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Editoriál

V živote každého človeka sú momenty, keď rozmýšľa kam smeruje jeho
život. Uvažuje nielen o zmysle, ale aj o jeho naplnení na tomto svete.
V dejinách sme svedkami toho, ako človek dokáže zúrodniť svoju prácu
pomocou blížnym, obetou samého seba pre druhých, odovzdaním svojho
života do rúk Boha, do rúk svojho Stvoriteľa. Môže sa nám zdať, že takýto
život nie je pre nás, ale len pre kňazov či ľudí zasvätených Bohu.
A čo príklady rodičov, lekárov, dokonca
detí, ktoré sa svojím postojom a vierou pripodobňovali dokonalosti
života? Oni boli iní ako sme
my?
Na každom z nás je
položená ťarcha kríža, na
každom z nás je položená
zodpovednosť za to, čo
konáme a ako to konáme.
Na každom z nás je rozhodnutie sa pre dobro. Na
každom z nás je odpovedať
na jeho otázku. Stačí len
povedať „áno“ alebo „nie“.
Nikto to za nás neurobí. Nik
za nás neprejaví lásku rodičom,
nik za nás neprejaví lásku k trpiacemu. Nikto za nás neodpovie na
evanjeliové posolstvo: „bol som hladný a
dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili
ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma;
bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste
urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“(Mt
2,35-36,40)
Musíme to byť my, kto bude dávať príklad života. Buďme teda povzbudení príkladom svätých a darujme seba pre druhých ako to robili aj oni.

Seminárny denník

Deň za dňom ...
Michal Pavlík
Foto:Stanislav Vinter, Lukáš Grobár, Pavol Harakaľ

Aj v tomto roku sme mali dostatok príležitostí spolupracovať s Božou milosťou a tak vás
v nasledujúcich riadkoch chceme pozvať k nahliadnutiu do nášho seminárneho života v období od
začiatku kalendárneho roka po sviatky Zmrtvýchvstania nášho Pána Ježiša Krista. Nech sa páči ...

17. január 2012 Požehnanie príbytokov
Ako každý rok, tak aj v tomto naši otcovia
špirituáli požehnali príbytky bohoslovcov,
predstavených a kňazov bývajúcich v
budove seminára. Toto požehnanie je
v prvom rade výzvou, aby okrem stien,
ktoré nás obklopujú, boli požehnaním
pre tento svet a naše životy. Ako rodina
bývajúca pod jednou strechou sme sa teda
modlili za seba navzájom, aby aj naďalej v
našom dome prebývala milosť, pokoj a bratská
láska.

s m e
sa
otvárali pôsobeniu Ducha Svätého.

20. - 22. január 2012 Duchovná obnova
Prvú duchovnú obnovu tohto roka viedol
otec Dušan Lukáč. Úvodná prednáška sa niesla v
znamení ekumenizmu. Exrecitátor pripomenul,
aby sme sa nehanbili za našu identitu, no zároveň
tolerovali iných. Druhá prednáška upozornila
na skutočnosť, že kňaz je alter Christus, ktorý
má neustále konať Božie dielo. V záverečnej
prednáške nás exrecitátor povzbudil, aby

22. január 2012 Štvrté výročie konsekrácie
kaplnky
Nedeľu 22. januára sme oslávili štvté výročie
konsekrácie seminárnej kaplnky. Slávnostnú
svätú omšu celebroval pomocný košický biskup
Stanislav Stolárik. V homílii nám pripomenul
dôležitú úlohu, na ktorú nemáme zabúdať počas
našej formácie, aby sme boli Boží, teda mali
Božieho Ducha.

neustále

17. – 19. február 2012 Duchovná obnova
Aj druhú tohtoročnú duchovnú obnovu
viedol otec Dušan Lukáč. V úvode nám
pripomenul dôležitosť Božieho Slova. Je
nevyhnutné, aby sme v ňom hľadali Božiu
múdrosť a Jeho dotyk. Ak prestaneme
vnímať dotyky Boha, nahradíme ho svojimi
predstavami. Preto každý náš deň, ba aj celý
život má byť neustálou modlitbou, aby sme
tak rozvíjali svoj vzťah ku Kristovi.
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Seminárny denník

obnovu pre celý seminár viedol opäť duchovný
otec Dušan Lukáč. Adresoval výzvy k posilneniu
nášho povolania pre život v seminári a pre
neskorší každodenný život kňaza v pastorácii.

24. – 26. február 2012 Víkendové stretnutie
nultého ročníka
Ako po minulé roky aj tento rok nás navštívili
chlapci, ktorí pocítili v sebe Božie volanie.
Víkendové stretnutie ,,nulťákov“ im malo
pomôcť trochu spoznať náš život v seminári.
Začínali piatokovými vešperami a končili
nedeľným obedom. Medzitým im starší chlapci aj
predstavení ponúkli pestrý program.

19. marec 2012 Kandidatúra seminaristov
Košickej arcidiecézy
Na slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, sa
v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho
uskutočnila kandidatúra na diakonské a
kňazské svätenie bohoslovcov piateho ročníka
z Kňazského seminára sv. Karola Boromejského
v Košiciach. Slávnostnú svätú omšu celebroval
Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup.
Kandidátov otec arcibiskup povzbudil k
vytrvalosti počas bezprostrednej prípravy na
prijatie diakonátu a neskôr aj kňazstva. Nech
sv. Jozef, vzor otcov, oroduje aj za tých, ktorí sa
majú stať duchovnými otcami.

27. február 2012 Čajový večer s o.
Jozefom Štofejom
Pondelok 27. februára náš kňazský seminár
navštívil otec Jozef Štofej. Svojím životným
príbehom vydal krásne svedectvo šťastného
kňazstva. Poukázal na dôležitosť modlitby,
pokory a vytrvalosti aj v najťažších skúškach,
v ktorých máme svoje starosti a trápenia
odovzdať Bohu. Zároveň nás povzbudil, aby
sme sa nebáli prekážok dnešnej doby, ale s
dôverou naďalej putovali k svojmu cieľu.

16. – 18. marec 2012 Duchovná obnova
Na začiatku pôstneho obdobia sme prežívali
dni stíšenia a vnútorného sústredenia. Duchovnú

5. apríl 2012 Omša svätenia olejov a
odchod na prázdniny
V deň, keď si pripomíname ustanovenie
kňazstva Pánom Ježišom, kňazi Košickej
arcidiecézy a samozrejme aj my, bohoslovci,
sme sa stretli spolu s naším otcom arcibiskupom
Mons. Bernardom Boberom na slávnostnej
svätej omši svätenia olejov. Po skončení sv.
omše sa pre nás začínajú krátke prázdniny,
počas ktorých si spoločne s celou Cirkvou
pripomenieme ustanovenie Eucharistie, smrť
Pána Ježiša a v nedeľu zaspievame slávnostné
Aleluja! na oslavu zmŕtvychvstania nášho Pána.

Borome
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Rozsievanie nádeje
Lukaš Durkaj
foto: internet

V období prelomu rokov a prvé mesiace roku 2012 patrili vo svetovej Cirkvi k veľmi dôležitým
pre jej budúcnosť. Možno to vnímať aj na dvoch diametrálne odlišných podujatiach pápeža
Benedikta XVI., ktorými boli návšteva afrického Beninu a kreovanie nových „kniežat Cirkvi“.
Po druhýkrát počas svojho pontifikátu pápež
navštívil africký kontinent. Na apoštolskú cestu
do Kamerunu a Angoly z marca 2009, kde
predstavil lineamenta pre špeciálnu „africkú“
synodu, nadviazal na tohtoročnú návštevu
západoafrického Beninu, ktorá sa konala 18. –
20. novembra 2011. Tentoraz africkým národom
priniesol plod spomínanej synody v podobe
postsynodálnej apoštolskej exhortácie Africae
munus (Africký záväzok). Výber tejto krajiny
nebol náhodný. Aj keď sa jedná o jeden z
najchudobnejších štátov na svete, tento maličký
kúsok „čierneho kontinentu“ sa môže pochváliť
viacerými osobnosťami či skutočnosťami
dôležitými pre univerzálnu Cirkev.
V minulom roku si Benin pripomenul 150.
výročie príchodu prvých misionárov a 40 rokov od
nadviazania diplomatických vzťahov so Svätou
stolicou. K faktu výberu destinácie pápežskej
návštevy však okrem stabilnej politickej situácie
prispela aj osoba zosnulého kardinála Bernardina
Gantina, ktorý v rokoch 1984 – 1998 zastával veľmi
významnú pozíciu prefekta Kongregácie pre
biskupov. Tento Beninčan bol medzi kardinálmi
tak rešpektovaný, že dokonca predchádzal
súčasného pápeža v úlohe dekana kolégia
kardinálov. To, že sú Beninčania na svojho rodáka
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hrdí bolo badať hneď od začiatku, keď lietadlo
so Svätým Otcom pristálo na letisku v hlavnom
meste Cotonou, ktoré je pomenované práve po
kardinálovi Gantinovi. Na svojho dávneho priateľa
si pápež Ratzinger neskôr osobitne spomenul,
keď navštívil jeho hrobky, ktorá sa nachádza v
kaplnke najstaršieho seminára západnej Afriky
v meste Ouidah. Toto stredisko katolíckej Cirkvi
navštívil pápež na druhý deň po príchode do
krajiny, v sobotu 19. novembra, po oficiálnych
návštevách vládnych predstaviteľov v hlavnom
meste. Miestom najdôležitejšieho momentu

návštevy sa v sobotu na obed stala bazilika
Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Ouidah,
kde bola slávnostne podpísaná postsynodálna
exhortácia určená pre africký kontinent. Táto
návšteva vyvrcholila stretnutím Svätého Otca
s africkými deťmi v sobotu večer a slávnostnou
nedeľnou omšou na „Štadióne priateľstva“ v
Cotonou. V príhovoroch vyzval pápež hlavne
afrických politikov, aby nebrali ľuďom nádej a
spravodlivým spravovaním štátov viedli občanov
k prosperite a spokojnosti. Viackrát pri tom

Život Cirkvi

spomenul, že Cirkev pokladá Afriku za kontinent
nádeje, keďže sa jedná o miesto s najrýchlejším
vzrastom počtu kresťanov na svete.
Ďalšia časť sveta, ktorá sa teší momentálnej
pozornosti pápeža je Amerika, a to hneď z
viacerých dôvodov. Hlavným impulzom radosti
je zverejnenie zámeru apoštolskej cesty do
Mexika a na Kubu v marci tohto roku. Jedná sa
o veľmi dôležitú misiu so silným posolstvom,
keďže obidve krajiny sú sužované spoločenskými
neduhmi drogových vojen, resp. komunistickou
vládou. Úmysel navštíviť tieto krajiny potvrdil
pontifikát 12. decembra 2011, kedy sa na celom

svete slávi spomienka Guadalupskej Panny Márie,
ktorá je patrónkou amerického svetadiela. Z
príležitosti tohto sviatku a 200. výročia vyhlásenia
nezávislosti viacerých latinskoamerických a
karibských krajín sa vo vatikánskej bazilike
slávila omša za účasti pápeža. V kázni vyzdvihol
dôležitosť týchto krajín, ktoré mali vždy veľmi
silný vplyv na štruktúru a teológiu v Katolíckej
cirkvi. Veľký dôvod na úsmev mali na Nový rok
aj členovia episkopálnej cirkvi v USA, ktorá je
obdobou tej anglikánskej vo Veľkej Británii. Všetci
členovia, ktorí mali túžbu vstúpiť do Katolíckej
cirkvi tak mohli urobiť ľahšie, pretože bol pre
nich zriadený personálny ordinariát Katedry sv.
Petra so sídlom v texaskom Houstone. Na čelo
bol menovaný Jeffrey Neil Steenson, ktorý sa
zriekol úradu biskupskej služby v tejto cirkvi a bol
následne vysvätený na katolíckeho kňaza.
Do konca roka sa potom konala už len jedna
mimoriadna pastoračná udalosť s pápežovou
účasťou. Bola ňou návšteva rímskej väznice Casa
Circondariale na 4. adventnú nedeľu. Touto v
poradí už druhou návštevou takéhoto zariadenia

sa Benedikt zapojil do dlhej tradície pápežov
navštevovať väznice, ktorú začal ešte bl. Ján XXIII.
Na slávnosť Zjavenia Pána prekvapil rímsky biskup
tým, že menoval 22 nových „členov rímskeho
kléru“, ktorí ak majú pod 80 rokov môžu zvoliť
jeho nástupcu. Išlo o mená nových kardinálov. Tu
sa prejavilo to, že Benedikt má na zreteli nielen
prekvitajúce cirkvi v misijných územiach, ale stále
považuje Európu za srdce kresťanstva. Medzi
nominovanými sa totiž nachádzalo až 7 Talianov.
Čo sa týka funkcie, v zozname figurovalo 10 členov
rímskej kúrie, 9 diecéznych biskupov zo sveta a
3 kňazi nad 80 rokov. Slovákom najznámejší bol
určite dominikán a pražský arcibiskup Dominik
Duka, ktorý týmto pokračuje v tradícii kardinálov
na stolci sv. Vojtecha. Medzi opomenutia hodnými
„novopečenými“ nositeľmi červeného biretu je
aj predseda Konferencie biskupov Spojených
štátov telesne robustný a vždy veselý newyorský
arcibiskup Timothy Michael Dolan či jeden z mála
slobodne pôsobiacich biskupov komunistickej
Číny, hongkonský biskup John Tong Hon.
Zaujímavosťou sú aj dvaja vyšší arcibiskupi
východných cirkví, ktoré sú zjednotené s Rímom.
Post vyššieho arcibiskupa je zriadený v tých
katolíckych východných cirkvách, kde nemožno
hlave tejto miestnej cirkvi pre rôzne politické
či náboženské dôvody udeliť titul patriarcha.
V súčasnosti poznáme štyroch takýchto
arcibiskupov, dvoch v Indii a po jednom na
Ukrajine a v Rumunsku. Na hodnosť kardinála boli
teda 18. februára 2012 na verejnom konzistóriu
povýšený aj indický vyšší arcibiskup pre syromalabarských veriacich George Alencherry a jeho
náprotivok pre veriacich byzantského

Borome
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obradu v Rumunsku Lucian Mureşan.
Rumunský arcibiskup však patrí do kategórie
nad 80 rokov a je teda kardinálom nevoličom.
Tento titul teda možno v tomto prípade vnímať
viac symbolicky, ako vyznamenanie za doterajšiu
činnosť. Do tejto kategórie „princov“, či „kniežat
Cirkvi“ najnovšie patria aj traja vyslúžilí kňazi:
leuvenský profesor cirkevných dejín Julien Ries
z Belgicka, augustinián Prosper Grech z Malty a
nemecký jezuita Karl Josef Becker. Netradičnou
zvláštnosťou je to, že prví dvaja menovaní sa
napriek vysokému veku nechali vysvätiť na
biskupov, čo im aj prikazuje kánonické právo.
Väčšina takýchto kandidátov totiž žiada u pápeža
od tejto povinnosti dišpenz.
Ale ani Slovensko neuniklo v tomto ostatnom
období pozornosti Apoštolského Stolca. 31.
januára bol menovaný a 17. marca vysvätený nový
pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef
Haľko. Dovtedy v diecéze pôsobil ako jej hovorca
a pastoračný správca maďarsky hovoriacich
veriacich v arcidiecéze. V deň jeho menovania
bol na uprázdnený stolec benátskeho patriarchu
menovaný aj Francesco Moraglia, predtým
pôsobiaci ako biskup diecézy La Spezia–SarzanaBrugnato. Ide o významný post v cirkvi, ktorý
bol vakantný od minuloročného „preloženia“
dovtedajšieho patriarchu Angela kardinála Scolu
za arcibiskupa najväčšej diecézy v Taliansku, do
Milána. V západnom latinskom obrade poznáme
v súčasnosti tri biskupské sídla, ktoré boli kvôli
historickému významu v priebehu dejín povýšené
na sídla patriarchov. Jedná sa o arcibiskupov
Jeruzalema, Lisabonu a Benátok. Na dôvažok
treba pripomenúť, že s týmto severotalianským
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biskupským stolcom sa tradične spája kardinálska
hodnosť a že značný počet jeho správcov sa
neskôr stal pápežom. Naposledy sa tak udialo s
Jánom Pavlom I. Zaujímavým faktom o novom
patriarchovi, pochádzajúcemu z Janova, je to že
ako biskup svojej predošlej diecézy počas záplav
v regióne požiadal predstavených seminára, aby
vyslali na pomoc aj bohoslovcov s odôvodnením,
že „takéto udalosti sú školou života,“ a „pomáhajú
nám byť viac ľuďmi. Sú dôležité pre ich formáciu
– našou úlohou je byť uprostred ľudí,“ ako sa
vyjadril pre novinárov.
Neposledne teba pripomenúť aj bolestné
stránky života Cirkvi. Bohužiaľ sa v dnešnej
dobe rozmohol vždy prítomný fenomén
prenasledovania kresťanov, ktorého otrasným
príkladom je aj minuloročné vianočné
vyvražďovanie v severnej Nigérii. Tamojšie
napätie medzi chudobným moslimským severom
a bohatším kresťanským juhom pokračovalo aj
oficiálnou výzvou islamských radikálov, aby sa
kresťania zo severu stiahli na juh. Mnohí tak boli
nútení, aby sa pre bezpečnosť svojich rodín vydali
preč a pripojili sa k masovému exodu. Podobné či
iné negatívne situácie stále zažívajú v posledných
dňoch aj kresťania v iných moslimských krajinách
(Pakistan, Egypt, Sýria) a dlhodobo v krajinách
komunistickej diktatúry (Čína, Severná Kórea,
Vietnam).
Celkom zrejmé je, že dynamiku Cirkvi nemožno
zastaviť. Každé podozrenie z jej blížiaceho konca
možno vyvrátiť poukázaním na jej vitalitu, ktorá
sa neprejavuje len posilňovaním nádeje tam, kde
momentálne prekvitá, ale aj tam, kde sú jej vetvy
už vyschnuté a odumierajúce, ale sú zároveň
kropené krvou nových mučeníkov. V tejto stálosti
a o tomto raste môžeme vždy veriť, že ani pekelné
brány a ani my sami Cirkev nepremôžeme.

