠtB, Havlík a jeho spolubývajúci boli
zatknutí. Vo vyšetrovacej väzbe, kde bol podrobený mučeniu, zostal 15 mesiacov. Vo
februári 1953 bol v Nitre v rámci procesu
Štefan Krištín a spol. odsúdený za vlastizradu na 10 rokov väzenia. Pri súde vyriekol tieto slová: „Prosím slávny súd, aby trest, ktorý
chce uložiť tým, čo trpia pre nás, rozdelil me-

dzi nás a mne dal najviac.“
Bol prevezený do pracovného tábora Rovnosť u Jáchymova, kde pracoval v uránových
baniach podobne ako Titus Zeman. Svojmu
priateľovi raz povedal: „Pripadám si tu ako
na misiách. Veď lepšie a náročnejšie pôsobisko by si nemohol želať žiaden misionár.“ Za
komunistického totalitného režimu to však
pre Janka Havlíka znamenalo pokračovať aj
vo výkone trestu v povolaní, pre ktoré bol odsúdený.
Na konci leta 1958 bol obžalovaný druhýkrát
pre misijnú službu spoluväzňom. Čakala ho
vyšetrovacia väzba v Ruzyni. Jeho zdravotný
stav bol však už v roku 1960 taký zlý, že musel byť prevezený do väzenskej nemocnice
vo Valdiciach. Po niekoľkých mesiacoch bol
premiestnený do väzenskej nemocnice v Ilave.
V októbri 1962 ho síce prepustili na slobodu,
ale s podlomeným zdravím, na ktorom sa vážne podpísalo fyzické trápenie i psychické stresy. Jeho výkon sa rovnal priam nule. Slovom
– je už nanič! Muž určen k likvidaci – stručne
mukl. Zomrel náhle v doobedňajších hodi-

nách na ulici a bez svedkov počas Vianoc, 27.
decembra 1965 vo veku 37 rokov.
Boží služobník Ján Havlík je zvlášť pre nás seminaristov veľkým a blízkym vzorom. Napriek
tomu, že nikdy nezložil sľuby ani nestihol
prijať žiadne svätenie, žil naplno charizmu a
povolanie, pre ktoré sa rozhodol. V súčasnosti, keď sme zmietaní neistotami a strachom
zaviazať sa k zodpovednému rozhodnutiu, je
pre nás Janko veľkým príkladom. Dôležitý je
vnútorný postoj a vzťah ku Kristovi, ktorý ho
ťahal až na Kristov kríž, a za svoju vernosť musel zaplatiť vlastným životom. Bol to obetavý
muž, ktorý skutkami svedčil o trvalo platných hodnotách a svojím príkladným životom
povzbudzoval spolubratov vo vernosti. Bol
svedkom viery, ktorý slúžil pravde i za cenu
svojho života. Nebál sa vydávať svedectvo a
nesťažoval sa na svojich prenasledovateľov,
ale vždy obetavo a s láskou pristupoval k
druhým za každých okolností.
Ján Selecký
s konzultáciou Martina Rypáka
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11. februára 1858 sa „Pani zaodetá v belobe“
zjavuje malej Bernadette Soubirousovej v jaskyni Massabielle vo francúzskych Pyrenejach.
Pani sa v miestnom dialekte predstavuje: „Ja
som Nepoškvrnené počatie.“
Prečo sa Panna Mária zjavuje? Prečo sa zjavila v Rue du Bac v roku 1830, v La
Salette v roku 1846, v Lurdoch v roku 1858 a
vo Fatime v roku 1917?
Súkromné zjavenia
V Starom zákone sa Pán zjavuje vyvolenému národu, aby ho vyučoval pravde,
aby mu prisľúbil spásu a aby ho viedol až k
prísľubu: k narodeniu Mesiáša. V Ježišovi
Kristovi sa naplnilo Božie zjavenie, keď sa
Boží Syn stal človekom, zo svedectva jeho
blížnych – apoštolov. Toto zjavenie sa teologickým termínom označuje ako „verejné“,
určené pre celé ľudstvo, ukončené smrťou
posledného apoštola a obsiahnuté v Svätom
písme a Tradícii.
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Ale Boh je milosrdný. On neopúšťa
ľudí a nenechá ich osamotených, ale aj naďalej sa v dejinách prejavuje skrze pôsobenie
Božej milosti v duši, s vanutím Ducha Svätého v Cirkvi a aj s priamymi zásahmi, presnejšie – so zjavením. Tieto Božie zjavenia treba
považovať za „súkromné zjavenia“. V tejto
súvislosti píše Katechizmus Katolíckej cirkvi
v bode 67 takto: „V priebehu stáročí sa vyskytujú tzv. „súkromné zjavenia“. Ich úlohou nie
je „zlepšovať“ či „dopĺňať“ Kristovo definitívne zjavenie, ale pomáhať, aby sa ono lepšie žilo
v istom dejinnom období.“
Skúsme sa však pozrieť na otázku:
Prečo posiela Kristus práve svoju najsvätejšiu
Matku, aby sa zjavovala ľuďom? Ako napomáha Máriino zjavenie, aby „sa lepšie žilo
Kristovo zjavenie v istom dejinnom období“?
Prvá odpoveď spočíva v tom, že Matka Božia znova potvrdzuje, čo tvorí podstatu
jej poslania: priniesť svojho Syna. Pri vtelení
Mária priniesla svojho Syna ľuďom. Svojím
orodovaním privádza ľudstvo k Synovi. Na

