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Editorial

K r o k y 
snehom po-

prášenou cestou do 
školy či na klzisko sú spoje-

né s vysmiatymi tvárami detí. No 
nielen to. Prvý sneh razom dáva dovedna, 
čo kedysi bolo priveľmi iné. Dláždené ná-
mestie i poľný chodník sú zrazu akosi po-
dobné. Silná vrstva bieleho prachu z neba 
spojí dvory susedov. Pozýva prekro-
čiť silné ploty. Hoc aj na sán-
kach či vreci slamy. 

Úsmev 
v tvári i srd-

ci človeka rúca 
nami postavené bariká-

dy. Klaunovský nos, parochňa 
či smiešny klobúk, a hneď sa všetci 

chytajú za bruchá. Netreba rečniť. Stačí 
gesto, posunok alebo slovíčko do pléna šedého 

davu. Nečakaný darček na privítanie. Rôzni ľudia sú 
naraz spriaznení.

Sneh a smiech. Blízki príbuzní. Spája ich to, že spájajú skutoč-
nosti tak rázne rôzne. Tu a tam však úsmev mrzne na tvári. Chlad 
akoby pohltil všetku radosť. Zdá sa, že už niet dôvodu na úsmev. Ro-
dinka sa rozkmotrila? Vylúčené! Smiech roztápa ľady nevľúdnos-
ti. Bezhlasne sadá na svárlivcov a pred stiskom ruky stihne objať. 
Nečujné vločky radosti či smiechu prehlušia praskanie krýh 
na zamrznutom mori lásky. Ozajstná radosť zbli-
žuje. K nej je človek volaný. No nedosiah-
ne ju sám. Hocikto sa ňou môže 
nechať nakaziť. Aj ty 
smieš.  Smiech 
snež!

František Barna

šéfredaktor

Editorial
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1. september 2010
Nástup prvákov
Zvyknúť si na nové prostre-

die nie je vždy jednoduché, a 
preto prváci už tradične nastu-
pujú nejaký ten týždeň skôr ako 
zvyšok seminára. Tento rok sme 
medzi nami privítali 13 nových 
tvárí, ktoré budú predstavené 
na ďalších stránkach. My, starší, 
sme brány seminára prekroči-
li až deň pred duchovnými cvi-
čeniami.

7.-12. september 2010
Duchovné cvičenia
Najlepším spôsobom, ako 

niečo začať, je modlitba. A preto 
sme sa aj my po prázdninovom 
ruchu utiahli do ticha modlitby 
a meditácie, aby sme sa dali „do 
laty“, prehodnotili predošlý rok 

Deň za dňom ...

Marián Jaklovský

Foto: stanislav vinter, Martin kohut
Deň za dňom ...

a odhodlali sa vykročiť do toho 
ďalšieho. Tentoraz sme využi-
li pohostinnosť pátrov jezuitov 
v exercičnom dome v Prešove 
pod Kalváriou. Špeciálne sa nám 
venovali a viedli nás pátri Záho-
ranský a Gočala.

13. september 2010
Začiatok zimného se-

mestra
K formácii v kňazskom semi-

nári nerozlučne patrí aj štúdium 
katolíckej teológie. V tento deň 
sme začali prednáškové obdo-
bie zimného semestra, ktoré-
ho ovocie budeme zbierať za-
čiatkom nového kalendárneho 
roka. 

27.september 2010
Čajový večer – otec Juraj 

Jurica
Na za-

čiatku tohto 
roka, počas 
roka kňa-
zov, Cirkvou 
otriasli škan-
dály kňazov 
v rôznych 
kútoch sve-
ta. Obviňo-
vaní boli nie-

len oni, ale aj biskupi či samot-
ný pápež. Médiá útočili veľmi 
ostro a často aj zveličovali kvô-
li väčšej senzácii. Čo je pravda 
a čo lož? Aj to sa nám snažil vo 
svojej prednáške priblížiť otec 
Juraj Jurica počas prvého čajo-
vého večera.

28.september 2010
Futbal – 

prváci vs. 
seminárny 
výber

S e m i -
nár, to nie je 
len kapln-
ka a pred-
nášky. Patria 
k tomu vzťa-
hy, komuni-
kácia, život-
né postoje a 
hodnoty... No 
a vraj cha-
rakter člo-
veka sa naj-
lepšie preja-
vuje v krízových situáciách. Tak 
sme si seba navzájom „oťukali“ v 
priateľskom zápase, v ktorom v 
podstate  nešlo o nič a zároveň 
o veľa :).

Seminárny denník

Panta Rhei. Všetko plynie. Vedeli to už starovekí filozofi, vnímame to aj my. 
Čas nám občas akoby pretekal pomedzi prsty. Ba dokonca máme pocit, že plynie 

stále rýchlejšie. Nič už nie je také, aké bolo predtým. Meníme sa my, menia sa ľudia 
okolo nás, mení sa prostredie, mení sa naše správanie... Každá chvíľa je jedinečná a 

neopakovateľná. Niektoré z nich približujú nasledujúce riadky.
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2. október 2010
Veni Sancte
Rok formácie sme začali 

duchovnými cvičeniami. No 
a ten akademický slávnost-
ným Veni Sancte našej Teolo-
gickej fakulty. Svätú omšu ce-
lebroval Mons. Bernard Bober, 
košický arcibiskup - metropo-
lita a zároveň aj Veľký kance-
lár našej Katolíckej univerzity.

10. október 2010
Stretnutie s rodičmi 

prvákov
Táto nedeľa bola výnimoč-

nou zvlášť pre našich bratov pr-
vákov. Do seminára zavítali ich 
rodičia, aby sa spoločne stretli s 
predstavenými seminára a svo-
jimi synátormi, ktorých viac ako 
mesiac nevideli. Bolo že to ra-
dosti!

11. október 2010
Čajový večer – otec Jozef 

Mareta
Ďalší čajový večer patril ot-

covi Maretovi, ktorý je kňazom 
Prešovskej archieparchie a v nej 

vykonáva službu exorcistu, teda 
kňaza, ktorý prichádza do kon-
taktu so Zlým i jeho vplyvmi. U 
mnohých pojem „exorcista“ vy-
voláva pocit tajomna či strach. 
Avšak otec Mareta o sebe vra-
ví, že je človekom, ktorý prináša 
iným radosť. Radosť zo slobody 
a priateľstva s Kristom.

15. október 2010
Medzi-seminárny futba-

lový turnaj
Zvyčajne dva razy počas 

roka – na jeseň a v jari – sa stret-
neme s bohoslovcami zo spiš-
ského a prešovského seminára 
na futbalovom turnaji. V tomto 
turnaji skončili na prvom mies-
te a zároveň si odniesli putovný 
pohár bohoslovci zo Spiša po 
víťazstvách 3:0 s Prešovčanmi a 
4:1 s nami.

15.-17. október 2010
Duchovná obnova – o. 

Vladimír Juhás
Každý mesiac si vykonáva-

me duchovnú obnovu. V tichu 
troch dní – od piatkového veče-
ra do nedeľného rána. Otec Vla-
dimír nám ponúkol – pre neho 
príznačným štýlom – meditá-

cie nad tajomstvom zdvihnu-
tých rúk modliaceho sa Mojžiša, 
keď Izrael bojoval s Amalekitmi, 
či tajomstvom prázdnych rúk, 
ktoré biskup vkladá na hlavu 
svätenca v najdôležitejšej chvíli 
kňazskej vysviacky.

