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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!

„ 
Milí čitatelia,
        týmto číslom začína náš časopis svoj 
tridsiaty ročník: pred dvadsiatimi de-
viatimi rokmi, v januári 1990 skupina 
bratislavských bohoslovcov vydala prvé 
číslo Adsumu. Odvtedy sa tu v seminári 
zmenilo veľa: generácie bohoslovcov boli 
vysvätené, prichádzali noví predstavení 
aj učitelia. Väčšina z nás dnešných semi-
naristov dokonca v čase založenia Adsu-
mu ešte ani nežila. No zmeny sa neudiali 
iba vnútri seminára. Od tých čias máme 
tretieho pápeža – a prvý, Ján Pavol II.,  
je už svätorečený. Dostali sme aj nejedné-
ho nového blahoslaveného.
      Aj vo svete sa mnoho udialo. Sám Adsum vznikol v historických chvíľach  
spoločenských zmien. Ako vidíme, tieto zmeny sú stále prítomné: mení sa spoločnosť, 
zmýšľanie ľudí, v novom tisícročí vznikajú nové trendy a ciele... Niekto by sa mohol opýtať, 
kam to všetko vedie.
        No najväčšia novinka všetkých čias sa udiala pred vyše dvetisíc rokmi: večný  
a nemenný Boh vstúpil do sveta, do našich dejín, a Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi 
nami (Jn 1, 14). Po miliardách rokov očakávania celého stvorenia je tu – Boh medzi nami. 
Tento náš v Betleheme narodený Bohočlovek nech je nám príkladom v našom živote:  
ako vo svete stále „nový“ Boh a ako pre Božie kráľovstvo až na smrť odhodlaný človek. 
On je nám istotou v nestálosti a zároveň cieľom, pre ktorého chceme urobiť svet lepším.
           Adsum teda začína svoj tridsiaty ročník. Oproti tým tisícom a miliardám rokov je to  
skoro nič. Avšak verím, že i to málo, čo sme za tie roky napísali, môže byť na väčšiu Božiu 
slávu a pre dobro vo svete. V tejto nádeji vám ponúkame aj toto vianočné číslo, a zároveň 
oznamujeme, že v tomto akademickom roku vydáme aj jedno mimoriadne číslo venované 
práve výročiu nášho časopisu. To však už patrí budúcnosti.

V mene redakcie vám prajem požehnané Vianoce.
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ThLic. Pavol Mikula
nový prefekt seminára
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“

“

Povolanie je vždy takým 
osobným tajomstvom 

človeka, ktoré len ťažko 
možno vystihnúť jedno-

duchou odpoveďou.
Je to o osobnom vzťahu 

s Ježišom Kristom, 
ktorého hodnotu vždy 
len objavujem a môžem 

v ňom rásť.

ThLic. Pavol Mikula
prefekt seminára

niečím špecifický a iný ako predchádzajúce. Posledná sk-
úsenosť zahŕňala aj starostlivosť o Katolícky študentský 
domov Svoradov, kde som mal možnosť spoznať mnoho 
vzácnych mladých a veriacich ľudí a spoločne s nimi zažiť 
veľa krásnych chvíľ pri modlitbe, duchovnej obnove alebo  
výlete. 

Čo je úlohou prefekta v kňazskom seminári? 
Prefekt je v kňazskom seminári zodpovedný za poriadok 
a disciplínu. Aspoň tak som sa dočítal v stručnom opise 
svojej úlohy. No a poriadok či disciplína je vážna vec. Aké 
je to nanič, keď si v niečom neviem urobiť poriadok, najmä 
ak nejde len o poriadok na stole či v skrini, ale o poriadok 
vo vlastnom živote, v modlitbe, v štúdiu, v dennom režime. 
Úlohou prefekta je potom pracovať na programe seminá-
ra tak, aby sa tomuto poriadku dalo čo najlepšie naučiť.

Na čo by mala byť podľa vás súčasná formácia najviac 
zameraná? 
Ťažko odpovedať na čo najviac. Najviac má byť náš život 
zameraný na Ježiša Krista, na Božie kráľovstvo. Čo v sebe 
najviac potrebujem formovať, aby som ho dosiahol? Ak 
sa pozrieme na charakteristiky, ktoré mali Pánovi učeníci  
a pre ktoré sa stali tým, čím sa stali, možno by sa to dalo 
zhrnúť aj takto. Oni mali pripravenosť a ochotu nasle-
dovať Pána, ktorého spoznali. Vytrvali pri ňom vo chvíli 
skúšky náročnosti evanjelia, keď ho iní opustili. A nechali 
sa ním viesť a meniť, učili sa dôvere v neho.

S akým mottom ste vstúpili do služby prefekta? Aký svoj 
osobný prínos či skúsenosti by ste chceli vložiť do nášho spoločenstva? 
Nemám nejaké motto či heslo, ani som nad žiadnym neuvažoval. Mám nádej a verím, že aj na 
tomto novom mieste ma Pán sprevádza svojím požehnaním. Bolo by však treba skôr povedať, 
že mám nádej, že na tomto novom mieste nebudem klásť prílišné prekážky Božej milosti vo 
mne a v tých, ktorí sú mi zverení.

Mnohí poznajú život kňaza v pastorácii. Ako vyzerá váš bežný deň v seminári?
Bežný deň v seminári prejde väčšinou veľmi rýchlo práve preto, že každý čas je presne vyhra-
dený na určitú činnosť. Od modlitby, svätej omše cez štúdium či vychádzku, čas spoločného 
stolovania, čas oddychu... Je to priam rehoľný spôsob života. Zároveň akoby som sa vrátil do 
rokov, keď som bol v seminári ako bohoslovec. Prajem všetkým účastníkom, aby čas strávený 
v seminári bol pre nich časom duchovného rastu a vnútornej radosti a pokoja.

Vyprosujeme nášmu prefektovi dary Ducha Svätého, nech Pán i cez neho zveľaďuje v nás 
seminaristoch dielo, ktoré začal. 

Ján Selecký
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Pred začiatkom tohto formačného roka nastala u našich predstavených zmena. 
Prefekt ICLic. Mgr. Milan Puškar v tejto úlohe skončil a bol ustanovený za farára vo farnosti 
Sedembolestnej Panny Márie na Lúkach v mestskej časti Bratislava–Petržalka. Ďakujeme za 
jeho službu, ochotu a plné nasadenie v tejto službe a vyprosujeme mu hojné Božie požehnanie 
na jeho prvom farárskom mieste. Zároveň vítame nášho nového prefekta ThLic. Pavla Mikulu, 
s ktorým vám prinášame krátky rozhovor.

Odkiaľ pochádzate a aká bola vaša cesta ku Kristovmu kňazstvu? 
Narodil som sa v Bratislave a mám rád toto mesto. Tu som vyrastal, chodil do školy a aj vstúpil 
do seminára. Povolanie je vždy takým osobným tajomstvom človeka, ktoré len ťažko možno vy-
stihnúť jednoduchou odpoveďou. Je to o osobnom vzťahu s Ježišom Kristom, ktorého hodnotu 
vždy len objavujem a môžem v ňom rásť. Spomínam si, že keby mi predtým niekto povedal, aby 
som vstúpil do seminára, len by som ho vysmial. Ale potom ku koncu strednej školy sa všetko 
zmenilo. Zrazu som nemohol v sebe odmietnuť túto možnosť: Nechcel by si byť kňazom?  
A tak som po maturite nastúpil do kňazského seminára v Bratislave a ďakujem Pánu Bohu za 
túto krásnu cestu, na ktorú ma povolal.

Aké boli vaše pôsobiská predtým, ako ste prišli do nášho seminára, a čomu ste sa venovali?
Vždy keď počujem slovo pôsobisko, tak sa pousmejem. Áno, vzájomne na seba pôsobíme.  
Ale hlavne všetci potrebujeme zachytiť Božie pôsobenie v nás, cez udalosti, miesto a čas, ktorý 
prežívame. Bol som počas štúdií v rôznych farnostiach v Taliansku a potom na Slovensku  
v Blumentáli a vo Farnosti Najsvätejšej Trojice. Čas strávený na týchto miestach bol vždy 



 Už ako malý chlapec som skoro každý deň chodil do kostola. Sv. omša bola pre mňa 
neoddeliteľná súčasť dňa. Každý deň sme sa spolu ako rodina modlili a rodičia nás naozaj 
viedli k viere. Odmalička som miništroval a dá sa povedať, že som vlastne hneď po kňazovi bol 
najbližšie k oltáru. Keď človek trávi každý deň pri niekom, tak sa ich vzájomný vzťah prehl-
buje. A aj ja vnímam, že som si počas rokov prehlboval svoj vzťah s Bohom. Vždy som cítil, že 
veľmi milujem Pána Ježiša, a od malička som si hovoril, že by som sa chcel stať kňazom. Dá 
sa povedať, že som vyrastal pri kňazoch. Mnohých som spoznal a môžem povedať, že boli pre 
mňa veľmi dobrými vzormi. A tak som sa rozhodol, keď prišiel čas, a podal som si prihlášku 
do seminára.
 Prvé týždne neboli ľahké. Zmena prostredia, noví ľudia, nový denný program. Až 
postupom času, keď sa človek zabýva a dostane sa do diania, zistí, koľko zaujímavých a oboha-
cujúcich zážitkov prežije. Myslím si, že seminár je veľmi dobrá skúsenosť pre každého jedného 
z nás, ktorí tu sme. 
 Mojím veľkým vzorom je svätý Ján Pavol II. Je mi blízky svojou spiritualitou a veľkou 
láskou k Bohu a ľuďom. Ako kňaz, biskup, kardinál a aj ako pápež dokázal aj napriek toľkým 
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povinnostiam tráviť veľa času pred bohostánkom a komunikovať s Pánom Ježišom. A myslím 
si, že to je pre kňaza veľmi dôležité,  tráviť čas pred eucharistickým Kristom. 
 Dôležité je sa stále pýtať, čo chce Pán Ježiš. To, či sa stanem kňazom, záleží len na ňom.  
A ak sa ním stanem, tak by som chcel byť taký, akého ma bude chcieť Pán. To znamená, že 
veľa času chcem tráviť v jeho prítomnosti a on mi ukáže a dá všetko, čo potrebujem a akým 
mám byť. Považujem za veľmi dôležité, aby v každom kostole bola často vystavovaná Oltárna 
sviatosť. A určite by som chcel byť ochotný a láskavý ku každému. 
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 S Božou pomocou sme začali nový školský a formačný rok, na začiatku ktorého sme 
mali možnosť privítať medzi nami nových bratov prvákov. Máme radosť z toho, že sú medzi 
nami aj nové tváre. Sú povzbudením pre nás, lebo aj skrze nich máme možnosť vidieť, ako 
sa Boh stará o svoju Cirkev. Ako už býva zvykom, chceme vás s nimi trochu bližšie zoznámiť  
a to aj pomocou nasledujúcich otázok:
1.  Aká bola tvoja cesta do seminára?                                       3.  Kto je tvojím vzorom a prečo?
2.  Aké sú tvoje prvé dojmy?                                                          4.  Akým kňazom by si sa chcel stať?