Pastoračiaci

Po roku skúseností - 2. časť
Tomáš Svat
foto: archív bohoslovcov z pastoračného ročníka

Peter Štupák

Sobrance

Po druhom ročníku v seminári, som bol poslaný na
pastoračný ročník do Sobraniec, aby som získal skúsenosti
z farskej pastorácie.
Pod vedením pána dekana Jána Švec-Babova a kaplána
Martina Štiebera som mal možnosť vidieť, ako sa pracuje
s miništrantmi, birmovancami, prvoprijímajúcimi deťmi
a vytvárať vzťahy s ľuďmi vo farnosti. Taktiež som mohol
pracovať aj manuálne, ako napríklad v kuchyni alebo na
záhrade.
Veľmi ma potešilo, keď mi pán dekan zveril skupinku
prvopríjimajúcich detí, aby som mu pomáhal s ich prípravou.
Bol som povzbudený z ľudí a ich aktívnou účasťou na živote
farnosti, kde aj oni prispievali svojimi talentami, či už to bolo
v zbore, v skupinkách, kde sa zdieľali so svojim duchovným životom, v pomoci a iných dôležitých
prácach.
Pravidelne sme deň začínali spoločnou modlitbou a rozjímaním, nasledovali raňajky a pobrali
sme za svojimi povinnosťami. Ja som mal na starosti kuchyňu alebo inú činnosť pri fare a pán dekan
a kaplán vyučovali náboženstvo v miestnej škole. Keď sa vrátili, naobedovali sme sa a ja som sa
mohol venovať čítaniu, prípadne tráviť voľný čas nejakým iným spôsobom. Večer bola svätá omša a
pastoračné aktivity s deťmi a mladými.
Dni v tejto mestskej farnosti neboli jednotvárne, ale každý deň priniesol nové skúsenosti.
Som vďačný za ľudí, ktorí mi mnohorakým spôsobom pomohli a prijali ma medzi seba, za všetky
slová povzbudenia. Ďakujem tiež kňazom za ich príklad a trpezlivosť.
Bol to nádherný rok, kde som mohol zakúsiť, čo prináša život na fare a vidieť život kňazov a ich
náročnú, no krásnu prácu vo farnosti. Som rád, že som sa mohol zapojiť a zakúsiť život v tejto živej
farnosti.

Tomáš Belá

Budapešť /Maďarsko/
Môj pastoračný ročník bol svojím spôsobom
špecifický – nešlo v ňom len o nadobudnutie
pastoračnej praxe vo farnosti, ale aj o štúdium
na Univerzite Petra Pázmánya v Budapešti cez
program ERASMUS.
Na pastoračný ročník som nastúpil koncom
júna a cieľom mojej cesty bola Centrálna farnosť
Nanebovzatia Panny Márie v centre hlavného
mesta, ktoré je zároveň turistickým centrom. Kládol
som si otázku, čo sa dá robiť v takejto farnosti, ale
po prvom rozhovore s o. Zoltánom sa mi mnoho
vecí objasnilo.
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Pastoračiaci

Putovanie

Na začiatku bolo ťažké nejakým spôsobom spojiť povinnosti na fakulte s pastoračnou praxou, keďže
školu som mal aj doobeda aj poobede, ale po mesiaci sa nám to spoločne s o. Zoltánom podarilo
premyslieť tak, aby som mal čas aj na seba.
Na univerzite som študoval ďalej teológiu a je to vždy nová skúsenosť – nové prostredie, kolektív,
profesori... Práca vo farnosti bola tiež rôznorodá, nikdy nie stereotypná. Náplňou bola práca vo farskej
kancelárii, učenie náboženstva, zúčastňoval som sa aj rôznych kurzov ako predmanželská náuka,
príprava dospelých na krst a birmovku a samozrejme to bola denná účasť na sv. omši. Zapájal som sa
do života troch farností.
Rád by som spomenul iné aktivity a spoločenstvá, ktoré sú živé v tejto farnosti – spoločenstvo rodín,
dôchodcov, skauti, miestna charita, spoločenstvo Viera a svetlo a mnohé iné.
Tiež som sa zapájal do celonárodného Združenia kresťanskej inteligencie (KÉSZ), ktorého
celonárodným predsedom je o. Zoltán, a tak som mal tú možnosť navštíviť rôzne krajiny, ako napr.
Srbsko, Poľsko, Rumunsko, Česko, niekoľkokrát Taliansko a samozrejme mnohé miesta po celom
Maďarsku. V tejto chvíli si pripomínam všetky krásne zážitky s mládežou, akým bol aj farský tábor na
Balatone. Spoločné mnohokrát veľmi hlboké rozhovory s o. Zoltánom boli vždy na moje budovanie.
Nesmiem zabudnúť na dôstojné slávenie liturgie, či už to bolo počas týždňa, alebo v nedeľu – sv. omša
vždy mala slávnostný ráz.
Veľmi ďakujem Bohu za túto možnosť stráviť viac ako rok v prítomnosti o. Zoltána, o. Juraja a o.
Adama. Bola to prekrásna skúsenosť.

Michal Škulka

UPC - Prešov

Rok pastoračnej praxe som absolvoval v Univerzitnom pastoračnom centre Dr. Štefana Héseka v
Prešove. Bol to čas naberania skúseností s pastoráciou vysokoškolskej mládeže, ako aj spoznávania
seba samého. Mojou úlohou bolo slúžiť Bohu a blížnemu, resp. ako som raz niekde počul „robic
to co treba a ne to co netreba“. Konkrétne som mal na starosti prípravu liturgie, miništrovanie na
sv. omšiach, zabezpečenie techniky na sv. omšu a na chvály, modlitby sv. ruženca v utorok večer v
internátnej kaplnke, spoluorganizovanie niektorých podujatí (púte, výlety, duchovné obnovy...) a
pomoc kaplánovi pri biblických stretnutiach.
Počas tohto roku som bol takým mostom medzi vysokoškolákmi a kňazmi, byť tu pre nich a byť s
nimi, najmä cez ľudský prístup a cez „rozdávanie“ radosti. Mojím mottom počas praxe sa stali slová sv.
apoštola Pavla: „Radujte sa
s radujúcimi, plačte s plačúcimi.“ Len z dobrého človeka môže byť
dobrý
kresťan a len z dobrého kresťana môže byť dobrý
kňaz, dobrý rehoľník alebo dobrý manžel,
dobrá manželka. Obzvlášť ma tešilo, že ráno
po raňajkách som si našiel čas na osobný
vzťah s Bohom, najmä cez modlitbu,
rozjímanie a modlitbu sv. ruženca, čo bolo
pre mňa posilou do celého dňa. Pre kňaza
je veľmi dôležité budovať vzťah s Bohom,
tak ako hovorí Benedikt XVI.:„Kňaz musí byť
človekom, ktorý hlboko poznal Krista, stretol
ho a naučil sa ho milovať, preto musí byť
človekom modlitby.“
Krásnym zakončením tohto pastoračného
roku bolo Svetové stretnutie mládeže so Sv.
Otcom v Madride.
Chcem sa poďakovať všetkým, s ktorými som počas roka prišiel
do kontaktu, najmä tým, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomohli či sprevádzali modlitbami. Dúfam,
že som v nich zanechal pozitívny dojem, avšak nie zo seba, ale z Cirkvi, ktorú som reprezentoval ako
bohoslovec. Rovnako sa chcem poďakovať za chvíle strávené v kňazskom spoločenstve s kňazmi UPC
a ACM. Takisto som získal aj skúsenosti vďaka farským aktivitám v konkatedrále sv. Mikuláša, za čo
som vďačný pánovi dekanovi aj kaplánom.
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Svätosť
Prosba

V tichosti pred tebou
v prachu sa korím.
S túžbou na perách
k tebe hľadím.
Nežiadam veľa
len pár vecí.
Bude to len chvíľa,
o ktorú ťa prosím.
Oči upreté na tú Krásu
v tichosti šepkám
tú veľkú prosbu.
„Pane chcem byť slobodným.“
Lukáš Grobár

Borome

11

Svätosť
Svätí nablízku
Tomáš Svat
foto: internet

Ľudský život je jedno z najväčších tajomstiev tohto sveta, aké kedy pútali myseľ človeka. Snaha
o pochopenie alebo vôbec o poňatie jeho podstaty je taká stará ako samotné dejiny ľudstva.
Veď v tomto zmysle možno chápať už staroveký nápis na priečelí delfského chrámu:„Poznaj sám
seba“, ktorý pozýva k uvažovaniu práve nad sebou samým. A aj prvá „kniha“ tohto sveta, ktorá
sa nám zachovala, Epos o Gilgamešovi, hovorí o túžbe človeka určiť líniu svojho života aj ponad
hranice smrti. Nesmrteľnosťou chcel Gilgameš dať svojmu životu väčšiu hodnotu ako len prežitie
určitých rokov a ukazoval na tušenie ľudí, že smrťou sa príbeh človeka nekončí.

O

dpoveď na túto
túžbu nám môžu
priblížiť prvé stránky
samotnej Biblie a príbeh o
stvorení človeka. Genezis nám
o nás samých okrem iného
hovorí, že človek nebol stvorený
pre
tento
svet. Človek
bol Bohom
stvorený
pre
Boha
a pozvaný
do vzťahu
s ním, teda
pre
niečo
viac
ako
len prežitie
pozemského
života. Veď
aj
biblické
označenie
Boha – jediný skutočne svätý
(porov. Zjv 15,4) po hebrejsky
znamená iný, teda iný ako
všetko čo poznáme, iný ako
hocičo podobné svetu. Volanie
„...buďte svätí, lebo ja som
svätý“ (Lv 11,44) je základné
posolstvo celej Biblie, pozvaním
do zjednocujúceho vzťahu s
Bohom, jeho prijatie a realizáciu
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v živote. Je to vzor nášho bytia,
miera nášho konania, cieľ nášho
snaženia.
Boh Izraela v starovekom
svete sa už od začiatku
predstavuje ináč ako mohli byť
Izraelčania zvyknutí z legiend

okolitých národov. Jedným z
viacerých rozdielov oproti nim
je samotné zjavenie a dôležitosť
Božieho mena pre život Izraela.
Spôsob, akým Boh zjavuje
svoje meno Mojžišovi, nie je
len jednoduchou anonymnou
správou ľudu, ale je vyslovením
v intímnom dialógu osôb
(porov. Ex 3, 4-14). Boh sa hlási k

menám patriarchov Izraelského
národa a menom oslovuje aj
Mojžiša. A zároveň samotné
meno Boha, ktoré mu zjavuje
(porov. Ex 3,13), nie je nejakým
všeobecným alebo abstraktným
titulom, ale svojím menom
odkrýva
pred
Mojžišom,
Izraelským
národom i celou
Cirkvou kúsok
zo
svojho
života.
Boh
potom,
ako
stvoril človeka,
privádza všetky
svoje stvorenia
pred Adama a
necháva ho, aby
ich pomenoval.
Tak Adam určil ich
mená natrvalo a sám Boh tieto
mená akceptoval (porov. Gen
2,19). Tieto udalosti zo Svätého
písma nám môžu naznačiť aký
dôležitý je význam mena pre
Bibliu, pre Boha. Ono neslúži
len na oddelenie jedného
od ostatných, ale poukazuje
na dôležitosť a jedinečnosť
každého človeka pred Božou

Svätosť
tvárou.
Ľudstvo
nepozostáva zo série
ľudí, ktorí sa odlišujú
menšími alebo väčšími
odchýlkami, ale je
tvorené jedinečnými
bytosťami a každá
bytosť, každý človek
dostáva
svoju
dôstojnosť na základe
jedinečnosti
svojho
vzťahu s Bohom, nie
príslušnosti k ľudskej
rase. Preto tí, ktorí
svojím životom túto
jedinečnú
hodnotu
človeka
priznávajú,
začínajú svoj život
pripodobňovať
Božiemu konaniu. Ale
každý, kto svojím konaním
ponižuje osobnosť človeka,
každý pre koho je človek
iba obyčajným číslom, kto
rozrieďuje ľudskú jedinečnosť
na obyčajnú beztvárnu masu,
ten sa stavia proti Božiemu
zámeru ako diabol v raji, a
taktiež odsudzuje sám seba.
Slovami pápeža Benedikta XVI.:
„pohľad, ktorý sa rozhodnem
slobodne upriamiť na druhého,
rozhoduje o mojej vlastnej
ľudskosti.“ Priznať človeku
hodnotu aká mu patrí a
podľa toho žiť, aj to je
znakom svätosti.
Ladislav Hanus
hovorí, že „ľudská
výška dosahuje v
kresťanstve vrchol.
Obmedzovať ľudskú
bytosť v hraniciach
čistej
ľudskosti
je
málo.“ Kresťanstvo otvára
človeka mystériu, miestu

dotyku stvorenia so Stvoriteľom.
Človek je predurčený na
to, aby prekonával svoje
hranice,
prekonával
sám
seba. O tom svedčí napríklad
túžba po poznaní, ktorá
oddávna motivuje človeka k
prekročeniu
známeho a k
vyjdeniu z dostatočného. To, o
čom rozpráva Gilgameš,
nie je príbehom
jedného

človeka, ale je to túžba aj dnes
prítomná v našich génoch.
Táto túžba pomohla vynájsť
písmo,
vyzdvihnúť
bratov
Wrightovcov do vzduchu alebo
vynájsť penicilín, ktorý dodnes
zachránil množstvo životov.
Táto túžba po prekonaní seba,
vo svojej podstate náboženská,
je prvou modlitbou
človeka k Bohu, ale
je aj dôkazom
slobody človeka,
ktorý ju môže
naplniť alebo
premrhať. Táto
túžba nedáva
za
ľudským
životom bodku,
ale premieňa ju
v čiarku, otvára
pozornosť človeka
voči iným a pretvára
život na tajomstvo. Už
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Svätosť