25. október 2010
Požehnanie sochy sv. Ka-

rola Boromejského
Tento pondelok, pri pravidel-

nej spoločnej svätej omši, otec 
arcibiskup Mons. Bernard Bober 
požehnal novú sochu sv. Karo-
la Boromejského a krížovú ces-
tu inštalovanú v našej seminár-
nej kaplnke.

28.október –  2.novem-
ber 2010

„Dušičkové“ prázdniny
Po dvoch mesiacoch poby-

tu v seminári sa vraciame na pár 
dní domov, k rodičom, súroden-
com, ... Zmena prostredia urobi-
la svoje a pookriati sa vraciame 
späť do seminárnej atmosféry.

4. november 2010
Odpust sv. Karola Boro-

mejského
V tento deň sme si pripo-

Seminárny denník
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menuli a uctili veľkého svätca, 
a zároveň patróna nášho semi-
nára - sv. Karola Boromejského. 
„Odpustovú“ sv. omšu v semi-
nárnom kostole celebroval náš 
otec arcibiskup Bernard Bober. 
Tesne pred ňou požehnal na-
šim bratom štvrtákom reveren-
dy, ktoré navonok vyjadrujú ne-
ustále približovanie sa ku kňaz-
stvu. Po svätej omši nasledovala 
akadémia ku cti sv. Karola, kto-
rú pripravili a prezentovali bra-
tia tretiaci.

10. no-
v e m b e r 
2010

Večera 
s otcom 
arcibisku-
pom Bo-
berom

V týchto 
jesenných 
dňoch sa 
otec arci-
biskup Ber-
nard Bober 
dožil pek-
ného život-
ného jubi-

lea. Pri tejto príležitosti vznikla 
aj myšlienka spoločnej večere s 
bohoslovcami a predstavenými 
na arcibiskupskom úrade. Veľmi 
si vážime toto pozvanie nášho 
otca arcibiskupa. Ktovie, mož-
no z toho vznikne celkom pek-
ná tradícia.

11. november 2010
Študentská kvapka krvi
Dvakrát v roku – na jar a v je-

seni – organizuje Teologická fa-
kulta a Kňazský seminár spolu s 
Národnou transfúznou službou 

akciu „Študentská kvapka krvi“ 
v priestoroch našej budovy. Je 
jasné, že bohoslovci neodmiet-
li príležitosť takýmto spôsobom 
prejaviť lásku blížnym.

12.-14. november 2010 
Ročníkový výlet - prváci
Raz ročne počas pobytu v se-

minári môžu bohoslovci spo-
ločne stráviť „ročníkový“ víkend 
mimo Košíc s niektorým z pred-
stavených. Ako prví túto mož-
nosť využili bratia prváci, ktorí 
strávili príjemný víkend na fare 
v Stakčíne spolu s otcom špiri-
tuálom Jánom Dudičom, kto-
rý práve z tejto farnosti prišiel k 
nám, do seminára.

19.november 2010
Čajový večer s otcom ar-

cibiskupom Alojzom Tká-
čom

Séria čajových večerov po-
kračovala aj v tomto mesiaci. 
Pozvanie medzi nás prijal otec 
arcibiskup Alojz Tkáč. Jeho roz-
právanie sa opieralo o skúse-
nosti, ktoré získal prežívaním 

Seminárny denník
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vlastného kňazstva v časoch út-
laku i slobody. 

19.-21. november 2010
Duchovná obnova s ot-

com Petrom Ceľuchom
Počas tejto duchovnej obno-

vy sme sa spoločne s bývalým 
prefektom nášho seminára Pet-
rom Ceľuchom zamýšľali nad 
slovami Ježiša Krista: „Ja som 
cesta, pravda a život.“ 

3.-5.  december 2010
Ročníkový výlet-druháci
Tentokrát seminár počas ví-

kendu opustili s otcom špiritu-
álom Dušanom Škurlom bratia 
druháci. Prostredie veľkomes-
ta vymenili za dedinskú idylku v 
objatí Čergovského pohoria.

8. december 2010
Mariánska akadémia
 Každoročne sa slávnosť Ne-

poškvrneného počatia Panny 
Márie v našom seminári zvýraz-
ní aj mariánskou akadémiou, 
ktorú pripravujú bratia piataci. V 
prednáške nášho profesora Vla-
dimíra Juhása sme mali priestor 
hlbšie vniknúť do tajomstva tej-
to slávnosti.

16. december
„Vianočné“ prázdniny
V druhej polovici decembra 

sa prednáškové obdobie zim-
ného semestra skončilo. Pre-
do dvermi sú najkrajšie sviat-
ky roka a koniec roka kalendár-
neho. Odchádzame domov, na 
prázdniny, aby sme po Viano-
ciach, v  novom roku, mohli po-
čas skúšok preukázať požado-
vané vedomosti.

Poézia

V žalúdku zrazu cítim chvenie

A dušu mi opantáva cnenie

Na dni minulé sa rozpomínam

Nad životom svojim rozjímam

Jedno som chcel, druhé spravil

Často však niekoho ranil

Takto to ísť ďalej nemôže

Ktože, kto mi pomôže?

Rýchlo vstanem, rozhodne skočím 

Nesmiem, na dne neskončím 

Avšak hrdlo mi zviera

Jazyk pomaly odumiera

Konečne sa vydrie hlasné ľutujem

A dotyku lásky tvojej hlas začujem

Odpúšťaš mi znova a zas

Márnotratný syn sa opäť vrátil raz

Marián Jaklovský              

... zmierenia
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V ústrety novej evanielizácii

slavoMír engel

Foto:internet

Dlhodobo očakávanou 
a bezpochybne vý-
znamnou bola apoš-

tolská cesta Svätého Otca Be-
nedikta XVI. do Veľkej Británie v 
dňoch 16. – 19. septembra, kto-
rá začala v škótskom Edinbur-
ghu, kde pá-
peža pri-
vítala brit-
ská kráľov-
ná Alžbe-
ta II. a kde 
sa stretol s 
politickými 
a cirkevný-
mi predsta-
viteľmi kra-
jiny. Pod-
večer prvé-
ho dňa pá-
pež ešte ce-
l e b r o v a l 
sv. omšu v 
G l a s g o w e 
za účasti asi 
70 000 ve-
riacich. Po-
čas nasle-
d u j ú c i c h 
dní sa pápež presunul na juh, 
do Londýna a jeho okolia, kde 
absolvoval náročný program. 
Postupne sa osobne stretol s 
britským premiérom Gordnom 
Brownom, anglikánskym arci-

biskupom Rowanom William-
som a diplomatickým zborom. 
Dôležitým bolo stretnutie pá-
peža s akademikmi a študujú-
cou mládežou na St. Mary`s Uni-
versity v Londýne. V nedeľu 19. 
októbra sa centrum pozornos-

ti presunulo do Birminghamu, 
kde Svätý Otec celebroval po-
ntifikálnu svätú omšu spojenú s 
blahorečením kardinála Henry-
ho Newmana, známeho konver-
titu na katolícku vieru a silného 

bojovníka proti liberalizmu z 19. 
storočia. Po obede spolu s bis-
kupmi Anglicka, Škótska a Wa-
lesu pápež z Birminghamu od-
letel späť do Ríma. Ako možno 
s odstupom času hodnotiť túto 
apoštolskú cestu? Do Veľkej Bri-

tánie pá-
pež ne-
p r i š i e l 
u r č i t e 
len kvô-
li tomu, 
že po-
s l e d n ú 
n á v š t e -
vu Britá-
nie ab-
solvoval 
v roku 
1982 pá-
pež Ján 
Pavol II. 
V š e t k y 
z a i n t e -
r e s o v a -
né stra-
ny zhod-
n o t i l i 
n á v š t e -

vu ako úspešnú a vyzdvihli naj-
mä tri body, ktoré boli rozhodu-
júcimi. Reflexie Svätého Otca vo 
veci zneužívania, blahorečenie 
kardinála Newmana a poukáza-
nie na neho ako vzor svätosti, a 