 Vek: 20

Farnosť: Bratislava–Kalvária 
Citát: „Pán je môj pastier, 

                 nič mi nechýba.“

                                              (Žalm 23, 1)

Záľuby: spev, hudba, filmy  Pochádzam z Veľkej Mače. Po dokončení základnej školy som pokračoval v štúdiu 
na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Galante. Keď som neuspel na vysokej škole, 
musel som sa rozhodnúť ako ďalej. Vždy ma fascinovali veľké autá, tak som si povedal, že si 
urobím vodičák na kamión. Začal som jazdiť na kamióne. Bol som rád, že mám prácu, ktorá 
ma baví, a pritom si môžem aj zarobiť. Ale stále som cítil, že mi niečo chýba ku šťastiu. Začal 
som chodiť na duchovné cvičenia do Maďarska k františkánom. A tam mi jeden františkán 
poradil, že by som mal skúsiť niečo rozumnejšie, ako sa flákať po Európe. Tak som začal rozli-
šovať svoje povolanie. Počul som o jednom františkánovi v Rumunsku, ktorý sa venuje deťom 
v núdzi. Získal som naňho kontakt a šiel som k nemu na dobrovoľnú prácu. V Rumunsku som 
strávil mesiac v detskom stredisku, ale stále som cítil, že mi niečo chýba. Keď som sa vrátil 
domov na Slovensko, hneď som sa pustil do služby v Cirkvi. V Galante som stretol oratoriánov, 
ku ktorým som sa pridal. Tam som už vedel, že moja cesta smeruje do seminára.
 Prvé dojmy zo seminára som mal veľmi dobré. Prvý týždeň, ktorý som strávil so svoji-
mi spolužiakmi, bol nezabudnuteľný. Keďže aj v robote som vstával skoro, nemal som problém 
so skorým vstávaním. Postupne sme sa spoznali aj s ostatnými seminaristami, ktorí na mňa 
spravili dobrý dojem.
 Mojím vzorom je svätý Filip Neri. Oslovila ma jeho pokora a schopnosť vychovávať 
svojich zverencov. Pevne dúfam, že jedného dňa budem taký kňaz, ako bol on. Aspoň sa o to 
budem snažiť.

 Vek: 35

Farnosť: Galanta 
Citát: „Stvoril si nás pre seba, 
Pane, a nespokojné je naše srdce, 
kým nespočinie v tebe.“
           (Sv.  Augustín, Vyznania 1, 1) 

Záľuby: šport, šoférovanie



 Moja cesta do seminára sa aktívne začala asi vtedy, keď som mal pätnásť rokov.  
Som z Galanty a vtedy som sa dostal do spoločenstva mladých a rodín, do HODY-TYMU.  
V tomto spoločenstve som spoznal svoju priateľku Lucku a začal som sa venovať mladým. 
Najprv som pomáhal so stretkami, neskôr som ich začal viesť. Pripravili sme prvý tábor a ja 
som sa stále viac nachádzal v službe pre druhých. Toto spoločenstvo mi dalo veľa. Našiel som 
si tam druhú rodinu. A viem, že naši doma boli neraz smutní, že som viac medzi ľuďmi ako 
doma. Prišiel maturitný ročník a ja som sa mal rozhodnúť kam ďalej. Vedel som, že chcem 
slúžiť druhým. Nastúpil som na Slovenskú technickú univerzitu na odbor biotechnológie a 
sám som si trocha nahováral, že aj pri chémii budem môcť slúžiť tak, ako o tom niekedy snívam. 
Po prvom roku na škole však prišiel zlom. Začal som ozaj myslieť na kňazstvo a túto myšlienku 
som neodhodil ako často predtým. Prišiel rok, ktorý bol ozaj dobrodružný. Po dlhých rozho-
voroch a aj plačoch sme sa s Luckou rozišli a ukončil som vysokú školu. Ten čas bol časom 
očisťovania motívov, ktorý pokračuje ešte aj teraz. S Ježišom som začal byť rád. Normálne rád. 
  Moje prvé chvíle v seminári neboli najľahšie. Prvý deň som sa chcel otočiť a odísť.  
Zdá sa mi však, že v mnohých prípadoch to tak býva. Teraz už nerozmýšľam nad tým, kedy 
utečiem a ako. Som tu však ešte krátko, spoznávam to tu a zistil som, že aj bohoslovci  
v seminári sú normálni. 
 Za najväčšie vzory považujem dvoch svätcov, svätého Augustína a svätého dona Bosca.  
svätý Augustín v tom, ako hľadal a pochodil kadečo, kým našiel Boha. No potom to stálo 
 za to. A don Bosco svojím preventívnym systémom a štýlom života pre mladých.
  Chcel by som byť kňazom, ktorý sa necháva viesť Bohom. Prenechať mu miesto. A byť 
horlivý. V tom som objavil príklad môjho tatka, ktorý je rušňovodič. A nie hocijaký rušňovodič.

 Bratia, ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede. Vyprosujeme veľa Božích milosti.
Pavol Reisel

 Vek: 22

Farnosť: Galanta 
Citát: „Duch Pána je nado mnou“

                                                   (Lk 4, 18)

Záľuby: šport
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 Dňa 8. decembra 2018, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, náš 
spolubrat Tomáš Kišoň prijal vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca arcibiskupa 

Mons. Jána Oroscha posvätný rád diakonátu. 
 

 Diakonská vysviacka sa uskutočnila vo farskom 
kostole v Seredi za prítomnosti mnohých kňazov Trnav- 
skej arcidiecézy, predstavených i bohoslovcov nášho 
kňazského seminára, ktorí boli účastní asistencie.

 Otec arcibiskup počas obradu vysviacky pri 
odovzdávaní evanjeliára vyslovil slová: „Dbaj, aby si to, čo 
čítaš, veril; čo veríš učil; a čo učíš, aj uskutočňoval.“ Aby sa ra-
dostná zvesť Evanjelia, ktorej sa stal on sám hlásateľom, us-
kutočňovala a odrážala aj v jeho živote a tak vydával dokon-
alé svedectvo o tom, k čomu ho Cirkev povoláva. 

 Diakonská ako i kňazská vysviacka je veľkou sláv-
nosťou nielen pre danú diecézu, ale zároveň pre celú Cirkev. 
Celá Matka Cirkev sa raduje, lebo ďalší z jej synov sa vydal 
na cestu nasledovania Krista, ktorého chce ohlasovať a  
o ktorom chce svedčiť celým svojim životom.

 Pri tejto príležitosti prajeme nášmu spolubratovi 
Tomášovi hojnosť Božích milostí, aby „Boh, ktorý začal  
v tebe dobré dielo, nech ho aj sám dokončí“.

Diakonská 
vysviacka
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 Keď ma spolubrat z redakčnej rady poprosil, aby som za diakonov napísal svedec- 
tvo povolania do nášho časopisu, tak sa mi pomaly ani veriť nechcelo. Veď je to akoby včera, 
keď som písal toto svedectvo ako prvák. Mám ešte stále v živej pamäti nášho otca špirituála, 
ktorý sa nás, ešte rozospatých a vyhúkaných, na druhý deň ráno po nástupe do seminára pýtal:  
,,Tak čo, aká bola prvá noc v seminári?“ A dnes sa už pomaly blíži posledná noc. Šesť rokov  
v seminári ubehlo ako voda.

 Keď teraz hodnotím svoju cestu ku kňazstvu, tak si uvedomujem, že to nie je cesta 
nejakého ,,hurá“ nadšenia. Skôr ju vnímam ako cestu nenápadného Božieho usmerňova- 
nia. Pochádzam z Bratislavy, z farnosti Dlhé Diely, a vyrastal som, ako sa hovorí, v typickej 
kresťanskej rodine. Pamätám sa, že som začal miništrovať ako deväťročný, ale nebolo to 
so mnou také jednoduché, pretože spočiatku som to vôbec nechcel. Trvalo určitý čas, kým 
som sa odhodlal. Od tej chvíle som bol zaradený do miništrantskej skupiny, mávali sme 

Svedectvo šiestaka
dp. Martin Neumann
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miništrantské stretká. Neskôr som sa pripravoval na 
sviatosť birmovania a do našej farnosti začali chodievať 
saleziáni na svoje víkendové praxe. Mávali sme s nimi 
stretká, duchovné obnovy, organizovali sme tábory. 
Do tohto obdobia datujem svoje prvé uvažovanie nad 
kňazstvom. Keď som bol v maturitnom ročníku, bolo sa 
treba rozhodnúť kam ďalej. Myšlienky na kňazstvo boli 
vo mne pomerne živé, ale, ako hovorieva dnešná mlád-
ež, veľmi som to neriešil, respektíve vnímal som, že asi 
je ešte potrebné dozrieť na také veľké rozhodnutie. Pre-
to som sa rozhodol podať si prihlášku na Ekonomickú 
univerzitu v Bratislave. Počas piatich rokov som zažil 
všetko, čo súvisí s vysokoškolským štúdiom. Zároveň 
som sa aktívne zapájal do života vo farnosti. Viedol som 
miništrantov, pripravoval som mladých ľudí na sviatosť 
birmovania a bol som pri každej farskej akcii. Myšlienka 
na kňazstvo ma počas tohto obdobia neustále sprevá- 
dzala – raz viac, raz menej. Keď som bol v poslednom 
ročníku, bolo sa zas treba rozhodnúť. Spomínam si na 
svojich spolužiakov, ktorí akosi automaticky počítali s 
tým, že idem na doktorandské štúdium. Priznám sa, že som nad tým trochu aj uvažoval. No 
nakoniec som sa rozhodol podať si prihlášku na bohosloveckú fakultu a do seminára. Keby 
ste sa ma opýtali, čo ťa konkrétne a definitívne nakoplo, tak vám odpoviem: Neviem. Ako 
hovoril svätý Ján Pavol II.: „Kňazstvo je dar a súčasne tajomstvo Božieho povolania.” Pa-
radoxne som vtedy prežíval obdobie, keď som asi najmenej vnímal skutočnosť, že by som sa 
mal stať kňazom. 