Augustín hovoril
o tom, že ľudskú dušu nedokáže
nasýtiť nikto iný iba Boh. To ale
nie je výčitka ľudskej slabosti, ale
presvedčenie o našej veľkosti.
Tak pozvanie k svätosti „buďte
svätí, lebo ja som svätý“ nie
je pre človeka rozsudkom, ale
jediným spôsobom dôstojného
života.
Jednoducho
povedané, človek je
najviac človekom ak
neprestáva mať na
horizonte
svojho
života Boha a každý
jeden jeho krok má
zámer priviesť ho
bližšie k Nemu. A aj to
je znakom svätosti.
Stará
filozofická
poučka hovorí, že
pravdivé je to, čo sa
v realite zhoduje s
úmyslom. Musíme si
však položiť otázku: aký
bol úmysel Boha, keď nás
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stvoril? Genezis hovorí
jasne: „A stvoril Boh
človeka na svoj obraz,
na Boží obraz ho
stvoril, muža a ženu
ich stvoril“ (Gn 1,27).
Ale základný zmysel
ľudskej existencie,
v raji taký jasný, sa
po hriechu stratil.
Takým
sa
stal
človek, stratený vo
vlastných dejinách,
túžiaci po blízkosti,
a predsa odsúdený
na
odcudzenie.
Boh zostal blízko,
ale človek bol príliš
ďaleko, príliš si zvykol
na tmu než aby sa
naťahoval za svetlom. Musel
prísť sám Boh, aby nám znova
ukázal, ako sa stať človekom.
On sa stal pútnikom na ceste
ľudskosti, aby sme dosiahli
prvotný úmysel svätosti. Človek
je teda blízko svätosti, keď je
blízko pravdy. A

blízko pravdy je vtedy, keď je
blízko pri tom, kto o sebe mohol
pravdivo povedať: „Ja som cesta,
pravda a život“ (Jn 14,6). Svätosť
takto nie je výsadou elity, nie
je nedosiahnuteľná, nereálna
alebo nepotrebná. Takýmto
myslením, by sme nepochopili
základnú ideu svätosti a ani
kresťanstva. Ona nie je nutným
zlom, jednou z možností
života. Svätosť je každodenná
blízkosť Bohu i ľuďom. Svätou
je matka milujúca a obetujúca
sa pre svoje dieťa, svätým je
otec ponáhľajúci sa domov
k rodine, svätým je trpiaci ale
odpúšťajúci, svätým je ešte
putujúci ale dôverujúci. Svätí sú
všetci tí, ktorí sa vzdali nároku
na seba a prijali podobu Krista,
tak umreli v sebe ale ožili v
Kristovi (porov. 2 Kor 5, 17). Svätí
sú tí ktorých život je príjemnou
vôňou na oltári sveta (porov.
Ef 5,2) a táto vôňa volá: Príď!
(porov. Zjv 22,17).

Svätosť
Svätosť nie je luxus, ...
zhováral sa: Lukáš

Grobár

foto: Stanislav Vinter

JUDr. ICDR. Juraj Jurica PhD.
5. 7. 2002		
primície Ražňany
2002 – 2003		
Štúdia Rím
2005 – 2006 		
Prešov - Solivar
2005 – 2009 		
promótor spravodlivosti Arcibiskup. 		
		
metropolit. súde
2006 – súčasnosť
odb. asistent cirkevného práva na TF 		
		
KÚ, Košice
2009 – súčasnosť
sudca pri Arcibiskup. metropolitnom 		
		
súde, Košice

Č

o znamená podľa Vás svätosť? Kto je
to svätý?
Svätosť znamená čo najviac sa
priblížiť k Božej predstave o nás samých. My sami
sme boli stvorení na Boží obraz, ale pádom našich
prarodičov a kvôli našim vlastným hriechom sa
od podobnosti s Bohom môžeme vzďaľovať.
Anglický spisovateľ C. S. Lewis dokonca tvrdí,
že po prvom páde, akoby v prípade človeka
vznikol nový (zdegenerovaný) živočíšny druh. Byť
svätý teda znamená začať sa opäť podobať na
nášho Nebeského Otca, tak ako sa deti podobajú
na svojich rodičov. Znamená to začať „tancovať
Adamov tanec“ smerom späť. Je to akási hra,
kedy sa cvičíme v hovorení „áno Bohu a nie nám“
samým.
V Biblii termín svätý – Quadosh či Sanctus
znamená doslova „iný“. Označuje to teda niečo
iné než nám ponúka ako vzor tento svet. Pamätám
si, že pred niekoľkými rokmi, keď som bol na
stretnutí s budúcimi birmovancami som sa ich
opýtal: „Kto z vás chce byť svätý?“ Z dvadsiatich
mladých ľudí sa zdvihla jedna jediná ruka...
Uvedomil som si, aký pokrivený názor máme na
svätosť. Zdá sa, že otázka mala znieť: „Kto z vás
chce byť šťastný?“ Som presvedčený, že ani jedna

ruka by neostala dole. Svätosť a šťastie vnímam
ako synonymá.
Ponúka nám dnešný svet možnosť stať sa
svätým?
Som presvedčený, že v každej dobe nám
Pán Boh ponúka príležitosti byť svätý. Nie je to
teda svet, ale je to Božia Prozreteľnosť, ktorá
nám ponúka možnosť byť naozaj svätým. Doba
je taká akí sú ľudia ktorí v nej žijú. Jedná sa o
„transplantáciu srdca“ v našej hrudi, nie o zmenu
kulís okolo nás. Kvalita umelca sa nemení iba
preto, lebo stojí na horšie postavenom javisku.
Byť svätý v dnešnom svete a v každej dobe
„neznamená robiť a priori mimoriadne veci, ale
robiť bežné veci mimoriadne dobre“, ako sa raz
ktosi trefne vyjadril. Jedná sa o odvahu byť verný
vlastnému povolaniu v každodennom živote. Sám
si spomínam na moje pochybnosti o raste mojej
svätosti (ktoré ma nikdy neopustili), keď som bol
vo veku bohoslovcov. Na moju otázku talianskemu
biskupovi Rino Fisichellovi, či existuje nejaký
„merač svätosti“ som dostal odpoveď: „Áno, je to
naša túžba byť svätý!“. Je totiž nemožné túžiť po
svätosti, ak sa o ňu zároveň nesnažíme.
Matka Tereza sa raz vyjadrila: “Svätosť nie je
luxus pre niekoho, ale nutnosť pre každého!“
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V nedávnom čase sa ukončila „šťastne“
diecézna fáza blahorečenia Božej služobníčky
Anny
Kolesárovej.
Prečo práve ona?
Anna Kolesárová,
alebo ako je už
familiárne nazývaná
– Anka, oslovovala
svojím
príbehom
hneď od začiatku.
Keď v novembri
roku
1944
ako
16-ročná
položila
svoj život pri obrane
čistoty, piati ľudia to
potvrdili svojimi podpismi. Do roku 1989 nebolo
možné tento príbeh popularizovať a odkaz šíriť.
V posledných dvoch dekádach však spomienka
na túto dievčinu a jej odvahu silne ožila. Boj o
čistotu vlastného srdca je aktuálny vždy. Vďaka
iniciatíve košického kňaza vdp. Pavla Hudáka sa
v máji 1999 v jej rodisku a mieste jej mučeníctva
začali 4-krát do roka organizovať tzv. Púte radosti.
Stretávajú sa tam mladí ľudia z celého Slovenska,
aby povzbudení jej príkladom mohli sami na sebe
pocítiť prísľub Evanjeliového blahoslavenstva
čistého srdca – vidieť Boha. Od
roku 2004 sa organizujú
Púte rodín a od
roku 2006 sa
organizujú
aj
Púte zrelosti.
Mohli
by ste nám
priblížiť Annu
Ko l e s á r o v ú ?
Aký je Váš
vzťah k nej?
Anna
sa
narodila 14. júla 1928
vo Vysokej nad Uhom a
rodičia – Ján Kolesár, prezývaný Hruška,
a Anna, rodená Kušnírová – ju hneď na druhý
deň dali pokrstiť. Jej otec bol veľmi prísny, ale
spravodlivý. Keď v desiatich rokoch stratila mamu,

16 oromeo

musela prevziať starostlivosť o domácnosť a
nahradiť matku aj svojmu staršiemu bratovi
Michalovi. Kvôli
povinnostiam
nemala
čas
navštevovať
svoje kamarátky,
preto sa ony
schádzali u nej a
potom spolu išli
na svätú omšu či
litánie.
Anka žila veľmi
jednoducho.
Bolo
to
dievča, ktoré dbalo o svoju povesť
a čistotu. Pravidelne chodila do kostola a na
pobožnosti, pristupovala k sviatostiam. Každú
sobotu sa stretávali u susedov Podhorínovcov,
kde sa spoločne modlili ruženec.
Koncom druhej svetovej vojny sa ľudia vo
Vysokej nad Uhom počas prechodu frontu
skrývali v pivniciach. Aj Ján Kolesár-Hruška bol
s rodinou a susedmi v pivnici pod kuchyňou. Pri
prehliadke domu jeden opitý ruský vojak nazrel
dnu. „Haňka, daj mu niečo zajesť, iste je hladný“,
– obrátil sa otec k svojej šestnásťročnej dcére.
Dievča už niekoľko dní chodilo oblečené
v
čiernych
šatách
po matke, aby
pôsobilo dojmom
dospelej ženy a
uchránilo svoju
čistotu. Keď ju
otec
oslovil,
vyšla hore do
kuchyne. Po
chvíli
začal
vojak na Anku
naliehať, aby
sa mu oddala.
Ona však napriek
hrozbám,
že
ju
zastrelí, odmietla. Vytrhla
sa mu z rúk a vbehla nazad do pivnice. Vojak
skočil za ňou a vypálil dve rany. Stalo sa to 22.
novembra 1944.

Svätosť
Kvôli neutíchajúcim bojom v dedine bola
pochovaná potajomky na druhý deň neskoro
večer a bez kňaza. Pohrebné obrady vykonal
tamojší farár Anton Lukáč až 29. novembra
1944. Hneď po pohrebe do poznámok v Matrike
zomrelých zapísal: Hostia santae castitatis (obeta
svätej čistoty).
Vo farskej kronike v Pavlovciach nad Uhom sa
o tom nachádza záznam z roku 1944, ktorý
urobil miestny farár Anton Lukáč,
generálny vikár pre Užhorodský
dekanát.
Túto
skutočnosť
dosvedčilo svojím podpisom
päť očitých svedkov.
Podľa zápisu duchovného
otca Annu pri tomto hrdinskom
čine posilňoval eucharistický
Kristus – krátko predtým totiž
pristúpila k sviatosti zmierenia a
k svätému prijímaniu.
Vývoj politických pomerov
na
Slovensku
neumožnil
verejne sa zaoberať procesom
blahorečenia Anny Kolesárovej,
ale existujú vierohodné záznamy
(už z roku 1957) o tom, že
nebohý páter Michal Potocký
SJ, rodák z Vysokej nad Uhom,
zhromažďoval svedkov jej života a smrti.
Svedectvo Anky Kolesárovej sa stalo silným
duchovným prameňom pre mladých. Školy,
spoločenstvá a farnosti požiadali zrekonštruovaný
Domček – centrum mladých – o duchovné
obnovy pre žiakov a birmovancov s možnosťou
prežiť ich tam, kde Anka zomrela. Domček podľa
svojich možností i priestorových obmedzení túto
službu poskytuje.
Ako sa my, obyčajní ľudia, môžeme pripojiť
k tomuto dielu?
Som presvedčený, že k tomuto dielu sa dá
a má pripojiť v prvom rade vlastným životom.
Žitím odkazu Božej služobnice Anky. Sv. Bernard
sa raz vyjadril týmito slovami: „Nebuďme leniví
nasledovať tých, ktorých s takou radosťou
oslavujeme!“

V konkrétnych situáciách je možné veľmi
účinne pomôcť pri organizovaní duchovných
podujatí v samotnej Vysokej nad Uhom. Stačí
sa skontaktovať s Domčekom v dedinke jej
mučeníctva. V ňom sú momentálne vyčlenení
traja kňazi, ktorí sa takpovediac na plný úväzok
venujú pastorácii mladých.

Prečo sa začala táto beatifikácia? Keďže ste
boli vicepostulátor tohto procesu, čo všetko
bolo potrebné vykonať pre jej začatie?
Príbeh Anky Kolesárovej priťahoval stále viac
a viac, a tak tu bol prvý a hlavný predpoklad –
povesť svätosti. Na území Košickej arcidiecézy
tak prebehol diecézny proces beatifikácie
Božej služobnice Anny Kolesárovej. Jeho
základom bola žiadosť aktora kauzy vdp. Pavla
Hudáka prezentovaná vtedajšiemu košickému
Arcibiskupovi Mons. Alojzovi Tkáčovi. 26. 2. 2004
bolo kauze udelené nihil obstat Konferencie
biskupov Slovenska a následne 3. 7. 2004 bolo
udelené nihil obstat Kongregácie pre kauzy
svätých, podísané J. Emm. Card. Martinsom,
prefektom. 28. 3. 2009 bol priebeh kauzy
preklasifikovaný na per viam martyrii. To v praxi
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Svätosť
znamenalo, že predmetná kauza nemusí čakať –
pre pokračovanie procesu – na zázrak prisúdený
príhovoru Božej služobnice Anny Kolesárovej.
Proces sledoval Inštrukcie kongregácie Sanctorum
Mater, vydané r. 2007. Po
zostavení
diecézneho
tribunálu kauzy sa začala
dôkazová fáza vypočutím
svedkov de visu a de auditu.
Teologická a historická
komisia vypracovali a
predložili svoje posudky
a dokumentačný materiál
ku kauze. Súbežne s
pokračujúcimi prácami
napredoval
preklad
dokumentov
do
taliančiny. 8. decembra
2011,
na
sviatok
Nepoškvrneného
počatia,
boli
spisy
kauzy
vo
svojom
preklade Archetypu a
Transumptum v dvoch
exemplároch zapečatené
J. Ex. Bernardom Boberom
a 12 kíl dokumentov
bolo
14.
decembra
2011
odovzdaných
Kongregácii pre kauzy
svätých vo Vatikáne. Tým
bola de facto aj de iure ukončená
diecézna fáza beatifikácie Božej služobnice Anny
Kolesárovej.
Ako dlho bude trvať ďalšia fáza?
V pondelok 27. februára 2012 bola zapečatená
krabica so spismi na kongregácii v Ríme oficiálne
otvorená. Bol vydaný tzv. otvárací reskript. Spisy
kauzy čaká potvrdenie jurisdikčnej platnosti a
následný začiatok Rímskej fázy procesu. Následne
bude spis vo svojej talianskej verzii zviazaný do
tzv. verejne kópie a bude zaslaný na štúdium
postulátorovi kauzy Dr. Ambrosimu. Kancelária
postulátora vykoná tzv. Summarium testium
a Summarium documentorum. Na ich základe
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je pripravené Summarium a Informatio, kde
bude potvrdené mučeníctvo Božej služobnice.
Následne sú dokumenty zaslané do tlačiarne a
vytvorené jednotné Positio. Takto spracované
dokumenty musia prejsť tzv. Vatikánskou fázou.
Sú študované a prehliadnuté
Relátorom a predložené
k
hodnoteniu
komisie historikov a
teológov, práve tak
ako kardinálov. Po
úspešnom ukončení
tejto fázy bude môcť
byť Božia služobnica
nazývaná Ctihodná.
Neexistujú žiadne
oficiálne
termíny
na ukončenie tohoktorého
kroku
Rímskej fázy. Čas
sa určite počíta
na mesiace a roky.
Úspešné ukončenie
diecéznej fázy v
našom
prípade
(a
v
prípade
akejkoľvek kauzy)
v žiadnom prípade
nedeterminuje
rozhodnutie Ríma pri
jeho hodnotení. Máme
však veľmi silnú nádej, že
naša kauza môže napredovať bez zbytočných
prieťahov a zdržaní. Aj samotné otvorenie pečate
krabice koncom februára 2012 bolo na našu
radosť neobyčajne skoro.
Mali ste niekedy pocit, že ste stretli svätého
človeka?
Tento pocit mávam pravidelne! Pred
niekoľkými rokmi som primárne so svätosťou
identifikoval iba svätcov, ktorých nám Matka
Cirkev ponúka za vzor ich vyhlásením za
svätých, kanonizáciou. Teda tých, ktorých vidíme
v kostoloch povýšených na slávu oltárov a
ktorých nachádzame v kalendári. Čím ďalej tým