Za posledné mesiace Cirkev zažila zaujímavé situácie, hlavne na celosvetovom poli. Boli to 
predovšetkým dve významné apoštolské cesty pápeža Benedikta XVI. – do Veľkej Británie a 

Španielska. Pápež vycestoval, aby bol bližšie k niektorým veriacim. Dôležitou udalosťou v živote 
Cirkvi bola aj Biskupská synoda o Blízkom východe, ktorá sa uskutočnila vo Vatikáne. Prečo je 

potrebné povšimnúť si tieto momenty?

Zo života Cirkvi

V ústrety novej evanielizácii
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taktiež ekumenické úsilie s ang-
likánskou cirkvou. I keď sme 
mali možnosť zhliadnuť aj kriti-
ku či protesty, ktorým sa zo stra-
ny nielen našich médií posky-
toval veľký priestor, posolstvo, 
ktoré chcel pápež zanechať, sa 
v krajine naplno usadilo. Tí, kto-
rí si ho chceli vypočuť, si ho vy-
počuli. Najväčší prínos pápežo-
vej návštevy zhodnotil hovorca 
Svätého Stolca páter Lombar-
di SJ takto: „Spoločnosť Spoje-
ného kráľovstva, ktorá prichá-
dza, aby si vypočula diskrétnu, 
ale veľmi jasnú a hlbokú pápe-
žovu ponuku: bolo to počas prí-
hovoru vo Westminsterskej sie-
ni, v ktorej nám v tichosti veno-
vali pozornosť všetci predstavi-
telia spoločnosti tejto krajiny aj 
na najvyššej úrovni, ktorí si pri-
šli vypočuť, akú úvahu im chce 
pápež ponúknuť na tému vzťa-
hu medzi vierou a rozumom, 
úlohy a prínosu, aký môže po-

núknuť viera dnešnej spoloč-
nosti, kvôli zodpovednosti, kto-
rú máme všetci voči budúcnos-
ti našej spoločnosti. Obraz tohto 
obrovského publika, ktoré po-
zorne počúva slová pápeža vo 
Westminsterskej sieni, toto his-
torické miesto, na ktorom žia-
den pápež nikdy predtým ne-
rozprával - to sa mi zdá, že dob-
re vyjadruje kľúčové body tejto 
cesty.” Svätý Otec touto apoš-
tolskou cestou opäť potvrdil, 
že mu záleží na novej evanjeli-
zácii v krajinách Európy, v kto-
rých kedysi viera prekvitala. 
Povzbudzuje veriacich, oslo-
vuje tých, ktorí vieru už zane-
chali a vedie dialóg na úrov-
ni ekumenizmu. Môžeme s is-
totou povedať, že jeho ponti-
fikát začína naberať čím viac 
rozmer „novej evanjelizácie“.

Ďalšou, nemenej význam-
nou cestou pápeža, bola náv-
števa Španielska v dňoch 6. až 

7. novembra. 
Síce netrvala tak 
dlho ako návšte-
va vo Veľkej Bri-
tánii, no aj tak 
sme mohli za-
znamenať dôle-
žité momenty. V 
prvý deň návšte-
vy sa Svätý Otec 
odobral k hro-
bu sv. apošto-
la Jakuba v San-
tiago de Com-
postela, kde pre-
bieha jubilejný 
rok. V pútnickom 
meste ho privítal 
španielsky kráľ 
Juan Carlos s po-
litickými pred-
staviteľmi kra-
jiny. Po stretnu-
tí s biskupmi a 
kardinálmi Špa-
nielska celebro-
val svätú omšu 

na námestí Plaza del Obradoi-
ro. Večer sa presunul do Barce-
lony, kde strávil nedeľu. V mes-
te konsekroval známy chrám 
Sagrada Familia, ktorý navr-
hol v 19. storočí architekt An-
tonio Gaudí. Aj kvôli tomu, že 
tento architekt predčasne zo-
mrel, sa dodnes chrám nepo-
darilo dokončiť. Chrám po po-
sviacke dostal titul bazilika mi-
nor. Španielsko si touto návšte-
vou mohlo urobiť generálku na 
budúcoročnú návštevu pápeža 
počas Svetových dní mládeže, 
ktoré sa uskutočnia v Madride.  

Od 10. do 24. októbra sa vo 
Vatikáne konala biskupská sy-
noda. Biskupi sa zaoberali té-
mou Blízkeho východu a kres-
ťanstva v týchto krajinách. Vý-
znamnou ale bola účasť bis-
kupov či patriarchov na syno-
de, ktorí zastupovali 21 východ-
ných cirkví zjednotených s Rí-
mom. Práve tieto cirkvi dnes žijú 
v prostredí islamu, ktorý je v kra-
jinách Blízkeho východu štát-
nym náboženstvom. Medzi pre-
beranými témami boli naprí-
klad jednota a svedectvo v prie-
behu histórie, jednota a svedec-
tvo vnútri Katolíckej cirkvi Blíz-
keho východu, pôsobenie pra-
voslávnych a evanjelických cirk-
ví na Blízkom východe, dialóg 
a spolupráca so Židmi, proble-
matika moslimskej otázky. Všet-
ky tieto body a témy sa dosta-
li aj do obsahu záverečného po-
solstva, ktoré sleduje predo-
všetkým pastoračný cieľ. Je ad-
resované nielen veriacim kato-
líkom na Blízkom východe, ale 
tiež všetkým veriacim. Toto po-
solstvo spolu s výzvou bolo ad-
resované tiež Organizácii spoje-
ných národov. Pri ukončení sy-
nody Svätý Otec už oznámil ter-
mín a tému nasledujúcej syno-
dy. V roku 2012 sa bude zaobe-
rať témou novej evanjelizácie.

Zo života Cirkvi
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Poviedka

Obyčajný večer

š. r.
Foto: archív

Obyčajný večer

Ruch veľkomesta ho opäť dostal svojou 
nežnosťou – aj napriek tomu, čo o ňom 
vedel, ostal prekvapený. Zvykol túlať sa 

mestom len počas dňa. Mal pocit, že noc a tma nie 
sú preňho, no zmenil ho po niekoľkých nočných 
výjazdoch po nočnom meste.

