
mimoriadne číslo
ročník XXX.

ČASOPIS  BOHOSLOVCOV  KŇAZSKÉHO SEMINÁRA  
SV. CYRILA  A  METODA  V  BRATISLAVE

30
rokov



J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD. 
bratislavský arcibiskup metropolita

„
3

Neoznačené fotografie sú z archívu a internetu.

bankové spojenie časopisu:
IBAN: SK2509000000000179944350

Dobrovoľný príspevok na jeden výtlačok je 0,60€

S cirkevným schválením
Arcibiskupského úradu 
v Bratislave, dňa 28.4.2009, č. 1268/2009
Cenzor: ThDr. Alexander Knorr, PhD.
Registrované na Ministerstve kultúry SR
pod číslom: EV 722/08.
ISSN: 1335-7158  02, tlač: LÚČ Bratislava

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

Informácie  a  kontakt:

Podporte  nás:
OBSAH

ÚVODNÍK.............................3 
HISTÓRIA ADSUMU.......................4 
ROZHOVOR S................................6 
Z NÁŠHO ARCHÍVU......................8 
SVEDECTVO PRVÁKA...................18 
ČO SA U NÁS UDIALO................20 
PRÍBEH NAŠICH SESTRIČIEK........28 
U PREDSTAVENÝCH NA KOBERCI..30 
PÔSTNE ZAMYSLENIE..................33 
DIAKONSKÁ VYSVIACKA............34 
SEMINÁRNE AKCIE......................35 
SLOVKO NA ZÁVER.....................38 

„Ustavične sa radujte v Pánovi! 
Opakujem: Radujte sa!“ 
                  Flp 4, 4

V. Varga
redaktor

D. Kimmerling
redaktor

P. Reisel
grafik

časopis bratislavských seminaristov
číslo: mimoriadne číslo, apríl 2019

ročník: XXX.
vydávajú: seminaristi Kňazského seminára 

sv. Cyrila a Metoda, Kapitulská 26, 811 01 BA
e-mail: redakcia@adsum.sk

jazykový korektor: Linda Vasiľová

J. Selecký  
zástupca

šéfredaktora

T. Pammer
šéfredaktor

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!

„ 
 Okrúhle výročie začiatku vydáva-
nia časopisu bohoslovcov Kňazského semi-
nára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave je 
vhodnou príležitosťou uvedomiť si niektoré  
základné skutočnosti.
 Na prvom mieste ďakujeme Pánovi, 
že nám dáva duchovné povolania do kňaz-
ského stavu, že máme bohoslovcov, že 
nám Pán doprial a stále dáva takých mla-
dých, ktorí chcú nasledovať Pána osobitným  
spôsobom kňazskej služby. Prítomnosť  
bohoslovcov v našom kňazskom seminári  
a potom ich ochota umožniť aj iným, aby  
lepšie spoznali život v seminári, aby ich jednotlivo a osobne spoznávali hlbšie aj  
prostredníctvom ich predstavenia sa v časopise, aby mohli vnímať ich radosť z toho,  
že chcú byť svedkami evanjelia prostredníctvom písaného slova, toto všetko tvorí nevy-
hnutný základ jestvovania Adsumu. Dnes sa tešíme, že ten základ trvá už tri desaťročia.
 Je to o mladých ľuďoch, ktorí sú priťahovaní tajomstvom Božieho hlasu,  
ktorí ich povoláva a oni na ceste hlbšieho spoznávania svojho povolania aj iným  
rozprávajú o Božom hlase a o Božom slove.
 V evanjeliu nachádzame aj slová Pána Ježiša: „Dobrý človek vynáša z dob-
rého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca 
hovoria jeho ústa.“ (Lk 6, 45) Tieto Pánove slová sa dotýkajú svedomia každého z nás,  
ale umožňujú využiť tieto sväté vyjadrenia ako východisko želania a prosby.
 Želáme si a spoločne prosíme, aby sme boli obdarovaní mladými mužmi,  
ktorí prijmú vo svojom srdci poklad pôsobenia Božieho Ducha Svätého, aby ich srdce  
bolo naplnené Božou prítomnosťou a Božou láskou podľa vzoru svätých, ktorí zvykli  
opakovať: „Sám Boh stačí“, a aby z plnosti srdca potom hovorili ich ústa. To je pre našu  
prítomnosť a budúcnosť nevyhnutné. A potom budeme môcť aj do budúcnosti  
sledovať krásne svedectvo o Bohu „vyslovené“ aj na stránkach časopisu Adsum.
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Milan Cehlárik, Martin Agner, Marek Marchot, Martin Neumann, Pavol Škovránek, Šimon 
Rábara, Frederik Mudrák, Tamás Pammer (súčasný šéfredaktor).

 Za zmienku stojí ustavičné vizuálne zlepšovanie časopisu. Uznanie a vďaka patrí 
všetkým grafikom za ich „mravčiu“ prácu, ktorou prispievali k zlepšeniu časopisu po estetic-
kej stránke. Tu si žiada osobitne spomenúť druhé, veľkonočné číslo Adsumu z roku 1997, ktoré 
malo prvýkrát farebnú obálku a odštartovalo doteraz trvajúcu spoluprácu s vydavateľským 
družstvom LÚČ.

Garanciou spoľahlivosti obsahovej stránky projektu sa stalo získanie cirkevného schválenia 
časopisu 28. januára 1998. Všetky publikované články prechádzajú cenzúrou, ktorú takmer tri 
desaťročia zabezpečujú kňazi pôsobiaci v kňazskom seminári. Texty prechádzajú aj jazykovou 
korektúrou, ktorú vykonáva už niekoľko rokov pani Linda Vasiľová, za čo jej aj touto cestou 
patrí naša srdečná vďaka.

Významným medzníkom v živote časo-
pisu bolo v roku 2016 zriadenie novej 
zmodernizovanej kancelárie redakčnej 
rady v priestoroch budovy kňazského 
seminára.

Adsum oslavuje tridsiaty ročník, Deo 
gratias. Nezabudnime si však spoloč-
ne zaželať aj veľa ďalších síl a tvorivého 
elánu do nastávajúcej, verím, že plodnej 
existencie nášho obľúbeného časopisu. 
    

Dávid Kimmerling

	 Milí	naši	čitatelia,	istotne	budete	súhlasiť,	že	každé	rozhodnutie	začať	projekt,	podu-
jatie	s	dlhodobým	zámerom,	účinkom	vyžaduje	úsilie,	sebadisciplínu	a	predovšetkým	vytrvalosť.	
Vytrvalosť	znamená	ostať	verný	svojmu	rozhodnutiu.	Nemusí	ísť	pritom	o	zakladanie	časopisu	
alebo	iného	média,	ale	o	hocijaké	iné	podujatie,	ktoré	sledujeme	v	našom	bežnom	živote,	ako	
napríklad	prestavba	domu	a	s	ňou	spojený	finančný	plán,	rozhodnutie	ísť	študovať	na	vysokú	
školu	alebo	rozhodnutie	vychovávať	deti	v	duchu	evanjelia.	

 Za 30. ročníkom nášho časopisu stojí početný tím redaktorov – bohoslovcov, ktorí sa 
v rôznych obdobiach pripravovali na kňazstvo v našom seminári. Pri prezeraní starších čísel 
môžeme konštatovať veľkú rôznorodosť článkov, čo sa týka tematiky, spirituality i štylistického 
vyjadrovania. To všetko odráža prirodzené individuálne vlastnosti jednotlivých autorov (po-
vaha, preferencie) a poukazuje na určité črty jednotlivých epoch, ktoré naznačujú, čím práve 
v konkrétnej dobe bohoslovci „žili“. 

 Drahí čitatelia, nasledujúce riadky sú krátkou výpoveďou o Adsume a o ľuďoch, ktorí 
sa na jeho tvorbe podieľali.

 Myšlienka časopisu, ktorým by seminár prezentoval svoj život, aktivity a bol by zdro-
jom povzbudenia pre veriacich, tlela v mysliach bohoslovcov už počas totalitného režimu. 
Revolúcia a s ňou prichádzajúca sloboda dala bohoslovcom možnosť realizácie tejto myšlienky, 
a tak v januári 1990 vyšlo historicky prvé číslo časopisu Adsum s nákladom 500 kusov. Naj-
odvážnejší bohoslovci, ktorí dielo iniciovali a na jeho realizáciu sa podujali, boli šéfredaktor 
Peter Farkaš a redaktori Pavol Ondrík, Ján Garaj, Anton Vyšinský, Peter Jurčík, Pavol Prikryl, 
František Galvánek. 