Svätosť
viac si všímam ľudí okolo mňa, ktorí vzali vážne
pozvanie Sv. Petra: „Ako je svätý ten, ktorý Vás
povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom
počínaní, veď je napísané, <<Buďte svätí, lebo ja
Váš Boh som svätý>>“ (1 Pt 1). Sú to moji známi,
priatelia i neznámi, ktorí v konkrétnych denných
situáciách zareagujú naozaj sväto – s pokojom,
radosťou, odvahou.
Koniec-koncov „všetci v Cirkvi či už patria k
hierarchii, alebo sú ňou vedení sú povolaní k
svätosti“ (Lumen Gentium).
Počas Vašich štúdií
vo Večnom meste ste
určite mali možnosť
stretnúť sa s teraz už
blahoslaveným Jánom
Pavlom II. Ako si Vy
spomínate na tohto
veľkého pápeža?
Počas
môjho
7-ročného
pobytu
v Ríme som mal
niekoľkokrát možnosť
stretnúť sa s Jánom
Pavlom II. Z Talianska
som odchádzal v júni r.
2005, teda 2 mesiace po
jeho smrti. Moje stretnutia
boli v rámci akcií organizovaných pre
Univerzitnú obec, alebo pre seminaristov. Často
som mal príležitosť ho pozorovať počas jeho
stretnutí s pútnikmi. To, čo bolo možné na ňom
obdivovať cez média, bolo ešte oslovujúcejšie v
osobnom kontakte. Ján Pavol II. mal vynikajúcu
schopnosť komunikovať s davom. Bol naozaj
veľmi spontánny a ľudský. Dvakrát som mal
príležitosť mu ako bohoslovec miništrovať. Prvý
dátum si pamätám veľmi dobre – bolo to 22.
2. 1999. Po Sv. omši sme mali príležitosť ho aj
osobne pozdraviť a podať mu ruku. Tiež sme
ako jediný ročník v tom čase, keď som študoval
v Ríme, dostali breviáre, z ktorých sa modlím do
teraz. Stále, keď ho vezmem do rúk, spomeniem si
na tú chvíľu a na samotného darcu.

Aký recept na svätosť by ste ponúkli
čitateľom Boromea?
Žiadny iný recept na svätosť neexistuje
ako Láska Boha a blížneho. Vernosť svojmu
povolaniu. Osobitne ma oslovuje verš žalmu 84:
„Stúpajú a síl im stále pribúda, až na Sione uvidia
tvár Boha najvyššieho.“
To je to najväčšie dobrodružstvo, ktoré človek
môže na tejto zemi prežiť. Svätosť teda nie je
akýmsi krížom, ktorý nám Boh položil na plecia,
aby nás trápil – je to privilégium, je
to dar, honor, ktorý
sme

dostali. Byť
svätý znamená tiež pýtať sa sám seba, čo odo
mňa ľudia očakávajú. Ak som študent, kňaz,
slobodný či ženatý / vydatá...
Celkom určite to je program na celý život. Sv.
Ján Maria Vianney sa raz vyjadril: „Ak prestanete
padať, budete už v nebi. Ak prestanete vstávať,
ste v pekle.“ Svätosť vidím ako reťaz začiatkov až
k Začiatku, ktorý nebude mať konca. Cirkev nie
je múzeom pre svätých, ale škola pre hriešnikov!
Každý svätý je vlastne hriešnik, ktorý sa
obrátil. Všetci svätí sa obrátili od lenivosti k
usilovnosti, od arogancie k miernosti, od pýchy
k pokore. Osobitnú úlohu pri tom majú sviatosti
a modlitba.
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Svätosť
Cesta k dokonalosti
Autor Tomáš Belá
Foto: Internet

Žiak: Majster, ako dosiahnem dokonalosť?
Učiteľ: Poď, vystúpme spolu na vrch premenenia.

Č

lovek má rôzne pohľady na dokonalosť,
ale ktorý z nich je správny? Musíme si
však uvedomiť, že dokonalosť nie je
kategóriou čisto ľudskou, skôr má nadprirodzenú
povahu, veď jedine Boh je dokonalý a jedine
s ním môžeme dosiahnuť
dokonalosť.
Každý život sa musí
zdokonaľovať, a to najmä
kresťanský, ktorý je vo svojej
podstate
pokračujúcim
životom, pretože až v nebi
dosahuje svoj vrchol.
Podľa klasického znalca
mystickej teológie Tanguerey
(čítaj Tankré) poznáme tri cesty
k dokonalosti: cesta očistenia,
cesta osvietenia,
cesta
zjednotenia.
Je potrebné, aby sme jasne
rozlišovali medzi nesprávnym
a
správnym
pohľadom
na dokonalosť. Tak, ako
poznáme tri cesty, poznáme
aj tri typy ľudských pohľadov
na dokonalosť. Tanquerey
ich
rozdeľuje nasledovne:
neveriaci, synovia tohto sveta,
nábožní ľudia.
U neveriacich dokonalosť
je len akýmsi znakom, ale
nemá skutočnú hodnotu.
Synovia tohto sveta, ešte aj vtedy, keď sú veriaci
nesprávne premýšľajú o dokonalosti alebo,
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ako to oni nazývajú, o nábožnosti. Niektorí
považujú nábožných ľudí za farizejov, tých, ktorí
sa pretvarujú, hrajú sa na dokonalých, dávajú si
masky, ktorí sa pod plášťom nábožnosti dopúšťajú
ohavných hriechov, ale vieme, že skutočne „svätý“
človek sa vyznačuje jednoduchosťou,
poslušnosťou a pokorou. Iní považujú
nábožnosť za prejav priveľkej citlivosti,
ktorá je skôr charakteristická pre ženy a
deti, a nie pre mužov, ktorí sú vždy skôr
racionálni. Potom máme tých, ktorí sa
sami považujú za nábožných, mnohí
sa však mýlia pri interpretácii slov
nábožnosť a nábožný skutok.
Dokonalosť nie je ani v
extrémnych pôstoch, pretože
telo sa vyčerpá a ľudia nedokážu
vykonávať svoje každodenné
povinnosti. Zasa sú takí, ktorí
sa boja namočiť svoj jazyk
do vína, ale nestráchajú sa
toho, že namáčajú svoj jazyk
do krvi blížnych osočovaním
a
ohováraním.
Inokedy
robíme prehnané aktivity a
zanedbávame
svoj
vlastný
duchovný život, ale nesmieme
však zabudnúť, že duch apoštolskej
práce sa prejavuje v prvom rade,
ako duch modlitby. Počujeme o
rôznych zjaveniach a videniach, keď
čítame životopisy svätých a myslíme si,
že v tom je dokonalosť. Robíme všetko preto, aby
sme niečo podobné zažili aj my. Popritom však

Svätosť
Nespokojnosť

Srdce človeka nespokojné
väčšinu života býva.
Túžob sa v ňom rodí hojne,
keď zvuk prázdna sa ozýva.
To, čo nemá, za tým túži.
Po dosiahnutí chcenia svojho
výber novej túžby sa zúži.
Človek, srdce tvoje, napoj ho!
zabúdame, že aj svätci to považovali a považujú
len za sekundárnu vec.
Aký je však skutočný a správny pohľad na
dokonalosť? Podstatou alebo mierou pravého
pohľadu na dokonalosť je milovať Boha a
blížneho, ako seba samého. Milovať Boha, s ktorým
mám osobnú skúsenosť, ktorého som vo svojom
duchovnom živote stretol.„Viem komu som uveril“.
Ak skutočne poznám Ježiša, môžem s ním kráčať
po ceste k dokonalosti. To si však vyžaduje obetu
na zemi – milovať blížneho ako seba samého.
Nejde len o suché a striktné dodržiavanie Desatora,
nie sú to len rady nášho duchovného vodcu, ale
omnoho viac, čo už nepochádza z našich síl, ale od
Darcu všetkých darov, Ducha Svätého, ktorý je sám
láskou medzi Otcom a Synom.
Preto sú dokonalí tí, ktorí chodia po ceste
dokonalosti.

Prázdnota sa ozýva neustále,
ledačo mu nie je dobré.
Vždycky má svoje „ale“,
o lichôtku novú žobre.
Spokojné len spočinie v tebe,
zmysel nenájde v sebe.
Nevydrží len o vode a chlebe.
Brak a špina sa doň nevstrebe.

		

Marián Jaklovský
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Svätosť
Pohľad na svätosť v minulosti a dnes
Autor Michal Pavlík
Foto: Internet

V súčasnosti prevláda trend, ktorý pojem svätosti zaraďuje skôr do minulosti. Žiaľ, tento
kategorický omyl nemožno pripísať len profánnej verejnosti. Skúsenosť ukazuje, že aj mnohí
veriaci chápu svätosť ako niečo vzdialené od praktického života. Tento krátky pohľad na
historický vývoj pojmu svätosti chce poukázať na tento fenomén patriaci do každodenného
života jednotlivca prijímajúceho Osobu Boha.

V

Starom zákone sa svätosť vzťahuje
v prvom rade na Boha, čím sa malo
zvýrazniť odlíšenie Boha od stvorenia.
Pojem svätosti sa síce mohol vzťahovať na človeka,
ale bol chápaný výlučne na základe vzťahu k
Bohu. Neskôr tento pojem nadobúda aj etickonáboženský rozmer. Relácia, ktorá sa vytvára
medzi Svätým Bohom a človekom vyžaduje, aby sa
človek vzďaľoval od hriechu a dodržiaval rituálne
a morálne predpisy dané Bohom. Teda, vyvolený
národ je povinný neustále odpovedať na svätosť
Boha svojím posväcovaním, ktoré značí rázne
odmietanie a očisťovanie sa od morálnej zvrhlosti.
To sa dosahuje praktizovaním spravodlivosti,
lásky a poslušnosti. Druhý aspekt pojmu svätosti
v Starom zákone pripisuje túto vlastnosť všetkým
predmetom, ktoré sú zasvätené Bohu a používané
na rituálne
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úkony. Tu možno zaradiť napr.: posvätné nádoby,
rúcha, posvätné miesta...
Nový zákon prináša zmenu chápania svetského
a svätého prostredníctvom príchodu Ježiša Krista,
ktorý tým, že prijal ľudskú prirodzenosť povyšuje
človeka do hodnosti Božieho dieťaťa. Požiadavka
svätosti sa tu stáva jasná, a to priamo výrokmi
Ježiša Krista, Božieho Syna. Tie zohľadňujú
ľudskú slabosť, a preto Ježiš Kristus neostáva len
pri príkazoch, ale ukazuje aj spôsob realizácie
svätosti, cestu do večnosti, ktorou je On sám.
V dejinách Cirkvi bola svätosť chápaná ako
najvyšší prejav lásky, ktorý značil premenu,
pripodobnenie sa Kristovi. Prvými svätými
kresťanstva boli mučeníci. Za mučeníka bol
považovaný ten, kto vydal svoj život za Krista,
teda svojou smrťou vydal svedectvo o Kristovi (lat.
martyr – svedok). Od 4. storočia
bolo
„mučeníctvo
krvi“
zamieňané za „mučeníctvo
života podľa Evanjelia.“
Je to obdobie počiatkov
pustovníctva a púštnych
otcov. Cirkevní otcovia
vymenovali cnosti, ktoré
spĺňali
mučeníctvo
života podľa Evanjelia:
pokoru, milosrdenstvo a
trpezlivosť. Neskôr to bolo
odlúčenie od sveta a tvrdé
kajúce skutky. V čase od 11.
do 15. storočia sa do popredia

Svätosť
Poludnie
blíži sa čas
v najvyšší jas
keď uprostred dňa
ozýva sa ozvena

dostávajú: askéza, mystika, zázraky, cnosti a
verejný kult. Kanonizačný proces tu už prebieha
pod pápežským dohľadom, čo si vyžadovalo
presvedčivé argumenty a už sv. Tomáš Akvinský
vypracoval schému cností, ktorých sa pridŕžali
kanonisti v beatifikačných a kanonizačných
procesoch. Vo všeobecnosti možno povedať,
že obdobie neskorého stredoveku, a najmä
jeho koniec znamenali odklon od úteku zo
sveta, dôraz sa kládol na poslušnosť. V 16. – 18.
storočí bol svätec opäť obkolesený atmosférou
zázračnosti a nadprirodzenosti, čím sa svätosť
stávala priam nedosiahnuteľnou a nemala nijakú
spätosť s radosťami života. Výrazný zlom priniesol
II. Vatikánsky koncil, ktorý považuje svätosť za
zvláštne zjednotenie sa s Bohom a mučeníctvo
nazval „najvyšším svedectvom lásky“. V II.
polovici 20. storočia bol zámer predstaviť svätca
podľa historických faktov vo svetle psychológie,
sociológie a teológie. Avšak, toto úsilie nemožno
označiť za „laicizáciu“ svätosti svätcov. Svätosť je
skutočnosť, ktorá sa nerozvíja iba v prirodzených
hraniciach, ale má počiatok v Bohu skrze Kristovho
Ducha.
Vieroučná konštitúcia Lumen Gentium II.
Vatikánskeho koncilu jasne deklaruje, že všetci
veriaci v Krista sú povolaní k svätosti. Preto nie je
na mieste považovať svätosť za vzdialený ideál,
ale za nevyhnutnú odpoveď na volanie, ktoré je
osobitým spôsobom vlastné každému z nás.

tlkotom srdca
ona zaznieva
na všetky strany
vo veľkom kričí
hlasom železa
ho ona volá
Ľudia! Ľudia!
je čas poludnia
na známosť všetkým
šíri sa svetom
víťazstvo nad smrťou
s veľkou slávou
Kráľ, kráľov
Pán, pánov
vstáva zo smrti
do večnej radosti
Lukáš Grobár
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Svätosť
Svätosť
Autor: Peter Schmotzer
Foto: Internet

Človek by sa počas svojho života mal usilovať dosiahnuť dokonalosť. Mnohokrát si však ľudia
nevedia vysvetliť pojem dokonalosť a nevedia ako ju dosiahnuť a v čom spočíva.
Svätý Ján Mária Vianney, svätý Páter Pio, Svätý Peter a mnoho ďalších svätcov, ku ktorým
prechovávame úctu a obdiv. Uvažovali sme už niekedy čo znamená prívlastok svätý pred ich
menom? Teologických definícií je mnoho: svätosť je povolanie k dokonalosti.
Dokonalými sú tí, u ktorých je Boh na prvom mieste.