svadbe v Káne Galilejskej sa obrátila k sluhom s prosbou: „Urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2,5). Mária sa nezjavuje, aby odhalila
nové doktríny, neprichádza, aby usporiadala
aspekty viery. Prichádza, aby zdôraznila, že
jej Syn je centrom všetkého. V tomto zmysle,
ako nám pripomína Kongregácia pre náuku
viery, „zjavenia a nadprirodzené znaky (...) sa
musia priblížiť k centrálnemu objektu zvestovania Krista“.
Ecclesia militans
Mariánske zjavenia vždy obsahujú
prvok odvolania proti vojnám. A ani to nemohlo byť inak, pretože od začiatku čias bola
Panna vždy v centre boja medzi dobrom a
zlom. To je to, čo kardinál Ivan Dias vysvetlil
v slávnostnej inauguračnej omši na začiatku
jubilejného roku Lúrd 8. decembra: „Chcem
objasniť tieto zjavenia (v Lurdoch) v širšom
kontexte trvalého a zúrivého boja, ktorý existuje medzi silami dobra a zla od začiatku dejín
ľudstva a ktorý bude pokračovať až do konca
času. Zjavenia v Lurdoch sú jedným z prvých
v dlhom reťazci zjavení Panny Márie, ktoré sa
začali v roku 1830 v Rue du Bac v Paríži, ohlasovať rozhodujúci vstup v srdci Panny Márie
medzi ňou a diablom.“
„Tu, v meste Lurdy, ako všade vo svete,“ – pokračoval kardinál Dias, – „Panna
Mária tká obrovskú sieť svojich duchovných
synov a dcér, aby začala silnú ofenzívu proti
zlým silám vo svete a pripravila konečné víťazstvo svojho Božského Syna Ježiša Krista.“
Rozhodujúca bitka
Kedy sme v tejto ofenzíve? Kardinál
Dias odpovedá takto: „Boj medzi Bohom a
jeho nepriateľom je vždy veľmi zúrivý, ešte viac
dnes ako v Bernadettinej dobe. Práve preto,
lebo svet je pohltený močiarom sekularizmu,
ktorý chce vytvoriť svet bez Boha; relativizmu,
ktorý potláča trvalé a nemenné hodnoty evanjelia, a náboženskej ľahostajnosti, ktorá zostá-

va nepokojná v tvári vyšších vecí a vecí týkajúcich sa Boha a Cirkvi (...) Niekoľko mesiacov
pred svojím zvolením kardinál Karol Wojtyla
povedal: „Dnes čelíme najväčšiemu boju, aký
ľudstvo kedy videlo. Nemyslím si, že kresťanské spoločenstvo to úplne pochopilo. Dnes
čelíme poslednému boju medzi Cirkvou a proti-cirkvou, medzi Evanjeliom a proti-evanjeliom.“ Jedna vec je však istá: posledné víťazstvo
patrí Bohu a to sa stane len vďaka Márii, žene
genézy a apokalypsy, ktorá bude bojovať na
čele armády svojich synov a dcér proti nepriateľským silám satana a rozdrví hlavu hada.“
Boh nikdy neopúšťa nedokončené skutky.
Keď sa rozhodol zasiahnuť v tejto historickej
bitke so svojou „šťastnou kartou“, svojou
vlastnou Matkou, to znamená, že má v úmysle pri ňom zotrvať až do konca, teda až k triumfu Nepoškvrneného Srdca Márie, ako bolo
prisľúbené vo Fatime.
To je hlboký zmysel zjavenia v Lurdoch.
Viktor Varga
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DEŇ
OTVORENÝCH
DVERÍ
2018
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
Nedeľa Dobrého Pastiera bola pre bohoslovcov
nášho seminára tak trocha nezvyčajným dňom. Väčšina
seminárov na Slovensku v tento deň otvára svoje brány
a ponúka návštevníkom možnosť nahliadnuť za múry
seminára.
V našom bratislavskom seminári sme spravili
presný opak. Seminár sme zavreli a vybrali sme sa za
ľuďmi do vopred vybratých farností, aby sme priblížili
život v seminári aj tým, ktorým už rôzne okolnosti neumožňujú pricestovať do Bratislavy. Tento rok sme na-
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vštívili týchto päť farností: Bratislava-Jarovce,
Pezinok, Šaštín-Stráže, Borovce a Komárno.  
V každej z týchto farností sme mali pripravený program, ktorého cieľom bolo predstaviť
život v seminári a taktiež prosiť Pána o nové
duchovné povolania.
Program začal nedeľnou svätou omšou, pri ktorej sme miništrovali a pozvali ľudí
na poobedňajšiu adoráciu resp. ruženec za
duchovné povolania. Po adorácii nasledovala prezentácia seminára a taktiež rozhovory s
miestnymi farníkmi.
Novinkou tohto roka bola duchovná obnova pre miništrantov, ktorá sa uskutočnila na fare v Smoleniciach. Aj keď počet
miništrantov bol skromnejší, dúfame sa táto
aktivita ujme aj v ďalších rokoch a prinesie
ovocie.
Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí
nás vo farnostiach prijali. Uisťujeme ich o našich modlitbách a tiež prosíme o modlitby za
nás, aby sme vytrvali vo vernosti a odovzdanosti Pánovi - Darcovi každého povolania.
Matin Neumann
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Na štúdiách v Ríme
Od začiatku tohto formačného roka
dvaja naši spolubratia pokračujú svoju formáciu v Ríme. Pýtali sme sa ich na skúsenosti s
týmto mestom.
Bratia, asi pred rokom ste sa dozvedeli o
možnosti štúdia v Ríme. Ako ste to prijali,
čo boli vaše prvé pocity?
Peter Juhás: Pre mňa to bolo veľké prekvapenie, vnímal som dôveru otca rektora a otca arcibiskupa. No, priznám sa, mal som aj trochu
strach. Toto je moja druhá univerzita a som
už trošku starší, ale vďaka podpore predstavených som sa rozhodol do toho ísť a môžem
povedať, že Pán Boh to tu pre nás pripravil
lepšie, ako by som si vedel sám predstaviť.
Ladislav Sebö: Myšlienka štúdia v zahraničí
mi raz zišla na um, vtedy som to jednoznačne odmietol. Myslím si, že nie som dobrý v
jazykoch, preto mi štúdium v inom jazyku
prišlo ako nepredstaviteľné. Avšak keď sme
boli konfrontovaní s touto prosbou otca arcibiskupa, pomyslel som si, že z poslušnosti
a v dôvere v Božiu prozreteľnosť by som túto
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ponuku nemal odmietnuť.
Ako ste si zvykli na nové prostredie, na iné
jazyky, kultúry, či už na iné počasie v Ríme?
Peťo, ty si už býval istú dobu v Taliansku.
Aké bolo sa vrátiť po rokoch do tejto krajiny?
P.J.: Už som v Taliansku študoval a musím
povedať, že návrat bol veľmi pekný. Mám
rád taliansku kultúru, jedlo aj ľudí. Taliani sú
oproti nám asi menej organizovaní, ale o to
srdečnejší, bezprostrednejší a ako sa vedia
hádať, vedia aj odpúšťať. Čo sa týka jazykov,
taliančinu som sa učiť nemusel, aj keď mi už
po čase doma vypadol trošku prízvuk, pomaly
sa vracia naspäť. Okrem taliančiny a angličtiny tu však potrebujeme nemčinu, ktorú som
sa predtým vôbec neučil a musím sa priznať,
že som na vlastnej koži zistil, že to vôbec nie je
jednoduchý jazyk. Zatiaľ majú so mnou spolubratia aj predstavení trpezlivosť.
L.S.: Zvyčajne nemám problémy so zmenami prostredia, kultúry, jedla, ubytovania,
počasia. To, čo mi robí ťažkosti, sú jazyky, s