 Za obdobie troch desiatok ročníkov sa vedúcej pozície šéfredaktora ujali: Peter Farkaš, 
Peter Farkaš-Žiška, Daniel Divinec, Dušan Kolenčík, Stanislav Illéš, Štefan Legény, Ľuboš 
Tvrdý, Ladislav Kováč, Eduard Janíček, Pavol Brunovský, Vladimír Uhrin, Stanislav Čúzy, 
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a aj založenie si vzťahov, ktoré pretrvávajú až dodnes, s ľuďmi, s ktorými sme zdieľali jedny 
lavice. Potom som išiel do Ríma. Keď sa na to pozerám spätne, tak hodnotím, že to boli krásne 
časy. Čo by som dnes spätne skonštatoval, že som mohol intenzívnejšie využiť ponúknutý čas 
na štúdium, na prehĺbenie. Vtedy som si to ešte takto neuvedomoval, ale dodatočne to pokla-
dám za dobu, keď sa dalo načerpať a prehĺbiť sa duchovne, ale aj intelektuálne. 

Tento rok oslavuje náš časopis Adsum svoje 30. výročie. Vieme, že aj vy ste doň počas formácie 
v seminári prispievali. Ako si spomínate na časopis za vašich čias? Aké príspevky ste zvykli 
uverejňovať?
Myslím si, že články v časopise by mali spĺňať tri kritériá. Mali by viesť k duchovnému prehĺbe-
niu, mali by byť zaujímavé a mali by mať príbeh. Články sa najlepšie čítajú vtedy, ak nesú niečo 
živé zo života, ale zároveň nielen niečo o minulosti, čo sa stalo, ale niečo aj pre budúcnosť, čo 
nás povzbudí, aby sa aj niečo stalo v budúcnosti.
Keď si spätne spomínam, nebol som vyhradený pre určitý typ článkov, ale čo sa mi zdalo byť 
pre Adsum užitočné, to som napísal.

Od počiatkov časopisu uplynulo tridsať rokov. Ako by ste zhodnotili dnešný Adsum  
v porovnaní s tým, ktorý vychádzal za čias, keď ste boli bohoslovcom?
Na prvý pohľad je zjavné, že z hľadiska grafiky je tento časopis až neporovnateľný s tým, ako 
sme ho vydávali my. Nemali sme ani také možnosti – farebné fotografie, lesklý papier. Gra-
fická stránka je dnes na inej úrovni. Je to istý kvalitatívny skok. Nie je to vec akejsi kontinuity, 
ale došlo tu k pozitívnemu zlomu k lepšiemu. Tým pádom aj obsah a slová sú „plastickejšie“, 
lebo sú doplnené obrazom, fotografiou alebo grafikou. Je to aj obohatenie obsahu textu, nielen 
akási ilustrácia, ale niečo, čo pridáva textu nový rozmer.

Vieme, že ste istý čas pôsobili aj ako cenzor nášho časopisu. Ako by ste zhodnotili časopis po 
obsahovej stránke? Má ešte čo povedať ľuďom dnešnej doby?
Ak vychádzame z evanjelia, tak aj Pán Ježiš také vznešené a tajomné veci ako Božie kráľovstvo 
prirovnáva k predmetom každodenného použitia. Vôbec nejde o dehonestáciu, ale je to práve 
výrazom toho, že náš každodenný život a aj spôsob, ako žijeme, ako používame veci, ako sa 
pohybujeme a premiestňujeme v teréne, má okrem svojej faktickej úrovne ešte aj symbolický 
význam. Je to akýsi odkaz. Boh zakódoval do spôsobu jestvovania človeka niečo, čo nasle-
duje po tomto pozemskom živote. Dokonca, s trochou poetizácie by sme mohli povedať, že 
stvorením sveta Boh Stvoriteľ stvoril názorné pomôcky na vysvetlenie Božieho kráľovstva. 
Ježiš neimprovizuje, ale poznajúc Otca, veď hovorí: „Kto vidí mňa, vidí Otca,“ používa jeho 
stvorenie na to, aby priblížil jeho kráľovstvo. V tomto smere je to výzva aj pre bohoslovcov, ako 
budúcich kňazov, aby ste bez kompromisu s pravdou, s jadrom tejto pravdy, že Ježiš Kristus 
je pravý Boh a pravý Človek, že odpúšťa hriechy, že je nevyhnutné pokánie, ju podali dnešnej 
mladej „kompjuterizovanej, uklikanej a ulajkovanej“ generácii spôsobom, ktorý im bude 
blízky. A pokiaľ to bude robené s láskou, ak budete hľadať spôsoby, ako byť zrozumiteľní pre 
týchto ľudí, tak to bude stále v intenciách evanjelia. 

V	 tomto	 mimoriadnom	 čísle	 nášho	 časopisu	 
Adsum	prinášame	rozhovor	s	otcom	biskupom	Mons.	

Jozefom	Haľkom,	bratislavským	pomocným	biskupom	
a	generálnym	vikárom,	ktorý	pôsobil	počas	svojej	formácie	

tu	v	bratislavskom	kňazskom	seminári	ako	redaktor	časopisu	 
a		neskôr	ako	cenzor.	

Otec biskup, ako si spomínate na čas strávený v kňazskom seminári? Ako spätne hodnotíte 
toto obdobie?
Počas obdobia komunizmu som viackrát nebol prijatý na fakultu, takže po mojom prijatí som 
bol šťastný, že konečne môžem nastúpiť na takúto cestu, na prípravu ku kňazstvu. V bratislav-
skom kňazskom seminári som prežil dva roky, ktoré znamenali zoznámenie sa so spolužiakmi 

   Rozhovor s 
  otcom biskupom 
Mons. Jozefom Haľkom
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Vieme, že sa proaktívnym spôsobom snažíte osloviť ľudí (či už na sociálnych sieťach, cez osobné 
stretnutia, alebo iné aktivity). Ako by ste zhodnotili Adsum v tomto svetle? V čom by sa mal 
prípadne vylepšiť?
 To, čo na prvom mieste treba, je pokora. Je veľmi dôležité, aby v našom ohlasovaní 
nebola pýcha, nadradenosť alebo vnútorné odmietanie. Dôležité je aj sebavedomie. Ak Pán 
Ježiš zveril nám, kňazom, ale osobitým spôsobom aj laikom, ktorí idú do terénu, ohlasovanie 
evanjelia, tak máme mať zdravé sebavedomie Božích detí a Božích učeníkov Ježiša Krista, 
ktorí dostávajú cez krst, birmovku, cez impulzy Ducha a cez čítanie Svätého písma to krásne 
privilégium so zdravím sebavedomím, vedomím si seba ako toho, ktorý prežíva Božiu prí-
tomnosť, povedať druhým niečo dôležité o pravde, zmysle života a jeho zacielení. Moderným 
spôsobom, ale nie spôsobom, ktorý sa podkladá za každú cenu. Potom by sme už začali riediť 
pravdu.

V tomto roku je v našej arcidiecéze vyhlásený rok modlitby za nové kňazské povolania. Čo by 
ste odkázali budúcim seminaristom, ktorí možno budú čítať tento časopis?
 Môžem sa seba povedať, že som nikdy neoľutoval, že som sa stal kňazom. Hoc treba 
povedať, táto cesta nebola vždy ľahká. To, že je niečo krásne, neznamená, že je to ľahké. Práve 
naopak. Človek musí prejsť cez skúšky. Najväčšou skúškou je možno práve vlastné zlyhanie, 
ale Ježiš nás učí stále vstávať spod kríža. Niekedy sme najväčším krížom sami sebe. Musíme 
však ísť ďalej. Ak v pokore vstávame spod kríža, tak sa nikdy nevraciame na tú úroveň, z kto-
rej sme padli, ale vstávame vyššie, pretože cez pokoru a uznanie hriechu sme pokročili ďalej  
a v sínusoide padania a vstávania je strednou hodnotou stúpajúca priamka. Nech sa chlapci 
zamyslia nad tým, či by sa im nepáčilo, s Božou pomocou a vždy v bázni pred Bohom, slúžiť 
Bohu ohlasovaním toho Slova, ktoré premieňa životy. Napriek tomu, aká je teraz atmosféra 
často proticirkevná, sa ročne na celom Slovenku dá pokrstiť niekoľko sto až niekoľko tisíc 
dospelých ľudí, ktorí sa sami a slobodne rozhodli, že sa chcú stať kresťanmi.