D

okonalosť je však niečo viac, niečo
hlbšie ako prívlastok alebo definícia.
Svätosť je svetlom na ceste k nášmu
Nebeskému Otcovi.Svätý Ján Mária Vianney hovorí:
„svätosť znamená dovoliť Bohu aby nás miloval,
milovať ho v dôvernom vzťahu a praktizovať túto
lásku činorodým svedectvom bratskej lásky.“
Mnohí si povieme, že byť dokonalými v dnešných
časoch je nemožné,
je to nonsens. K
svätosti totiž treba
vykonávať veľkolepé
skutky, tvrdo sa postiť,
správať sa prísne a
stroho voči sebe, ísť na
roky do samoty. Toto
všetko je veľmi dobré,
ale nezaručuje nám
svätosť. Môžeme sa na rok utiahnuť do samoty,
tam sa modliť a postiť, ale robiť to kvôli tomu, aby
sa o nás hovorilo medzi ľuďmi, aby nás obdivovali...
Toto nie je príklad dokonalosti. Môžeme však byť
dobrými rodičmi, manželmi, kňazmi, lekármi a
viesť svojich veriacich, pacientov k Bohu, hlásať
evanjelium, milovať Boha, a tak sa stať svätými.
Mnohí mi v onen deň povedia:„Pane, Pane, či sme
neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme
v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v
tvojom mene veľa zázrakov? Vtedy im vyhlásim:
Nikdy som vás nepoznal, odíďte odo mňa vy, čo
páchate neprávosť.“ Hovorí Ježiš v Matúšovom
evanjeliu (Mt 7, 22-23). Aj z týchto slov vyplýva, že
nadprirodzenú dokonalosť môžeme dosiahnuť
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skrze plnenie Božích prikázaní, lásku k Bohu,
lásku k blížnemu, úprimnosť, pomoc chorým a
núdznym. Svätými sú tí, ktorí nepohoršujú, ale
vedú na cestu k Bohu, milujú aj svojich nepriateľov.
Tak isto nám Boh dal slobodu. Môžeme si vybrať
medzi dobrom a zlom. Boh nás cez vnuknutia,
cez milosti, svedomie a rôznymi inými spôsobmi
vedie ku konaniu dobra. Musíme si uvedomiť a
všimnúť si Boží hlas.
Preto si dovolím tvrdiť, že svätým sa
dá stať aj v dnešných časoch. Možno
je to ťažšie ako v minulosti, ale závisí
to len od našej túžby a vôli. Aj oni
boli smrteľníci ako my. Veď máme
tie isté predpoklady ako mali svätci.
Pristupujeme k tým istým sviatostiam,
v krste sme tak isto dostali milosti a
predpoklady, vo sviatosti birmovania
dary Ducha Svätého. Musíme však rovnako ako oni
bojovať so svojimi slabosťami, musíme dodržiavať
Božie prikázania, modliť sa a milovať Boha. Najprv
musíme zdokonaliť náš osobný vzťah s Bohom
, aby sme mohli obrátiť iných ľudí. Svätci sa tiež
nestali svätými zo dňa na deň, stálo ich to veľa
pokory, trpezlivosti voči sebe, odriekania. Milujme
nášho Nebeského Otca, prosme ho a staňme sa
životom a príkladom aj my dokonalými. Svätí tiež
nezačali všetko dobre, ale všetko dobre skončili. V
knihe Sirachovho syna čítame: Veď kto sa osvedčil
a ukázal, že je dokonalý, tomu patrí večná sláva!
Lebo mohol prestúpiť zákon, ale ho neprestúpil a
mohol robiť zle, ale neurobil tak (Sir 31,10).

Svätosť
Výzva k svätosti
Autor Boris
Foto:Internet

Ježiš Kristus sa obetoval za nás na kríži. Je potrebná obeta aj v dnešných časoch?
Aby sme dosiahli svätosť, stačí sa obetovať, dodržať desať prikázaní alebo zmaturovať z lásky.
Upokojím vás, obeta robí vrásky a starosti aj odborníkom a profesionálom vo svojom odbore.

Č

lovek sa stáva svätým rozhovorom s
Bohom a v tomto dialógu sa zjednocuje
s jeho vôľou.
Ako sa mu to podarilo?
No budoval s ním vzťah, trávil s ním množstvo
času v modlitbe pred Eucharistiou.„Ak ťa modlitba
nemení, zmeň modlitbu.“ (Tomislav Ivančić) Ak nás
modlitba nemení, tak to nie je modlitba, je to len
prečítanie resp. odrecitovanie naučeného textu.
(Ten sa už nemodlí, nanajvýš číta žalmy).Dodržať
„až“ desať Božích prikázaní resp. odporúčaní na
šťastný život, tak to je vyšší level s neprimeranou
obtiažnosťou. Prečo? Lebo sme nedokonalí a náš
NEPRIATEĽ (diabol) si svoju prácu plní celkom
dobre.
Prečo by sme sa mali obetovať, odumrieť sebe
samému? Aký to má význam?
No z našej obety je život. Obeta dáva život.Večný
život hriešnikom, život farským spoločenstvám,
deťom, vzťahom. Kde chýba modlitba a obeta, tam
sa život stáva ohrozený, ťažký, plný nenávisti voči

všetkým, tam začína duchovná smrť. Odborníci
strácajú odbornosť, pretože nemajú z čoho
napredovať, chýba im progres, a tak hľadajú chybu
v systéme.
Prezradím vám tajomstvo. Čnostní ľudia v
predposlednej etape k svätosti žijú medzi nami a
sú obdarení mnohými duchovnými darmi. Tento
svet a ľudia tohto sveta ich nazývajú „čudák“ alebo
„blázon“. Nie vždy sú pochopení pre svoj prísny,
radikálny a nekompromisný život podľa evanjelia.
Z pohľadu sveta nerobia nič výnimočné, no z
pohľadu neba zachraňujú od pekla. Nestrácajú
radosť zo života, pretože problémy sú pre nich
výzvou ako duchovne rásť. Celí sa dávajú ľuďom
okolo seba. Nikdy sa neprestávajú pýtať OTCA čo
majú robiť, ako ísť ďalej a vždy s pokorou trpezlivo
čakajú na odpoveď. Ich obeta, aj keď je namáhavá,
má pre nich veľký význam a prináša im radosť,
pretože konajú z lásky a sú naplnení LÁSKOU.
V mene všetkých odborníkov
sa
ospravedlňujeme za náš neprofesionálny prístup
k práci.
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Polstoročie v službe Krisotvi - 2. časť
Autor: Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup (pokračovanie z čísla II/2011)
Foto:AACas-prof. Peter Zubko,PhD.
Po krátkej eufórii a z radosti z čiastočnej
slobody prišlo nemilé prekvapenie: tkz. „pomoc
spriatelených armád“ 21. augusta 1968 a následná
normalizácia. Nekonali sa monstraprocesy, avšak
vedúca úloha KSČ bola všade presadzovaná
a viditeľná. V katolíckej Cirkvi bolo obnovené
mierové hnutie kňazov pod názvom „Pacem in
terris“. Bola to zjavná nehoráznosť, pretože na
kolaborantské hnutie bol použitý názov encykliky
pápeža Jána XXIII. Vyučovanie náboženstva,
predovšetkým
prihlasovanie
detí
rodičmi, bolo sťažené a nedôstojné
a ponižujúce v mnohých
prípadoch.
Boli
zastavené
výstavby kostolov, viacerým
kňazom boli odobraté štátne
súhlasy, znova bol zavedený
„numerus clausus“ a dispozície
novokňazov boli odďaľované.
Začínal čas marazmu – úpadku a
šedosti.
Ako aktuár na Biskupskom
úrade som bol pomerne
dobre o týchto prechmatoch
informovaný a vnútorne som
ich prežíval. Nebolo to pre mňa
ľahké, ale rozhodol som sa, že
„vydám svedectvo“ o týchto
nehoráznostiach. 23. októbra 1974
som na schôdzi Združenia „Pacem
in terris“ v Košiciach v „Zlatom klase“ predniesol
asi 15 minútový diskusný príspevok, v ktorom
som hovoril o vyššie spomenutých záležitostiach.
Prítomní /proti/cirkevní tajomníci zúrili. Kňazom
sa však uľahčilo.
O nejaký čas príspevok bol odvysielaný v
zahraničnom rozhlase Slobodná Európa, Hlas
Ameriky, Rádio Vatican. Následky na seba nedali
dlho čakať: viackrát som bol vypočúvaný na úrade
Štátnej bezpečnosti, a následne od 1. decembra
1975 mi bol odobratý štátny súhlas k verejnému
kňazskému pôsobeniu.
Pracoval som ako robotník v Štátnych lesoch
a v Dopravnom podniku mesta Košíc ako vodič
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električiek. To však neznamená, že som sa úplne
vyčlenil z pastorácie. Nebola verejná, bola skrytá
pred očami predovšetkým Štátnej bezpečnosti:
duchovné obnovy, stretnutia s mládežou,
návšteva nemocných, ba aj skryté spovedanie
pútnikov. Pritom som poznával situáciu a prácu
príslušníkov „vládnucej robotníckej triedy“.
Zbieral som skúsenosti, bolo to pre mňa veľmi
poučné, a vôbec to neboli stratené roky i keď
neboli ľahké!
Štátny súhlas k verejnému
pastoračnému účinkovaniu som
dostal 15. apríla 1985. Bol som
disponovaný do farnosti Červenica
pod Dubníkom. Farnosť pomerne
malá s veľkým počtom Rómov,
náboženský miešaná. Robil som
všetko, čo k pastorácii patrí: slúžil
som sv. omše, vysluhoval sviatosti,
vyučoval náboženstvo. Veľa času som
venoval prekladaniu náboženskej
literatúry, predovšetkým týkajúcu sa
sviatosti kňazstva, rehoľného života a
katechizmy a to z taliančiny, nemčiny
a poľštiny. Keďže Červenica leží
uprostred polí, lúk a lesov, vo voľnom
čase som ich všetky „prebehal“, čo
vtedy veľmi prospelo mojej psychike a
telesnému zdraviu a pociťujem to dodnes.
17. november 1989, je pamätným dňom,
kedy vyhrala pravda nad klamstvom v podobe
slobody. Komunizmus padol, Pán Boh nám dal po
štyridsiatich rokoch neslobody, prenasledovania
a príkoria slobodu. Slovenské diecézy po
mnohých rokoch absencie biskupov – Košická
po 28 rokoch – dostali diecéznych biskupov. Dna
14. februára 1990, na sviatok sv. Cyrila a Metoda,
Sv. Otec Ján Pavol II. ma menoval za košického
diecézneho biskupa. Biskupskú vysviacku som
prijal z rúk kardinála Jozefa Tomka v Košiciach na
Všešportovom areáli za účasti asi 40 tisíc veriacich.
Tešili sa veriaci, kňazi, rehoľnici, a tešil som
sa aj ja, že sa môže po dlhých rokoch slobodne
rozvíjať duchovný a náboženský život. Treba však
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vedieť, že to vôbec nebolo ľahké. Predovšetkým
duchovná devastácia bola hlboká. A to všetko
bolo treba začínať takpovediac „na zelenej lúke“.
Primerane možnostiam bolo treba obnoviť
biskupskú kúriu. Veriaci žiadali kňazov do
uprázdnených farností a tí chýbali, mnoho deti
chodilo na náboženstvo, avšak chýbali katechéti,
ktorí by ich vyučovali. Väčší
chlapci a dievčatá ba aj dospelí
hlásili sa na prijatie sviatosti
birmovania, oni, tiež potrebovali
prípravu.
Hneď od začiatku bolo veľa
práce, sám som sa však o to
nikdy nepokúšal. Pri riešení
problémov som mal vždy po
ruke svojich spolupracovníkov,
ktorí so mnou znášali „horúčosť
dňa“. Teda už spomenutá
obnova
kurie,
obnova
Interdiecézneho
Kňazského
seminára
a
Teologického
inštitútu v Spišskom Podhradí Spišská Kapitula. Od roku 1994
začiatok pôsobenia Kňazského
seminára
a
Teologického
Inštitútu v Košiciach. Výuka katechétov, štúdium
a získavanie akademických hodností pre
pedagógov na Teologickom Inštitúte.
Začali sa zriaďovať cirkevné školy, čo nebolo
bez veľkých problémov. Do diecézy sa začali
vracať alebo ako nové prišli rehoľné spoločenstvá.
V reštitúciách sa vracali cirkevné nehnuteľnosti,
predovšetkým budovy, ktoré boli v dezolátnom
stave - bolo ich treba obnovovať, pritom chýbali
potrebné financie. Veriaci v mnohých farnostiach
začali stavať – i postavili – nové kostoly alebo
staré renovovali. Kvôli lepšiemu spravovaniu
zriadil som asi 30 nových farností a z pôvodných
6 dekanátov je ich teraz 19.
Zvlášť sa teším, že máme primerane potrebný
počet kňazov. S istou úzkosťou, avšak s nádejou
a dôverou v Pána Boha pozerám do budúcnosti.
Kňazov je dosť, len aby všetci teraz i v budúcnosti
mali Božieho, Kristovho ducha a obstáli v
súčasnom i budúcom svete
Vychádzajúc z potrieb diecézy,resp.arcidiecézy,
požiadal som Sv. Otca Jána Pavla II. o pomocných
biskupov. Mojej žiadosti bolo vyhoveno, a tak sa
v roku 1993 stal prvým pomocným biskupom
Mons. Bernard Bober. A od roku 2004 aj druhý
pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik oni sa

stali mojimi dobrými pomocníkmi.
Mám radosť z pekného počtu kňazov v našej
arcidiecéze a samozrejme z ich dušpastierskej
práce. Moju radosť však zakaľuje odchod 27
kňazov z kňazskej služby. Pán Ježiš im prejavil
veľkú dôveru, keď ich ku kňazstvu povolal a
oni túto dôveru sklamali. Dostali vzácny Boží
dar – Kristovo kňazstvo – a oni
ho premárnili. A tak sú veriacim a
Cirkvi potrební!
Tu by som pripomenul ešte
dve „mimoškolské“ moje aktivity,
predovšetkým kvôli tomu, aby som
vás drahí čitatelia i seminaristov
podnietil a posmelil. Tou prvou
aktivitou je „darovanie krvi“. Tu
platí:„Daruj krv, zachrániš život!“ Je
príjemné vedieť, že zachránil som
zdravie či dokonca život dieťaťu,
otcovi alebo matke... Nebojte sa!
Osmeľte sa! Tou druhou aktivitou
je „Adopcia na diaľku“. Pomôcť
aspoň
niekoľkým
študentov,
ktorých ani nepoznáte, aby mohli
študovať, a tak sebe ako aj svojim
blízkym zaistiť lepšiu budúcnosť.
Od l0. júla minulého roku som na emeritúre
z rozhodnutia Sv. Otca Benedikta XVI. mojím
nástupcom sa stal dovtedajší pomocný biskup
Mons. Bernard Bober. Iste bude dobre spravovať,
s Božou pomocou a si pomocou svojich
spolupracovníkov, našu košickú arcidiecézu. A čo
je náplňou mojej terajšej služby? Môžete to vidieť
intérnete: pastoračné návštevy vo farnostiach,
dekanátne rekolekcie, sv. omše vo farnosti Košice
Dom sv. Alžbety, spovedanie, modlitba, štúdium
a iné. Sú to krásne roky života biskupa. Pozerám
často za hranicu pozemského života, očakávam
chvíľu, kedy ma Pán života a smrti povolá z
časnosti do večnosti.
A čo vám i seminaristom povedať?
Buďte vďační za dar povolania ku kňazstvu. Ak
by sa niekto nazdával,
že nie je povolaný, nech urobí podľa rady
sv. Augustína:
„Si non es vocatus, fac ut voceris “
Ak nie si povolaný, urob, aby si bol povolaný!“
A keď raz kňazmi budete, nikdy sa nevzdávajte
v zápase o svoje kňazstvo.
S Božou pomocou oň zabojujte!

Borome

27

Novokňazi

Onedlho novokňazi ...
Lukáš Grobár
foto: archív diakonov, Stanislav Vinter

Aj tento rok je bohatý na udalosti v našej partikulárnej cirkvi. Určite zaujímavou je i kňazská
vysviacka, ku ktorej sa priblížili aj naši bratia diakoni. Svoju cestu rokmi formácie a predstavy
o budúcnosti zhrnuli v zopár riadkoch, ktoré láskavo poskytli nášmu časopisu. My ich už len
ubezpečujeme, že naďalej ostávajú v úmysloch našich modlitieb.