 Po úspešnom absolvovaní prijímacích pohovorov na fakultu a do seminára som 
nastúpil do prvého ročníka. Bol to pre mňa životný zlom. Predsa, bol som zvyknutý na iný 
režim, sám som si organizoval čas svojich aktivít. V seminári to bolo presne naopak. Človek 
mal všetko naplánované seminárskym poriadkom – budíček, modlitbu, štúdium, večierku... 
Na jednej strane priam dokonalý „time manažment“, na druhej strane veľké nebezpečenstvo 
upadnutia do duchovnej rutiny. Priznám sa, že počas formácie v seminári som s ňou čas-
to bojoval a myslím si, že asi každý. Čas v seminári bol pre mňa časom, keď si človek akosi 
viac uvedomí, že najťažší boj je boj so sebou samým. Uvedomil som si, ako píše svätý Pavol, 
že ,,poklad máme v hlinených nádobách“, a jedine vtedy, keď budem dôverovať, že nádoba 
môjho povolania je v pevnejších rukách, ako sú moje, budem prežívať svoje kňazstvo ako 
kňaz podľa Božieho Srdca. A o to sa chcem usilovať vo svojom ďalšom živote. 

 Chcem sa poďakovať svojim rodičom, predstaveným, ale i každému, kto ma 
akýmkoľvek spôsobom podporoval na ceste ku kňazstvu. Zároveň všetkých vás prosím  
o modlitby za nás, aby sme svoje povolanie vždy prežívali ako dar, v odovzdanosti, že všetko 
je v pevnejších rukách, ako sú naše ľudské.

“„Všetko je 
v pevnejších rukách, 
ako sú naše ľudské.

dp. Martin Neumann
diakon



Svedectvo prvákaAdam Bauer

 Narodil som sa v Bratislave, ale bývam v Galante. Odmalička som chodil do kostola, 
miništroval som, ale veľké prežívanie viery to nebolo. 
 Zlom prišiel, keď som mal pätnásť rokov. V tom čase bol v Hodoch pri Galante sale-
zián, ktorý sa zaoberal mladými, no mne všetky tie veci prišli ako úplne trápne. Rozhovory a 
aktivity neboli vôbec pre mňa. Jeden víkend sa uskutočnil splav rodín, na ktorom som však bol 
a tam som sa zaľúbil do dievčaťa, s ktorým som strávil najbližších asi šesť rokov. Nechodili sme 
celý ten čas spolu, keďže prvý rok som sa ju snažil len ohúriť. A ďalšie roky sme boli neraz ako 
na sínusoide. Bola to Lucka. Postupom času som však cez Lucku a kamarátku Kiku z volejbalu 
začal chodiť do Hodov, do spoločenstva HODY-TYM, kde som si našiel najbližších priateľov 
vo svojom živote. Začal som tam pomáhať kamarátovi so stretkami a zorganizovali mladým  
a cítil som, že táto vysoká škola ma úplne nenapĺňa. No nahováral som si, že popri nej si spra-
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vím pedagogické 
minimum, aby som aj vo svojom 

povolaní mohol robiť to, čo ma napĺňa. Prišiel však 
rok, v ktorom sa stalo mnoho vecí. Do Galanty prišli oratoriáni svätého 

Filipa Neriho. Po jednej svätej omši ostala vo mne myšlienka stať sa kňazom a začal som 
sa ňou zaoberať. Bolo to obdobie dlhých rozhovorov s priateľmi, večerov v kaplnke v Ho- 
doch a niekedy aj v Galante. Mal som kľúče aj od Hodov, aj od Galanty. Pri jednej animovanej 
adorácii som sedel sám na boku a istý čas bol predo mnou Ježiš v monštrancii a Lucka, ktorá 
sa modlila. Ten obraz si budem pamätať navždy. Po dlhých rozhovoroch sme sa s Luckou 
rozhodli, že sa rozídeme. Neviem prečo, ale to posledné obdobie vzťahu bolo vlastne veľmi 
pekné. Začal som teda aktívne rozmýšľať nad kňazstvom. Na jednom víkende u františkánov 
povedal hlavný predstavený, že pre povolanie sa nerozhodujem preto, aby som niečo robil. 
Tá veta ma dostala, pretože dala úplne nový zmysel a význam mojim úvahám o povolaní  
k manželstvu alebo ku kňazstvu. Vtedy to bol pre mňa veľmi silný objav. Skončil 
som neskôr aj s vysokou školou. Doma sa po prvotných šokoch situácia pomer-
ne rýchlo upokojila. V Galante som mal možnosť zažiť a vidieť, ako Boh koná sku-
točne a živo v mojom živote, ako koná v životoch mladých. Boh nebol pasívny po-
zorovateľ. Verím, že dáva požehnanie na tom mieste, pre ktoré sa rozhodnem,  
a ak mu uvoľním miesto, on ma bude viesť  
a požehnávať. Nie sú to pre mňa len frázy. 
Bál som sa, že ak neurobím rozhodnutie, 
Boh sa bude hnevať. No Boh je dobrý,  
aj keď týmto slovám sám neverím. Sa-
mozrejme, že toho bolo mnoho, čo som 
zažil, kým som sa dostal do seminára,  
a nedá sa to sem všetko napísať.

 Chcel by som byť kňaz, ako 
je môj tatko rušňovodič. Zapálený 
pre svoje poslanie. Človek by ho 
musel poznať, aby vedel. Môj ta-
tko nie je hocijaký rušňovodič 
a aj ja by som chcel byť „nie 
hocijakým kňazom“. Nechať 
sa viesť a priniesť Ježiša 
druhým, samozrejme, ak 
ho najprv budem mať v 
sebe. 
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 Skúsme sa spoločne zamyslieť, čo nám tento jav, teda prítomnosť novej blahosla-
venej v dejinách slovenských veriacich ponúka a chce vypovedať. A to predovšetkým svede-
ctvo jej krásneho a čistého života. Verím, že vás moje krátke zamyslenie osloví a povzbudí 
k láske k Božskému Spasiteľovi, ktorého sa blahoslavená Anka počas svojho života snažila  
napodobňovať. 

 Asi pred pol rokom som čítal príbeh jednej dievčiny, ktorá bola v tínedžerskom veku. 
Mala život pred sebou. Prežívala ho v radosti ako typické dospievajúce dievča, ktoré sa teší zo 
všetkého, čo život prináša. Rodina, spoločenstvo priateľov, koníčky, zábava... Jedného dňa 
sa mnohé zmenilo. Dievčine bola diagnostikovaná vzácna forma rakoviny. Začala s liečbou. 
Čas však ukázal, že liečba nezaberá, a dievčina sa pomaly začala ocitať pred bránou smrti. 
Nedostalo sa jej kresťanskej viery, a tak upriamila pozornosť na kryoniku. Kryonika je veda, 
ktorá sa zaoberá uchovávaním ľudských tiel. Telá sa za života zmrazia na extrémne mínusové 
teploty s perspektívou, že o niekoľko stoviek rokov lekárska veda pokročí a dnes nevyliečiteľné 
choroby bude možné vyliečiť. Po následnom rozmrazení a oživení teda ľudia budú môcť žiť 
dlhšie. Po hlbšom oboznámení s kryonikou a po ďalších liečebných neúspechoch dievča spísalo 
svoj závet. Znelo v ňom aj nasledovné „Pýtali sa ma, prečo chcem urobiť podobnú vec. Mám 
iba 14 rokov a nechcem zomrieť. Pritom viem, že čoskoro zomriem. Myslím, že toto je pre 
mňa šanca, hoci o stovky rokov... Nechcem byť pochovaná pod zemou, chcem žiť a hlavne žiť 
dlhšie. Verím, že budúcnosť prinesie liek na moju rakovinu. To je moja vôľa.“

 Milí čitatelia, prečo uvádzam tento smutný príbeh? Je to príbeh nevšedný, neobvyklý, 
ale vo svojej podstate až veľmi reálny. Ilustruje to, čo prežívajú mnohí, a najmä mladí ľudia. 

Blahoslavená
Anna Kolesárová,

mučeníčka čistoty

 Slovenský národ 
získal 1. septembra 2018 
veľký dar – milosť bla-
horečenia Božej služob-
nice Anky Kolesárovej.  
V mnohých farnostiach bol 
čítaný pastiersky list ot-
cov biskupov, ba dokonca 
mnohí z nás vycestovali do 
východoslovenskej metro-
poly, aby sa mohli osobne 
zúčastniť na celej beatifi-
kačnej slávnosti.

Opustenosť. Keď bolo tej dievčine oznámené, že zomrie,  v hĺbke srdca netúžila po zamrazení, 
ani po vyliečení z choroby. Túžila po niekom, kto by ju objal a odovzdal jej istotu, bytostnú 
istotu, ktorá by dala odpovede na jej život. Tá istota sa volá nádej. Nádej má symbol kotvy. 
Tento predmet bol symbolom túžby námorníkov, že šťastne zakotvia, prídu domov – do cieľa 
svojej cesty. Pre nás kresťanov katolíkov je tým cieľom milujúci Otec a večné spoločenstvo s 
ním. Identifikujem sa ako kresťan. Som napriek tomu držiteľom takejto istoty a to aj v takej 
miere, že som ju schopný posielať ďalej?

 Nádej, po ktorej všetci bytostne túžime, sa dnes často schováva za iné predmety  
a činnosti. Vytúžené auto, gurmánske zážitky, sústavné nakupovanie (ako krátkodobé uspo-
kojenie často ubíjajúcej všednosti), alkohol, sex a tak ďalej. To všetko sú však falošné nádeje, 
krátkodobé úniky z reality v obave z konfrontácie s otázkou vlastného života i prípadnou jeho 
zmenou, ak je to potrebné. Naproti tomu pravá nádej má len jedno meno – Kristus. Je to nádej 
skutočná, oslobodzujúca, prinášajúca pokoj. Poukazuje na Ježišovu kalvársku obetu, ktorou 
porazil smrť a otvoril nám bránu večného života. Kresťan by mal žiť z radosti veľkonočnej vigílie, 
mal by byť veľkonočným človekom, a to veľkonočným človekom v Advente, počas Vianoc, 
v Období cez rok, počas Pôstu, jednoducho každý jeden deň, ktorý mu je ponúknutý.

 Anka Kolesárová, ktorú už uctievame ako blahoslavenú, mala takúto pravú nádej. 
Bola dievčinou, ktorá žila z posolstva Veľkej noci, presnejšie, žila Veľkú noc deň čo deň. Ako to 
dokázala aj v takých ťažkých časoch? Odpoveď je 
jednoduchá. Mala nádej. No táto nádej neprame-
nila z Boha, ktorý stvoril svet a už sa oň nezaujíma, 
z Boha policajta a pomstiteľa či z Boha ako pozitív-
nej kozmickej energie, ale z osobného Boha a s tým 
spojeného osobného vzťahu s ním. Ten nadobúda-
la každodennou modlitbou, čítaním a počúvaním 
Božieho slova, svätou omšou a predovšetkým 
Eucharistiou. Veď práve ten Kristus, ktorého pra-
videlne prijímala do svojho čistého srdca, ju posil- 
ňoval v onen osudný deň. Ježiš Kristus sa tak pre 
ňu mohol stať osobným Priateľom, Pastierom jej 
duše, ktorého poznala a nebála sa mu odovzdať 
svoj život. 