Ďakujeme otcovi biskupovi Jozefovi za rozhovor a prajeme veľa síl do ďalšej pastierskej činnosti.
Viktor Varga

Posolstvo pápeža Františka 
k 53. svetovému dňu médií
 na tému internetová sieť

 ... môžeme prejsť od diagnózy k terapii: keď otvoríme cestu k 
dialógu, stretnutiu, úsmevu, láskyplným gestám... Toto je sieť, 
o ktorú nám ide. Sieť, ktorá neslúži na to, aby sme sa do nej chy-
tili ako do pasce, ale ktorá nás oslobodí a ktorá slúži spoločen-
stvu slobodných osôb. Samotná Cirkev je tiež sieťou utkanou  
z eucharistického spoločenstva, kde však nie je jednota založe-
ná na lajkoch, ale na pravde, na „amen“, ktorým každý vyjadru-
je svoju príslušnosť ku Kristovmu telu, prijímajúc tých druhých.

“

“
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 Článok Ježiš	–	modliaci bol publikovaný v roku 2000, v XI. ročníku časopisu,  
v treťom – letnom čísle. Autor článku PaedDr. Rastislav Nitran bol ordinovaný v roku 
2001 a v súčasnosti je farárom – školským dekanom vo farnosti Chtelnica.
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Článok o	svedectve	povolania bol publikovaný v roku 2005, v XVI. ročníku časopisu,  
v druhom – veľkonočnom čísle. Autor článku Mgr. Ing. Ľudovít Kubán bol ordinovaný  
v roku 2009 a v súčasnosti je farským administrátorom vo farnosti Bzince pod Javorinou.

Článok o	svedectve	povolania	bol publikovaný v roku 2011, v XXIII. ročníku časopisu,  
v prvom – vianočnom čísle. Autor článku PhDr. Róbert Ťapušík bol ordinovaný v roku 
2012 a v súčasnosti je farským administrátorom vo farnosti Dvorníky.
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 Článok	Tretiacky	výlet bol publikovaný v roku 2008, v XIX. ročníku časopisu,  
v druhom  veľkonočnom čísle. Autor článku Mgr. Tomáš Krampl bol ordinovaný  
v roku 2011 a v súčasnosti je kaplánom vo farnosti Bratislava-Najsvätejšej Trojice.
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Článok Svätá	omša	(5.)	Actus	paenitentialis	–	úkon	kajúcnosti	bol publikovaný v roku 
2011, v XXII. roč., v treťom letnom čísle. Autor článku Mgr. Stanislav Čúzy bol ordino-
vaný v roku 2012 a v súčasnosti je kaplánom vo farnosti Bratislava–Devínska Nová Ves. 
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Adrian Gál
svedectvo prváka
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 V tomto období som začal robiť starejšieho na svadbách. Tým pádom som od se-
demnástich rokov žil počas víkendov nočným životom. Mal som rád svadby – zábavu, partiu 
a všetko, čo k tomu patrí. Mohli by sme povedať, že hlavné miesto v mojom živote prevzal 
nočný život. Stále som síce chodil do kostola, ale už len z akejsi povinnosti. Môj duchovný život 
sa premenil na akúsi presne stanovenú šablónu. Keď som si zmyslel, šiel som na spoveď, ale 
ozajstné šťastie a uspokojenie som hľadal kdesi inde. Mal som v tomto období i zopár vzťahov, 
ale nikdy to nebolo to pravé. Vždy som pociťoval, že k naplneniu šťastia mi čosi chýba. Takýmto 
spôsobom som kráčal životom až do svojho 27. roku. Môžem teda povedať, že desať rokov 
som prežil bohémskym životom. 

 Keď som mal 27 rokov, nastal pre mňa veľký zlom. Moje životné predstavy a ideály 
sa úplne rozplynuli. Rozpadol sa i môj dlhšie trvajúci vzťah. Nevedel som si vysvetliť, prečo 
nemôžem byť šťastný, prečo ma iní nemajú tak radi, ako si to ja predstavujem. Vnímal som 
to ako problém, ktorý nikto nepochopí. Mal som pocit, že ho nevyriešim inak, len modlitbou. 
A s modlitbou prišla zmena. Pamätám sa, ako som po dlhej modlitbe k Panne Márii pocítil 
dlho očakávanú úľavu. Ako píše svätý Augustín vo Vyznaniach: „Nespokojné je naše srdce, 
kým nespočinie v tebe.“

 Opäť som si vystaval cestu k Bohu. Začal som znova miniš-
trovať a bez svätej omše som si nevedel predstaviť ani jeden deň. 
Akoby som začal všetko nanovo. Už vtedy som uvažoval nad 
tým, že by som sa stal kňazom, ale nechcel som nič unáhliť. 
Zanechal som i úlohu starejšieho, lebo môj život dostal 
nové nasmerovanie.

 Nový spôsob života si vyžadoval nové za-
mestnanie. S jedným dobrým kamarátom sme sa 
rozhodli, že budeme podnikať. Logistiku sme vní-
mali ako výnosný obchod a rozhodli sme sa, že si 
urobíme vodičský preukaz na kamión. Tým sa mi 
splnil detský sen byť kamionistom. Po ukončení 
kurzu a začatí práce sme však zistili, že to vôbec 
nie je také jednoduché, ako sme si predstavova-
li. Ja som sa rozhodol, že sa stanem obyčajným 
kamionistom. Pôsobil som ako kamionista päť 
rokov v rôznych firmách.

 Avšak Božie volanie v mojom vnútri 
neutíchlo. Rozhodol som sa zasvätiť službe 
Cirkvi. Vstúpil som do komunity Oratória  
sv. Filipa Neriho v Galante, kde žijem s dvomi 
kňazmi, jedným diakonom a jedným boho-
slovcom. Hoc som prešiel kľukatú cestu, teraz 
sa snažím kráčať smerom k Pánovi.
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 Svetlo sveta som uzrel 22. októbra 1983 v galantskej nemocnici. Svoje krásne detské 
časy som prežil vo Veľkej Mači. Tu som navštevoval materskú i základnú školu. Základná škol-
ská dochádzka v tom období trvala ešte osem rokov. Miništrovať som začal ako tretiak, keď 
ma jeden môj kamarát zavolal do sakristie. Aj predtým som chcel miništrovať, len sa ma vždy 
 zmocňoval akýsi strach. Čakal som na počiatočný impulz, ktorý prišiel práve týmto pozvaním 
do sakristie. Pamätám sa, že v tom období vo Veľkej Mači pôsobil salezián. Spomínam si aj 
na to, že prvé zážitky boli veľmi pekné a zároveň hlboké. Takmer každý deň som chodil mini-
štrovať. Neraz som sa i povadil s kamarátmi, ktorí chceli, aby som šiel s nimi hrať futbal, ale 
ja som išiel na svätú omšu, čím som im prekazil plány. 

 Roky plynuli a ja som sa musel rozhodnúť, kde by som chcel pokračovať v štúdiách. 
Kňaz pôsobiaci v tom čase u nás mi odporučil gymnázium. Ako jeho dobrý miništrant som 
ho i v tomto poslúchol. Základnú školu som ukončil s veľmi dobrým prospechom, a tak som 
nemusel robiť prijímacie skúšky. Čas strávený v gymnáziu sa stal pre mňa pamätným. S veľkým 
entuziazmom som študoval a chodil do školy. Dostal som sa do obdobia puberty, ktoré, ako 
pre mnohých, tak i pre mňa, bolo charakteristické tým, že som s kamarátmi viacej času trávil 
vonku. Keďže starší kamaráti mi už avizovali, aké zážitky majú z víkendových zábav a diskoték, 
rozhodol som sa zúčastniť i ja. Tak sa začalo nové obdobie môjho života. Síce som neprestal 
chodiť miništrovať a pomáhať pánovi farárovi, ale začal som vnímať, že akúsi prioritu v mojom 
živote nadobúda partia kamarátov a zábava. V tomto období som i do istej miery zanedbal 
štúdiá. Už ma nezaujímali moje študijné výsledky, ale skôr to, ako dopadne víkend. Aby som 
mohol prežiť príjemné chvíle s kamarátmi a dievčatami. Čoskoro sa to odrazilo i na známkach. 
No štúdium sa mi zdalo úplne zbytočné. Takýmito postojmi sa u mňa začala puberta. 