Ján Kovaľ
Ešte niekedy v začiatkoch mojej seminárnej formácie
sa mi do rúk dostala kniha od Benedikta XVI.: „SLUŽOBNÍCI
VAŠEJ RADOSTI“.
Už názov tejto knihy, ktorý veľmi trefne vystihuje aj úlohu
a poslanie kňaza v dnešnom svete sa mi stal akýmsi mottom.
Na svete je málo radosti, na Slovensku je málo radosti, v
našich farnostiach je málo radosti. Mnohí sme niekedy tak
veľmi ovplyvnení dianím v spoločnosti a tým, čo všetko sa
deje okolo nás, až to v nás zabíja radosť, ktorá je prirodzená
pre každého človeka. Aj preto je pre mňa kňazské povolanie
také fascinujúce, lebo len málokto má možnosť byť tak
úzko spojený s každým človekom, poznať jeho najhlbšie
tajomstvá, ktoré nemôže nikomu prezradiť. Mám jedinečnú
možnosť objať ho vo sviatosti zmierenia, ponúknuť mu novú
nádej, navrátiť mu radosť a to nielen chorému či starému,
ktorých vídavam v kostoloch najčastejšie, ale aj mladému
človekovi, plnému života. Tak môžem aj ja získavať novú
energiu, ktorú strácam pre iných a keď raz stratím istotu v
duchovnom živote aj ja sám, iní ma môžu niesť. Tí, ktorých
považujem za rovnocenných, spoločne so mnou putujúcich
na ceste. Čo teda chcem ponúknuť ľuďom, ku ktorým
budem poslaný? Chcem byť služobníkom vašej radosti,
uvedomujúc si, že výnimočným ma neurobí to, kým budem,
ale akým budem.
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Snina - sv. Kríža

Novokňazi

Slavomír Engel

Kamenica n/Cirochou

„Z Božej milosti som tým, čím som...“ píše
apoštol Pavol. Cítim, že to všetko, čom som
doteraz prijal v modlitbách, formácii a štúdiu,
pri diakonskom svätení, je nezaslúženým
darom Pána Boha, aby som v živote napĺňal
plán, ktorý so mnou má. Preto by som chcel
ponúknuť ľuďom seba samého. Ponúknuť
sa ako nástroj Ducha Svätého pre to, aby
ľudia mohli pocítiť v dnešnej spoločnosti
aj cezo mňa aspoň trochu dotyk Božej
lásky. Nech to, čo budem konať a hovoriť
je Božím dielom pre ľudí. Ja v tomto diele
môžem byť iba ten, ktorý Duchu Svätému
dovolí, aby cez neho pôsobil. Preto, chcem v
modlitbách prosiť, aby Božia milosť vo mne
nebola márna...

Jozef Novák

Bardejov

Evanjelizovať znamená dávať Ježiša Krista iným.
To by som chcel ponúknuť ľuďom. Dávať Krista iným.
Ukazovať na Neho svojím životom. Pekne o tom hovorí
pápež Pavol VI., ktorý múdro poznamenal: ,,Moderný
človek počúva viac svedkov, než učiteľov a ak človek
počúva učiteľov, je to kvôli tomu, že oni sú svedkami“
(Evangelii Nuntiandi, 41). Byť svedkom Kristovým a
zároveň nástrojom v Jeho rukách. Ostatné už sám Boh
urobí.

Peter Kuriško

Sečovce

Kňazská služba je predovšetkým službou
viery. Budem rád, ak budem môcť ponúknuť
svoju službu k prehĺbeniu osobnej viery. Či už to
bude cez vysluhovanie sviatosti, cez službu lásky
blížnemu alebo cez ohlasovanie slovom a životom.
To, akými konkrétnymi spôsobmi to budem robiť,
tým sa nechám prekvapiť, pretože každá situácia si
vyžaduje iné prostriedky. Celkom sa preto teším na
Rok viery. Myslím si, že práve k prehlbovaniu našej
osobnej viery sme pozvaní všetci.
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Miloš Geci

Michalovce

„Čo chcete ponúknuť ľudom, ku ktorým budete poslaní?“
Slovo „poslaný“ ma sprevádza a pôsobí v mojom živote už dlhší
čas a myslím si, že bude neodmysliteľnou súčasťou môjho života.
Byť „poslaný“ je zárukou toho, že to nie je moja vôľa, ale vôľa
toho, ktorý ma posiela. Do určitej miery je to náročné, ale na
druhej strane oslobodzujúce. Ak je človek poslaný, znamená že
nemôže hlásať seba, ale toho, ktorý ho poslal a v našom prípade
je to Kristus.
V dnešnom svete silno prevláda individualizmus. Každý má
svoj názor a recept, či ponuku na život. Kto je výraznejší, silnejší,
priebojnejší, dokáže strhnúť ľudí na svoju stranu, ale hrozí tu
nebezpečenstvo sklamania.
Do seminára sme prišli tiež plní názorov a predstáv. No počas
rokov formácie sme boli vedení k jedinému názoru, a to je Kristus.
Preto ani ja nechcem ponúknuť nič iné iba Krista. Je to záruka
istoty, že ľudia, ku ktorým budem poslaný nebudú sklamaní, lebo
nebudem hlásať seba, svoje predstavy či svoj názor, ale živého
Krista. „Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle; ale pod
vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.“ (2
Pt 1, 21).

Martin Kohut
Maliar sa nám snaží sprostredkovať obraz sveta
tak ako ho vidí on. Očný lekár sa nám snaží umožniť,
aby sme videli svet takým aký je v skutočnosti.
Poslaním kňaza je pomáhať ľuďom, aby sa pozerali
na tento svet, na udalostí každodenného života
Božími očami. No na to je potrebné, aby on sám bol
preniknutý a vedený Bohom. Byť kňazom znamená
stávať sa priateľom Ježiša Krista, a to čoraz väčšmi,
celým svojím bytím. Svet potrebuje Boha, no nie
hocijakého boha, ale Boha Ježiša Krista, Boha, ktorý
sa stal telom, ktorý nás miloval až na smrť a vstal z
mŕtvych. Tento Boh má žiť v nás a my v ňom. Nech
sú slová kardinála Newmana aj mojím akýmsi
programom do pastoračnej činnosti: „Bol som rád,
keď som si mohol vyberať a chápať svoju cestu. Teraz
sa však radšej modlím: Pane, veď ma ty!“
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Nižný Žipov

Novokňazi

František Barna

Belá n/Cirochou

Verím, že ľuďom, o ktorých je reč v položenej otázke, ponúknem
aspoň sčasti to, kvôli čomu prišiel na svet Ježiš Kristus – Boha. Ak ste
v tejto odpovedi, ktorá je sama osebe dostačujúcim programom
na nie jeden kňazský život, spoznali slová Benedikta XVI., viete, že
táto úloha je spojená so spoznaním tváre Boha v Ježišovi Kristovi.
To je už celkom konkrétny obraz. Lenže Boh ho maľuje nielen
na stránkach evanjelií. Tam sa nachádza originál nevyčísliteľnej
hodnoty, ktorého cena – napriek nevyčísliteľnosti – stále rastie.
Galéria tohto Autora však nie je iba o Najvydarenejšom diele. Sú
v nej ďalšie obrazy a obrázky – taktiež originály. Maliar sa pod
každý z nich, viac či menej čitateľne, podpísal. Na niektorých je
jeho signatúra rozmazaná a ťažko ju dešifrovať. No dá sa to. Toto
úsilie chcem ponúknuť onomu Maliarovi, sebe i tým, ku ktorým
budem poslaný.

Peter Labanc

Kazimír

Veľmi ma fascinuje dar slobody, ktorú nám svojím vzkriesením
vydobyl Kristus. Hriech nad nami už nemá moc. Nikto nás nemôže
zotročiť. Hoci sa ako kresťania ocitáme v rôznych životných situáciách,
hoci musíme odolávať tlakom z okolitého sveta, tlakom v práci,
vo vzťahoch, naše vnútro je chrám, ktorý vďaka Kristovi ostáva
slobodným. Nik nemá právo doň vstúpiť, ak ma úmysel zotročiť. Kto by
to robil, šliape v nás to, čo sme dostali od Boha. Túžim, aby môj život
bol svedectvom o Kristovej slobode, aby ľudia vedeli, že náš jediný
záväzok je zákon lásky. Nikto nemá právo nárokovať si viac. Prečo?
Pretože Kristus si nenárokoval viac.

Vladimír Klešč
Seminárne spoločenstvo bolo dobrou skúsenosťou. Bolo miestom, ktoré nás
pripravovalo na kňazskú službu. Nepripravoval nás na ňu len po intelektuálnej
stránke, ale aj po ľudskej stránke. Kňaz musí byť najprv ľudský, musí byť najskôr
dobrým človekom, aby mohol byť dobrým kňazom. Ak kňaz nie je
najprv kvalitným človekom, jeho služba sa míňa účinku.
Teraz stojím pred celoživotným dobrodružstvom – pred
kňazskou službou. Základom pastoračnej služby podľa môjho
názoru nie je človek, ale Boh, ktorý koná aj cez diakona alebo
kňaza. Pastoračnú službu zakusujem ako diakon vo farnosti
Chminianska Nová Ves. Svoju kňazskú službu chcem postaviť
na dobrých základoch, ktoré som mal možnosť získať v seminári
a v diakonskej službe. Každé miesto, kde sa človek dostane, je
zároveň príležitosťou na obohacovanie. Preto mám v úmysle
učiť sa zo situácií v rôznych farnostiach, do ktorých sa dostanem
počas svojho života, ako aj zo skúseností ľudí, s ktorými sa budem
ako kňaz stretávať.

Košice - KVP
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Novokňazi

René Vykukal

Humenné - Pod Sokolejom

Áno, počas siedmich rokov som sa pripravoval
na pastoráciu, ktorá ma čaká. Avšak ťažko
povedať, či budem niekedy ideálne pripravený
na túto službu, aj keď som sa, dúfam, snažil urobiť
pre to všetko. Myslím si, že celý život je jednou
veľkou prípravou nie len na pastoráciu, ale na
večnosť, pretože tadiaľto všetci len prechádzame.
A čo by som chcel ponúknuť ľuďom, s ktorými
sa stretnem? Nuž predovšetkým Krista a jeho
lásku, ktorá sa zvláštnym spôsobom ľuďom skrze
kňazov dostáva.

Jozef Bujňák
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Šarišské Dravce

Seminárne spoločenstvo bolo dobrou
skúsenosťou. Bolo miestom, ktoré nás pripravovalo
na kňazskú službu. Nepripravoval nás na ňu len po
intelektuálnej stránke, ale aj po ľudskej stránke.
Kňaz musí byť najprv ľudský, musí byť najskôr
dobrým človekom, aby mohol byť dobrým kňazom.
Ak kňaz nie je najprv kvalitným človekom, jeho
služba sa míňa účinku.
Teraz stojím pred celoživotným dobrodružstvom
– pred kňazskou službou. Základom pastoračnej
služby podľa môjho názoru nie je človek, ale Boh,
ktorý koná aj cez diakona alebo kňaza. Pastoračnú
službu zakusujem ako diakon vo farnosti
Chminianska Nová Ves. Svoju kňazskú službu
chcem postaviť na dobrých základoch,
ktoré som mal možnosť získať v seminári a
v diakonskej službe. Každé miesto, kde sa
človek dostane, je zároveň príležitosťou na
obohacovanie. Preto mám v úmysle učiť sa
zo situácií v rôznych farnostiach, do ktorých
sa dostanem počas svojho života, ako aj zo
skúseností ľudí, s ktorými sa budem ako kňaz
stretávať.

Recenzia

Skutočné nebo alebo detská fantázia
Tomáš Belá
foto: archív autora

Todd Burpo, vedúci protestantského zboru, napísal útlu knižočku. Také ľahké čítanie, možno
„jednohubka“ na večer.

K

eď sa pozrieme na formu, je rozdelená
na 27 krátkych kapitol, takže jednu
stihneme prečítať aj cestou do práce či
na ďalšiu zastávku v košickej MHD.
Kniha rozpráva „strhujúci“ príbeh istej rodiny,
ktorá musela prejsť mnohými ťažkosťami.
Nakoniec však dostávajú od Boha odmenu vo
forme požehnania.
Dej sa zameriava na autorovho
syna Coltona, ktorý po ťažkostiach
so slepým črevom prežije klinickú
smrť a po zotavení prekvapuje
rodičov svojimi zážitkami z neba
– ako sa stretol s Ježišom, aké
farby sú v nebi, akého koňa má
Ježiš, ktorého dokáže osedlať len
On... Spomína tiež na stretnutie so
svojím pradedom, ktorého nemohol
spoznať, keďže ešte na svete nebol,
kým pradedo žil, ako sám vyzerá, a
koniec koncov, aké veľké má krídla.
Rodičov však šokuje tým, že vie, čo robili počas
operácie – otcovi pripomenul, ako sa modlil
a matke, ako sa modlila a telefonovala svojim
príbuzným. Najviac ich prekvapí informáciou, že
vie, že má ešte jednu sestru, ktorú stretol v nebi.
Spomína, ako ho vyobjímala a ako mu to vadilo.
Rodičia sú ohúrení a pýtajú sa sami seba, ako to
mohol Colton vedieť, keďže mu o tom ani raz
nehovorili. Odkiaľ má toto všetko?.
Môžeme si pomyslieť, aké je to skutočne
fantastické, musí to byť pre rodinu naozaj
požehnanie. Čo všetko zažil tento chlapec? Bol
naozaj v nebi? Vrátil sa späť, aby nás poučil o
pravde? Vyzerá Ježiš naozaj tak ako to vidí vo
svojich videniach rovnako staré dievčatko, Akiane
Kramarik? Turínske plátno nie je pravé? Všetci

majú v nebi krídla? Ježiš sedí po pravici Otca a
po jeho ľavici archanjel Gabriel, ako to tvrdí autor
knihy?
Mnoho otázok nám víri hlavou, keď sa
začítame. Stále sa sústreďujeme len na to, ako
Ježiš vyzeral, ale pritom zabúdame, že samotné
evanjeliá nám nehovoria o vonkajšom výzore
Ježiša, či mal hnedé vlasy, dlhú
bradu, bol vysoký, ale o tom, aký
bol v skutočnosti – ako sa správal
k apoštolom, k chorým, k tým, ktorí
boli na okraji spoločnosti... Evanjeliá
nám vykresľujú oveľa podstatnejší
obraz o Ježišovi, než to, ako vyzeral.
Mohol by som spomenúť ešte
apokalyptické obrazy a veľkú vojnu,
o ktorej malý hrdina rozpráva
svojmu otcovi. Colton je stále
ponorený do hry s rozprávkovými
postavičkami
ako
Spiderman,
Batman či hrdinovia Star Warsu.
Vieme, že z psychologického hľadiska nejde
práve o najlepšiu hru pre dieťa. Dnes je to najviac
diskutovaná téma: Tak Pane, kedy dáme koniec
sveta?
Na záver odporúčam čítať knihu veľmi opatrne
a s triezvou mysľou, nebrať všetko ako skutočnosť.
Dôležité je uvedomiť si a vedieť z akého
prostredia vychádza tento príbeh, kde pramení
jeho počiatok.
Tiež nepovažujem za ojedinelé, aby mali deti
podobnú skúsenosť, pretože sú ešte veľmi citlivé
na posvätno (sacrum). Ich duchovný zrak je čistý,
nie zakalený ako náš. Nepovažujem však za
rozumné robiť z tejto udalosti senzáciu a ak áno,
možno nám to bude aj dobre „vynášať“.
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Úvaha

Vážený pán Beethoven,
Tomáš Svat
foto: internet

istotne ma nepoznáte, ale možno Vám pán Mozart, spomenul list, ktorý som mu pred nejakým
časom poslal. Prepáčte, že Vás takto ruším vo Vašom pokoji, ale chcel by som napísať aj Vám.