Obliekol si svoj teplý vlnený sveter, jeden z uži-
točných darov svojej mamy, niežeby sa bál zimy 
alebo bol „teplomil“, no v minulosti už mal za se-
bou niekoľko tých týždňov ničnerobenia v poste-
li, s vysokou horúčkou. Nechcel to znova zažiť te-
raz, keď sa začalo jedno z jeho obľúbených obdo-
bí v roku. Keď príroda začala meniť svoj šat, dni 
bývali kratšie, chladnejšie a v prírode bolo čoraz 
menej ľudí. Niežeby mu vadili, no občas bol rád, 
keď s ním šiel iba tieň. Mohol nerušene pozerať 
do diaľav a sedieť aj hodiny na lúke len tak... Pre-
hodil cez seba ešte bundu, zabuchol za sebou 
dvere, nadýchol sa chladného večerného vzdu-
chu a s pocitom šťastia odkráčal do nočného ru-
chu veľkomesta.

Ticho, ktoré ho obklopilo, nečakal, bol ohro-
mený. Bol presvedčený o tom, že mesto je večer 
rušnejšie oproti tomu, čo videl teraz. Takmer ľu-
doprázdno. Žiadni ponáhľajúci sa ľudia do práce, 
žiadne decká, ktoré sa vracajú zo školy, dokonca 
ani stáli obyvatelia ulíc, pre ktorých je ona domo-
vom. Len zopár zaľúbených dvojíc nestarajúc sa o 
nič, iba sami o seba, prechádzalo tmavými miesta-
mi, kde ich bolo sotva vidieť.

Striasol sa pocitom chladu, ktorý mu prebehol 
chrbtom od hlavy až po päty. Bolo cítiť, že pani 
zima sa pomaly chystá na svoju vládu, no zatiaľ 
ešte nemala svoju moc pevne v rukách. 

Pohol sa smerom, ktorým nechodil často, práve 
naopak, rozhodol sa nechodiť starými známymi 
miestami, ale vybral si uličku, ktorá v tomto čase 
skôr budila hrôzu. Úzka, tmavá a nie veľmi čistá 
ulička, ktorej by sa každý normálny človek vyhol. 
Ó, áno, vedel to, nebol normálny, aspoň to o ňom 

tvrdilo okolie. Nie preto, že by mal nejaké čudné 
správanie, alebo že by mu niečo chýbalo, to nie. 
Mal len zásady, ktoré nerád porušoval. Mal štýl, 
ktorý už dávno nebol v móde a názory, ktoré boli 
orientované opačne oproti trendu, ktorým uvažo-
vala väčšina mladých v jeho veku. Aj keď mal veľa 
priateľov, na ktorých mu záležalo a s ktorými bol 
rád, vnímal, že je iný ako oni. No, čo už, každý je 
nejaký, a vedel to aj on.

Počas dňa toto miesto malo iné čaro ako teraz, 
no to, čo mal teraz pred sebou, bolo úplne o inom. 
Tadiaľto zvykol chodievať občas cez deň a všimol 
si, že sa tu skrývali páriky, aby neboli na očiach ce-
lému svetu. Chodievali tu aj obyčajní ľudia naku-
povať v malých obchodíkoch tovar, ktorý bolo 
možné dostať iba tu. Hlinené nádoby, bylinky rôz-
neho druhu, ručne vyrábané ozdobné predmety, 
niekoľko pochybných obchodov, a dokonca mal 
tušenie, že tu niekde je aj kováčska dielňa, len si 
nebol istý.   

Aj keď sa rozhodol z minúty na minútu, že ide 
niekam von, lebo nechcel tráviť ďalší večer sám, 
vedel presne, kam ide. Totižto, každý utorok večer 
chodieval do jednej príjemnej kaviarne na pohár 
vína. Možno to znie ako klišé, no mal to rád. Pose-
dieť si pri pohári bieleho vínka v prijemnej atmo-
sfére. Nechcel sa ponáhľať, no nejako podvedo-
me sa tešil, že zasa bude niekde v spoločnosti po 
ťažkom a namáhavom dni v škole. Nemal to síce 
až také ťažké, ako sa na prvý pohľad zdalo, no stá-
le nad niečím treba sedieť a čítať či písať. Takýchto 
večerov, keď mohol vypnúť a odreagovať sa, ne-
bolo veľa, no stále si dokázal nájsť čas a urobiť si 
večer podľa seba. 

Aj keď si na začiatku myslel, že vonku je prí-
jemne, bol rád, že je konečne v cieli. Keď spoza 
rohu niečo vyskočilo, zľakol sa, a ešte ako. Zamys-
leného nad sebou a nad tým, čo vlastne od života 
chce, ho vyrušila kopa zježených chlpov, ktorá vy-
skočila z rozbitého okna jedného zo schátraných 
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Poviedka

domčekov v uličke. Otriasol sa z tohto mierneho 
šoku a pokračoval ďalej do kaviarne, kam mal na-
mierené. 

Tak, a dorazil na miesto, zastavil sa na moment 
pred vchodom, aby sa vydýchal a upokojil z toho 
nemalého prekvapenia, a až tak vstúpil. Miestnosť 
bola takmer prázdna, len pri jednom stole sedelo 
mladé dievča – zjavne na niekoho čakalo. Keď ho 
zbadalo, najprv sa potešilo, no keď videlo, 
že to nie je ten, na koho čakalo, opäť 
posmutnelo. Pri ďalšom stole se-
deli tri staršie panie a rozprá-
vali sa pri káve, ako zahlia-
dol, keď okolo nich pre-
chádzal. Pri treťom stole 
sedeli pravdepodob-
ne manželia a večera-
li. Jeden na druhého 
pozerali s nežnos-
ťou, akou to môžu 
len ľudia, ktorí sa 
majú naozaj radi. 
A úplne vzadu, v 
rohu miestnosti, 
sedeli dvaja mi-
lenci, túlili sa k 
sebe a prejavo-
vali si vzájomnú 
náklonnosť, pre-
to sedeli vzadu v 
prítmí. 

Sadol si už 
na svoje obvyk-
lé miesto, a urobil si 
pohodlie. Pribehla k 
nemu čašníčka, ktorá ho 
už poznala, keďže bol čas-
tým návštevníkom. S úsme-
vom na tvári sa ho opýtala, či 
si dá to, čo obvykle. On sa na ňu 
len usmial a prikývol hlavou na sú-
hlas. Bolo to milé, aspoň jemu sa to tak zda-
lo. Čašníčka sa vrátila aj s pohárom bieleho vína, 
ktorý položila pred neho. Opýtala sa, či si ešte nie-
čo praje. On len niekoľkými slovami  poďakoval 
a poprosil ju, či by azda nemohla zmeniť hudbu, 
ktorá práve hrala v pozadí ako dotvorenie príjem-

nej atmosféry. O niekoľko minút neskôr už hrala 
jedna z tých pokojných melódií, ktoré je počuť aj 
v rádiách. 

Vytiahol z vrecka bundy zápisník i pero a za-
čal si zapisovať chvíle, ktoré dnes prežil počas 
dňa. Nebolo ich veľa, alebo skôr neboli ničím vý-
nimočné. Obyčajný deň vysokoškoláka nepriná-
ša nič výnimočné, iba ak nové poznatky a infor-

mácie, o ktorých si myslel, že sú mu na-
nič, ale vedel, že to tak nie je. Pose-

del dlhšiu chvíľu, cítil sa tam prí-
jemne, možno ako nikde inde 

v meste. Rád sem chodieval, 
no doma ho čakali ešte 

neodkladné povinnosti. 
Veľmi nerád, no pred-

sa poprosil čašníčku o 
účet, vybral niekoľko 
drobných z peňa-
ženky, nechal spre-
pitné, ako sa na 
dobrého zákazní-
ka patrí, obliekol 
bundu a pobral 
sa domov. 