Blahoslavená Anka, ďakujeme ti,
že si sa nebála zodpovedne postaviť k životu;

že i dnes svojím príkladom 
mnohým mladým ukazuješ cestu;

že z odkazu tvojho veľkonočného života 
môžeme čerpať povzbudenie;

že nám ukazuješ, že výzva k svätosti 
je aktuálna aj dnes, pre nás osobne.
Blahoslavená Anka, oroduj za nás!

Dávid Kimmerling
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 „Milí bohoslovci, na našom Slovensku zavládla 
tvrdá diktatúra komunizmu. Každý z vás, ktorý sa chce na-
priek tomu aj naďalej stať kňazom, musí emigrovať do za-
hraničia.“ Takto sa prihovoril Titus Zeman bohoslovcom 
– miništrantom, účastníkom tábora MINFA 2018. Po krát-
kom uvážení sa všetci rozhodli nasledovať svojho učiteľa  
a duchovného vodcu, ktorý im ponúkal pomoc v ich ceste 
za kňazstvom.
 Začali sa urýchlené prípravy. Času je málo a komu-
nistickí špicli z ŠtB majú svojich zradcov na každom kro-
ku. Prechod cez rieku Moravu je náročný fyzicky, psychicky  
i duchovne. Začalo sa s posilňovaním, rôznymi športovými 
aktivitami, hraním futbalu. Akýkoľvek pohyb je prospešný. 
Trénuje sa aj psychická výdrž. Predstavení „seminára“ doh-
liadajú na plnenie služieb mladých seminaristov – umýva-
nie riadu, poctivosť pri príprave na miništrovanie, čistotu 
na svojej izbe. No zo všetkého najpotrebnejšia príprava je 
príprava duchovná. Ranné rozjímanie, svätá omša, mod-
litba ruženca, to všetko je súčasť života každého miništran-
ta – bohoslovca, ktorý sa pripravuje na prechod cez rieku 
Moravu.
 Plánovaná akcia začne nadobúdať jasné kontúry. 
Prechod je naplánovaný na noc zo štvrtka na piatok. Keďže 
neexistujú mobily, telefóny sú najmä na farách odpočúvané 
a pošta je cenzurovaná, výmena informácií s Titusom Ze-
manom, vodcom prechodu, prebieha na diaľku, pomocou 
rôznych overených ľudí a cez tzv. „spojky“, ktoré túto po-
moc poskytujú za cenu väzenia alebo aj svojho života. Za 
dva dni je potrebné získať viacero dôležitých vecí potreb-
ných na prechod. Treba zarobiť peniaze pre prevádzačov, 
ktorí sú katolíci, ale aj tvrdí chlapi a svoj život a znalosť teré-
nu neponúkajú zadarmo. Bohoslovci, študenti bez vlastné-
ho príjmu, pomáhajú, kde sa dá, aby si potajomky našetrili. 
Na cintoríne sa rozlúštením šifry dozvedia heslo, podľa kto-

Slobodní.
„Všetko  môžem  v  tom,  ktorý  ma  posilňuje.“

2018
Častá - Horné Orešany - Trstín
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rého sa budú identifikovať pred prevádzačmi. Sfalšované 
doklady, ďalší artikel, bez ktorého je už aj tak nebezpeč-
né cestovanie za hranice ešte nebezpečnejším. Precíznou 
prácou, podľa ukázaného vzoru, si každý „bohoslovec“ za 
pomoci ďalšej „spojky“ vyrobí doklady s falošným menom. 
Čím viac sa približuje plánovaná hodina prechodu, tým viac 
sa stupňujú obavy. Nálada začína byť napätá, často sa ozve: 
„Čo ak...“ Navzájom si dodávame odvahy.
 Nadišiel deň prechodu. Dozvedáme sa ďalšiu dôle-
žitú informáciu. Je potrebné do zahraničia prepraviť nejaké 
tajné listiny. Každá skupina dostane vak, ktorý za žiadnu 
cenu nesmie polícia nájsť, pretože obsahuje tieto tajné do-
kumenty. Večer nám Titus Zeman na mape ukazuje cestu. 
Keď vidím, kde všade nás môžu chytiť, nie je mi všetko jed-
no. Dokonca, áno, je to tak, začínam mať strach
 Je noc. Posledné prípravy. Tmavé oblečenie. Aké-
koľvek vlastné svetlo je neprípustné. Rozlúčila sa s nami 
prvá skupina, odchádzajú do tmy podľa navigácie dona 
Titusa.
 Nikdy sa mi nezdalo, že by som čakal tak dlho, ako 
to bolo teraz. Som členom druhej skupiny a konečne prišiel 
rad aj na nás. Podľa mapy sa zakrádame k prvému záchytné-
mu bodu. Prešli sme hodný kus cesty. Zastavíme pri mieste, 
kde by podľa mapy mal byť prvý prevádzač. Niekto na nás 
z tmy zamáva. V diaľke počujem nejaké hlasy, snáď spev. 
Rozlieha sa po celom lese. Postava v tme zašepká: „Hes-
lo!“ Nikdy som si nič nepamätal viacej ako toto slovo, od 
ktorého momentálne závisí môj život. Prevádzač vystúpi z 
tmy, pýta peniaze. Vodcovi našej skupiny sa to akosi nepo-
zdáva, niečo namieta, dohaduje sa. Prevádzač ho okamžite 
chytí pod krk, obratne ho zloží na zem a dá mu na výber, 
či chce pokaziť celú akciu svojimi hlúpymi rečami, ohroziť 
životy ostatných, alebo sa zoberie a vypadne preč. Vodca 
zalapá po dychu a z tašky ufúľanej od blata vyťahuje do-
hodnutú sumu peňazí. Prevádzač mu preventívne dá ešte 
jedno riadne zaucho a ukáže nám smerom na malý rebrík 
vedúci do ľadového potoka. Káže nám, aby sme sa vyzuli. Po 
predchádzajúcich skúsenostiach ho poslúchneme na slovo. 
S topánkami v ruke sa brodíme ľadovou vodou, nevedno 
kam a ako dlho. Ostáva nám len slepo veriť prevádzačovi 
a spoliehať sa na Božiu ochranu. Ten chlap za nami ešte 
potichu zašepká: „Dávajte si pozor, slečinky!“ Sľubujem, 
že ak prežijem a prejdem na druhú stranu, dám za neho 
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odslúžiť omšu. Ale ak ma chytia a dostanem sa niekedy z 
väzenia, všetko si s tým špinavcom vybavím.
 Stratili sme sa z dohľadu. Po hodnej chvíli sa z krí-
kov ozve ďalší hlas. Okamžite ohlásime heslo a na pokyn 
postavy vylezieme z potoka. Bez slov nám ukáže, aby sme 
ho nasledovali. V tichosti čakáme v tme. V diaľke je znova 
počuť čudné hlasy. Niečo zabliká. Ďalší prevádzač, mier-
nejší ako predchádzajúci, nás po jednom pošle za svetlom, 
hlbšie do temného lesa. Trvá celú večnosť, než sa všetci po 
jednom stratia v hlbokom lese, kráčajúc smerom k mdlému 
svetielku. Konečne vyrazím aj ja. Oči si už privykli na tmu, 
adrenalín v krvi spôsobuje, že zachytím oveľa viacej zvukov 
ako zvyčajne. Zakrádam sa tušeným smerom. Ozve sa tiché 
zašeptanie. Tmavá postava mi vysvetlí, kadiaľ mám ísť a čo 
ma čaká. Po ceste je dvoje stráží. Jeden strážnik je vraj opitý 
a vyspevuje po celom lese. Nič nové pod slnkom. Komunisti 
na svoju špinavú prácu nikdy nehľadali mravných ľudí s vy-
sokoškolským titulom. Konečne som prišiel na pôvod čud-
ných výkrikov do tmy. To však nie je všetko. Po prekonaní 
prvej prekážky ma čaká ešte jedna pohraničná stráž, ktorá 
patroluje na ceste pri plote. Obísť ich vraj nie je také jedno-
duché ako prvého strážnika. Za nimi už prekročím štátnu 
hranicu, kde sa môžem správať trochu menej ostražito.
 Nadýchnem sa, chcem sa pomodliť „Pod tvoju 
ochranu“, ale strážnik ma sotí do tmy a pridá k tomu aj nej-
aký kopanec. Vďaka... Ďalší na zozname mojich dlžníkov. 
Pozbieram sa, prežehnám sa a vyrazím kolmo do kopca, na-
značeným smerom. Spev a výkriky sa približujú. Čím ďalej, 
tým väčšmi mi mi ten človek lezie na nervy. Dostanem sa k 
nemu bližšie. Chodí hore-dole, chaoticky svieti s baterkou 
sem a tam, usiluje sa zanôtiť nejaký krčmový šláger, ale 
po pár slovách zabudne text. Plynule prejde do nadávok, 
sťažuje sa na svoju ženu, následne začne plakať a vyjadruje 
ľútosť nad svojím biednym životom, ktorý mu ostatní tak 
veľmi pokazili. Keď to vyzerá, že prichádza ďalšia vlna ľudo-
vých piesní na želanie jubilantov, prebehnem cez chodník. 
Okamžite sa skryjem za strom a pomaličky sa plazím ďalej 
cez vetvičky a lístie. Zdá sa mi, že som hlučný ako prázdna 
popolnica. Snažím sa postupovať vpred a udržať si smer. 
Opilcove výkriky sa vzďaľujú.
 Na ceste nájdem vak. To je zlé znamenie... Dohodli 
sme sa, že ak chytia niekoho, kto nesie vak, okamžite ho 
pustí na zem a nechá na mieste pre ďalších členov skupiny, 
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aby sa oni pokúsili prepraviť ho na druhú stranu. Nezostáva 
mi teda nič iné než zobrať zodpovednosť na svoje plecia. Po 
chvíli tichého plazenia zbadám pred sebou, v strede kopca, 
dva lúče vychádzajúce z bateriek. To bude tá druhá stráž. 
Chvíľu ich pozorujem. Chodia stále po rovnakej trase, od 
jedného konca k druhému a navzájom sa križujú. Jediná 
možnosť, ako sa dostať cez nich, je prejsť cez stred, keď 
budú dostatočne ďaleko od seba a otočení chrbtom. Poma-
ličky som sa začal približovať, vyčkal na vhodný moment 
a začal utekať krížom cez cestu. Vtom ma ožiarilo jasné 
svetlo z baterky. Počul som výkrik: „V mene zákona, stoj!“ 
Napriek tomu som utekal, čo mi sily stačili. Výzva sa zno-
vu zopakovala zvýšeným hlasom a prichádzala z viacerých 
strán. Cesta sa začala zvažovať strmo, dolu z kopca. V tej 
absolútnej tme som sa potkol o ležiaci konár a s rachotom 
spadol na zem. Baterky sa približovali a v diaľke som počul 
psí štekot. Pravdepodobne som vyvolal všeobecný poplach 
na hraniciach.
 Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás! Po-
stavil som sa a zo všetkých síl utekal ďalej.