24 25

Dekani Rímskokatolíckej Cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave od akademického roku 1989: 

Predstavení Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave 
od formačného roku 1989/1990:

 Časopis Adsum začal vychádzať v kňazskom 
 seminári počas búrlivého obdobia Nežnej revolúcie, teda 
v akademickom roku 1989/1990. Za ten čas sa v seminá-
ri zmenili ľudia, zariadenie budovy, uskutočnili sa mno-
hé vzácne udalosti, ktoré ovplyvnili nielen chod inštitúcie, 
ale najmä životy bohoslovcov a kňazov. V tomto článku  
sa pozrieme spoločne na skutočnosti, ktoré stoja za to, 
aby sme na ne spomínali:

Čo sa u nás udialo 
za posledných  
30 rokov?

Aj vo formácii seminaristov došlo k zmenám:
 Projekt MinFa (Miništrantská Fara) sa zrodil už v roku 1995 medzi vtedajšími  
bohoslovcami. Hlavným iniciátorom bol Stanislav Križan (v súčasnosti člen Komunity Blaho-
slavenstiev). MinFa bol a je projekt, ktorý sa venuje chlapcom – miništrantom. Tí sa v našich 
farnostiach z vlastného záujmu a zanietenia snažia skrášliť liturgiu takou krásnou službou, 
akou je miništrovanie. Spoločenstvo, modlitba, športy a čas strávený s bohoslovcami boli  
a stále sú ponuky pre našich miništrantov. S istými úpravami a zmenami projekt Mini- 
štrantská fara funguje dodnes. Prvá fara bola v obci Prenčov, v okrese Banská Štiavnica.

 Seminaristi si počas tohto obdobia založili vlastnú hudobnú a tanečnú kapelu. Volala 
sa Amfortas a jej zakladateľom bol Miloš Pikala. Nebolo to nezvyčajné, lebo už v minulosti 
existovala takáto skupina. Spríjemňovala nielen život v seminári, ale svojimi vystúpeniami  
a koncertmi po farnostiach povzbudzovala ľudí. Súčasne existovala skupina Quo, ktorá  
nahrala dve kazety. Založili ju Jozef Kuna a Peter Laktiš.
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 Požehnávanie klerického odevu bohoslovcom, teda takzvaná obliečka, je moment,  
od ktorého bohoslovci môžu nosiť reverendu alebo kňazský civil. Od formačného roku 
2012/2013 sa požehnanie koná v 3. ročníku, ale v minulosti to bolo počas 2. ročníka na DOD 
MinFa, ba ešte dávnejšie počas slávnosti v Dóme sv. Martina. V revolučných rokoch si boho-
slovci obliekli reverendu počas prípravného kurzu v seminári hneď pri nástupe. V súčasnosti 
je to opäť už iba naša vnútorná seminárna záležitosť. 

 Formačným rokom 2015/2016 bol v našom seminári oficiálne zavedený pastoračný 
ročník. Tým sa formácia predĺžila na sedem rokov, čo však väčšmi pomáha pri rozhodovaní 
pre kňazstvo. Počas pastoračného ročníka bohoslovci konajú sociálnu či zdravotnú službu. 
Pomáhajú v pastorácii kňazom a spoznávajú to, čo budú neskôr sami robiť ako kňazi. Riadne 
sa na pastoračný rok odchádza v polovici štúdia, teda po treťom roku v seminári. 

  Od roku 2008 medzi aktivity seminaristov patrí aj starosť o oficiálnu internetovú 
stránku seminára. Prostredníctvom nej predstavujeme náš život a aktivity. V roku 2015 prešla 
obnovou. Nájdete ju na kscm.sk.

Vzácne osobnosti, ktoré navštívili seminár:
• Náš seminár navštívil ešte pred Nežnou revolúciou 19. apríla 1989 arcibiskup Mons. Fran-
cesco Colasuonno, ktorý bol v tom čase nunciom pre východný blok. Táto návšteva znamena-
la veľmi veľa pre náš kňazský seminár.

• Kardinál Jozef Tomko navštívil seminár 8. mája 1989, keď mu dovolili vstúpiť na územie 
Československa. Vtedy prišiel na pohreb svojej mamy. Nečakaná návšteva, ktorá seminaris-
tov veľmi prekvapila a aj potešila.

• Prvýkrát verejne a slobodne prišiel kardinál Jozef Tomko medzi bohoslovcov začiatkom 
roka 1990. Rozprával im, ako je jeho úlohou 
stavať a aj starať sa o Cirkev. Veď kardinál Tom-
ko sa veľmi pričinil o rast Cirkvi na Slovensku.

• 1. apríla 1992 navštívil náš seminár vzácny hosť 
– prefekt	 kongregácie	pre	náuku	 viery	kardinál 
Joseph Ratzinger. Vo vtedajšom Dóme sv. Mar-
tina slúžil sv. omšu a v aule sa stretol s profe-
sormi a poslucháčmi našej fakulty. Do kroniky 
zapísal slová po latinsky: „Dominus benedicat 
hanc domum!“(Nech	Boh	požehná	tento	dom!) 
Neskôr, v roku 2015, bola obnovená aula po- 
menovaná po ňom ako už pápežovi Benedik-
tovi XVI. V liste, ktorým odpovedal nášmu otcovi arcibiskupo-
vi Stanislavovi na žiadosť, zneli slová: „... Necítim sa byť hodný 
takejto pocty, ale ak ste presvedčený o účelnosti tohto pomenova-
nia, s vďačnosťou prijmem váš návrh. Bude pre mňa radosťou 
byť takto prítomný uprostred Vašej teologickej a cirkevnej práce.  
Z celého srdca udeľujem Vašej milovanej Bratislavskej arcidiecéze 
moje apoštolské požehnanie. Váš v Pánovi, Benedikt XVI.“ 

• Jedna z najvzácnejších návštev, akú si pamätá náš seminár, sa udiala 30. júna 1995. Pápež 
sv. Ján Pavol II. prišiel na Slovensko a vo vtedajšej Konkatedrále sv. Martina mal príhovor 
pre kňazov, rehoľníkov, ale aj pre bohoslovcov, novicov a novicky. Pápež nám adresoval tieto 
slová: „Cirkev, ktorá je na Slovensku, očakáva od vás veľa, drahí seminaristi, novici a novicky. 
Odpovedajte veľkodušne Pánovi, ktorý vás volá, aby ste ho nasledovali. Pripravte sa, aby ste 
boli odvážnymi svedkami jeho evanjelia, pohotovými odolávať ťažkostiam a protivenstvám,  
a aby ste zostali verní tomu, ktorý si vás vyvolil za sprostredkovateľov svojej milosrdnej lásky.“ 
Pápež v tomto roku navštívil mnoho miest a vy-
jadril podporu veriacim na Slovensku.

• 14. novembra 2001 nás navštívil kardinál  
Alfonso López Trujillo,	člen	pápežskej	rady	pre	
rodinu, a pripomenul nám odkaz exhortácie 
Jána Pavla II. Familiaris consortio.

• 19. októbra 2005 navštívil našu fakultu 
opolský	 arcibiskup	metropolita Mons. Alfonso  
Nossol a prednášal v aule o postulátoch  
ekumenizmu v treťom tisícročí.

• 20. augusta 2012 kardinál Raymond Leo 
Burke – terajší emeritný prefekt	 Najvyššieho	 tribunálu	 apoštol-
skej	 signatúry navštívil Katedrálu sv. Martina a pomodlil sa pri 
pomníku nenarodených detí pri Modrom kostolíku. To však ne-
bola jeho jediná návšteva na Slovensku. 

• 3. októbra 2012 seminár navštívil	národný	riaditeľ	Pápežských	
misijných	diel	v	Benine, páter Jacques Agossou. 

• 24. februára 2016 v Aule Benedikta XVI. sa konala medzinárod-
ná konferencia na tému Miesto Katolíckej cirkvi v postmodernej 
spoločnosti. Zúčastnil sa na nej dnes už zosnulý emeritný	bolon-
ský	arcibiskup	kardinál Carlo Caffarra.

• 27. marca 2017 sa konala beseda s Mons. Jean-Abdo Arbachom, arcibiskupom	melchitskej	
Gréckokatolíckej	cirkvi	z	Homsu	v	Sýrii, ktorý nám predstavil pôsobenie Pápežskej nadácie 
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Rozprával o situácii cirkvi v Sýrii, aký ťažký je tam život po 
vojne. Dozvedeli sme sa informácie z prvej ruky, ktoré žiaľ žiadne média neponúkali. 