H

neď na úvod
Vám chcem
povedať, že
podľa môjho názoru,
ste veľkou osobnosťou
nielen
v
dejinách
hudby, ale zároveň aj v
histórii celého ľudstva.
Veď každý človek a
nielen hudobník musel
aspoň raz za život
bojovať s nepriazňou
sveta, každý z nás
musel aspoň raz vo
svojom živote vstávať
z prachu zeme. Ale čo
Vám budem o tom
vravieť, veď to práve
Vy by ste mohli rozprávať nám. Píšem Vám, hoci
si uvedomujem, že ani neviem presne vyjadriť
slovami, ako veľmi ma oslovilo Vaše dielo. Je to
jedno z tých Vašich počinov, ktoré Vás zapísali
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do zoznamu géniov ľudstva. To, o ktorom by som
však teraz chcel s Vami uvažovať, ste napísali už
takmer hluchý. Je to Vaša známa 9. symfónia – óda
na radosť, memento hluchého majstra.
Pre nás, obyčajných ľudí, je nemysliteľné aby
sa slepý človek stal
maliarom,
rovnako
ako je nemožné aby
sa
hluchý
človek
stal
hudobníkom.
Narodili
sme
sa
do sveta, v ktorom
obraz budúcnosti je
len
jednoduchým
predĺžením dneška, do
sveta, ktorý je uzavretý
vo vlastnom kolobehu
dostatočnosti
a
neochotný
prijať
akékoľvek nečakané

Úvaha

vyrušenie, akýkoľvek dotyk slobody iného. Vy
ste sa narodili so sluchom, zmyslom, ktorým ste
vládli Vášmu životu, ale o ten dar ste prišli. To Vás
malo zlomiť. Vlastne, muselo. Veď chvíľu to tak aj
vyzeralo. Čo sa vtedy odohrávalo vo Vás málokto
vie. Osobne si myslím, že niečo o tom nám môže
naznačiť Vaša 5. symfónia, symfónia nezvratného
osudu valiaceho sa na človeka. Ale nie o tom som
chcel.
Asi každý to už niekedy zažil. V diaľke sa niečo
chveje, blíži sa búrka, ktorá so sebou niečo nesie.
Blíži sa k vám a vy čakáte, kedy si vás dotkne. Až
nakoniec chaos, ktorý prichádza, dorazí a zrazu
vyústi do nečakanej harmónie tónov, ktoré
udierajú na zem pod taktovkou dirigenta v jednej
spoločnej symfónii. Z chaosu sa stala harmónia, z
toho čo veštilo koniec, povstal nový začiatok, väčší
a veľkolepejší ako predtým. Stvoriteľský akt, pri
ktorom povstala zem a človek, našiel svoju iskru
v tejto melódii, aby človek pocítil veľkosť svojej
malosti. Ako taktovka jedného dirigenta tvorila
svet, tak taktovka iného tvorí hudbu, aby mohla
ľudom rozprávať o ľudskosti. Zázrak stvorenia
nachádza svoju ozvenu v zázraku tvorenia. Mnohí
by označili za nemožné aby hluchý vôbec mal rád
hudbu, nie ešte ju aj tvoril. Iní by ale povedali, že
je to malý zázrak.
Tieto malé zázraky sú však dôležitejšie ako

nám môžu na prvý pohľad pripadať. Parafrázujúc
von Balthasara, každý počin môžeme vidieť ako
jednoduchý fakt, hudbu ako obyčajné poradie
tónov, ktoré spolu vytvárajú peknú melódiu. Ak
sa však prizrieme bližšie, môžeme v nej, a zároveň
aj v každej situácii nášho života zazrieť odblesk
tajomstva. A práve takéto momenty nás vyrušujú,
musia vyrušiť, aby nás vytrhli z uzavretosti v
sebe a pocitu dostatočnosti. Hovoria o tom, že
zázraky sú stále prítomné, stále možné ešte aj v
našom svete. Veď ako Chesterton raz povedal:
„Zázrak znamená iba slobodu Boha.“ Zázrakom
je, že človek môže slobodne tvoriť a mať z toho
radosť, zázrakom je každé narodenie dieťaťa zo
ženy a jej premena na matku, zázrakom je, že
napriek vojnám a ohavnostiam, ktoré človek vo
svojich dejinách napáchal, stále ešte existuje
život a radosť z neho. Zázrakom je každá iskra
nádeje v očiach vstávajúceho, zázrakom je každý
poryv lásky v srdci milujúceho, zázrakom je každé
zažatie viery v živote putujúceho. A práve takéto
zázraky ešte ospravedlňujú život na tomto svete.
Toto všetko je len dôkazom, že zázraky sú oveľa
bližšie ako by sa nám mohlo zdať, len nie sú také,
aké by sme ich chceli, lebo nie sú určené na to, na
čo by sme ich chceli. A hovorí to ešte o jednom. Ak
sú nám teda zázraky tak blízko, o čo bližšie je nám
ten, čo ich tvorí.
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Potulky svetom

Ukrajina
Autor Sergej Gerzanič
Foto: archív autora

„Už viac ako pol roka bývam v Košiciach, ale pochádzam z Ukrajiny. Napriek tomu, že Ukrajina je
pre ľudí žijúcich na Východnom Slovensku veľmi blízko, málokto vie povedať niečo o realite na
Ukrajine.“
krajina za rozprestiera krajín. S touto oblasťou sú kedy krajinu postihla jadrová
na veľkom území, spojené aj udalosti, ktoré stoja katastrofa globálneho rozsahu.
ktoré ukrýva veľa na základoch kresťanskej kultúry Dňa 26. apríla 1986, 130 km
zaujímavostí. Na západe Ukrajiny na tomto území. Konkrétne západne od Kyjeva vybuchol
nájdeme Karpaty, ktorých krása sa jedná o príchod apoštola reaktor Černobyľskej atómovej
priťahuje množstvo zvedavcov, Ondreja na územie Kyjevskej elektrárne.
Černobyľská
najmä
turistov,
Rusi.
katastrofa zanechala po sebe
stopu v dejinách, a to

U

kroky ktorých často smerujú na
najvyšší vrchol Hoverla (2061 m.
n. m.). Túto časť Ukrajiny poznáte
aj z Podkarpatskej Rusi, ktorá
kedysi patrila Slovenku.
Ďalším lákadlom pre turistov
je Čierne more, ktoré obmýva
južné pobrežie krajiny a
priťahuje mnohých rekreantov z
Ukrajiny, Ruska a iných blízkych

36 oromeo

Východ
krajiny je známy najmä ťažbou
uhlia. Táto oblasť sa nazýva
Donbas. Z týchto končín
pochádza aj terajší prezident
Viktor Janukovič. V tejto časti
krajiny je rozšírená najmä
pravoslávna cirkev.
Sever krajiny v sebe nesie
smutné udalosti z roku 1986,

nielen Ukrajiny.
Po krátkom geopolitickom
prehľade sa chcem zamerať
na sociálnu stránku života
na Ukrajine. Pre mňa osobne
je to pomerne dosť citlivá a
náročná téma. Na jednej strane
som Ukrajinec a nemal by som
„vynášať smeti“, ale na druhej
strane ma to trápi. Súčasný

Potulky svetom

stav je v podstate výsledkom
obdobia komunistickej vlády.
Takmer na celom území
Ukrajiny to vyzerá veľmi
smutne. Aj terajšia vláda vedie
pomerne silnú nehumanistickú
politiku. Veľký, až priepastný
rozdiel možno badať medzi
chudobnými a bohatými. Kým
jedny oddychujú na ostrovoch,
iní sa zasa musia obmedzovať v
niektorých veciach, aby získali
prostriedky potrebné pre život.
Je veľmi malé percento tých,
ktorí sú v zlatom strede.
Veľký rozdiel je aj medzi
ľuďmi žijúcimi v meste a na
vidieku. Skutočne, ťažšie sa žije
v meste. Lebo dedinskí ľudia si
dokážu dopestovať ekologické
potraviny, ktoré im umožnia
prežiť celú zimu. V meste taká
možnosť nie je. Celú situáciu
ešte umocňuje politická situácia,
ktorá spôsobila, že ľudia si
prestali dôverovať. Sú ľahostajní
voči sebe navzájom a spoliehajú
sa iba sami na seba a na svojich
najbližších.
Rád by som načrtol aj niečo o
viere

a náboženstve. Dnešný stav
je prepojený so sociálnymi
pomermi, ktoré
som
už
spomínal.
Ľudia
hľadajú
útočisko a potechu v kostole a v
spoločenstve veriacich.
Ako už bolo povedané,
na
území
Ukrajiny
sa
kresťanstvo šírilo už od 1.
storočia,
prostredníctvom

činnosti apoštola Ondreja.
Dnes tu nájdeme pestrosť
náboženského
života. Na
východe krajiny je viac
sústredená pravoslávna cirkev,
a to buď moskovského, alebo
kyjevského
patriarchátu.
Západ
je
ovplyvnený
svojou
blízkosťou
k
európskym krajinám, je
katolícky (latinský alebo
byzantský obrad). Počas
komunizmu boli kostoly,
ako všade,
zatvárané
a ľudia boli trestaní za
účasť na omšiach. No
staršie generácie sa snažili
zachovať dedičstvo otcov.
Preto po páde totalitného
systému a následnom otvorení
kostolov, ktoré sa začalo roku
v 1989, sa ľudia opäť vrátili k
aktívnej účasti na bohoslužbách.
Osobne si spomínam na
svoje detské roky, aké množstvo
ľudí a mládeže chodievalo na
púte a odpustové slávnosti.
Boli zapálení vierou a slobodou
svojho náboženského života.
V tej dobe sa farnosti naplnili
mnohými povolaniami.
Teraz je to o niečo
skromnejšie. Keď človek
získa niečo, za čím dlho
túžil a očakával, prestane si
to ceniť.
Pokiaľ takýto prístup
k ľuďom zo strany vlády
bude aj naďalej pokračovať,
tým viac ľudí si uvedomí,
že jedine s Bohom a s
jeho pomocou možno
prežiť. Jedine Bohu možno
dôverovať, lebo On je stále
pri nás.
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Poviedka

Maroš a jeho príbeh
Autor: Martin Haluška a Lukáš Grobár
Foto: Internet

M

aroš je normálne dospievajúci
chlapec. Občas by si prial bývať v
meste, nie na jeho okraji., kde by
mohol tráviť viac času so svojimi kamarátmi. A
aby toho nebolo ešte dosť, musel svoj čas tráviť s
rodičmi a súrodencami.
Jeho rodina bola takmer obyčajná, keby
na záhrade nemali bazén, veľkú garáž s troma
autami a obrovský dom. Ešte aj v škole sa mu
darilo, povedal by som, že vynikajúco. Nechýbalo
im takmer nič. I keď mal všetko, predsa nebol
šťastný. Navonok vyzeral spokojne, no vo vnútri
cítil obrovskú prázdnotu. Rodičia sa veľmi oňho
nestarali, nevedeli čo robí, s kým sa stretáva. Ešte
aj jeho snaha dosahovať v škole čo najlepšie
výsledky nemalo žiadny účinok. Chýbala mu totiž
rodičovská láska.
Aby toho nebolo málo nepokoj do rodiny
prinášali aj rodinné nezhody kvôli peniazom.
Olej do ohňa prilieval aj otec, ktorý sa stával
alkoholikom. Už dlho spolu nežili ako rodina. Toto
mu najviac chýbalo u nich doma.
Mnohokrát sa so slzami v očiach pozeral na
rodiny, ktoré i keď neboli bohaté, predsa im
nechýbala láska, porozumenie a vzájomná úcta.
Ticho v ústraní ich pozoroval, ako sa majú radi, ako
si navzájom pomáhajú, ako spolu prekonávajú
prekážky každodenného života.
Rozhodol sa zmeniť túto situáciu a stať sa
akýmsi „záchrancom“ svojej rodiny. Hľadal rôzne
spôsoby, ako by dokázal vyriešiť tento problém.
Pýtal sa spolužiakov, ako to u nich funguje doma.
Čo napĺňa ich rodinu šťastím? Dostaval rôzne
odpovede, mnohokrát sa čudoval tomu, ako veľmi
sa podobajú slová, ktoré počul s tým, čo zažíval
doma. No predsa v nich bolo niečo iné, niečo, čo
oni nemali.
Snažil sa azda priveľmi? Kdesi na internete čítal
o „jasnovidcovi“, ktorý dokáže vyriešiť akýkoľvek
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problém.
Dokonca býval v meste, kde
chodieval do školy. Nebolo ťažké nájsť si jeho
adresu, už len nabrať odvahu a ísť.
Jedno poobedie, keď im v škole skončilo skôr
vyučovanie, sa za ním vybral. Dlho otáľal pred
jeho domom, nakoniec však zaklopal na dvere.
Otvoril mu postarší pán, ničím sa neodlišujúci od
ostatných starých ľudí, ktorých stretol. Dokonca
mal pocit, že sa podobá aj na jeho starého otca.
Na rozdiel od neho tento dedko prekypoval
veselosťou a milými rečami.
Marošovi sa aj napriek tomu veľmi nepozdával,
mal akýsi zvláštny pohľad, ktorý neveštil nič
dobré. Tento veľavážený dôchodca pozval Maroša
ďalej aby sa s ním porozprával a povedal mu, čo
ho trápi. On v domnení, že robí správnu vec mu
všetko vyrozprával.
Trvalo asi hodinu, možno dve, čo spolu sedeli
a rozprávali sa. Nakoniec sa ho Maroš opýtal?
„Pomôžete mi?“ Starec najprv ticho sedel a
rozmýšľal. Zdalo sa mu to ako večnosť. Ticho bolo
strašné a plné očakávania, či bude odpoveď dobrá
alebo ... Nakoniec starec povedal: „Pomôžem
ti, no príď zajtra a poviem ti, čo máš robiť. No
nezabudni, nič nie je zadarmo.“ Kým ešte hovoril,
tlačil Marošovi do rúk akýsi leták, na ktorom
boli napísané služby, ktoré tento samozvaný
jasnovidec praktizoval aj s cenami jednotlivých
služieb.
Keď odchádzal od starca, mal akýsi zvláštny
pocit. Zvyšok dňa blúdil po uliciach mesta. Keď
prišiel večer domov, nemal chuť sa s nikým
rozprávať. Chcel sa len zavrieť do svojej izby a
ráno zas „vypadnúť“ preč z toho pochmúrneho
prostredia. No skôr ako by to urobil, zastavila
ho mama so slzami v očiach. Keďže si v ten deň