 Milý miništrant, ak by si aj ty chcel zažiť podobné 
dobrodružstvo, aké mohli zažiť miništranti na tohtoročných 
letných táboroch Minfa, organizovaných bohoslovcami, 
neváhaj sledovať novinky na stránke www.minfa.sk alebo 
sa informuj u svojho pána farára a prihlás sa hneď, ako to 
bude možné. Tábor sa vždy koná na začiatku leta, v dvoch 
turnusoch. Stretneš na ňom mnoho nových kamarátov – 
miništrantov, budeš mať možnosť bližšie sa zoznámiť s bo-
hoslovcami, teda s budúcimi kňazmi, priblížiť sa k Bohu 
skrze modlitbu a naučiť sa niečo nové o našej katolíckej 
viere alebo o liturgii.
 Tešíme sa na teba!





 Drahí čitatelia, Po stopách najstarších dejísk kresťanskej kultúry na našom území  
je názov novej série článkov v našom časopise, v ktorých sa chceme venovať prezentácii kon-
krétnych miest a objektov úzko spätých s procesom budovania kresťanskej kultúry na území 
dnešného Slovenska. Kresťanská kultúra je pojem, ktorý vystihuje proces civilizačného for-
movania Európy, respektíve socializačného ukotvenia jej obyvateľov v podobe jedinečných 
spoločenských hodnôt, noriem a symbolov. Cieľom týchto článkov je vzbudiť záujem o de-
jiny nášho územia, ktorých dosah neraz siaha až do súčasnosti, či azda podnietiť čitateľa i  
k osobnej návšteve týchto vzácnych miest a pamiatok. Články si nekladú za cieľ byť odbornými 
štúdiami s ďalekosiahlymi a početnými závermi, ale skôr prostými rozprávaniami nadšenca 
histórie v snahe z dobrej vôle odovzdať nadobudnuté ďalej. Ako naznačuje úvodný nadpis,  
v prvom diele sa chceme venovať najstarším sakrálnym pamiatkam na Slovensku.

 Ak máme hovoriť o počiatkoch výstavby chrámov, musíme poznamenať, že priš-
li na naše územie ruka v ruke s kresťanstvom. Pohanské náboženstvo, ktoré praktizovali 
tunajší Slovania, malo bezpochyby potrebu vytvárať si miesta výhradne určené na streta-
nie s posvätnom, ale v žiadnom prípade nešlo o budovanie chrámov, či už primitívnejších 
z dreva, alebo dokonalejších z kameňa. Stredovekí Slovania sústreďovali svoj kult v okolí 
pre nich posvätných lesov a hájov (najčastejšie dubových). Bol to typický slovanský kultový 
prvok. K výstavbe chrámov ako centier uskutočňovania kultových obradov dospeli jedine 
polabskí a pobaltskí Slovania, a aj to sa špekuluje o ich ovplyvnení vtedajšou pomerne roz-
vinutou latinskou kresťanskou kultúrou, ktorá ich z každých strán obkolesovala. Známe sú 
ich pohanské svätyne boha Svantovíta na myse Arkona či boha Svaržica v Retre (na území 
dnešného Nemecka, pravdepodobne pri meste Mecklenburg). Pre zaujímavosť možno 
spomenúť, že chrám na myse Arkona na baltskom ostrove Rujana (dnes nemecký Rügen) 
ostal centrom pohanskej viery slovanského kmeňa Ránov až do 11. storočia. Zničený bol 15. 
júna 1168 dánskym kráľom Valdemarom I., ktorý dal modlu Svantovíta rozrezať na kúsky a 
spáliť a obyvateľov donútil zrieknuť sa svojho náboženstva a prijať krst.

 Ešte pred niekoľkými desaťročiami pretrvával názor, že najstaršie kresťanské 
chrámy nášho územia, teda z čias Pribinu, Mojmíra, Rastislava či Svätopluka, sa dodnes ne-
zachovali a to vinou dlhého časového odstupu celého tisícročia či predpokladu, že chrámy 

KOSTOLY Z ČIAS PRED VZNIKOM 
UHORSKÉHO KRÁĽOVSTVA – I. ČASŤ

Po stopách 
najstarších dejísk 

kresťanskej kultúry 
na našom území
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boli iba drevenými konštrukciami. Dnes už vieme, že postupné udomácňovanie kresťanstva 
a upevňovanie ranofeudálnej svetskej a cirkevnej moci pomaly, ale isto zaraďovalo naše úze-
mie do vyspelej časti Európy, pochopiteľne i s náležitým staviteľstvom (Gojdič, 1999). Nové 
svetlo do tejto problematiky vniesli predovšetkým prvotné archeologické výskumy v prvej 
polovici 20. storočia. Išlo o výskumy v Mikulčiciach, Devíne a v iných centrách s preukáza-
teľným slovanským osídlením z obdobia panovania vyššie spomenutých kniežat.

 Pokresťančení Slovania stavali chrámy v areáli hradísk. Typologicky nachádzame 
rozličné typy – s kruhovým pôdorysom (rotunda) v Ducovom alebo v Nitrianskej Blatni-
ci; jednoloďové kostoly s kvadratickou, polkruhovou či podkovovitou apsidou, napríklad v 
Kopčanoch a v Devíne. Na Slovensku osobitne vyniká trojloďová bazilika na bratislavskom 
hradnom kopci.

 Stavebným materiálom bol predovšetkým lomový kameň. Hrúbka múrov bola 70 
až 80 centimetrov. O materiáli treba ešte dodať, že neraz pochádzal so starších antických 
stavieb. Napríklad pri odkrývaní veľkomoravského kostola na Devíne sa spočiatku uvažova-
lo nad zaradením celého objektu do rímskej doby, keďže v základoch sa našli tehly s kolkom 
XIV. rímskej légie. Podobne bol rímsky stavebný materiál použitý aj pri výstavbe baziliky 
na bratislavskom hradnom kopci. Ide o pozoruhodný a menej známy fakt, ale tento trend 
môžeme sledovať aj v neskoršom období, keď stavitelia Kostola Nanebovzatia Panny Márie 
v Boldogu (obec do príchodu totalitného režimu niesla názov Matka Božia práve podľa pa-
trocínia kostola) zhodne použili starší materiál z rímskej stavby, pravdepodobne hrobky. 
Unikátny je pôvodný, dnes už nepriechodný portál pozostávajúci z dvoch pôvodne náhrob-
ných kameňov. Ľavý náhrobný kameň svedčí o rímskom stotníkovi a obchodníkovi Quintovi 
Atiliovi Primovi. Datovaný je do obdobia rokov 90 až 130 po Kristovi. 

 Stavitelia prvých chrámov pochádzali z Bavorska, Franskej ríše, Byzantskej ríše či z 
dalmátskej oblasti. Prichádzali dozaista spolu s misionármi. V tom čase išlo o najvyspelejšie 
stavby na celom vtedajšom území. „Pre tieto podmienky mal vzniknúť jednoduchý systém 
projektovania staticky bezpečných kostolov, realizovateľný aj neodborníkmi. Základným 
rozmerom, ktorý využívali, bolo najčastejšie 354 centimetrov ako vnútorná šírka apsidy, 
čo predstavuje 12 rímskych stôp a súčasne dvojnásobok výšky ľudskej postavy (177 centi-
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metrov). Ďalšie rozmery ako šírka, dĺžka, ale aj výška stavby či šírka múrov boli násobkami 
tohto základného rozmeru, prípadne boli od neho jednoducho odvoditeľné. Tento systém, 
ktorý sa využíval aj v neskoršom období, pomáhal v minulosti staviteľom a dnes pomáha nám 
pri rekonštruovaní kostolov len na základe zachovaných pôdorysov.“ (PODOLINSKÝ, Š.: 9. 
storočie – veľkomoravské obdobie. www.apsida.sk, [cit. 8. 11. 2018]. Dostupné na internete: 
http://apsida.sk/c/319/9-storocie-velkomoravske-obdobie)

 Na základe najnovších poznatkov vieme s istotou o troch objektoch z tej doby, ktoré 
sa zachovali až do súčasnosti. Sú to Kostol sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici, Kostol sv. Juraja 
v Kostoľanoch pod Tríbečom a Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, pričom posled-
né dva menované sa dodnes zachovali takmer v intaktnom stave, čo je fascinujúce. Bližšie sa 
týmto trom objektom chceme venovať v ďalšej časti, a to je vlastne pre vás čitateľov i pozván-
ka a navnadenie na ďalšie pokračovanie.

POUŽITÉ PRAMENE
GOJDIČ, I. : Drevená sakrálna architektúra na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 1999,  
č. 3, s. 2 – 5.
PODOLINSKÝ, Š.: 9. storočie – veľkomoravské obdobie. www.apsida.sk, [cit. 8. 11. 2018]. 
Dostupné na internete: http://apsida.sk/c/319/9-storocie-velkomoravske-obdobie.

Dávid Kimmerling
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Veni Sancte
 Dňa 25. septembra 2018 sa na našej fakulte konalo každoročné slávnostné otvorenie 
nového akademického roka s názvom Veni Sancte. Slávnosť sa začala svätou omšou v Katedrále  
sv. Martina, ktorej predsedal Mons. Sta-
nislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup 
metropolita, veľký kancelár fakulty, za 
účasti mnohých pedagógov našej fakul-
ty. Prosili sme o dary Ducha Svätého pre 
nasledujúce štúdium. Otec arcibiskup vo 
svojej kázni zdôraznil potrebu filozofické-
ho a teologického štúdia.
 Po slávení svätej omše nasle-
dovalo stretnutie v Aule Benedikta XVI., 
kde dekan fakulty za účasti prodekanov  
a pedagogického zboru predstavil novo-
prijatých študentov a odovzdal im indexy.