• 6. februára 2018 emeritný	 prefekt	 Kongregácie	 pre	
náuku	 viery	 kardinál Gerhard Ludwig Müller navštívil 
Bratislavu a zúčastnil sa na medzinárodnej konferencii 
na našej fakulte s názvom Aktuálne otázky ľudskej mrav-
nosti pri príležitosti 25. výročia encykliky sv. Jána Pavla II.  
Veritatis splendor.

• 26. marca 2018 sa bohoslovci v Aule Benedikta XVI. 
zúčastnili prednášky na tému: Prečo Židia nejedia nič 
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kysnuté počas Pesachu. Túto prednášku v rámci podujatia fakultný štvrtok viedol rabín  
Michail Kapustin, magister	z	hebrejčiny	a	židovských	vied	z	Leo	Baeck	College	v	Londýne.	Od 
roku 2014 pôsobí v Bratislave. V rámci dobrých vzťahov so židovskou obcou na Slovensku 
sme radi, že udržujeme kontakt aj na akademickej pôde.

• 11. mája 2018 náš kňazský seminár poc-
til svojou návštevou novosibírsky	 biskup  
Mons. Joseph Werth S. J., ktorý tu bol 
už druhýkrát. Prvýkrát seminár navštívil  
28. februára 1997.

Popri návštevách našich biskupov a kardinálov 
seminár navštívilo viac ako 30 zahraničných 
biskupov a z toho viac než 10 kardinálov. Všet-
ko to svedčí o tom, ako náš seminár a fakulta 
spolupracujú s inými inštitúciami a sú plne 
začlenené do diania Cirkvi priam na celom sve-
te. Po páde komunizmu tu vidno veľký progres a silu v Cirkvi. 

Ale nie iba pastieri nás navštevovali. Náš seminár navštívili  
i desiatky významných kňazov, ktorí pôsobia na akademickej 
pôde, ale i priamo v pastorácii. Obohacovali nás svojimi skúse-
nosťami a vedomosťami. Medzi známejších patria: 

• prof. Massimo Pazzini OFM zo Studium biblicum Francisca-
num v Jeruzaleme;

• prof. ThDr. Ing. Juan Luis Lorda, profesor dogmatickej 
teológie a antropológie na Navarrskej univerzite v Španielsku;

• prof. José Noriega, ktorý prezentoval u nás svoju knihu: Eros 
a	jeho	poslanie.

Počas týchto rokov nesmeli chýbať ani významné návštevy z kruhu laikov, ktorí nás tiež obo-
hacovali a často povzbudzovali silnou horlivosťou pri budovaní Božieho kráľovstva. Boli 
medzi nimi: 

• Ralph Martin (významný laický evanjelizátor z USA);
• Wanda Półtawska (blízka spolupracovníčka sv. Jána Pavla II.);
• Randolph W. Evans, MD (lekár z Harvardskej univerzity).

Najvýznamnejšie udalosti: 
• Návštevy pápeža, dnes už sv. Jána Pavla II., veľmi ovplyvnili nielen nás seminaristov a ne-
skôr kňazov, ale celé generácie Slovákov. Pápež navštívil Slovensko trikrát: v rokoch 1990, 
1995 a 2003. Bohoslovci asistovali pri najväčších omšiach pápežovi (vo Vajnoroch, v Šaštíne 
a v Petržalke). Ďalší pápež Benedikt XVI., žiaľ, Slovensko nenavštívil, ale susednú krajinu 
áno. V roku 2009 Benedikt XVI. zavítal do Českej republiky a bohoslovci nášho seminára 
prišli za ním do Brna. 

• 23. až 24. septembra 2000 (Jubilejný rok) sa konal v Bratislave II. celoslovenský eucha-

ristický kongres. Pápež Ján Pavol II. vymenoval špeciálneho legáta, ktorý prišiel v osobe 
kardinála Franciszka Macharského – krakovského arcibiskupa.

• 17. až 18. septembra 2005 vrcholil v Bratislave-Petržalke III. celoslovenský eucharistický 
kongres. Pápež poslal naň legáta nášho kardinála Jozefa Tomka.

• 14. februára 2008 zasiahla náš seminár veľká zmena. Kardinál Jozef Tomko oznámil 
rozdelenie Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Vtedy sa 68 bohoslovcov rozdelilo a boli  
zaradení do nových diecéz (dve boli nové a tri mali upravené hranice). Ďalšie roky  
potom študovali už vo vlastných seminároch. Neskôr v sobotu 8. marca 2008 v Katedrále  
sv. Martina uviedol pápežský legát J. Em. Jozef kardinál Tomko nového bratislavského  
arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského do úradu arcibiskupa metropolitu.

• 30. decembra 2010 v Katedrále sv. Martina otec arcibiskup Stanislav Zvolenský prevzal  
od nitrianskeho biskupa relikvie sv. Cyrila, ktorý je jeden z 
patrónov našej fakulty i seminára.

• 12. decembra 2012 sa konala v aule fakulty premiéra životo-
pisného filmu s názvom 6743 o Mons. Michalovi Buzalkovi, 
ktorí nakrútili a spracovali bohoslovci.

• 7. júna 2013 sa uskutočnilo v kňazskom seminári v Badíne 
stretnutie	 bohoslovcov	 Slovenska	 s	 vtedajším	 prefektom	 
Kongregácie	pre	klérus, kardinálom Maurom Piacenzom. 

• Na jeseň v septembri roku 2015 pochodovalo hlavným mesto 
okolo 80-tisíc ľudí, ktorí sa otvorene hlásili za život od poča-
tia po prirodzenú smrť. Seminaristov síce veľa nie je, ale bolo 
samozrejmosťou, že spolu s ostatnými kráčali v tomto sprie-
vode.

• 30. septembra 2017 v areáli pri Kostole svätej 
rodiny v Petržalke slúžil svätú omšu kardinál  
Angelo Amato, vtedajší prefekt	 Kongregácie	 pre	
kauzy	svätých, pri ktorej bol Titus Zeman vyhlásený	
za	blahoslaveného.

• Seminaristi Slovenska, Čiech a Moravy sa už dlhé 
roky pravidelne stretávajú na Velehrade. Je to jed-
na z mála príležitostí na stretnutie so spolubratmi  

z iných seminá-
rov. Tradične sa tieto púte konajú v jesenných mesiacoch 
približne každé dva roky. 

• Seminaristi spolu s predstavenými chodia z času na čas 
na púte. Navštívili mnoho miest, napríklad počas cesty 
do Lúrd to bolo veľa francúzskych pútnických miest. Za-
vítali sme i do Ríma a neskôr prešli mnohými talianskymi 
pútnickými miestami.
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Biskupské vysviacky nových pastierov od 1989 vo vtedajšej Bratislavsko-trnavskej 
(neskôr Bratislavskej a Trnavskej) arcidiecéze:  

Hmotné zmeny a úpravy v našej budove:
 Počas tridsiatich rokov existen-
cie Adsumu došlo v kňazskom seminári  
k mnohým zmenám a rekonštrukciám väčším 
alebo menším ako vybudovanie spoločen-
skej miestnosti či novej seminárnej knižnice,  
ktorá nesie meno emeritného pápeža   
Benedikta XVI. Bohoslovci sa presunuli 
z Prepoštského paláca a bývajú v budove 
fakulty. Fakultná knižnica sa v roku 2011 
presťahovala do vynovenej budovy na 
Kapitulskej ulici a neskôr bola zrekonštruo- 
vaná historická zborovňa. Zásadné zmeny nastali po roku 2013. Vtedy bola podpísaná  
dohoda medzi vtedajším rektorom Univerzity Komenského v Bratislave prof.	RNDr.	Karo-
lom	 Mičietom,	 PhD., a Arcibiskupským úradom v Bratislave, na základe ktorej nastalo  
majetkové vyrovnanie. Budova, v ktorej sídli seminár aj fakulta, prešla naspäť do vlastníct-
va Katolíckej cirkvi. Týmto krokom bolo umožnené, aby sa uskutočnili mnohé zmeny, ktoré 
spríjemnili a zlepšili podmienky na štú- 
dium teológie, ako aj kňazskú formáciu.