Nechcelo sa 
mu vracať späť 
po tej tmavej ulič-
ke, niežeby sa ne-

chcel opäť stret-
núť s čiernou ko-

pou chlpov, ale ani 
po tom neprahol. Za-

mieril na hlavnú ulicu 
a po nej sa vracal. Teraz 

ju už nevidel takú prázd-
nu ako na začiatku. Zba-

dal niekoľko starších ľudí 
azda sa vracajúcich z práce, no 

niektorých určite aj z nákupu.
Chlad, ktorý teraz pociťoval, bol 

väčší ako ten, do ktorého prišiel, aj keď ho 
teraz príjemne z vnútra zohrievalo. Predsa len 
podvedome zrýchlil krok, aby bol čím skôr v teple 
domova. Ešte pred dverami sa obzrel okolo seba 
a usmial sa, začínal mať rád mesto ... . 
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Prváci

otázky kládol lukáš groBár

Foto: Martin kohut

Prišli k nám...

1. Čo ťa priviedlo na myšlienku stať sa kňazom? A prečo 
práve seminár?
2. Mnohí z nás športujú, či už aktívne alebo pasívne, ty sa 
venuješ cyklistike. Prečo práve tento druh športu? Kto ťa k 
nemu priviedol?

Čo ma priviedlo na túto myšlienku? Priznám sa, to ani sám neviem, 
ale myslím, že prvýkrát sa ma otázka povolania – pripisujem to Bohu – 

dotkla, keď zomrel jeden veľký človek – Ján Pavol II. Vtedy som prvý raz 
pocítil túžbu stať sa kňazom. Tento prvý impulz však rýchlo pominul, no znovu sa objavil, keď 

som mal 16-17 rokov a pripravoval som sa na prijatie sviatosti birmovania. A táto myšlienka sa vo mne 
udržala prakticky po celý zvyšok štúdia na strednej škole. Sila, ktorou ma Boh priťahoval bližšie k sebe, 
bola aj v ľuďoch, ktorých mi posielal do života. Jednak prostredníctvom niektorých kňazov, ktorí mi 
svojim príkladom života otvárali dvere k môjmu povolaniu, a taktiež prostredníctvom pútí, výletov, 
duchovných obnov a podobných akcií, ktoré mi umožňovali hlbšie poznať samého seba a prehlbovať 
môj vzťah k Bohu. Myslím, že toto sú spôsoby, ktorými si ma Boh povoláva a formuje. A prečo práve 
seminár? Pretože v budúcnosti, ak Boh dá, by som chcel vykonávať pastoráciu vo farnosti - prípadne aj 
špeciálnu pastoráciu – neviem si to predstaviť v nejakej reholi.

K cyklistike ma priviedol jeden môj kamarát z farnosti tým, že sme sa prihlásili na jednu cyklopúť, 
a tak som začal trénovať. Nakoniec sa mi to zapáčilo do takej miery, že ešte stále bicyklujem. Tento 
šport sa mi zdá veľmi krásny a kto bicykluje, dá mi určite za pravdu. Prostredníctvom neho som videl 
rôzne kúty Slovenska ale aj iných krajín. Videl som miesta, ktoré by som si pri cestovaní autom ani 
nevšimol. Krása cyklistiky spočíva v tom, že si môžem skutočne vychutnávať prírodu okolo seba a ak sa 
mi niečo zapáči, tak môžem kedykoľvek zastaviť. Dáva mi pocit oslobodenia sa od všedných vecí, pri 
nej jednoducho psychicky zregenerujem. Nepopieram, po fyzickej stránke je to drina, ale každý šport 
si vyžaduje určitú formu sebazaprenia, no výsledok driny stojí za to.

„Kto som, Pane?“ To je jedna z otázok, ktorú si každý z nás kladie. 
My v seminári máme ešte jednu: „Kto to sú, Pane?“ Túto otázku si kladieme všetci na 

adresu našich nových spolubratov. V skratke sa nám aj vám chcú predstaviť:

Lukáš  Imr ich (20) Prešov,  Krá ľovne j  poko ja

Prišli k nám...
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Micha l  Pav l í k  (19),  Staré ,  Nanebovzat i a  Panny Már ie

1. Čo ťa priviedlo na myšlienku stať sa kňazom? A Prečo práve 
seminár?
2. U teba som postrehol, že si veľmi pokojný a usmievavý typ 
človeka. Dokážeš sa niekedy rozčúliť alebo nahnevať?

Moja cesta k spoznávaniu Božieho hlasu v mojom srdci začala v 
podstate na základnej škole. Nepatril som k tým mladým, ktorí sa 
doma hrali na kňazov a podobne. Ja som bol obyčajným chlapcom 
a ako každý som mal sen stať sa pilotom, lekárom... Ale Pán mal so 
mnou iné plány. Prvý podnet, ktorý ma priviedol na myšlienku stať sa 
kňazom, prišiel náhle. Musím sa priznať, že nad myšlienkou duchovnej 

formácie som sa nikdy nezamýšľal. Až jedného dňa, nepamätám si to 
presne, prišiel k nám na hodinu náboženstva mladý bohoslovec (z košického seminára), 

ktorého slová ma oslovili a ja som neskôr začal uvažovať aj nad alternatívou, ktorá sa stala cieľom. 
Môžem povedať, že moje prežívanie omše sa odvtedy zmenilo. Na eucharistické slávenia som už 
nechodil iba sporadicky ale pravidelne – pociťoval som radosť a zároveň pokoj z Božej prítomnosti.

Ak by som sa mal pozrieť na seba v objektívnom zrkadle, nemyslím, že moju povahu možno 
nazvať pokojnou, ale skôr by som sa priklonil k tvrdeniu, že situácie, ktoré ma postretnú, beriem skôr 
optimisticky a zároveň sa snažím uchovať si tak často spomínané ,,slniečko v duši“. Napriek tomu sú 
situácie, v ktorých sa dokážem nahnevať a myslím, že najviac ma asi rozčúli nedochvíľnosť, ale okrem 
toho ma nič iné nedokáže vyviesť z miery, aspoň dúfam...

Prváci

Pavo l  Haraka ľ  (21),  Sn ina ,  Povýšen ia  sv .  Kr í ža

1.Čo ťa priviedlo na myšlienku stať sa kňazom? A prečo práve 
seminár? 2. Ako reagovali tvoji priatelia a okolie na tvoje 
rozhodnutie stať sa kňazom?

Na myšlienku stať sa kňazom ma priviedla modlitba. Modlitba 
mojich rodičov, ktorí  ma už pri krste, v modlitbe obetovali Bohu. Taktiež 
modlitby tetušiek u nás doma v Snine, ktoré sa každý deň pred sv. 
omšou modlia za nové duchovné povolania. Boh si to všetko použil, 
na čo On chcel. Až raz som ja sám v osobnej modlitbe pocítil Božie 
pozvanie a vlastnú túžbu stať sa kňazom. Samozrejme, musel som sám 
s mojím rozhodnutím dozrieť, aby som si podal prihlášku na Teologickú 
fakultu a do Kňazského seminára. Bol som ako cesto na koláč, ktoré najprv musí 
vykysnúť, až potom sa začne formovať do požadovaného tvaru. A prečo práve seminár? Lebo služba 
diecézneho kňaza ma priťahuje oveľa viac ako život v rehoľnom spoločenstve. 