Duchovné cvičenia
 V dňoch 19. až 23. septembra 2018 sme sa spolu s niektorými seminaristami Misijnej 
spoločnosti sv. Vincenta de Paul zúčastnili na duchovných cvičeniach v Klokočove. 
Viedol ich P. Jaroslav Jaššo CM a boli zamerané na zdôraznenie života v rozmere:
- martyria (svedectva), 
- diaconia (služby), 
- coinonia (spoločenstva). 

Bol to pre nás čas duchovné-
ho stíšenia a reštartu, k čomu 
nám pomohla aj nádherná 
príroda a pekné počasie.
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Oslava jubileí 
emeritného trnavského arcibiskupa
 Emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján 
Sokol oslávil 13. októbra 2018 v trnavskom Kate-
drálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 85 rokov živo-
ta a 30. výročie biskupskej konsekrácie. Na tejto 
slávnosti sa zúčastnil aj apoštolský nuncius Mons. 
Giacomo Guido Ottonello, trnavský arcibis- 
kup Ján Orosch, ktorý bol zároveň slávnostným 
kazateľom, a mnohí kňazi Trnavskej arcidiecézy.  
Aj týmto spôsobom by sme chceli emeritnému  
otcovi arcibiskupovi zaželať veľa síl a hojnosť  
Božích milostí.

Jeseň prišla aj do našej seminárskej záhrady Edenu
 Jedného príjemného sobotného rána zaznela zo seminárskej záhrady motorová píla. Ako sa 
blížila jeseň, tak aj práce v našej záhradke pribúdalo. Bolo potrebné spíliť suchú čerešňu, rezať kríky, 
čistiť trávu a zbierať listy. Ako je v seminári zvykom, zorganizovala sa dobrovoľná brigáda pod vedením 
otca prefekta ThLic. Pavla Mikulu. Bol to príjemný čas, ktorý sme využili na skrášlenie nášho okolia ešte 
v príjemnom jesennom počasí.

Grilovačka v Edene
 Tradičná grilovačka na začiatku formačného roka sa konala v Edene 3. októbra 2018. 
Počas nej sa nám prihovoril otec rektor, ktorý nás povzbudil do formácie v nadchádzajúcom roku. 
Ďalej sme mali možnosť privítať nového otca prefekta a zároveň sa rozlúčiť s bývalým otcom 
prefektom, ktorý nás prišiel navštíviť. Bratia štvrtáci, ktorí sa vrátili po pastoračnom ročníku, 
nám vyrozprávali zopár zážitkov a tak sme spolu prežili príjemný večer. 
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Svätomartinské trojdnie
 Na sviatok svätého Martina, patróna Bratislavskej arcidiecézy a našej katedrály, sme 
sa tradične zúčastnili na slávnosti, ktorá trvala od 9. do 11. novembra. Počas týchto troch dní 
sme sa zamýšľali nad povolaním a rozpoznávaním Božieho hlasu v živote človeka. V piatok 
9. novembra Mons. Marián Dragúň, rektor kňazského seminára v Nitre, hovoril o krste ako o 
povolaní k svätosti a v sobotu 10. novembra Mons. Daniel Ižold, rektor kňazského seminára 
v Bratislave, o duchovných povolaniach. Vyvrcholením trojdnia bola svätá omša v nedeľu, na 
ktorej nám otec arcibiskup Mons, Stanislav Zvolenský priblížil tému povolania do manžel-
ského stavu. Všetky témy sprevádzali príklady zo života svätého Martina.

Trnavská novéna
 V novembri, ako býva zvykom, sa 
veriaci zhromažďujú v Trnave, aby sa prišli 
pomodliť k trnavskej Panne Márii. 
 Trnavská novéna sa konala  
od 13. do 21. novembra. Témou bola otázka 
mladých, ktorí sa pýtajú Panny Márie na ži-
vot, vieru a povolanie.

Hokejbal
 Pre seminaristov je vychádzka veľmi dôležitým bodom 
programu. Je to čas, keď opúšťame budovu seminára a máme 
možnosť zúčastniť sa na rôznych športových aktivitách. Jednou 
z nich je hokejbal, ktorý si seminaristi podľa vlastného uváženia 
zvyknú zahrať popoludní v príjemnom počasí. Okrem hokejbalu 
často trávime poobedia cyklistikou, futbalom, behom a pri iných 
športoch.
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Obliečka bratov tretiakov
 Počas rannej svätej omše 20. novembra otec arcibiskup Stanislav Zvolenský požehnal 
reverendy našim piatim bratom tretiakom. V homílii svätej omše, ktorá sa slávila zo spomienky 
blahoslavenej Anny Kolesárovej, otec arcibiskup zdôraznil dôležitosť pokánia v životoch nás 
všetkých. Ako zaznelo aj v modlitbe požehnania, nech naši bratia to, čo prijali navonok, prejavujú 
vo svojich skutkoch a žijú vo svojich životoch. Aj týmto spôsobom im prajeme hojnosť Božích 
milostí na ceste nasledovania Krista kráčajúc ku kňazstvu.

PRVÁCI vs PELIKÁN
 V telocvični na Spojená škola Svätej Rodiny sa odhodlaní prváci na čele s otcom prefektom 
postavili proti hviezdami nabitému tímu bledomodrých „Pelikánov“, ktorí nechceli dopustiť žiadne 
zaváhanie. Tento futbalový sviatok prišiel podporiť otec spirituál Alexander, ktorý sledoval vývoj 
zápasu a povzbudzoval prvákov k dobrému výkonu. Na súpiske prvákov sa pre nedostatok hráčov 
dokonca vyskytli také hviezdy ako Marek Vávra a slávny futbalový guru Pavol Reisel. M. Vávra 
napriek miernym ťažkostiam a bolestiam hrdla zápas odohral. Zápas sa po slávnostnom výkope 
začal. Prvotné nadšenie prvákov rýchlo upadlo keď po góloch B. Nováka, J. Bednárika, T. Balalu, 
D. Kremnického a dvoch góloch Š. Rábaru prehrával tým novoseminaristov 6:0. Nič však nebolo 
stratené a po góloch A. Bauera a M. Vávru sa prváci dotiahli na Pelikánov len na rozdiel štyroch 
gólov. Pelikáni však zachovali 
chladnú hlavu. Skúsenosti a lep-
šie individuálne výkony ich držali 
v bezpečnom odstupe štyroch, 
piatich gólov. Prvákom nepo-
mohol ani gól otca prefekta, ani 
gól skúseného veterána A. Gála. 
Zápas nakoniec skončil 5:11 v 
prospech Pelikánov. Prváci poda-
li výkon, za ktorý sa však nemu-
sia hanbiť, keďže nastrieľali Pe-
likánom neuveriteľných 5 gólov. 
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Deň  Otvorených  Dverí pre miništrantov 
 Tradične sa konal cez víkend Prvej adventnej nedele. Tento rok prišlo do Kňazského 
seminára sv. Cyrila a Metoda vyše sto miništrantov z Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy. Mi-
ništranti spoznali nielen priestory seminára, ale aj každodenný život bohoslovcov. Bol pre nich 
pripravený bohatý program. V sobotu ich čakal kvíz, svätá omša v seminári, ktorú slúžil kapucín 
brat Tadeáš Chrvala. Po obede sa miništranti vybrali v skupinách do mesta plniť rôzne úlohy.  
Večer si pre nich bohoslovci tradične nacvičili krátke divadelné predstavenie. Moderným spôso-
bom stvárnili podobenstvo o milosrdnom samaritánovi. Nasledovala eucharistická adorácia  
a po nej možnosť zapojiť sa do workshopov.

 V nedeľu miništranti začali deň spievanou modlitbou liturgie hodín. Svätej omšu v Kate-
drále svätého Martina v latinskom jazyku celebroval otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. 
Po svätej omši miništranti súťažili v rôznych disciplínach v seminári. Potom sa vyhodnotili všetky 
aktivity a najlepší získali sladké odmeny. Na záver bohoslovci poďakovali miništrantom za krásne 
spoločenstvo a spoločne strávený čas a pozvali miništrantov na letný tábor MINFA 2019.
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         Volám sa Juraj Tóth a mám 43 rokov. Som ženatý,  
mám tri deti. Pracujem na Katedre astronómie, fyziky Zeme  

a meteorológie na Fakulte matematiky, fyziky, informatiky Univerzi-
ty Komenského v Bratislave. Som veriaci vedec. Ku katolíckej viere som  

však dostal až ako šestnásť až osemnásť-ročný. Pracovne sa venujem štúdiu malých telies  
slnečnej sústavy, vzniku planetárnych systémov a špecificky pozorovaniumeteorov.

Aký je vzťah medzi vedou a vierou?
Vzťah vedy a viery rozvíjam na osobnej báze. Stretávame sa s názorom, že biblické texty vy-
zerajú byť v kontraste so súčasným prírodovedným poznaním. To ma podnietilo hľadať od-
poveď na otázky, ako chápať spojenie vedy a viery. Ako študent som sa dostal v roku 1997 na 
mesačnú letnú školu do Vatikánskeho observatória. Toto observatórium je inštitúcia, ktorá je 
priamo založená a podporovaná pápežmi od Leva XIII. až po súčasných pápežov. Pri ďalších 
kontaktoch s veriacimi filozofmi, teológmi, vedcami som si postupne začínal dávať dohroma-
dy obraz vzťahu viery a vedy. Každá oblasť má svoje metódy a svoj predmet skúmania, ale nej-
dú proti sebe. Vidím, že sa naozaj dobre dopĺňajú. Komplexný obraz o svete môže človek získať 
z prírodovedeckých a filozoficko-teologických disciplín.