 V nasledujúcom období sa ob-
novila kotolňa a vymenili všetky okná 
na budove. V roku 2015 sa uskutočnila  
rekonštrukcia našej auly, ktorá dosta-
la pomenovanie po pápežovi Benedi- 
ktovi XVI. Od sedemdesiatych rokov 
minulého storočia bola v seminári kaplnka  
v podzemných priestoroch Prepoštského 

paláca. Dňa 21. mája 2015 bola požehnaná nová kaplnka a v nej konsekrovaný nový 
oltár. Táto kaplnka sa už nachádza v budove seminára a fakulty (namiesto učebne č. 120 

– tzv. „päťka“) a ponechala si titul z predchádzajúcej, teda Kaplnka sv. kríža. V apríli 2017 
z iniciatívy otca prefekta Milana Puškara a pomocou seminaristov vznikli v seminári 
návštevné miestnosti, ktoré dodnes slúžia rodinám, blízkym a priateľom, keď nás prídu 
pozrieť. Podobne si seminaristi opravili posilňovňu a spoločenskú miestnosť. V roku 2018 
bola zrekonštruovaná vrátnica a vstup do budovy, čím sa zvýšila úroveň a zlepšil dojem 
zo vstupu do budovy. Z iniciatívy dekana Vladimíra Thurza bolo obnovené vybavenie všet-
kých učební fakulty na začiatku tohto akademického roka novými lavicami a informačno- 
komunikačnými prostriedkami. Od októbra 2018 prebiehajú rekonštrukčné práce na oprave 
fasády budovy. Tento rok sa uskutočnila rekonštrukcia rektorátu KSCM a z iniciatívy otca 
prefekta Pavla Mikulu bola obnovená podzemná miestnosť, určená pre športové aktivity.  
V lete 2019 by mala prejsť generálnou rekonštrukciou aj jedáleň bohoslovcov.

 Mnoho vecí či priestorov sa zmenilo, no jedna skutočnosť sa nezmenila, a tá sto-
jí za zmienku. Corpus (vyobrazenie Ježiša Krista na kríži), ktorý bol v bývalej kaplnke od 
minulého storočia, bol prenesený a inštalovaný v novej kaplnke. Toto vyobrazenie Krista bo-
lo svedkom mnohých vysviacok počas komunizmu a priam tisícok modliacich sa bohoslov-
cov, ktorí pred ním kľačali. Túto skutočnosť môžeme chápať symbolicky a najmä teologicky. 

Všetko okolo nás sa mení, ale my musíme hľadieť 
na toho, ktorý je nemenný a nepodlieha zmene, 
našim mienkam a názorom. Tak ako ho-vorí List 
Hebrejom: „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes  
a naveky!“ (Hebr 13, 8) 

Spracoval	Ján	Selecký	s	konzultáciou	
predstavených	seminára	a	fakulty	

i	kňazov	v	pastorácii

Zdroj:	kroniky	KSCM,
archív	časopisu	Adsum	a	RKCMBF	UK

tkkbs.sk,	kbs.sk,	frcth.uniba.sk,	kscm.sk,	minfa.sk
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 Sestry premonštrátky sú akousi neoddeliteľnou súčasťou nášho seminára. Zakla-
dateľom rehole premonštrátov bol svätý Norbert, ktorý v roku 1120 založil v severnom Fran-
cúzsku prvý kláštor. Charizma rádu by sa dala vyjadriť troma slovami – koinonia (spoločen-
stvo), liturgia (oslava Boha) a martyria (svedectvo). 

 Sestry pôsobili najprv na území Čiech, kde bol v roku 1902 založený prvý kláštor  
a utvorila sa kongregácia. Nové povolania zo Slovenska prichádzali do Čiech a v období 
rozdelenia republiky sestry prišli na Slovensko do Vrbového k otcovi biskupovi Jantauscho-
vi. Dnes sestry pôsobia v Bratislave, v Nitre na biskupskom úrade, v Trnave a vo Vrbovom.  
V Trnave sa nachádza generálne a provinciálne stredisko a vo Vrbovom majú sestry hlavný 
kláštor. V súčasnosti na Slovensku pôsobí okolo 80 sestier. 

 Do kňazského seminára v Bratislave prišli sestry v čase, keď sa presúval z Trna-
vy do Bratislavy. Bolo to v 50. rokoch minulého storočia, v období totalitného režimu. No 
počas totality museli sestry seminár na istý čas aj opustiť. Služby, ktoré inak zabezpečovali  
sestry, vykonávali v tom čase civili. V roku 1968 sa sestry opäť vrátili do seminára a pôsobia 
tu až dodnes. Jedna z nich, sr. Hroznatka, v rozhovore uviedla, že ona prišla do seminára  
v roku 1976. 

 Počas týchto rokov pôsobenia sestry zabezpečovali kuchyňu, upratovanie, kan-
celáriu, dovážanie stravy, pranie a rôzne iné služby. Túto pomoc sestry vnímali ako službu  
bohoslovcom a kňazom, čo bolo pre nich aj veľkým obohatením. 

 Za ten čas nastalo v seminári veľa zmien. Zmenilo sa materiálne zabezpečenie,  
vystriedalo sa tu veľa generácií bohoslovcov, ale sestry premonštrátky tu boli stále. Zažili 
aj výmeny viacerých predstavených seminára, ktorých, ako uviedli, vždy vnímali ako akýsi 
vzor pre formujúcich sa bohoslovcov. 

 Tak ako počet bohoslovcov v seminári klesá, tak klesá aj počet nových povolaní  
do rehole premonštrátok. Na Slovensku už istý čas nemali žiadne povolanie. V komunite 
v americkom štáte Kalifornia ešte povolania majú a formujú sa tam kandidátky a juniorky, 
novicky však zatiaľ nemajú ani tam. 

 Sr. Hroznatka si spomína, že v období, keď ona vstupovala do rehole, sestry často 
chodili do jej rodnej dediny, do Vyšných Ružbách, na liečenie do kúpeľov. Veľmi ju zaujal  
a oslovil odev sestier, ktorý bol tmavomodrý s bielym závojom. Do noviciátu vstúpila  
v roku 1970 hneď po ukončení základnej školy. Svoj noviciát začala 
v Čechách, v Litoměřiciach, a neskôr pôsobila v Skalici a vo  
Vrbovom. V Čechách mala obliečku a sľuby. Pracovala tam 
v ústave pre deti, ktoré spravovali sestry premonštrátky. 
 Potom päť rokov pôsobila v Skalici a v roku 1976  
prišla do seminára. V spomínaných rokoch, keď  
museli sestry opustiť seminár (1980 – 1983),  
pracovala v detskej nemocnici ako upratovačka. 
 Po troch rokoch sa do seminára vrátila a to  
v roku 1996 do nitrianskeho a v roku 2003 sa do 
bratislavského seminára, kde odvtedy pôsobí. 

 V čase, keď sr. Hroznatka prišla do 
seminára, tu pôsobilo 13 sestier. Po páde tota-
lity sestier pribudlo, a tak ich tu bolo 20. Dnes  
v seminári pôsobia tri sestry. 

 Sestrám veľmi pekne ďakujeme za 
ich službu, ktorú pre nás s láskou vykonávajú, 
a prajeme im veľa síl a Božích milostí do ďal-
šieho pôsobenia.

Viktor Varga
s	konzultáciou	sr.	Hroznatky

Príbeh 
našich 
sestričiek
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Pri príležitosti 30. výročia časopisu ADSUM prinášame rozhovor s osobami, ktoré sú  
akýmisi „piliermi“ seminárneho života – s otcom rektorom Mons. Danielom Ižoldom  
a s otcom špirituálom Alexandrom Knorrom.
 
Drahý otec rektor, už istý čas pôsobíte tu, v kňazskom seminári, ako rektor. Ako by ste zhod-
notili toto obdobie?
 Počas môjho pôsobenia v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda ovplyvnili život  
v seminári viaceré dôležité zmeny. Najvýznamnejšou bolo nové rozdelenie rímskokatolíckych 
diecéz na Slovensku v roku 2008. Následkom tejto zmeny viacerí bohoslovci odišli do nitrian- 
skeho a badínskeho seminára. Počet bohoslovcov v bratislavskom seminári výrazne kle-
sol. Jedným z dopadov tohto stavu bolo i to, že kým v minulosti špecifickými úlohami bola 
poverená časť bohoslovcov, v súčasnosti má každý nejakú službu v seminári. Menší počet 
však umožnil i vytvorenie rodinnejšej atmosféry v spoločenstve seminaristov. V posledných 
rokoch narástol počet podujatí na fakulte i v seminári, na ktorých majú svoju účasť aj semi- 
naristi. Prostredníctvom zaujímavých prednášok a stretnutí so vzácnymi hosťami môžu 
získať podnety na intelektuálny rast a formáciu.