ktorými podľa mňa až do konca štúdia budem
bojovať, ale treba jednoducho vydržať a prosiť
Boha o milosť sily s týmito ťažkosťami.
Kde bývate, kde študujete?
Bývame v Pápežskom Kolégiu Germanicum
et Hungaricum, ktoré sa líši od ostatných
kolégií tým, že tu bývajú kňazi a bohoslovci
spolu. To sa odzrkadľuje najmä v programe a
v mentalite kolégia. Hlavným jazykom kolégia je nemčina, kým študijným jazykom je taliančina. Študujeme na Pápežskej univerzite
Gregoriana a keď Pán Boh dá, tak by mal Peter budúci rok začať licenciát na Alfonsiane.
Mávate nejaké spoločné programy aj s bohoslovcami iných národov?
P.J.: Na Gregoriane práve tento aspekt asi najviac oceňujem. Máme veľmi dobrých prednášajúcich podobne ako u nás doma, ale čo
veľmi oceňujem, že pochádzajú z rôznych
štátov a dokonca svetadielov a každý podľa
svojho backgroundu pristupuje k problémom
trochu inak. Máme spolužiakov zo všetkých
kontinentov a môžeme sa aj z tohto praktického pohľadu učiť, čo je katolicita a univerzálnosť našej Cirkvi.
Stalo sa vám niečo výnimočné cez tento čas,
nejaká zaujímavá skúsenosť či príhoda?

ktorí sa o nás dobre starajú po duchovnej i
materiálnej stránke.
L.S.: Považujem za veľkú milosť byť v Ríme
a som za to Bohu veľmi vďačný. Skoro každý
deň máme možnosť prežiť niečo mimoriadne.
Z tých najvýnimočnejších udalostí, milostí by
som vyzdvihol stretnutie so Svätým Otcom,
počas ktorého sme mali možnosť podať mu
aj ruku, ako aj slávenie Veľkej noci v Ríme,
ale aj nezabudnuteľné ráno, keď po dlhšom
čase v Ríme snežilo. Počas prípravného obdobia, keď sme sa učili taliančinu, sme si urobili
zopár výletov do miest Assisi, Montecassino,
Castel Gandolfo, Subiaco, Anagni, Fossanova. Takisto medzi mimoriadne udalosti patria
návštevy rodiny, kamarátov alebo pútnikov.
Za odpovede ďakuje
Tamás Pammer

P.J.: To, že tu môžeme byť, je naozaj veľká
milosť. Výnimočných udalostí bolo veľa. Najsilnejší zážitok som mal asi vtedy, keď sme
prvýkrát spoločne slávili sv. omšu pri hrobe
sv. Petra, a potom, keď sme mohli „miništrovať“ Svätému Otcovi na Veľkonočnú nedeľu
na Námestí sv. Petra a prišiel nás aj osobne
pozdraviť. Je skvelé, že máme spolubratov a
kamarátov z celého sveta a každý deň sa môžeme rozprávať rôznymi jazykmi. Rád by som
vyzdvihol aj našich predstavených v kolégiu,
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Malý úvod do Biblie
Drahí čitatelia Adsumu, už od počiatkov
kresťanstva zohráva v Cirkvi kľúčovú úlohu
Sväté písmo. Stretávame sa s ním pri každej
svätej omši, v modlitbe liturgie hodín
a mnohí z vás ho aj denne čítajú a študujú.
Čo sa však skrýva pod pojmom Biblia?
A ako sa do nej dostali jednotlivé spisy?
Biblia, Sväté písmo, Starý a Nový zákon
Všetky uvedené názvy sú nám, pravdepodobne, dobre známe. Označujú ten istý
súbor kníh či spisov, cez ktoré k nám zaznieva Božie slovo.
Názov Biblia je odvodený z gréckeho slova biblía – knižočky, spisky. Tento názov
poukazuje na to, že Biblia nie je jedinou knihou, ale zbierkou mnohých samostatných spisov.
Vďaka svojmu mimoriadnemu pôvodu a bohatstvu myšlienok má Biblia jedinečné miesto vo
svetovej literatúre a nesie označenie Kniha kníh.
Označenie dvoch častí Biblie ako Starý zákon a Nový zákon má svoj pôvod už u
apoštola Pavla a v 2. storočí po Kristovi bolo v Cirkvi bežne používané. Názvy Starý a Nový
zákon nás odkazujú na dve fázy dejín spásy – prvá sa začína vyvolením Abraháma a vrcholí
zmluvou Boha s Mojžišom, druhá sa premieta v novej, definitívnej a večnej zmluve Boha s
celým ľudstvom, ktorú uzavrel Ježiš Kristus svojou krvou. Preto sa používa aj označenie Stará
a Nová zmluva.
Pôvod, obsah a jedinečnosť Biblie
Pomenovanie Sväté písmo (lat. Sacra Scriptura) nám pripomína, že všetky jeho
súčasti boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého a máme v nich zachytené Božie slovo. Biblia
teda je knihou, v ktorej sa nielen hovorí o Bohu, ale v ktorej aj sám Boh hovorí k človeku.
Keď čítame vieroučnú konštitúciu II. vatikánskeho koncilu o Božom zjavení, dozvedáme sa: „Bohom zjavené pravdy, písomne vyjadrené a zachované vo Svätom písme, boli
napísané z vnuknutia Ducha Svätého. Svätá matka Cirkev na základe apoštolskej viery pokladá všetky knihy Starého a Nového zákona i všetky ich časti za posvätné a kánonické, pretože, napísané z vnuknutia Ducha Svätého (porov. Jn 20, 31; 2 Tim 3, 16; 2 Pt 1, 19 – 21; 3,
15 – 16), majú za pôvodcu Boha a ako také boli odovzdané Cirkvi. Na napísanie posvätných
kníh si Boh vyvolil ľudí a použil ich tak, že oni uplatnili svoje schopnosti a sily, no on účinkoval v nich a skrze nich, aby napísali ako skutoční autori všetko to a len to, čo on sám chcel.
Keďže teda všetko, čo tvrdia inšpirovaní autori, čiže svätopisci, sa má pokladať za tvrdenie
Ducha Svätého, treba vyhlásiť, že knihy Písma isto, verne a bez omylu učia pravdu, ktorú
Boh chcel mať zaznačenú v posvätných knihách na našu spásu...“ (porov. 2 Tim 3, 16 – 17).
Pri vzniku Svätého písma teda zohrávalo úlohu niekoľko faktorov.
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Inšpirácia

Neomylnosť

“

Boh napísal dve knihy:
jednou je Písmo,
druhou stvorenstvo.
Jedna pozostáva z písmen
a slov, druhá zo stvorených
diel. Nie všetci dokážu čítať
knihu Písma, ale všetci môžu
čítať knihu stvorenstva.