Je podľa vás pomenovaný asteroid. Ako k tomu prišlo?
V oblasti výskumu vesmíru pracujem dvadsať rokov. V roku 2014 sa mi dostalo veľkej cti. Me-
dzinárodná astronomická únia, ako najväčší medzinárodný orgán astronómov a astrofyzikov, 
raz za tri roky na výročných konferenciách pomenováva niektoré asteroidy podľa význam-
ných osobností, vedcov pracujúcich v tejto oblasti. Jeden asteroid, ktorý ešte nemal meno, 
konkrétne č. 24976, dostal meno Juraj Tóth. Žartujem, že to je odmena za to, že som v oblasti 
vesmírneho výskumu vytrval taký dlhý čas.
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Podieľali ste sa na vývoji kamerového systému Amos, ktorý pochádza zo Slovenska. Na čo kon-
krétne slúži?
Systém je nazvaný podľa Jána Amosa Komenského. Slúži na sledovanie meteorov na celej ob-
lohe s cieľom výpočtu ich dráh alebo získavania dráh meteroidných telies. To sú väčšinou malé 
prachové čiastočky od zrniečok prachu, piesku až po metrové balvany. My sa cez ne snažíme 
študovať, z ktorých smerov a po akých dráhach k nám prichádzajú na zem a z ktorých asteroi-
dov a komét konkrétne pochádzajú. Dnes poznáme tisíc takýchto meteroidných prúdov, ktoré 
sa na oblohe prejavujú ako meteorické roje. Najznámejšie z nich sú Perzeidy v letnom období 
a v zimnom Geminidy. Niektoré majú v sebe aj väčšie telesá, ktoré môžu byť hrozbou pre našu 
Zem. Na druhej strane, tie sú istým spôsobom potenciálnym zdrojom nerastov, ktorý by sme 
v budúcnosti možno vedeli ťažiť.
Čo by sa stalo, keby vesmírne teleso s priemerom jeden meter zasiahlo našu Zem?
Teleso vnikne do zemskej atmosféry väčšinou rýchlosťou 15 - 20 km/s (54000 - 72000 km/h), 
čo je typická rýchlosť pre asterodiálne telesá. Pri takejto rýchlosti dochádza v atmosfére k ta-
veniu a postupne aj k rozpadu vesmírneho telesa. Často sa teleso rozpadne na jednotlivé kúsky. 
Niečo podobné sa u nás stalo 28. februára 2010, keď vstúpilo do atmosféry teleso s priemerom 
1,2 metra a rozpadlo sa na veľa fragmentov, ktoré dopadli neďaleko Košíc. Podarilo sa nám 
z neho nájsť viac ako 70 kúskov. Na Zem padajú meteory ako kamene z neba, čo bolo dlho 
ťažké si predstaviť. Až v 19. storočí rímskokatolícky kňaz Giuseppe Piazzi objavil prvý astero-
id Ceres. Tento astronóm pozoroval oblohu zo Sicílie. Následne o niekoľko rokov neskôr bol 
pozorovaný pád meteoritov neďaleko Paríža vo Francúzsku. Vtedy Parížska akadémia vied 
priznala, že tie kamene môžu padať z neba. Dovtedy to bolo nemysliteľné. Keďže sme už mali 
telesá, z ktorých mohli pochádzať meteority, bolo o niečo jednoduchšie si predstaviť, že po 
rôznych kolíziách asteroidov môžu vznikať fragmenty, ktoré môžu cez atmosféru preniknúť z 
vesmíru až na Zem. 
Mohli by ste nám v krátkosti objasniť teóriu Veľkého tresku?
Dlhé stáročia si ľudia predstavovali, že vesmír je nekonečný v čase aj v priestore. Začiatkom 20. 
storočia prišiel Einstein so všeobecnou teóriou relativity. Ani on sám ešte nepredpokladal, že 
tento opis vzťahu medzi priestorom a gravitáciou bude viesť k dynamickému modelu vesmí-
ru. Až belgický kňaz Georges Lemaître ako prvý vyriešil tieto Einsteinove rovnice. Einstein 
sa snažil vesmír udržať statický pridaním jedného kozmologického člena do svojich rovníc. 
Lemaître nakoniec ukázal, že v skutočnosti bude vesmír dynamický. Bude sa rozpínať, a tým 
pádom bude mať aj nejaký počiatok v minulosti. V tom čase, v tridsiatych rokoch minulého 
storočia, to bola revolučná myšlienka. Neskôr ju akceptoval sám Einstein a postupne aj ďalší 
kozmológovia. Teoretickí fyzici prišli k poznaniu, že model dynamického vesmíru, ktorý sa 
utvoril v nejakom horúcom počiatku, vznikol zhruba pred 13,8 miliardami rokov. Nazývame 
to Big Bang alebo Veľký tresk. Vtedy si aj mnohí veriaci mysleli, že to je dôkaz stvorenia alebo 
počiatku, keď Boh stvoril celý vesmír. Lemaître musel upozorniť pápeža Pia XII., aby sa príliš 
neupínal na tento prírodovedecký poznatok. Argumentoval, že vesmír mohol stále existovať v 
inej podobe pred Big Bangom. V každom prípade, vesmír sa nám od horúceho počiatku, keď 
vznikli všetky fyzikálne zákony, vodík s héliom a neskôr vo hviezdach ťažšie prvky, postupne 
vyvíja a štrukturalizuje. Z nášho pohľadu je ten vývoj veľmi pozitívny. V horúcom vesmíre po-
trebujeme isté podmienky na život a na to potrebujeme vznik planét. Planéty nemohli vznik-
núť veľmi skoro po Big Bangu, pretože nebol ešte dostatok ťažkých prvkov ako železo, uhlík, 
kyslík, aby mohli vzniknúť planéty ako napríklad naša Zem. 



     

    Aké je zameranie centra, čo je jeho poslaním?

 Hlavné poslanie centra mládeže sa dá vyjadriť obrazom prí-
stavu. Logo Komisie pre mládež pripomína veľkú rieku, do ktorej priteká množstvo drobných 
prítokov. Centrum má byť na tejto rieke prístavom, ktorého poslanie stojí na štyroch základ-
ných pilieroch:

Centrum prijatia – mladý človek prichádza z rôznych búrok a často trpí pocitom neistoty. 
Pozývame ho: Príď na chvíľu alebo aj na dlhšie. Môžeš sa pomodliť, prípadne porozprávať 
s niektorým z „tímakov“. Chceme ťa prijať, vážime si ťa takého, aký si.
Centrum formácie – aby sa loď mohla bezpečne plaviť, potrebuje v prístave načerpať 
všetko potrebné. Aj mladí potrebujú veľa čerpať, preto ponúkame rôzne formačné aktivi-
ty – animátorskú školu BAŠka, kurz Animátor light a Misijný tím.
Dom stretnutia – neodmysliteľnou súčasťou prístavu, a teda aj nášho centra, je miesto na 
posedenie, rozhovor pri kávičke či čaji. 
Dom modlitby – súčasťou centra je Kaplnka sv. Jána Pavla II., kam sa mladí radi chodia 
modliť. Býva v nej pravidelná utorková adorácia.

Centrum sa nazýva ACM Vinica. Prečo práve takýto názov? 

 Ježiš je viničom a my sme ratolesti, hovorí evanjelium. Vieme, že iba v napoje-
ní na neho je život, bez neho nemôžeme nič urobiť. Zároveň je práca s mladými ľuďmi ako 
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Arcidiecézne centrum mládeže

pestovanie nových ratoles-
tí - treba sa o ne veľa starať a dávať 

im svoj čas, chrániť ich od škodlivín, ale keď je 
treba, tak aj orezať. Prozaickejším vysvetlením je, že sa 
nachádzame vo vinárskej oblasti a naše logo sa dá chápať  
ako popínavý vinič. 

Centrum žije mladosťou, čo by sa bez mládeže dalo asi len ťažko  
dosiahnuť. Ako zapájate mladých ľudí do činností vo Vinici?
 V najzáväznejšej službe sú „tímaci“, ktorí sa zaviažu na istý čas prísť do Centra bý-
vať a naplno slúžiť. Majú rozdelené úlohy spoločného života, starajú sa o budovu a spolu sa 
modlia a zdieľajú. Iní sa zaviažu na službu v nejakom tíme (BAŠ, Misijný tím, Animator light). 
Títo vedú, spoluvytvárajú a animujú program, sú najviac v kontakte s účastníkmi. Ďalší mladí 
pomáhajú na jednorazových akciách ako Cliptime, potravinové zbierky, pomáhajú v kuchy-
ni alebo prídu pomôcť pri rekonštrukcii budovy centra. Okrem dobrovoľníckych aktivít majú 
mladí možnosť prísť na svätú omšu a adoráciu, ktorá je každý utorok večer, prípadne na neja-
ký výnimočný modlitbový čas, ako napríklad nedávne Quarantore – štyridsaťhodinová-hodi-
nová nepretržitá adorácia. Ďalšími mladými, ktorí sa tu pohybujú, sú účastníci BAŠky alebo 
duchovných obnov. Okrem „pripravených programov“ sme otvorení ako Centrum prijatia, čo 
znamená, že mladý človek môže prísť kedykoľvek i bez nejakého cieľa a my sa mu budeme ve-
novať. On si môže podľa potreby oddýchnuť a načerpať nové sily.

Ako by sa mohol mladý človek zapojiť do aktivít?
 Akokoľvek. Buď príde osobne na utorkovú omšu a strávi s nami nejaký čas, alebo sa 
nám ozve inak. Každý človek je úplne jedinečný, a tak ak sa niekto chce pridať aj k nejakej pra-
videlnej činnosti, pozhovárame sa a spolu prídeme na to, aká činnosť by to mohla byť. V tomto 
sme úplne otvorení.

Doteraz sme hovorili o mladých. Ako by mohli aj ostatní ľudia prispieť k fungovaniu Vinice?

  Funguje projekt s názvom POKOPE. Ide o modlitbovú 
podporu, ďalej je to dobrovoľnícka činnosť, teda zapojenie do 

jednej z aktivít. Veľmi dôležité sú pre nás darované dve per-
centá z dane a potom materiálna pomoc, teda ak má nie-

kto navyše zaváraniny, trvanlivé potraviny a podobné, 
sme vďační a používame ich v Centre a na akciách. Je 

tu aj možnosť pravidelne prispievať nejakou finanč-
nou sumou. Prihlásiť sa do POKOPE je možné cez 
 mladezba.sk/pokope.