Moji priatelia na moje rozhodnutie reagovali pozitívne. Plne ma v ňom podporili a verím, že svojimi 
modlitbami aj naďalej podporujú, za čo im veľmi pekne ďakujem. Moje okolie, pravda, bolo prekvapené, 
ba možno až zaskočené. Nie je čomu sa čudovať, keďže som iba obyčajným mestským chlapcom so 
svojimi chybami a nedostatkami.

��
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Š imon Miňo (19),  S i tn íky  -  Panny Már ie  Krá ľovne j

1. Čo ťa priviedlo na myšlienku stať sa kňazom? A prečo 
práve seminár?
2. So svojimi spolubratmi v ročníku stráviš celú dobu 
formácie. Myslíš si, že ste dobrý kolektív?

Na myšlienku stať sa kňazom ma priviedla moja už nebohá babka, 
ktorá určitý čas strávila v kláštore, ale po „barbarskej noci“ v 50 rokoch 
sa vrátila domov, a vlastne od nej to všetko začalo. Pri nej som získal 
„základy“, ktorým som ako malý chlapec spočiatku nerozumel, 
nevedel som čo sa mi snaží povedať, ale postupne, ako som dospieval, 

som tomu začal rozumieť. Zistil som, že sa ma Boh možno práve cez moju nebohú 
babku snaží povolať. Tak som vycítil, že práve kňazstvo je zmyslom môjho života. Rozhodol som sa 
podať prihlášku do seminára a prijali ma, čo bolo pre mňa znakom, že som na správnej ceste, a že Boh 
chce mať zo mňa svojho kňaza.

Prváci

Jakub P ichonský  (20),  Humenné,  Sťat i e  sv .  J ána  Krst i t e ľ a

1. Čo ťa priviedlo na myšlienku stať sa kňazom? A prečo 
práve seminár?
2. Veľa ľudí má svoje vzory, ktorým sa chcú podobať alebo 
ich dokonca napodobňovať. Kto sa stal pre teba vzorom v 
čase, keď si sa rozhodoval pre kňazský seminár?

Prvá myšlienka stať sa kňazom prišla až na strednej škole zhruba v 3. 
ročníku. Dovtedy som o kňazstve nerozmýšľal. Začal som o tom čoraz 
častejšie a vážnejšie uvažovať. Myšlienka stať sa kňazom ma začala viac 
oslovovať aj pri sv. omšiach (lebo dovtedy som ešte neminištroval, ale do 
kostola som chodil), a to v službe kňaza pri slávení svätých tajomstiev, pri čítaní Božieho slova, pri 
modlitbe...  Priviedlo ma to k tomu, že som ako 18-ročný začal miništrovať. Tu sa moje povolanie pomaly 
upevňovalo. Služba pri oltári či práca s ľuďmi a mládežou mi prinášali do života pokoj. Ja som sa v tom 
našiel a zistil som, že teraz idem správnym smerom. Zúčastnil som sa aj na niekoľkých stretnutiach 
nultého ročníka v seminári. Tu som videl pravidelnú modlitbu a dobré duchovné vedenie, čo ma taktiež 
veľmi oslovilo. Po ukončení strednej školy som pár mesiacov pracoval a načerpal som tak skúsenosti 
s ľuďmi v pracovnom prostredí a potom som si podal prihlášku do seminára. A tak som tu a snažím 
sa rozpoznávať svoje povolanie a pracujem na sebe v oblasti vzdelania, no najmä duchovného rastu.

Môj veľký vzor svätosti v čase, keď som sa rozhodoval pre formáciu na kňazské povolanie, bol Svätý 
otec Ján Pavol II., ktorý vedel veľmi dobre vychádzať s ľuďmi, ale najmä pracovať s mládežou. V prvom 
rade to bol pokojný, zodpovedný, veselý, múdry, pokorný, poslušný a hlavne dobrý človek, ktorý ostával 
verný Bohu v láske a modlitbe, aj napriek ťažkým chvíľam života. Inšpiroval ma aj tým, že nadovšetko 
miloval Krista, mal vo veľkej úcte aj jeho matku Pannu Máriu a dokázal ľudí spájať. Stal sa pre mňa 
povzbudením aj v tom, že pre kňazstvo sa rozhodol taktiež už ako dospelý. Veľkým vzorom je pre mňa 
aj sv. Ján Mária Vianney a takisto aj svätci 20. storočia, a to najmä sv. Páter Pio. Mojimi vzormi boli a 
určite aj sú kňazi, ktorí pôsobili a pôsobia v našej farnosti. A boli to takisto aj moji rodičia, súrodenci a 
moji bratranci, s ktorými som sa stále veľmi rád podelil o duchovné zážitky. Avšak najväčším vzorom 
bol, je a bude pre mňa sám Ježiš Kristus. 
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1. Čo ťa priviedlo na myšlienku stať sa kňazom? A prečo práve 
seminár?
2. Mnohí z nás veria, že sa raz dostanú do Svätej zeme. Ty si tam 
strávil niekoľko rokov, čo si tam robil a čo ti to dalo?

Od malička som miništroval, ale myšlienku stať  sa kňazom som pocítil 
až vo Svätej zemi, aj cez kňazov a rehoľníkov, ktorí tam pôsobili. Na svätých 
miestach sa Pán dotkol môjho srdca a dal mi spoznať krásu povolania v 
srdci. Tak ma viedol cez Izrael, Anglicko až na rodné Slovensko, aby som 
pochopil, že  musím viac počúvať jeho hlas v modlitbe, ako stavať na 
svojich plánoch. 

Zažil som veľa svedectiev, videl veľa biedy vo svete, preto chcem ako kňaz rozprávať o Božej láske, 
aby každý mohol nájsť radosť srdca a pokoj duše  v Kristovej láske. Lebo kde chýba láska, tam je iba 
trápenie. Chcem byť svetlom pre druhých, s pokorou, skromnosťou a láskou sa vedieť obetovať pre 
tých najbiednejších. Keď dáme svoju ruku chudobným,  v druhej ruke nájdeme Kristovu tvár.

Prečo práve seminár?  Po  negatívnej skúsenosti v Anglicku som sa veľa sám modlil za povolanie, 
kde ma chce mať Pán. Pocítil som, že rozdávať najviac lásky, svedectva, vštepovať do sŕdc ľudí zvesť o 
Kristovej láske či slúžiť iným najviac môžem ako diecézny kňaz ... . Mojou veľkou pomocou a ochranou 
po zážitkoch v Lurdoch a Fatime je Panna Mária. Preto chcem taktiež ukazovať, aká krásna je mariánska 
úcta. Každý, kto sa k nej utieka, nie je nikdy sám.