Poviedka
nevzal mobil, nevedel čo sa stalo.
Vyrozprávala mu, ako jeho starého otca vzala
rýchla záchranná služba do nemocnice a otec
pri ceste za ním na aute havaroval. Nakoniec, aby
toho nebolo málo, jeho teta sa rozvádza a brat
chce nechať školu. Maroš mal pocit ako keby sa
naňho zrútil celý svet.
Nevedel čo má robiť, nevedel kam sa pohnúť
a čo by mohol skôr spraviť. Spolu s mamou zašli
do nemocnice za otcom, ktorý tam ostal na
pozorovaní a ku starkému, s ktorým to vyzeralo
zle.
Keď sa vrátili domov, nevládal už nič spraviť,
dokonca sa ani nesnažil učiť na ďalší deň do školy,
kde ho čakala ťažká skúška. Bol veľmi unavený,
no vytúžený spánok neprichádzal. V hlave sa mu
stále premietali obrazy z celého dňa, nechcel to
prijať. Nevedel pochopiť, prečo sa to všetko stalo.
Tesne predtým ako zaspal mu napadla otázka: A
čo Boh? Ak existuje, prečo toto všetko dopustil?
Ráno, keď sa prebudil, dúfal, že to, čo sa stalo,
bol iba sen, jeden veľký zlý sen. No nebolo to tak.
Otec aj starý otec ležali v nemocnici, mama bola
na pokraji nervového zrútenia a on neschopný
nič urobiť.
Čakal ho ťažký deň v škole, s plnou hlavou
myšlienok o budúcnosti odišiel skoro ráno z
domu, ešte keď všetci spali. Blúdil ulicami mesta
rozmýšľajúc čo bude teraz, ako sa to všetko
vyvinie. Nevnímajúc čas ocitol sa takmer až
na okraji mesta. Porozhliadol sa okolo seba,
zistil že je už kdesi ďaleko a nepoznal to tu. No
predsa sa mu zdalo toto miesto niečím známym,
azda to bolo tými budovami okolo, či možno
tým ihriskom, blízko ktorého kráčal, nevedel si
spomenúť. Podišiel bližšie. Z poza bytovky vykukol
malí kostolík, ktorý akosi nezapadal do tohto
prostredia: potom si spomenul. Tu chodievali
spolu s rodičmi kedysi dávno. Potom sa však
presťahovali na dedinu a prestali sem chodievať,
vlastne prestali chodievať aj do kostola. Prečo?
Nevedel si odpovedať na túto otázku. Aj keď cítil,
že je to asi kvôli ...
Neodolal a šiel sa tam pozrieť, chcel si viac
spomenúť na to šťastné obdobie, keď boli všetci
šťastní a tešili sa jeden z druhého. Pri vchode

sa stretol s ľuďmi, ktorí odchádzali zo sv. omše.
Stihol už len počuť posledné slová slúžiaceho
kňaza. A potom húf ľudí, ktorí sa s úsmevmi
rozbehli domov či do práce. Vošiel dovnútra, bol
očarený, postupne sa mu vynárali spomienky... na
stretnutia s rovesníkmi, na výlety a rôzne stretká,
na ktoré ako malé dieťa chodieval.
Posadil sa do poslednej z lavíc, nevediac ako,
ale začal si spomínať na modlitby, ktoré sa ako
malý chlapec učil naspamäť. Takto sedel asi
niekoľko minút a modlil sa, za otca, aby sa uzdravil,
za starkého, aby nezomrel, za mamu, aby ...
Zozadu k nemu pristúpil muž. Trochu sa
preľakol, už sa chcel postaviť a odísť preč, no muž
začal rozprávať. Predstavil sa mu ako otec Martin,
ktorý mal pred chvíľou omšu. Spontánne sa začali
rozprávať o obyčajných veciach, o tom odkiaľ je a
čo robí. Postupne mu Maroš porozprával všetko,
čo sa deje u nich doma, ako sa všetko rúca, ako sa
snažil niečo preto urobiť, ale všetko bolo márne.
Otec Martin ho povzbudil, aby neklesal na duchu
a pozval ho, aby prišiel niekedy opäť, keď bude
mať viac času, že sa môžu o tom viac porozprávať.
Maroš aj keď bol smutný cítil sa lepšie. Do
školy síce prišiel neskoro a vyslúžil si zato aj dosť
nepríjemnú výčitku, no trápili ho väčšie veci ako
len jedna vymeškaná hodina.
Po tomto stretnutí Maroš začal chodievať
k otcovi Martinovi, pomohol mu dostať sa z
problémov. Naučil ho opäť sa modliť, nebolo to
síce tak rýchlo ako by si to žiadal alebo ako by to
chcel. No naučil sa pritom trpezlivosti a pokore.
Nebolo to však všetko, čo mu tieto stretnutia
dávali, postupne sa dostával ďalej, aj u nich doma
sa to lepšilo. Otec sa dostal z nemocnice čoskoro
domov, prestal sa opíjať, s mamou sa začali opäť
normálne rozprávať a dedko ten sa tiež pomaly
zotavoval. S bratom to však bolo iné, nechal školu
a odišiel z domu, vedel však, že ak sa dokázal
zmeniť on sám, pôjde to aj s jeho bratom, len to
ešte chvíľu bude trvať.
Maroš každý deň ďakoval Bohu, že sa dokázal
vrátiť tam, kde kedysi začínal, že stretol otca
Martina, ktorý mu ukázal cestu. Aj to akú veľkú
moc ma modlitba.
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Reflexia

Koniec alebo Začiatok?
Lukáš Durkaj
foto: internet

Všetci o tom už počuli. Na hodinách náboženstva či v kostole sa o tom sem-tam zmieni kňaz.
Väčšina veriacich to podvedome považuje za samozrejmosť, ale málokto sa nad tým seriózne
zamýšľa. Ešte tak študenti teológie na predmete o eschatológii (náuka o posledných veciach). V
starovekej a stredovekej Cirkvi bol vykresľovaný veľmi farbisto (možno ho nájsť vyobrazený aj na
vonkajšej výzdobe viacerých gotických katedrál) a každý deň, minimálne pri nejakej prírodnej
katastrofe, bol očakávaný. A tohto roku by mal vraj konečne nastať. Koniec sveta.

A

k si pamätáme na
diskusie o presnom
dátume začiatku 21.
storočia, určite sa nám v pamäti
vynoria aj ostatné prorocké reči
o globálnej kozmickej zmene,
alebo o tom, ako sa počítače
na celom svete zbláznia, lebo
si nebudú vedieť poradiť s
vygenerovaním roku 2000.
Všetci sme napäto čakali
podobne ako sedliaci v
Európe, ktorí 31. decembra
999 očakávali naplnenie
proroctva
z
biblického
Zjavenia sv. Jána o tisícročnej
vláde Krista. A vskutku...
Nič mimoriadne sa nestalo.
Odvtedy bol koniec vesmíru
ohlásený už niekoľkokrát. A
celosvetovú mániu tu máme
relatívne skoro zase. Tentokrát
sa používajú argumenty oveľa
ťažšieho kalibru. Spomenul
by som dva faktory. Mayský
kalendár
a
Malachiášovo
proroctvo.
Už niekoľko desaťročí sa vo
vedeckých a pseudovedeckých
kruhoch debatuje o zvláštnom
počítaní času stredoamerickej
predkolumbovskej civilizácie
Mayov. Tí si čas počítali cyklicky
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pre bežné používania ale aj
dlhodobo. Toto
dlhodobé
počítanie však bolo lineárne a
delilo sa na celky tzv. baktuny.
Každý z nich má po 144 000
dní, čiže nejakých 394 rokov.
V pozostatkoch, ktoré neboli
Európanmi zničené sa našlo

vyryté počítanie týchto celkov.
Po rozlúštení sa zistilo, že tento
kalendár začína v roku 3114
pr. Kr. U Mayov bolo číslom
plnosti 13. A ak si k tomuto
dátumu trinášťkrát pripočítame
jeden baktun vyjde nám
dátum 21. december 2012.
Vtedy sa Mayský kalendár
končí. Niektorí za tým vidia
ukončenie
celovesmírneho
cyklu, prekročenie galktického

rovníka, ktorý by mohol
znamenať prepólovanie Zeme.
V každom prípade tieto sily
„zaručene“ vyvolajú niečo, čo
úplne zmätie život z povrchu
zeme, alebo aj Zem samotnú.
Vedci však pripomínajú, že
toto sa vo vesmíre už viackrát
stalo. Ale nejako sme si
to nevšimli a nevyhynuli
sme. Čo na to však
Mayovia samotní?
Ak
si
zoberieme
tú
najtajomnejšiu
interpretáciu, hovorí sa
o prelomení vekov a
začatí niečoho nového,
„novej éry“. Pri tomto si
treba uvedomiť, že ani
to, že náš stolový alebo
nástenný kalendár končí
31. decembra automaticky
neznamená koniec sveta. Treba
si len kúpiť nový na nasledujúci
rok. To robia aj potomkovia
tohto starovekého národa a
prepočítavajú si nový kalendár.
Navyše v legendách, ktoré nám
ich predkovia zanechali možno
nájsť udalosti, ktoré sa stali pred
rokom 3114 pr. Kr. a predpovede,
ktoré sa stanú po roku 2012. Z
toho vyplýva, že tieto dátumy
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Mayovia nemohli pokladať za
začiatok či koniec sveta.
Ďalšou
z
mnohých
zaujímavých
skutočností,
ktoré
tejto
apokalyptickej
teórii nahrávajú je tajomné
Malachiášovo proroctvo. Nejde
však o biblického Malachiáša
ale o sv. Malachiáša (1094 –
1148) írskeho mnícha, ktorý
bol arcibiskupom v Armaghu.
Ten bol podľa tradície v roku
1139 predvolaný do Ríma
pápežom Inocentom II. Tam mal
tajomné videnie o budúcich
pápežoch, ktoré bolo zapísané
do tajomných 112 kryptických
riadkov. Tie opisujú pápežov
od Celestína II. (zvolený 1143)
až po súčasného Benedikta
XVI., ktorý je v zozname
predposledný. Posledný z nich
je nazvaný Rímskym Petrom,
ktorý za obdobia veľkého
prenasledovania
má
zažiť
zničenie mesta Rím a veľkého
súdu. Tento text bol prvýkrát
publikovaný v roku 1595,
kde bol záhadne nájdený v
rímskych archívoch. To, že sv.
Bernard, ktorý je životopiscom
sv. Malachiáša, žiadne proroctvo
nespomína, len potvrdzuje
domnienku, že sa jedná o
falzifikát zo 16. storočia.
Akokoľvek, tento text bol aj
medzi klérom veľmi populárny
a v niektorých prípadoch
sa bral až chorobne vážne.
Hlavne
medzi
kardinálmi
počas konkláve. Vždy sa totiž
s minulým pápežom našla
nejaká súvislosť s veršom z
proroctva. Treba však dodať,
že ak človek chce, prispôsobí
si všetko. Zaujímavé však bolo

hlavne to, že pred
voľbou si proroctvo
vysvetľovali
rôzne
(tak
Pius
X. „Ignis ardens“
mal pochádzať z
rovníkovej krajiny,
alebo
súčasný
Benedikt XVI. „Gloria
olivae“ mal byť
černoch). Ak sa tieto
prognózy nenaplnili,
našlo sa niečo iné.
Aká je však situácia
pred
nástupom
„posledného
pápeža“? Benedikt
síce nie je úplne fit,
ale teší sa vitalite a hoci sa už
špekulovalo o jeho odstúpení,
nijaké náznaky a veľké plány
do budúcnosti nenaznačujú
jeho abdikáciu. A my sa tomu,
samozrejme, tešíme. Ďalšou
skutočnosťou je, že explicitne
sa o konci sveta v posledných
veršoch nehovorí. Pravdou
je, že svet prežil už viaceré
spustošenia Ríma aj počas
éry kresťanstva, ale Cirkvou či
pápežstvom to neotriaslo. Ak
má prísť nejaký súd, tak potom
aj rozsudok a teda aj budúcnosť.
Čo znamená 21. december
pre mňa? Bude to piatok, pred 4.
adventnou nedeľou. Nádherný
čas, pri ktorom budeme
rozjímať aj nad posledným
príchodom Krista na tento svet.
Ale to si pripomíname každý
rok. Ak sme však dostatočne
zakotvení v našej viere, vieme,
že koniec tohto sveta vôbec
nenaznačuje nejakú záhubu.
Naše apokalyptické predstavy
pravdepodobne ostanú len na

plátnach katastrofických filmov
(aj samotné slovo „apokalypsa“
neznamená
„koniec“,
ale
„zjavenie“). Je pravda, že Písmo
hovorí o množstve súžení a
trápení, ktoré majú nastať pred
vyvrcholením dejín, ale to je len
predposledná vec. Tá posledná
je radostná. Tu by sme ako
výčitku mohli počuť slová sv.
Augustína, ktoré zaznamenal
vo svojom výklade na žalmy:
„Lebo aká je to láska ku Kristovi,
báť sa, aby neprišiel? Bratia,
nehanbíme sa? Milujeme a
bojíme sa, aby neprišiel. Máme
ho naozaj radi?“
Nastane teda koniec sveta
v decembri? Neviem. A ak áno,
tak určite nie preto, že sme
na to prišli, ale že to tak Boh
chce. Myslím si, že ten koniec
nemusí byť práve koncom. Čo
ak očakávame práve začiatok
nového sveta? Lepšieho, ktorý
sa už nebude musieť meniť.
Toto vskutku znie lepšie.
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Potulky svetom

Leuven, Leuven...
Tomáš Tupta
foto: archív autora

Necelých dvadsať kilometrov od hlavného mesta Európskej únie sa nachádza neveľké
mestečko, ktoré sa – hlavne vďaka svojej univerzite – zapísalo do dejín ako jedno z
najvýznamnejších centier Európskej vzdelanosti. Roku 1425 tu bola založená Katolícka
univerzita, ktorej teológovia výrazne ovplyvnili aj taký míľnik v dejinách Cirkvi, akým bol bez
pochýb Druhý Vatikánsky koncil. Áno, reč je o Leuvene, meste, ktoré od septembra do februára
predstavovalo ďalšiu zastávku na mojej ceste ku kňazstvu.

K

eď som 18. septembra nastupoval do
autobusu, ktorý ma viezol do Belgicka,
netušil som, čo všetko má všemohúci
Boh pre mňa pripravené. Hneď na druhý deň
ráno som spolu so svojimi dvoma kuframi stál
na železničnej stanici
v Leuvene a kládol si
otázku:„A teraz kam?“
Vytiahol som mapu,
ktorú
mi
poslali
z univerzity pred
dvoma mesiacmi a
hľadal som Pápežské
kolégium
Adriána
VI., kde som mal
byť ubytovaný. Za
malú chvíľu som ho
našiel, určil si smer a
vybral sa tam. Prečo
spomínam túto malú,
možno bezvýznamnú
situáciu
môjho
prvého
dňa
v
Belgicku? Dôvod je
jednoduchý.
Práve
ona totiž zohrala
kľúčovú úlohu v
mojom pohľade na
svet, do ktorého som
bol poslaný.
Belgicko ako krajina, ktorá sa v
minulosti právom mohla pýšiť svojím titulom
katolícka sa dnes ako jedna z najliberálnejších
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spoločností v Európe nachádza v búrke
postmodernej názorovej nejednotnosti, ktorá
žiaľ veľmi zasiahla aj teológiu a rozožiera ju v jej
vnútri. Spomínam si, ako sa pápež Benedikt XVI.
počas svojej septembrovej návštevy Nemecka
prihovoril poslancom
v Bundestagu, kde
im adresoval aj tieto
slová:
„Európska
kultúra sa zrodila
zo stretnutia medzi
Jeruzalemom,
Aténami a Rímom
–
zo
stretnutia
medzi vierou v Boha
Izraela, filozofickým
zmýšľaním Grécka a
právnym myslením
Ríma. Toto trojité
stretnutie
vytvára
vnútornú
identitu
Európy.“
Chtiacnechtiac som sa pýtal
sám seba: „Čo nám z
toho dnes ostalo?“
Vieru v Boha Izraela
sme nahradili vierou
v človeka a v jeho
schopnosti. Grécku
filozofiu sme zamenili
s filozofiami akými sú pozitivizmus, pragmatizmus
a im podobné, ktoré sa snažia človeku vybrať len
to, čo je „najlepšie“. A Rímske právo sme odsunuli

Potulky svetom
nabok odmietaním
práva na život pre
tých najslabších, ktorí
sa „ešte“, alebo „už“
nemôžu brániť.
S
veľkým
zármutkom
som
musel
konštatovať,
že
katolícki
teológovia, častokrát
v snahe interpretovať
kresťanstvo
v
súčasnom
svete,
zabúdajú na vedomie
vlastnej
katolíckej
identity a svojím
prispôsobovaním sa
prostrediu podliehajú riziku zámeny vlastných
pilierov teológie za piliere súčasnej kultúry. A
tak som sa počas svojho semestrálneho pobytu
na univerzite v Leuvene stal svedkom toho, čo to
znamená ocitnúť sa ráno na železničnej stanici v
cudzom svete bez mapy – keď sa sami seba pýtate:
„A teraz kam?“ – a v snahe pomôcť vyberáte
mapu, no s bolesťou zisťujete, že tejto mape už
skoro nikto nerozumie. Že každý má svoj rozum,
podľa ktorého sa riadi, a preto nepotrebuje nijakú
mapu. 						
			
		

Na záver chcem povedať ešte jednu vec.
Belgicko pred nie viac ako stopäťdesiatimi rokmi
prinieslo katolíckej Cirkvi svätého Damiána de
Veuster – kňaza a misionára, ktorý daroval svoj
život v službe malomocným na ostrove Molokai.
Jeho telesné ostatky sú dokonca uložené v
Leuvene, v kostole svätého Antona. A dnes po
storočí a pol, to isté Belgicko, pomaly ale isto
zabúda, kto je to Boh. Zabúda, že tu existuje mapa,
ktorej sledovaním človek nezablúdi, ale dokáže
nájsť smer svojho života k Bohu. Akú istotu máme,
že naša krajina ostane katolícka aj v budúcom
storočí? Podľa akej mapy sa riadime my?

Borome
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