“

Biblické knihy boli „napísane z vnuknutia Ducha Svätého“ (lat. Spiritu Sancto inspirante). Ako také sú teda v prvom
rade Božím dielom – ich autorom je Boh, lebo boli inšpirované
Duchom Svätým. Pojem inšpirácia pochádza z Druhého listu
Timotejovi: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté“ (2 Tim 3,16).
Boh účinkoval ako hlavný autor, ktorý pôsobil na ľudského
svätopisca – z ich vzájomnej spolupráce, keď svätopisec zapisoval Božie slovo na základe Božieho vnuknutia, vznikli biblické
knihy. Svätopisec tak pod vplyvom Božej moci, múdrosti a vôle
zapísal všetko to a len to, čo sám Boh chcel. Popritom všetkom
však ostával v spôsobe písania stále slobodný, preto do textov
mohol vložiť rozličné prvky vlastnej kultúry, reči či spisovateľského štýlu. Vďaka tomu máme dnes k dispozícii biblické knihy, ktoré sú napísané vo forme piesní, iné vo forme rozprávania,
ďalšie v podobe výrokov a pod. Navonok sa môžu biblické knihy
podobať iným starovekým spisom Blízkeho východu – vznikali
totiž v rovnakom kultúrnom a historickom prostredí. Z hľadiska
náboženského obsahu sa však diametrálne líšia – kým súdobé
blízkovýchodné dokumenty predstavujú náboženstvo založené na viere v mnohých bohov, biblické spisy opisujú všetko vo
svetle viery v jediného Boha.

Raniero Cantalamessa,
O.F.M. Cap.

Sväté písmo má teda svoj pôvod v Bohu, je inšpirované. Vďaka tomu môžeme hovoriť
aj o neomylnosti Svätého písma – pokiaľ ide o učenie, od ktorého závisí spása človeka, niet
v ňom nijakého omylu ani klamu. Neomylnosť Písma teda neznamená, že je stopercentne
spoľahlivou a presnou učebnicou historických či prírodných vied – to vzhľadom na ľudského
autora ani nie je možné. Sami určite uznáte, že človek pred 2000 rokmi mal podstatne menej
informácií o fyzike, chémii, biológii a pod. Neomylnosť sa vzťahuje len na pravdy dotýkajúce
sa našej spásy. Ak by sa teda aj ukázalo, že niečo v biblických textoch nie je podľa svetských
vied presné či správne, nesmieme zabúdať, že prvoradým kritériom pri čítaní Svätého písma
je spásna funkcia Božieho slova. Biblia nie je vedeckou publikáciou, ale knihou, ktorá nám
chce sprostredkovať Božiu lásku a pomôcť nám dosiahnuť večnú blaženosť.
Kánonickosť
Všetky inšpirované spisy sú zozbierané v zozname biblických kníh, ktorý nazývame
kánon (gr. norma, meradlo). Ide o úradný cirkevný zoznam, ktorý má svoj pôvod v prvých storočiach kresťanstva. V 2. storočí po Kristovi sa totiž objavil heretik Marción, ktorý ohlasoval
svoju predstavu kresťanstva na základe ním vytvoreného zoznamu biblických kníh. Keďže
považoval Boha židov za falošného boha, odmietol celý Starý zákon a s ním aj viaceré novozákonné spisy vrátane Matúšovho, Markovho a Jánovho evanjelia. To podnietilo Cirkev vytvoriť
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skutočne kresťanský zoznam kníh, ktoré sú súčasťou Svätého písma, aby sa nešírili herézy
podobné Marciónovej. Tento proces však nebol ľahký a trval niekoľko desaťročí. Kánon Starého zákona (46 kníh) prevzala Cirkev tak, ako ho používal Ježiš Kristus a apoštoli v gréckom
preklade s názvom Septuaginta (lat. sedemdesiat – podľa tradície preložilo Starý zákon do
gréčtiny sedemdesiat mudrcov). Spisy Nového zákona však bolo treba najprv podriadiť skúške.
V prvom rade museli mať apoštolský pôvod – apoštoli ich buď sami napísali, alebo boli napísané na základe ich priameho svedectva. Zároveň museli byť v Cirkvi známe a verejne používané.
Napokon bolo potrebné, aby boli v súlade s „pravidlom viery“, teda s učením tradovaným od
apoštolov a používaným pri príprave na krst. Novozákonný kánon (27 kníh) bol tak v Cirkvi
skompletizovaný a prijatý koncom 4. storočia. Celý kánon Svätého písma (Starého i Nového
zákona) bol definitívne schválený a potvrdený na Tridentskom koncile 8. apríla 1546.
V súvislosti s kánonom biblických kníh sa môžeme stretnúť aj s označením protokánonické a deuterokánonické spisy. Toto označenie súvisí s časovým odstupom medzi napísaním a prijatím konkrétneho posvätného spisu do kánonu. Protokánonické spisy (z gr. prótos
– prvý, prvotný) sú tie biblické knihy Starého a Nového zákona, ktoré Cirkev prakticky ihneď a
bez námietok či diskusií o ich inšpirácii prijala do kánonu Svätého písma. Deuterokánonické
spisy (z gr. déuteros – druhý, druhotný) sú tie, ktorých kánonickosť uznala Cirkev až neskôr.
V Starom zákone ide o spisy, ktoré sa buď zachovali len v gréckom preklade Septuaginty, no
v originálnej hebrejčine či aramejčine nie (Tob, Jdt, Sir, Bar, 1 Mach), alebo boli po grécky už
napísané (Múd, 2 Mach, niektoré dodatky k Dan a k Est). V Novom zákone ide o spisy Hebr,
Jak, 2 Pt, 2 Jn, 3 Jn, Júd a Zjv. To však nič nemení na tom, že aj ony sú inšpirované. Preto sú
pevnou súčasťou kánonu Svätého písma.
Záverom
Biblia je nesmierne bohatá a zaujímavá kniha, v ktorej sa nám každodenne prihovára sám Boh. Nie je učebnicou dejín či prírodovedy, je učebnicou Božej lásky k nám. Na to
nesmieme nikdy zabudnúť.
Matej Pinkas
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Duchovné cvičenia 2017
Záver výučby zimného semestra sme, ako už býva u nás zvykom, prežili na duchovných
cvičeniach. Čas vnútorného stíšenia v modlitbách a rozjímaní nám poslúžil na to, aby sme načerpali
novú duchovnú posilu pred tým, ako sme sa rozišli do svojich farností na vianočnú liturgickú prax.
Bratia prváci strávili tieto chvíle v Piešťanoch v priestoroch exercičného domu, ktorý patrí jezuitom.
Na duchovných cvičeniach ich sprevádzal Ján Benkovský SJ. Ostatní bohoslovci nášho seminára,
ku ktorým sa pridali aj bohoslovci vincentíni, vycestovali do Nitry na Kalváriu. Duchovné cvičenia
sa konali v exercičnom dome patriacom verbistom a viedol ich salezián don Štefan Turanský SDB.
Zameral ich na hlbšie pochopenie a prežívanie evanjeliových rád, ktorými sú chudoba, čistota a
poslušnosť.
Posviacka príbytkov
v našom seminári
         Dňa 14. januára otec špirituál
Alexander Knorr posvätil vodu,
soľ, tymian a kriedu, aby nám spolu s ďalším otcom špirituálom Jánom
Otrubom mohli posvätiť priestory
seminára, a to vrátane učební Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave. Počas úvodnej pobožnosti
otec špirituál Alexander Knorr zdôraznil význam posviacky príbytkov. Má nám
slúžiť aj na pripomenutie toho, že tieto
priestory patria Kristovi, a zároveň na
pripomenutie Božej prítomnosti, aby
sme skutočne pociťovali neustálu Božiu
blízkosť.
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Ekumenická bohoslužba v Aule Benedikta XVI.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sme prežívali aj my v
našom seminári. Zavŕšením tohto týždňa bola ekumenická bohoslužba
bohosloveckých fakúlt Univerzity Komenského, ktorá sa konala na sviatok Obrátenia svätého Pavla (25. 1. 2018) v Aule Benedikta XVI.
Išlo už o druhú ekumenickú bohoslužbu bohosloveckých fakúlt UK v
Bratislave, keďže minulý rok sme mali my pri tejto príležitosti možnosť
navštíviť Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK. Preto tento rok naša
fakulta pozvala študentov a členov pedagogického zboru, ako aj vedenia Evanjelickej bohosloveckej fakulty na opätovné spoločné podujatie,
ktorého obsahom bola ekumenická bohoslužba a spoločné posedenie
po jej skončení.
Pochovávanie basy 2018
Dňa 5. februára sa v našom formačnom dome uskutočnila pre Slovensko typická udalosť
– pochovávanie basy. Rozlúčili sme
sa tak s fašiangovým obdobím a
pripravili sme sa na nadchádzajúci
štyridsaťdňový pôst. Táto akcia bola
sprevádzaná kultúrnym programom,
pri ktorom sa pozvaní hostia zabavili
a vytvorili výbornú rodinnú atmosféru, ktorá v našom seminári nie je
ničím nezvyčajným.

10. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy
V sobotu 17. 2. 2017 sme si v Bratislavskej arcidiecéze,
na ktorej území sa nachádza náš kňazský seminár, pripomenuli 10. výročie vzniku arcidiecézy. Oslava vyvrcholila svätou
omšou v Dóme sv. Martina v Bratislave, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský za
účasti apoštolského nuncia Mons. Giacoma Guida Ottonella,
bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka, ako
aj ďalších slovenských biskupov.
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Ročníkové výlety
Na začiatku letného semestra sme všetci podnikli ročníkové výlety. Tieto výlety nám, ako už býva zvykom,
poslúžili ako oddych na záver skúškového obdobia a na načerpanie nových síl do letného semestra. Navštívili sme rôzne časti
Slovenska ako obce Vitanová, Terchová, Štefanov nad Oravou
a Blatnica.
Veríme, že sa nám počas tohto týždňa podarilo načerpať dostatok síl do nového semestra. Ďakujeme kňazom, ktorí
nás duchovne sprevádzali počas našich výletov. Predovšetkým
však ďakujeme Pánu Bohu za to, že sme sa mohli všetci v zdraví
a bez úrazov vrátiť späť do seminára.

Kandidatúra diakonátu a presbyteriátu
Posledným krokom pred prijatím sviatostného
svätenia je prijatie medzi kandidátov diakonátu a kňazstva.
Je to verejné vyjadrenie úmyslu stať sa Kristovým kňazom.
Tento úmysel vyjadrili spoločne naši bratia piataci počas
svätej omše 19. apríla. Vyjadrili svoje ÁNO, že sú pripravení prijať sviatostné svätenie a že sami seba chcú utvárať
tak, aby mohli verne slúžiť Kristovi a jeho Telu, Cirkvi. Tento úmysel vyjadrili pred otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským, ktorý ich prijal medzi kandidátov
diakonátu a kňazstva.
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PUMIN 2018 – Púť miništrantov v Šaštíne
V sobotu 28. apríla sa v Šaštíne konala národná púť miništrantov. Tretina bohoslovcov sa zúčastnila
nielen na púti, ale aj na jej prípravách. V areáli kláštora
sa zhromaždilo asi 220 miništrantov a viac ako 20 kňazov. Témou miništrantskej púte bola odvaha, o ktorej
hovorili skutoční hrdinovia: hasiči, záchranári, policajti, vojaci, ale i muži, ktorí pracujú s tými poslednými v
spoločnosti a pomáhajú im zaradiť sa do života. Svätá
omša za spevu bratov pavlínov sa začala slávnostným
vstupom všetkých miništrantov a kňazov, ktorej predsedal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Otec arcibiskup sa po evanjeliu prihovoril mladým s veľkým
srdcom a vďakou za ich službu. Povzbudil ich k vernosti
pri oltári, aby sa nikdy za ňu nehanbili ani u svojich rovesníkov a s radosťou svedčili o službe, ktorú konajú pre
Krista. Po obede nesmel chýbať futbalový turnaj spolu
so stanovišťami, ktoré nachystali bohoslovci s pomocou
miestnych animátorov. Jedno stanovište mal aj otec arcibiskup, kde mu mohli miništranti klásť otázky a byť
spolu s ním. Na záver sme všetci išli poďakovať k nohám
našej nebeskej Mamy a na adorácii si vyprosiť šťastný
návrat domov pre miništrantov a ich odvážne kroky do
ďalších dní.
Bol to naozaj požehnaný čas, keď sme sa cítili
„ako doma u Mamy“.
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Návšteva kardinála Burkeho
Počas štvrtého veľkonočného týždňa nás svojou návštevou poctil vzácny hosť J.E. Raymond Leo kardinál Burke. Na Slovensko zavítal
ako hosť festivalu Bratislavské Hanusove dni, kde vystúpil s prednáškou
na tému nerozlučnosti manželstva. Pred týmto príhovorom slúžil svätú
omšu v kostole sv. Alžbety Uhorskej, tzv. „modrom kostolíku.“ Na nej
sme sa zúčastni a pomohli s asistenciou aj my, bohoslovci.