So Zuzanou Dočolomanskou sa zhováral 
Marek Vranka
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Pastoračný
ročník

 

 Volám sa Bernard Novák a som bo-
hoslovec 4. ročníka. V minulom akademic-
kom roku som bol so spolužiakom Šimonom 
Rábarom na pastoračnom ročníku v Klášto-
re pod Znievom. Obec Kláštor pod Znievom 
leží v blízkosti mesta Martin, obklopená 
krásnou prírodou Malej a Veľkej Fatry. Vzni-
klo v nej jedno z troch prvých slovenských 

gymnázií na Slovensku a je rodiskom nitrian-
skeho biskupa Jozefa Klucha. Navštíviť tam 
možno krásnu kalváriu s krížovou cestou, 
lurdskú jaskynku či Znievsky hrad, ktorý 
sa týči nad dedinou. Sídli tam aj Občianske 
združenie Dobrý Pastier, kam sme boli pos-
laní a kde sme pôsobili. Dobrý Pastier má 
sídlo na mieste starobylého osemstoročného 
- ročného, pôvodne benediktínskeho kláš- 
tora. Ide o zariadenie, ktoré v prvom rade 
poskytuje strechu nad hlavou ľuďom, ktorí 
sa z najrôznejších príčin dostanú na ulicu. 
Pomáha im vybaviť si doklady, zadlženým 

poskytuje službu osobného bankrotu, ktorá 
im zruší dlhy, aby mohli znovu začať od nuly 
a postaviť sa na vlastné nohy. Poskytuje zdra-
votnú službu, stravu, ošatenie, zaradenie 
do spoločenstva. Pomáha pri hľadaní prá-
ce a zaradení sa do normálneho života. Pre 
mnohých, hlavne starších, ktorí už nemajú 
kam ísť, sa združenie stáva domovom a sú 
doň plne začlenení. Za poskytnuté služby sú 
klienti zaradení do pracovných skupín, aby 
každý podľa svojich síl a schopností pomá-
hal chodu zariadenia. Práca sa zároveň stáva 
terapiou proti rozličným závislostiam.
 Človek má nielen telo, ale aj dušu, 
a na ňu sa v zariadení kladie veľký dôraz. 
Modlitba breviára, posvätný ruženec, svätá 
omša, sviatosť zmierenia, to sú prostriedky, 
ktoré sú súčasťou denného programu a celé-
ho života v kláštore.
 A kto to celé vedie? Volá sa Vladimír 
Maslák. Je to kňaz Banskobystrickej diecézy, 
ktorý založil toto združenie a už desať rokov 
ho vedie. Pán farár Maslák je silná osobnosť, 
muž činu a modlitby. Nepozná úradné ho-
diny, ale všetok svoj čas venuje združeniu 
a ľuďom v ňom. Často sám nachádza ľudí z 
ulice a privedie ich do Dobrého Pastiera, aby 
bolo o nich postarané.
 A čo sme tam robili my? Skoro 
všetko. Všade, kde bola aktuálne potrebná 
pomoc a kam nás pán farár poslal, tam sme 
boli. Upratovali sme rôzne sklady: potravi-
nový, odevný, takzvaný chlebový, drogério-
vý. Strážili sme kravy, kydali sme hnoj, po-
máhali sme so zabíjačkovými výrobkami a 
dokonca sme naháňali v dedine kozu, ktorá 
ušla. Občas sme išli po nábytok, ktorí mám 
darovali ľudia, a vyskúšali sme si prácu sťa-
hovákov. Raz sme robili pohrebnú službu. 
Šimon, keďže je lepší šofér, jazdil s klientmi 
do nemocnice alebo na rôzne úrady vybavo-
vať im osobné doklady. Ja som niekedy robil 
závozníka, keď sme chodievali po odpísaný 
tovar potravín, ktorý nám poskytovala Po-

travinová banka Slovenska. Pán farár nás 
oboch poslal spraviť si opatrovateľský kurz 
v Martine, aby sme mohli pomáhať v mies- 
tnom dome seniorov, ktorý tiež založil. 
Mávali sme služby podľa potreby, ale najmä 
sme zastupovali na nočných zmenách, na 
čo sme si museli zvyknúť. Posledný mesiac 
sme s chlapmi stavali šachtu na výťah, ktorý 
mal byť v budúcom dome seniorov určenom 
pre ženy. Bola to celkom dobrá posilňovňa.  
Aspoň toľko k našej pestrej činnosti.
 Musím sa priznať, že pastorač-
ný ročník bol neraz náročný aj fyzicky, ale 
aj psychicky. Bolo preto potrebné vedieť si  
nájsť čas na aktívny odpočinok. Sem-tam 
sme chodievali s klientmi na menšie výlety 
na spestrenie času. So Šimonom sme si po-
máhali a ťahali jeden druhého. Naučil som 
sa mnohým veciam, ako napríklad prispôso-
biť sa, improvizovať, počúvať, vedieť po-
slúžiť, odovzdať svoje starosti Bohu. Bola 
to skutočná škola života. Spoznal som veľa 
skvelých ľudí s ich neraz ťažkými životnými 
príbehmi. Rád na nich spomínam a opäť rád 
niekedy navštívim Kláštor pod Znievom, to 
krásne miesto, ktoré mi dalo tak veľa.

Bernard Novák
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 V nedávnej dobe prišiel do kín film s názvom Creed II. Je to voľné pokračovanie kultovej 
série filmov Rocky, ktoré spracovávajú tému profesionálneho boxu. Filmu Creed II. predchádzal 
rovnomenný film, ktorý úspešne nadviazal na spomenutú filmovú sériu. Táto téma je profesionál-
nou kinematografiou spracovávaná už mnoho rokov, ale i napriek tomu dokáže stále ponúknuť 
nové a kvalitné filmy.

 Creed II. je film o mladom černošskom profesionálnom boxerovi Adonisovi, synovi 
slávneho boxera Apollo Creeda, ktorý práve vyhral zápas o titul v ťažkej váhe. Po zápase sa 
zasnúbi so svojou priateľkou a rozmýšľa o budúcnosti. S odstupom času príde do USA boxer 
menom Drago aj so svojím synom a vyzvú aktuálneho šampióna. Boxera Draga môžeme 
poznať s filmu Rocky IV., kde pri zápase knockoutuje Adonisovho otca. Po smrti Apolla má 
odvetný zápas s Dragom mladý Rocky, a ten ho porazí na súperovej domácej pôde v Moskve. 
Adonis sa však nevie rozhodnúť, či túto výzvu prijme. Ide sa poradiť práve za Rockym. Ten 
sa ho však pri rozhovore  snaží odradiť od súboja. To však mladý boxer nechápe a myslí si, 
že Rocky má strach, že by ten súboj prehral. Nasleduje hádka a Adonis odchádza preč od 
Rockyho s tým, že výzvu príjme. Rocky ho však, na rozdiel od predchádzajúcich zápasov, 
trénovať nebude. Nasledujúcich pasážach filmu sa dozvie, že jeho priateľka čaká dieťa. Aj 
napriek tomuto prebehne súboj, v ktorom Adonis vyhrá, avšak vďaka tomu, že Dragov syn je 
diskvalifikovaný. Táto výhra ho však nijako neteší. Nakoľko utrpel ťažké zranenia, je v nemo-
cnici a dáva najavo to, čo vo vnútri prežíva. Adonis sa uzavrie do seba. Ťažko znáša komentáre 
médií po súboji, pocit, že ho Rocky opustil vtedy, keď ho najviac potreboval, ale aj rodinnú 
situáciu. To však nie je koniec filmu. Po nejakom čase rekonvalescencie musí mať zápas, aby 
mu podľa pravidiel nebol odobratý titul majstra sveta. Tu sa začína zvrat vo filme. Adonis ne-
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vie, či má zobrať ponuku odvety s Dragovým synom alebo zápas s niekym iným. Zo všetkých 
strán vníma správy o tom, akým spôsobom vyhral titul. Medzitým sa mu narodí dcéra. Celý 
film začína postupne vrcholiť najprv urovnaním vzťahu s Rockym a tvrdým tréningom pred 
zápasom, ktorý sa odohrá v Moskve.

 Keď sa pozrieme na film z technickej stránky kinematografie, môžeme povedať, že je 
kvalitným počinom, čo sa týka kamery, výberu záberov a podobne. Treba pochváliť vynikajú-
cu hudbu, ktorá celému filmu dodáva iný uhol vnímania. Autor hudby vynikajúco pracuje s 
výberom piesní vo filme, ale aj komponovaním novej, v ktorej spája základnú tému hudby 
s filmovej série o Rockym s novými a kreatívnymi melódiami. To vyúsťuje do vynikajúceho 
zážitku z filmu.

 Pokiaľ chceme hodnotiť herecké výkony, tak treba povedať, že obsadenie postáv zo-
stalo nezmenené a výkony hercov sú na profesionálnej úrovni, avšak ničím neoslnia. To sa 
týka aj postavy Rockyho, ktorú stávrňuje herec Sylvester Stallone. Pri tejto postave však treba 
podotknúť, že aj s odstupom času herec vynikajúco stvárňuje tú istú postavu, ako vo filmovej 
sérii Rocky. Prejavuje sa to v autentickej chôdzi, prestupovaní z nohy na nohu, keď stojí, mi-
mike tváre a ešte v mnohých iných aspektoch.

 Samotné dejové spracovanie je veľmi podobné so štvrtým dielom už spomínanej 
filmovej série Rocky. Čo však treba oceniť, je postupné, a pritom nie moc umelé vyvíjanie po-
stáv, ktoré sú počas filmu konfrontované s rozličnými životnými situáciami. Film dá možnosť 
pozornému divákovi všimnúť si, že počas filmu častokrát drží palce aj Dragovi a jeho synovi,  
i keď je to skoro celý film záporná postava. Divák si môže uvedomiť, aj na základe záveru fil-
mu, že ľudia sa nedajú rozdeliť len na dobrých a zlých. Film dáva možnosť premýšať nad tým, 
čo v živote konáme, a prečo to konáme. Či je to kvôli uspokojeniu nášho sebavedomia, alebo 
to má nejaký hlbší zmysel.

 
Ak sa chceme celkovo zhodnotiť túto filmovú 

snímku, môžeme povedať, že idem o kvalitný film v hĺbke 
myšlienok, ale aj v dobrom audio-vizuálnom spracovaní.
Pokiaľ ste teda doteraz váhali pozrieť si ho, tak sa 
nemusíte báť, že by ste s filmu odchádza-
li nespokojní. Samozrejme, že 
nie je dokonalý, ale po-
kiaľ sa nesústredíte len 
na povrchné vnímanie 
a pokúsite sa pozerať aj 
za prvotné vnemy, tak bu-
dete odchádzať s dobrým 
filmovým zážitkom.

Peter Kupkovič
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OBJEDNÁVKA ČASOPISU (ročník  XXX.)
Zasielajte na adresu: KSCM - ADSUM, Kapitulská 26, 811 01 Bratislava.

Cena predplatného je 1, 20 € za 2 ks 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 dvoch týždňov od doručenia.

OBJEDNÁVKA MIMORIADNEHO ČÍSLA ADSUM
Toto číslo vyjde na Veľkú noc z príležitosti 30. výročia založenia časopisu. 
Naše doteraz prijaté objednávky sa nevzťahujú na toto mimoriadne číslo, 
preto prosíme aj našich stálych predplatiteľov, aby nám v prípade záujmu  

poslali tento formulár.

Zasielajte na adresu: KSCM - ADSUM, Kapitulská 26, 811 01 Bratislava.
Cena čísla je 0,60€/ks, plus 0,70€ poštovné a balné.

Meno a priezvisko : ..................................................................................... 
Ulica: ..................................... Mesto a PSČ: ..............................................
E-mail/Tel.: ......................................................... Počet ks z čísla: ...........

     
Objednávku vystrihnite, vložte do obálky a pošlite na adresu redakcie.

Poštovú poukážku Vám zašleme spolu s časopisom. Uhraďte ju, prosíme,
do 2 týždňov od doručenia.

OBJEDNÁVKA
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