Svätá zem je nekonečnou témou. Krásnou, ale aj smutnou. Prežil som tam šesť rokov a dalo mi to 
veľmi veľa do života. Mal som možnosť spoznať svetové náboženstvá, hlavne Židov a Moslimov. Až 
postupom času si uvedomujem, aká to bola milosť – spoznať sväté miesta, sláviť Veľkonočné sviatky 
v Jeruzaleme, Vianoce v Betleheme, chodiť po miestach, kde žil náš Pán, kde mučeníci položili život 
za Krista. Je to krásne poznať históriu a Sväté písmo, ako krásne zapadajú do seba, ale ešte krajšie 
je to pocítiť v srdci, že na tých miestach trpel a zomrel aj za mňa Ježiš, aby sme  sa zachránili v jeho 
milosrdenstve, ktoré nepozná hraníc. Spoznal som tam veľa priateľov - Židov a Moslimov - s ktorými 
udržiavam kontakt. Cez sviatky, ako sú Pesah, Ramadan či Vianoce, si stále zavoláme a zaželáme všetko 
najlepšie, rešpektujeme sa ako priatelia  pozeráme na to, čo nás spája, nie na to, čo nás rozdeľuje. ,,Srdce, 
ktoré miluje, miluje bez rozdielu“, lebo v každom človeku musíme vidieť brata, nájsť v ňom samého 
Krista. Veď kto nemiluje brata, ako môže milovať Krista? Pracoval som v hoteloch v Jeruzaleme a 
Mŕtvom mori, neskôr aj v ortodoxných rodinách v Jeruzaleme. Na večernej škole som sa učil hebrejčinu, 
lebo som chcel študovať v tamojšom seminári  pre hebrejsky hovoriacich katolíkov, ale žiadosť o víza 
a pobyt mi viackrát zamietli, preto som sa po pôsobení v Anglicku vrátil domov, aby som  tu mohol 
rozvíjať povolanie formáciou v seminári. ,,Nie je bohatý ten, kto má, ale ten, kto veľa dáva“, preto prosím 
aj o vaše modlitby, aby som sa mohol stať svätým kňazom. Kňaz bez vnútorného života a túžby po 
svätosti je pohromou, ako hovoril svätý Ján Maria Vianney. Každý, kto navštívi Svätú zem, môže na 
vlastné oči uvidieť miesta, kde žil Ježiš a keď otvorí srdce, dá mu to veľa do ďalšieho života, lebo Boh 
dáva na tých miestach veľa milostí. Záleží len na nás, či o tú milosť stojíme a či otvoríme svoje srdcia 
Bohu.

Prváci

��

Ja osobne si myslím, že sme dobrý kolektív. Tým že nás prišlo tohto roku do ročníka viac, sa náš 
kolektív len stmelil. Každý z chlapcov je z iného kúta „východu“, a tak priniesol do

seminára niečo nové, zaujímavé a pre naše spoločenstvo len prospešné. Čo sa týka spolubývajúcich, 
nielen ja, ale aj ostatní chlapci sú spokojní a povahovo sa tiež k sebe hodíme.

Dušan Harv i l i k  (31) Humenné,  Sťat i e  sv .  J ána  Krst i t e ľ a
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Prváci

Patr ik  Mižák  (22),  Koš ice  Kvp -  Bož i eho Mi losrdenstva

1. Čo ťa priviedlo na myšlienku stať sa kňazom? A prečo 
práve seminár?
2. Vieme, že si do seminára nešiel hneď po maturite. Čo si 
robil v tomto období pred nástupom do seminára?

Priviedlo? No, ťažká otázka, ale určite samotný Boh. Napomohli k tomu 
aj kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti. Po prečítaní životov viacerých 
svätcov, najmä sv. Jána Máriu Vianneyho, som sa rozhodol podať prihlášku 
do seminára. Keďže je Ján Mária Vianney patrónom kňazov, tak bol a stále 
je pre mňa vzorom.  Starať sa o druhých ľudí, pomáhať im, no najmä sa rozdávať druhým, 
je asi hlavnou túžbou môjho srdca. Byť s mladými, pomôcť im a aj poradiť. A prečo práve seminár? 
Pravdupovediac, myslel som aj nad saleziánskym povolaním, ale cítim, že ma Boh chce mať tu.

Maturoval som pred dvomi rokmi. A po skončení školy som chodil rôzne pomáhať, na brigády 
sťahovať a podobne. Vo voľnom čase som sa venoval divadlu s kaplánom a s ochotnými mladými 
ľuďmi. Nacvičili sme dve divadelné hry – „Podobenstvo o Márnotratnom synovi“ a „Život Jána Máriu 
Vianneyho“. Medzitým som sa venoval aj práci na fare ako animátor prvoprijímajúcich detí. Posledný 
polrok som strávil u saleziánov ako dobrovoľník v kruhu saleziánskej rodiny, detí a mladých. Dá sa 
povedať, že mi to pomohlo a nabral som nové skúsenosti pri práci s deťmi.

Domin ik  P lavn ický  (20),  P lavn ica  -  Sedembole s tná  Panna Már ia

1. Čo ťa priviedlo na myšlienku stať sa kňazom? A prečo 
práve seminár?
2. Príchod do seminára znamená aj vzdávanie sa svojich 
návykov. Čo podstatné sa zmenilo v tvojom živote 
príchodom do seminára?

Myšlienka stať sa kňazom je vo mne už od detstva. Už ako malý 
chlapec som túžil stať sa kňazom. Čím som bol starší, tým viac rástla vo 
mne myšlienka stať sa kňazom. Viedli ma k tomu kňazi z farnosti alebo, 
keď som už bol na gymnáziu, tak kapláni z gymnázia. Na gymnáziu som 

pocítil, že Boh má so mnou istý plán. Boh ma pozýva ku kňazstvu. Pre mňa 
to bolo úžasným zistením, a taktiež výzva na boj so sebou samým. Snažil som sa objaviť cestu, 

ktorú mi pripravil Boh. Uvedomil som si, že povolanie ku kňazstvu je nezaslúženým darom od Boha. A 
to, že som prišiel tu do seminára, je len mojou odpoveďou na Božiu výzvu.

Ubehlo ešte málo času, aby som pocítil väčšiu zmenu vo svojom živote. Či som sa nejako zmenil, 
to musia posúdiť tí, ktorí ma poznali predtým, ako som prišiel sem do seminára. Môžem povedať, že 
dnes sa za všetko platí. A platí to aj v kňazstve. Ak sa chcem raz stať dobrým kňazom musím platiť – 
vzdať sa svojich návykov. Preto zmien je mnoho. Keďže som prvýkrát oddelený od rodičov, učím sa 
viac osamostatniť od rodiny. Po duchovnej stránke je tu viac času zamýšľať sa nad zmyslom života, nad 
osobným vzťahom s Bohom, nad poznávaním seba samého, alebo nad každodenným uvedomovaním 
si svojej slabosti.



borome 17 

Prváci

1. Čo ťa priviedlo na myšlienku stať sa kňazom? A prečo práve 
seminár?
2. Každý človek má svoje záľuby, ktorým sa rád venuje. Máš 
možnosť v seminári venovať sa záľubám, ktoré si pestoval 
doteraz?

Sviatosť kňazstva v sebe ukrýva veľkú hĺbku a zmysel života ako aj 
ostatné sviatosti, ktoré nám dáva Pán Boh. Myšlienky sa rodia v hlave zo 
sekundy na sekundu, ale tejto to trvalo o čosi dlhšie. Už v detstve som 
sa zaujímal o kňazskú službu a keď som miništroval, mal som kňazov 
takpovediac na dosah ruky. Čím som bol starší, uvedomoval som si, že 
táto cesta života vôbec nie je jednoduchá, ale prináša veľa skúšok a ťažkostí. Boh má s každým 
svoj plán a ja dúfam a verím, že moja cesta je v službe v Pánovej vinici.  Preto som s veľkou radosťou 
nastúpil do seminára v Košiciach. Vnímam seminár ako najlepšie miesto na formáciu mladého človeka, 
ktorý sa chce stať kňazom. Formovaní – zvonku našimi predstavenými a zvnútra špirituálmi – sa snažíme 
byť predovšetkým dospelými a duchovne zrelými ľuďmi, ktorými by kňazi mali byť.