Návšteva kardinála Müllera
Pri príležitosti výročia encykliky Jána Pavla II., Veritatis Splendor, vo februári Bratislavu navštívil emeritný prefekt Kongregácie pre
náuku viery, J. E. Gerhard Ludwig kardinál Müller. Vystúpil na konferencii, ktorá sa konala v našej aule Benedikta XVI., spolu s inými domácimi i
zahraničnými hosťami. Predvečer tohto stretnutia celebroval svätú omšu
v katedrále sv. Martina, na ktorej nechýbala naša asistencia.
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MINISTÉRIA
Neoddeliteľnou súčasťou formácie
bohoslovcov je udeľovanie ministérií lektorátu a akolytátu. Napĺňa sa ním znenie
kán. 1035 – § 1. „Prv než by niekto bol prijatý do trvalého alebo prechodného diakonátu,
sa vyžaduje, aby prijal služby lektora a
akolytu a primeraný čas ich vykonával.“
V tomto roku prijalo ministérium
lektorátu osem bohoslovcov 3. ročníka a ministérium akolytátu traja bohoslovci 4. ročníka.
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Udeľovanie ministéria lektorátu sa
konalo v stredu 18. 4. 2018. Slávnostnú sv.
omšu celebroval trnavský arcibiskup Mons.
Ján Orosch. V homílii vyzval bratov tretiakov
rozjímať nad Božím slovom a uvedomiť si
hodnotu Svätého písma ako podstatného prameňa Božieho zjavenia. Objasnil, že z toho
plynie aj potreba náležite sa pripravovať na
prednášanie Božieho slova počas liturgie. Po
skončení homílie nasledoval obrad udeľovania ministéria, keď kandidáti prichádzali pred
otca arcibiskupa a na jeho slová: „Prijmi knihu Písma svätého a verne podávaj ďalej Božie
slovo, aby ono čím viac pôsobilo v srdciach
ľudí,“ odpovedali: „Amen“.

Ministérium akolytátu bolo udelené bratom štvrtákom v utorok 17. 4. 2018 z rúk bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka. Samotný obrad udelenia pozostával zo
slov otca biskupa: „Prijmi nádobu s hostiami na slávenie Eucharistie a buď taký, aby si mohol
dôstojne slúžiť Pánovmu stolu a Cirkvi,“ a z následnej odpovede „Amen“ z úst kandidátov.
Službou akolytov bude rozdávanie sv. prijímania, purifikovanie posvätných nádob a možnosť
prinášať eucharistický pokrm chorým a nevládnym.
Dávid Kimmerling
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LORETÁNSKE LITÁNIE
1. ČASŤ

Loretánske litánie sa dnes modlia mnohí veriaci a počuť ich azda v každom kostole.
Modlia sa pravidelne v máji, ktorý je mesiacom Panny Márie. V tomto článku by som sa chcel
venovať otázke, prečo si ctiť Pannu Máriu, pôvodu slova litánie a historickému vývinu tejto
modlitby.
Určite sme si už viacerí položili otázku, prečo si máme ctiť Pannu Máriu. Bola to obyčajná dievčina z Izraela. V jej živote nastala veľká zmena, keď ju anjel pozdravil: „Zdravas, milosti
plná, Pán s tebou“, a zvestoval jej, že našla milosť u Boha, počne a porodí Mesiáša a dá mu
meno Ježiš. Nerozumela tomu, ako sa to môže stať, keď ešte muža nepoznala. Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať
svätým, bude to Boží Syn.“ (Lk 1, 35) Ona mu odpovedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi
stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)
Ako hovorí sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu v knihe O pravej úcte k Panne Márii
v bode 16: „Boh Otec dal svetu Svojho Jediného iba cez Máriu. Ani patriarchovia, ani proroci a
svätci Starého zákona ho nedostali, iba Mária našla milosť u Boha. Svet bol nehodným, hovorí
svätý Augustín, bezprostredne prijať z Otcových rúk Božieho Syna, daroval ho teda Márii, aby ho
svet mohol prijať cez ňu. Syn Boží sa stal človekom pre našu spásu, ale len v Márii a skrze Máriu.“
Čo teda znamená slovo litánie? Slovo vyjadruje vec, vyjadruje aj podstatu bytia, deja a
stavu. Preto keď sa vysvetlí slovo, priblíži sa chápanie konkrétnej veci. Slovenské slovo litánie
je variáciou latinského litania. Toto slovo je prevzaté z gréckeho litaneia, ktoré sa odvodzuje
zo základu slova lité, čo znamená prosba. Zo slova lité vzniklo sloveso litaneuo, čo znamená
úpenlivo prosím. Teda grécka litaneia a latinská litania pôvodne znamenali úpenlivú prosbu.
Do 9. storočia boli súčasťou omšovej liturgie takzvané omšové litánie, prosebné modlitby. Bol
to dialogický spev medzi diakonom a ľudom, ktorý sa zvykol spievať počas bohoslužby slova.
Znakom bolo zvolanie Kyrie eleison, čo v slovenčine znamená Pane, zmiluj sa, takže potom
názov litania znamenalo aj Kyrie, ako je to zaznačené aj u jedného cirkevného autora: „Litania
cantates, hoc est Kyrie eleison“ (Spievajú litánie, to je Kyrie eleison). Podľa toho, koľkokrát
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ľud odpovedal zvolaním Kyrie, boli litánie jednoduché, dvojnásobné, trojnásobné, päťnásobné,
sedemnásobné. Tieto litánie v omši mali kajúci ráz. Následne sa z omšových litánií vyvinuli
spoločné modlitby veriacich ako záver bohoslužby slova. Zárodky litanickej modlitbovej formy možno nájsť už v apoštolských časoch. Vychádzalo sa zo Žalmu 135, kde sa stále opakuje
refrén: „Lebo jeho milosrdenstvo je večné.“ Kresťania v Rímskej ríši boli prenasledovaní a potrebovali sa chrániť pred démonickými silami. Preto úpenlivo prosili o pomoc a vzývali najprv
Krista, potom aj anjelov a svätých, ktorými boli v tej dobe najmä mučeníci. Spájaním týchto
zvolaní vznikla litanická forma. Jednotlivé zvolania sa skladali z dvoch častí, a to z oslovenia,
ktoré sa menilo, a z prosby, ktorá bola stále tá istá.
Zo začiatku sa vzývali veľké skupiny svätých, ktorých poradie bolo podľa chronologického delenia: anjeli a archanjeli, patriarchovia a proroci, apoštoli a učeníci Pána, mučeníci.
Postupom času však svätých pribúdalo, takže sa najprv menovite uvádzali konkrétni predstavitelia väčšej skupiny a končilo sa sumarizáciou kategórie „všetci svätí mučeníci“.
Loretánske litánie prvýkrát objavujú na konci 15. storočia, aj keď sa predpokladá, že v
tom čase už existovali tri storočia. Najstaršia zachovaná tlačená verzia pochádza z roku 1558.
Prvotné znenie litánií sa nezachovalo, ale je pravdepodobné, že mali tri pásma, v ktorých sa
rozvíjala mariánska téma. O ich rozšírenie sa v prvom rade zaslúžili pápeži, potom laici, ktorí
putovali do Loreta, tam ich odpisovali a doma propagovali, a nakoniec jezuiti prostredníctvom
svojich misií a škôl. Zásluhou jezuitov sa Loretánske litánie od druhej polovice 16. storočia stali jednou zo základných katolíckych modlitieb.
Všetkých povzbudzujem k pravidelnej modlitbe Loretánskych litánií. Čerpal som z knihy Litánie Loretánske od Jozefa Kútnika Šmálova. V ďalšom čísle sa chcem venovať konkrétnym zvolaniam z litánií.
Peter Németh