Tento rok oslavuje náš časo-
pis Adsum 30. výročie. Počas 
rokov vášho pôsobenia ako  
rektora kňazského seminára sa 
na mieste šéfredaktorov a redakto- 
rov časopisu vystriedalo zopár ľudí.  
Ako by ste opísali tento časopis pri spät-
nom pohľade? Čo sa v ňom vplyvom 
výmeny viacerých generácií bohoslovcov 
zmenilo, vylepšilo alebo prípade zhoršilo?
 Šéfredaktori i redaktori sa snaži-
li každý originálnym spôsobom vložiť do 
časopisu to, čo im bolo zvlášť blízke, alebo 
sa im javilo ako dôležité. Tým sa menila  
i tvár časopisu. Časopis vždy prinášal nie-
len informácie o živote bohoslovcov, ale  
i hodnotné zamyslenia či rozhovory. Mys-
lím, že posun v predchádzajúcom období 
nastal v tom, že sa začali častejšie objavovať 
svedectvá jednotlivých bohoslovcov a viac 
pozornosti v časopise sa venovalo i duchov-
nému životu. Publikujúci sa snažia osloviť 
čo možno najširšie spektrum čitateľov.

Drahý otec špirituál, ako by ste zhodnotili 
čas, ktorý ste doteraz strávili v seminári v tejto službe? 
 Na zhodnotenie času človek potrebuje asi určitý odstup. Zdá sa mi, že čas strávený  
v seminári ubieha veľmi rýchlo. Možno je to dané aj denným programom a jeho usporiadaním. 
Zvlášť si beh času uvedomujem, keď stretám kňazov, ktorých si pamätám ešte z prijímacích 
skúšok do seminára a na fakultu, a dnes už viacerí z nich sú farári. Samozrejme, na vnímanie 
času majú vplyv aj mnohé iné faktory. Uvedomujem si, ako mi Pán poslal a posiela do života 
mnohých ľudí. Ďalších, mne drahých, si za posledné roky povolal k sebe. Do toho prichádza 
aj vývoj v celej spoločnosti i v Cirkvi. A ako sa zmenili bohoslovci? Povedané slovami sv. Jána 
Pavla II., nové generácie kandidátov kňazstva sú iné ako ich bezprostrední predchodcovia. Nie, 
nie sú horší, jednoducho sú iní, čo je aj prirodzený vývoj. Mnohí sú nadaní v toľkých oblastiach,  
že len ticho žasnem a teším sa, ako rozvíjajú talenty, ktoré dostali od Boha. 

Vieme, že ste boli tu v seminári (ako študent) v čase, keď časopis vznikal. Ako si spomínate 
na toto obdobie? 
 Veľmi dobre si spomínam na mimoriadne vydanie, keď som v roku 1994 nastúpil do 
seminára. Náš špirituál a terajší rektor Kňazského seminára v Nitre Mons. Marián Dragúň 
vtedy napísal úvodník do časopisu a nadpis bol: LUMEN 2000. Písal o nás, vtedajších 

U PREDSTAVENÝCH
NA KOBERCI



 Spomínam si, že keď som bol mladší, naj-
radšej som mal slávenie Vianoc, ale po rokoch som 
si ešte viac obľúbil slávenie Veľkej noci, najmä veľko-
nočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvsta-
nia, ktoré je žiarivým vrcholom celého liturgického 
roka. Je to preto, že Kristus uskutočnil dielo ľudského 
vykúpenia a dokonalého oslávenia Boha predovšetkým 
svojím veľkonočným tajomstvom, v ktorom svojou smrťou 
zničil našu smrť a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život. 

 Sú to veľmi milé dni s bohatou liturgiou, plnou hlbokých a krásnych symbolov, na 
ktorú sa môžeme právom tešiť, keď sa aj viac stretávame so spoločenstvom veriacich; sú to 
dni okrášlené ľudovou zbožnosťou, ako je pôst v rodinách, návšteva „Božieho hrobu“, po-
hostenie šunkou a koláčmi po veľkonočnej vigílii, výzdoba príbytkov symbolmi Veľkej noci, 
šibačka a tak ďalej. A sú to aj dni, keď si nájdeme viac času na blízkych ľudí v radostnej nála-
de Kristovho zmŕtvychvstania.

 Čas štyridsaťdňového Pôstu, veľkonočné trojdnie a nasledujúce dni veľkonočného 
obdobia až do Turíc, keď zavŕšime tento posvätný čas slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, 
je a má byť aj časom duchovného prehĺbenia - zblíženia sa s Bohom a ľuďmi. 

 Ježiš nás pozýva rozjímať nad jeho umučením a milosrdnou láskou slovami, ktoré 
počula svätá Faustína: „Hľaď a zahĺb sa do môjho umučenia.“ „Dcéra moja, tvoje spolucíte-
nie je pre mňa úľavou. Tvoja duša nadobúda zvláštnu krásu, keď rozjímaš o mojom umučení.“ 

„Rozjímaj často o mojom utrpení, ktoré som pre teba znášal, a nič sa ti nebude zdať veľkým, 
čo tým trpíš pre mňa. Najviac sa mi páčiš, keď rozjímaš o mojom bolestnom umučení.“ Teda 
sme pozvaní viac sa v týchto dňoch stretávať s Bohom vo svojom srdci, rozjímajúc o Ježi-
šových mukách, nielen telesných, ale ešte viac o jeho citovom a duchovnom umučení. Tak  
lepšie pochopíme aj jeho lásku, s akou to podstúpil.

 Keď svätý František z Assisi trávil mnoho času pred krížom a zamiloval sa do Ukri-
žovaného, rozjímal o Ježišových bolestiach, zatúžil prežiť aj on aspoň kúsok tej bolesti, kto-
rú prežíval Ježiš na kríži, ale aj tú nesmiernu lásku, ktorú vtedy cítil ku hriešnikom. Ježiš mu 
splníl túto túžbu – na vrchu La Verna pri modlitbe vidíl Ukrižovaného, pocítil náhle prudkú 
bolesť z piatich rán – stigiem, ktoré sa zjavili na jeho tele, ale súčasne pocítil aj nesmiernu 
lásku, ktorá prenikla jeho celé srdce. 

 Kiežby sme aj my okúsili v týchto dňoch aspoň trochu z oboch týchto hnutí srdca  
a naše srdce zostalo o čosi viac zranené láskou k Ježišovi a patrili sme k hlúčiku verných, 
ktorí stoja pri ňom, aj keď je na kríži, a ktorí ho stretávajú ako Zmŕtvychvstalého.

Ján	Otruba	OFMCap
špirituál	seminára

prvákoch, a starších bohoslovcov povzbudzoval, aby 
nám boli dobrým príkladom. A prečo LUMEN 2000? 
Pretože predpokladaný koniec nášho štúdia bol  
v roku 2000, v Jubilejnom roku. 
Obdobie, keď som vstúpil do seminára, bolo veľmi 
dynamické. Cirkev zrazu mala možnosti, ktoré boli do- 
vtedy nemysliteľné. Vznikali nové katolícke vydavateľ- 
stvá ako Lúč či Dobrá kniha. V seminári nás bolo vyše 
130. Ako prvák som bol pri tom, keď náš duktor Stan-
ko Križan začal so staršími bohoslovcami pripravovať 
projekt MinFa. Keďže v tom čase ešte nebol dostupný 
internet, tlačený časopis Adsum predstavoval dôležitý 
komunikačný kanál medzi seminárom a najmä far-
nosťami. Na bohoslovecké roky si celkovo spomínam 
ako na jedny z najkrajších chvíľ v mojom živote. 
Odvrátenou stránkou bola spoločenská situácia. Vzni-
kali politické napätia, pribúdali nezamestnaní, bezdo-
movci, čo bolo predtým nemysliteľné, začali sa zvi-
diteľňovať sekty, predaj drog, rozmach pornografie, divoká privatizácia, mafiánske praktiky. 

Teraz pôsobíte aj ako cenzor časopisu Adsum. 
Ako by ste zhodnotili časopis po obsahovej strán-
ke? Ako sa zmenil v porovnaní s ročníkmi, ktoré 
vychádzali za vašich študentských čias? 

V minulosti bol časopis skôr zameraný interne, 
na výmenu myšlienok medzi bohoslovcami. 
Postupne sa stal prostriedkom komunikácie 
medzi seminárom a veriacimi, najmä vo far-
nostiach. Viaceré články začali byť určené 
primárne im. V minulosti bohoslovci pub-
likovali v časopise aj poéziu, zdá sa mi, že  
v posledných rokoch išla úplne dostratena, čo 
je škoda. Na druhej strane, odborná úroveň 
mnohých článkov je vyššia ako v minulosti. Je 
to dané aj oveľa lepším prístupom k odbornej 
teologickej literatúre. Grafická úroveň časopi-
su je s minulosťou neporovnateľná. Samozrej- 
me, veľký zlom znamenalo vstúpenie  
Adsumu na web. 