“

Predovšetkým teda žiadam, aby
sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých
ľudí. Pridaj záložku za kráľov i za
všetkých, čo sú na vyšších miestach,
aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti
a mravnej čistote.

“

(Prvý list Timotejovi 2, 1 - 2)
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PÔSTNA
AKADÉMIA

      Jednou z prvých vecí,
ktoré sme sa dozvedeli po
nástupe do seminára, bolo, že
úlohou prvákov je pripraviť pôstnu akadémiu. V septembri sa marcový termín javil ako veľmi vzdialený. Veď na tvorbu bude dosť času. Nechceli sme to však nechať na poslednú chvíľu, a
tak sme už na jeseň začali premýšľať, o čom
by naša akadémia mohla byť. Padlo viacero návrhov, ale napokon sme sa rozhodli
spracovať postavu najnovšieho slovenského
blahoslaveného, Titusa Zemana. Práve Titus sa stal akoby patrónom nášho ročníka.
Slávnosť blahorečenia bola prvou veľkou
udalosťou, na ktorej sme sa ako seminaristi
zúčastnili. Titusovo svedectvo je veľmi pútavé
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a ponúka mnoho tém,
nad ktorými sa možno
zamýšľať.
Zhodli sme sa, že sa pokúsime o filmové spracovanie našej
akadémie. Úlohy scenáristu sa chopil
Martin Surový. Po preštudovaní dostupných
životopisných materiálov o Titusovi Zemanovi predložil v polovici októbra prvú verziu
scenára. Tú sme sa rozhodli mierne upraviť,
aby sa dosiahla kombinácia akcie, tajomnosti a duchovného rozmeru. Ďalším dôležitým
krokom bolo rozdelenie úloh. Náročného
režisérskeho kormidla sa ujal Peter Kupkovič, za kameramana sa prihlásil Tamás Ollé.
Hlavného hrdinu filmu Titusa Zemana sa podujal zahrať Janko Bednárik. Ostatní bratia
prváci spolu s našimi duktormi dostali úlohy
či už ako herci, technická pomoc alebo prepožičali svoje hlasy myšlienkam a komentárom,
ktoré odzneli vo filme. S takto pripraveným
scenárom a tímom zapálených prvákov sme
boli pripravení pustiť sa do nakrúcania.
Keďže nie sme profesionálni herci

ani filmári, učili sme sa na vlastných chybách. Hoci nás nakrútenie krátkej scény stálo
veľa času a úsilia, často sme sa veľmi dobre
nasmiali. Prvé scény sme nakrúcali ešte pred
Vianocami. Niekedy prácu prerušili študijné
povinnosti alebo choroba hercov. Väčšinu
scén sme nakrúcali až počas pekného počasia v marci. Využili sme priestory nášho
seminára, ale boli sme aj vo Vajnoroch a v
blízkosti pohraničných bunkrov pri Dunaji.
Azda najťažšou úlohou z celej
prípravy akadémie bolo z nakrútených scén
urobiť film. To znamená veľa práce s počítačovým programom, strihanie, spájanie zvukových záznamov, pridávanie efektov, hudby
a podobne. Peťo Kupkovič sa aj tejto úlohy
zhostil bravúrne. Po asi dvoch týždňoch intenzívnej práce nám predstavil hotové dielo.
Potom už len zostávalo pozvať predstavených, vyučujúcich a spolužiakov.
V posledný večer pred odchodom na
veľkonočnú liturgickú prax, teda 22. marca,
sme v Aule Benedikta XVI. predstavili našu
pôstnu akadémiu. Po krátkom privítaní boli
už všetci prítomní netrpezliví a túžili vidieť, čo
sme vytvorili. Po skončení premietania sme
zožali mohutný potlesk. Ešte väčší potlesk
na nás však čakal po premietnutí druhej časti akadémie, ktorú sme pracovne nazvali Dokrútka. Išlo o rôzne vtipné alebo nepodarené
scény z nakrúcania obohatené o fotografie.
Zaujímavosťou je, že počas celého filmu nezaznie Titusovo meno. Všetky scény sú otvorené
a môže sa v nich nájsť každý z nás. Pokiaľ sa
divák počas sledovania filmu nedovtípi, že ide
o Titusa, v predposlednej scéne sa Titusovo
meno napokon objaví.
Myslím si, že náš cieľ – predstaviť
osobu Titusa Zemana počas temnej noci,
ktorú prežíval v Taliansku po druhej výprave cez hranice – sme naplnili. Vo filme sme
ponúkli ukážky pokušení, ktoré mali Titusa
odviesť od záchrany povolaní, ale aj udalosti,