Ďakujeme našim predstaveným za rozhovor. 
Prajeme im veľa síl do nasledujúcich rokov 
pôsobenia v našom seminári.

Viktor Varga

Pôstne
zamyslenie

33



 V sobotu 2. marca sa bohoslovci  
a predstavení seminára, spolu so sestričkou  
Hroznatou, zúčastnili na diakonskej vysviac- 
ke v Kostole svätého Gorazda vo Vrbovom. 
V slávnostnej svätej omši trnavský arcibi- 
skup Mons. Ján Orosch vysvätil nášho 
spolubrata dp. Petra Juhása. Peťo bol  
v našom seminári do roku 2017, keď bol  
poslaný na štúdiá do Ríma. 
 Otec arcibiskup nám vo svätej omši 
pripomenul úlohu diecézneho kňaza i diako-
na: máme byť ako tí, ktorí pozbierajú, čo os-
talo po žencoch. Ich práca je možno náročnej-
šia a menej viditeľná ako práca tých, ktorí sú  
v prvom rade, no nie menej dôležitá.
 Prajeme nášmu novému diakonovi, 
aby mu Pán na príhovor svätého Gorazda 
pomáhal v diakonskom a kňazskom živote, 
aby dosiahol svätosť vo svojom povolaní.

Tamás Pammer

Diakonská 
vysviacka
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Požehnanie príbytkov
 Nas sviatok Krstu Krista Pána, 13. ja-
nuára, naši otcovia spirituáli a dvaja z diako-
nov vykonali požehnanie príbytkov. Začali sme  
v seminárskej kaplnke a následne sme prešli  
všetky miestnosti budovy: učebne, izby, kuchyňu, 
ale aj miestnosť redakcie Adsum. Pokračovali 
sme v budove oproti, v Prepoštskom paláci. Tu 
boli požehnané aj izby sestier premonštrátok.  
Napokon sa slávnostný sprievod s kadidlom, 
svätenou vodou, kriedami a spevom vrátil do  
Kaplnky svätého kríža, kde sme obrady dokončili.
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Športy v seminári
  Prvé mesiace kalendárneho roka sú  

v našom spoločenstve vždy trocha iné ako 
tie ostatné. Zima a skúškové obdobie iste 
majú svoje náročné stránky, no dávajú 
možnosť aj na aktívny oddych, teda i na 
niektoré športy.

    Niekoľko dní po vianočnej praxi sa otváracím zápasom o. rektora Daniela Ižolda a špirituála 
Alexandra Knorra začal celoseminárový turnaj v stolnom tenise. V štyroch skupinách bojovali 
všetci naši predstavení, asi polovica seminára a sestra Pia od našich premonštrátok. Na usku-
točnenie tohto turnaja, ale aj budúcich zápasov, sme trocha prispôsobili seminár: premaľovali 
sme jednu miestnosť a kúpili sme nový pingpongový stôl. Okrem toho si niektorí z nás vyskú-
šali aj iné športy. Začiatkom februára skupina bohoslovcov navštívila štadión v Hamuliakove  
a zahrali si hokej. Iná skupinka sa zase vybrala na preteky na motokárach.
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100 rokov s  Amosom

   Bratia prváci tento rok začali svoj výlet o pár 
dní neskôr. Oni sa totiž predtým zúčastnili na 
duchovných cvičeniach v Kremnických Baniach  
s P. Petrom Vicianom OFMCap. Po týchto dňoch 
však aj oni mali možnosť oddychu v dedine Telgárt.  
Spoločenstvo s nimi tvoril pán prefekt Pavol  
Mikula a prvácky duktor Marek.

  Druháci boli ubytovaní v Zuberci, neďaleko  
Roháčov, s pánom kaplánom Milanom Cehlári-
kom. Počas tohto týždňa naši bratia navštívili aj 
Poľsko i niektorých spolubratov z iných ročníkov, 
nachádzajúcich sa v okolí.

   Tretí ročník si už tretí raz vybral to isté miesto 
na výlet: Terchovú. Túto faru spravujú rehoľníci  
zo Spoločnosti Božieho slova (verbisti), aj ubytova-
nie bolo u nich. Z Kysúc však tretiaci niekoľkokrát 
prešli na Oravu, na Kubínsku hoľu či k známym 
v okolí. Ani turistika však nechýbala z programu, 
prešli nádhernými Jánošíkovými dierami. Celý  
týždeň s nimi trávil vdp. Lukáš Blažo.

  Spolubratia z piateho a šiesteho ročníka si ten-
to rok urobili spoločný výlet do Blatnice. V týchto 
dňoch ich navštívili až dvaja kňazi: Mons. Jozef 
Jančovič a vdp. Dominik Poláček. V okolí Martina  
naši bratia chodili lyžovať, bežkovať, ale aj na pre-
chádzky.

  Tento rok štvrtáci strávili týždeň po zim-
nom skúškovom období v maličkej nádhernej  
dedinke s názvom Štefanov nad Oravou. Pridali 
sa k nim aj bratia z pastoračného ročníka, Dávid 
Zahradník a Michal Šramko. Svoj čas im venoval 
aj pán farár Róbert Ťapušík, s ktorým slúžili sväté 
omše v kostolíku s veriacimi, keďže miestny pán  
farár bol v nemocnici po lyžiarskom úraze. 

prvý ročník

druhý ročník

tretí ročník

Ročníkové výlety

štvrtý ročník

piatý a šiesty ročník

Keďže súčasťou univerzity je aj naša Rímskokatolícka cyri-
lometodská bohoslovecká fakulta, tak do osláv storočnice 
univerzity sme sa zapojili aj my seminaristi. Niektorí z nás 
sprevádzali návštevníkov Dňa otvorených dverí v Kaplnke sv. 
kríža a v Aule Benedikta XVI.

Prvý rektor Univerzity Komenského, prof. Kristi-
án Hynek, a minister s plnou mocou pre správu 
Slovenska Dr. Vavro Šrobár predniesli dňa 9. 12. 
1919 v priestoroch dnešnej seminárskej kaplnky 
inauguračné príhovory. Vtedy sa na tomto mieste 
nachádzala tzv. Malá aula univerzity. Súčasná 
aula našej fakulty kedysi slúžila ako tzv. Veľká 
aula univerzity. Ďalší naši seminaristi sa spolu 
s niektorými seminaristami z Nitry zapojili aj do 

Športového dňa univerzity súťažením vo futbale, florbale, bedmintone, ale aj v stolnom fut-
bale. Práve v stolnom futbale si odniesol náš seminarista Pavol Reisel cenu pre víťaza tohto 
turnaja!

   Premýšľaš nad smerovaním svojho života  
alebo o duchovnom povolaní? Potrebuješ poradiť? 
   Príď na duchovnú obnovu do kňazského  
seminára do Bratislavy! Kedy? 3. - 5. máj 2019.
Prihlásiť sa môžeš na www.minfa.sk

Pozývame ťa



OBJEDNÁVKA ČASOPISU (ročník  XXXI.)
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, prosím,  

do dvoch týždňov od doručenia.

 Na záver tohto mimoriadneho čísla by sme sa chceli poďakovať aj vám, 
milí čitatelia. Ďakujeme, že prejavujete záujem o život bohoslovcov a o naše 
aktivity. Tiež za vašu podporu, či už za materiálnu, alebo duchovnú. Ubez-
pečujeme vás o svojich modlitbách.

 Ako posledný „darček“ v rámci našej oslavy sme sa rozhodli zverejniť 
celý archív Adsumu, od prvého čísla prvého ročníka až po toto mimoriadne 
číslo. Podarilo sa nám digitalizovať aj prvé ročníky, písané na písacom stroji,  
a v spolupráci s našimi bývalými aj aktuálnymi správcami webov sme to uloži-
li na stránke www.adsum.sk.

 Zároveň povzbudzujeme aj vás, čo ešte nie ste predplatiteľmi Adsumu, 
aby ste sa nimi stali. Môžete tak urobiť vyplnením formulára pod týmto tex-
tom a poslaním na adresu seminára. Tešíme sa na váš záujem!

Tamás Pammer
šéfredaktor

SLOVKO NA ZÁVER