ktoré mu mali pomôcť vytrvať v tejto úlohe.
Zinscenovali sme jeho zázračné uzdravenie
v detstve, túžbu po vyučovaní bohoslovcov
v Taliansku, povzbudivé slová od predstaveného saleziánov dona Riccaldoneho, ale
aj incident s pohraničnou strážou pri tajnom
prekročení hraníc. V závere filmu sa Titus
zdvihne z kľačadla, na ktorom sa modlil počas celej noci, a odchádza zorganizovať tretiu, žiaľ, už poslednú výpravu. Film sa končí
slovami „Čo je láska, spoznali sme z toho, že
ON položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať svoj život za bratov“ (1Jn 3, 16),
ktoré nás priamo vovádzajú do veľkonočného
tajomstva, ktoré sme slávili o týždeň po
premiére.
Touto cestou sa
chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili
do prípravy a nakrúcania akadémie.
Martin Surový

Prvácku pôstnu akadémiu 2018 si môžete pozrieť
na www.adsum.sk/postnaakademia
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Najväčší
Showman

Vybrať jeden film pre túto recenziu nebolo ľahké a to aj preto, lebo v poslednej dobe
vyšiel nejeden výborný film. Spomeniem aspoň dva a to Apoštol Pavol a Najväčší Showman. Ale
keď si musím vybrať, vyberám film Najväčší Showman, čo je kombinácia filmu a muzikálu, t.j.
dobrý obraz aj zvuk.
Príbeh v skratke
Phineas Taylor Barnum (Hugh Jackman) je vizionár a z pohľadu väčšiny ľudí veľký
„snílek“. Napriek tomu, že sa spoločnosť nenachádza momentálne v najlepšej situácií, on
vo svoje sny veriť neprestáva. Už ako malý chlapec zápasil s chudobou. Vedel si však poradiť
v každej situácií. Ani vtedy mu nechýbal humor a vynaliezavosť. Ťažšie bolo získať si dievča
svojich snov. Ako v pravom americkom filme ich predsa musí deliť prekážka – spoločenská
vrstva. Ona – dievča z vyššej vrstvy a on na okraji spoločnosti. Hlavný hrdina sa však nevzdáva
a začína sa jeho boj. Najprv o lásku, neskôr o budovanie jeho vízie priniesť ľudom skutočnú
show. Chce vytvoriť niečo ohromujúce a zároveň šíriť myšlienku, že talent a krása je v každom
z nás. Samotný námet neukazuje príliš detailne do Barnumovho života, ale vyberá si z neho
zaujímavé momenty, úspechy i pády, malé fígle i veľké chvíle.
Režisérske meno Bill Condon je tiež
zárukou kvality, ktorú už predtým dokázal
v muzikálnej adaptácii z roku 2017 Kráska
a Zviera (v hlavnej úlohe s Emmou Watson). Kvalitný režisér ale hlavne hviezdne obsadenie. Spomeniem iba pár z ních:
Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Michelle
Williams, Zac Efron, Zendaya ....
Texty piesní sú rytmické, dynamické s
prekrásnymi textami. Potencionálny oscarový
hit This Is Me je úžasnou davovou scénou a
v podaní úžasných spevákov vám berie dych.
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Za srdce vás chytí nielen melódia, ale hlavne text. Pre mňa sa pieseň This Is Me stala „Piesňou
identity.“ Nedá mi nepriložiť aspoň preklad prvej strofy.
This is me
Temnota mi nie je cudzia.
“Zalez,” hovoria,
“pretože nepotrebujeme také potvory.”
Naučila som sa hanbiť za všetky svoje jazvy.
“Zmizni,” hovoria,
“nikto ťa nebude ľúbiť takú aká si.”
Lenže ja ich nenechám zašliapať ma do zeme.
Viem, že každý svoje miesto máme.
Pretože sme nádherný!
Keď najostrejšie slová sa ma raniť pokúsia,
rozpútam povodeň, prehluším ich.
Som statočná, som poudieraná.
Som kým mám byť. Toto som ja!
Dajte si pozor, lebo prichádzam
a kráčam v rytme bubnov.
Nebojím sa vyjsť na oči,
necítim sa viac vinnou. Toto som ja!
			
				Pavol Reisel
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Vtipy
Farár maliarovi, ktorý maľuje kostol:
- Človeče, čo ste sa zbláznili? Kde ste videli
anjela v topánkach?
- Pán farár a kde ste videli anjela bez topánok?
Na hodine náboženstva hovorí katechétka o
povolaní učeníkov:
- Peter bol jednoduchý rybár, keď ho však Ježiš
povolal, zanechal všetko a stal sa...
- Policajtom - vykríkne Janko.
- Policajtom? - diví sa pani učiteľka - ako si na
to prišiel?
- No Ježiš mu povedal, že od tejto chvíle bude
loviť ľudí.
Večer pred spaním číta mamička dcérke, aby
zaspala, na dobrú noc rozprávku. Po polhodine hovorí dcérka mamičke:
- Mami, nemohla by si si ísť čítať niekde inde?
Ja chcem už spat?
Chlapec sa modlí: -Bože, daj aby vitamíny neboli v mrkve, ale v torte.

Katechéta sa pýta:
- Ako zhrešil Adam?
- Jedol zo zakázaného ovocia...
- Ako ho Pán Boh potrestal?
- Musel si vziaž za ženu Evu.
Na návšteve u Svätého Otca sa Ján Pavol II.
pýta:
-Odkiaľ ste?
- Spod Tatier, Svätý Otec.
- A odkiaľ spod Tatier?
- Z Trnavy...
Pýta sa jeden policajt druhého:
- Počuj, ty si už bol na Štrbskom Plese?
- Nie, ja chodím len na NÁŠ a na HASIČSKÝ.
Rodič sa pýta učiteľky:
- Prečo môj syn dostal zo zemepisu päťku?
- Lebo hľadal Rimavskú Sobotu v kalendári!
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