Keďže seminár ponúka možnosť si aj zašportovať, tak to veľmi rád využívam, keďže  niektorí chlapci 
sú dobrí v biliarde, pingpongu ale aj futbale. A práve futbal je môj najobľúbenejší šport, ktorému som 
sa venoval aj aktívne pred nástupom do seminára. No úplne som na neho nezanevrel, máme tu našu 
seminárnu futbalovú ligu, v ktorej je veľa kvalitných družstiev. Sezóna sa ešte len začala a ja verím, že 
naše družstvo zvíťazí, tak nám držte prsty. 

��

Joze f  Fuňák (21),  Sed l i ská  -  Naroden i e  sv .  J ána  Krst i t e ľ a

Kr ia t í án  Karch (19),  Ža lob ín  -  Frant i ška  z  Ass i s i

1. Čo ťa priviedlo na myšlienku stať sa kňazom? A prečo 
práve seminár?
2. Pre prvákov je seminár zvyčajne niečím novým, niečím 
zvláštnym. Čo teba oslovilo v seminári najviac?

Je to tajomstvo, ktoré si ani sám neviem vysvetliť alebo pochopiť svojím 
rozumom. Kňazstvo je úžasným a nezaslúženým darom od dobrotivého 
Nebeského Otca. Chcem sa stať „mostom“ medzi ľuďmi a Bohom. 
Uvedomujem si, že je to veľká zodpovednosť, ale zároveň aj nekonečný 

zväzok s Bohom, ktorý je Láska. V živote som toho veľa zažil, ale jedno, čo môžem povedať, 
je, že Ježiš bol stále pri mne a ja túžim byť pri ňom naplno odovzdaný do jeho „réžie“ a zároveň slúžiť 
ľuďom a sprítomňovať Boha na našich oltároch, svedčiť o ňom vo svojom každodennom živote.

Seminár je miestom formácie pre kandidátov na kňazstvo. Pripomína mi to púšť, na ktorej bol Pán 
Ježiš pred svojím verejným účinkovaním. Aj ja sa chcem dôsledne pripraviť na toto fascinujúce „verejné 
účinkovanie“. Je to skvelé miesto na spoznávanie seba, spolubratov, predstavených a najmä Boha. 
Ťažko je to opisovať v prvých mesiacoch formácie, ale čo ma najviac oslovilo, je, že som si uvedomil 
jedno úžasné puto, ktoré spája naše spoločenstvo, a ním je Ježiš.
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Prváci

Micha l  Bodnár (20),  Prešov -  Na j sväte j š e j  Tro j i ce

1. Čo ťa priviedlo na myšlienku stať sa kňazom? A prečo 
práve seminár?
2.  Michal viem o tebe že máš rád hudbu a hráš aj na organe. 
Čo sa ti páči na organovej hudbe?

Od malička som bol vychovávaný vo viere. Preto si myslím, že 
počiatok bol práve tam. V detstve som chodieval s rodičmi každý deň 
do kostola. Samozrejme, ako dieťaťu sa mi to veľmi nepáčilo, ale teraz 
som im za to veľmi vďačný. Viac som sa nad kňazstvom začal zamýšľať 

na strednej skole. Bolo aj obdobie, kedy „nehrozilo“, aby som šiel študovať teológiu. Potom, 
keď som týmto obdobím prešiel, začal som opäť nad kňazstvom uvažovať. Rok som na teologickej 
fakulte študoval ako laik, lebo som nechcel urobiť unáhlený krok. Nakoniec som sa rozhodol podať si 
prihlášku a teraz som tu v seminári. 

Preto seminár, lebo som našiel svoje vzory u niektorých kňazov v našej farnosti. Chcel by som slúžiť 
Bohu a byť tu pre ľudí, presne tak, ako som to vnímal u našich kňazov. „S Bohom pre ľudí“, toto ma láka 
na kňazskom živote, i keď je istotne náročný. Ďakujem Bohu, že mi dal šancu byť tu.

Bran i s l av  Bab jak  (30),  Micha lovce  -  Naroden i e  Panny Már ie

1. Čo ťa priviedlo na myšlienku stať sa kňazom? A prečo 
práve seminár?
2. Vieme o tebe, že si strávil v Medžugorí viac rokov, čo ti to 
dalo do života? 

Do svojich 24 rokov som nikdy nerozmýšľal o kňazskom povolaní. 
Prvotnou  „myšlienkou“ bolo osobné, pre mňa veľmi prekvapivé 
pozvanie Boha v mojom srdci, prijať semienko povolania, ktoré do mňa 
on sám vložil už od večnosti. Po istom čase vzdorovania, hľadania svojej 
vôle, som sa nakoniec nechal „presvedčiť“ a uveril Božiemu plánu pre 
môj život. Zakotvil som práve v prístave tohto seminára. Som vnútorne 
presvedčený, že je to miesto, na ktorom mám byť. Zároveň som rád, že je to tak a nie ináč. 

Medžugorie je pre mňa miestom slovami neopísateľnej blízkosti Boha a Gospy (Panny Márie), ich 
starostlivej lásky a zvláštnej prítomnosti. Miestom, kde som vstúpil do krásnej, ale i náročnej „Školy 
lásky“ Panny Márie. Na tomto milostivom mieste vo mne dozrievalo i upevňovalo sa moje povolanie ku 
kňazstvu. Bol to čas, v ktorom som sa v Máriinej prítomnosti učil jednoduchosti života a robil dôležité 
kroky v duchovom napredovaní. Bolo to obdobie, kedy vo mne rástlo presvedčenie, že som vyvoleným 
a milovaným synom tej, ktorá je mojou skutočnou Matkou. Že ma chce vychovávať a viesť na ceste 
každodenného obrátenia môjho srdca k svätosti. Posolstvo Medžugoria ma uistilo, že i v dnešnom 
svete sa dá žiť sväto, že má zmysel zápasiť s odvahou, vierou a radosťou o nebo. Učil som sa službe, 
obete, zriekaniu, ale predovšetkým modlitbe srdca, ako základného kameňa duchovného života, 
zvlášť kňaza. Duchovnosť tohto svätého miesta je „spiritualitou“, ktorú sa snažím prežívať každodenne. 
Vnímam ju ako program pre svoj život, ktorý sa ničím nelíši od radikálnych požiadaviek evanjeliového 
posolstva. Pomáha mi na ceste duchovného rastu a autentického spoznávania pravdy o sebe i Bohu. 
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Prváci

1. Čo ťa priviedlo na myšlienku stať sa kňazom? A prečo práve 
seminár?
2. Náš program tu v seminári je pestrý a chvíľami aj časovo náročný. 
Ktorý bod seminárneho poriadku máš najradšej a prečo?

Moja cesta do seminára bola veľmi zaujímavá. Na začiatok by som 
povedal, že už ako malý chlapec som rozmýšľal o tom, že sa stanem 
kňazom. Moje prvé počiatky volania ku kňazstvu sa začali viacej 
prehlbovať, keď som začal miništrovať. Svoje miništrantské roky som 
začal, keď u nás pôsobil pán kaplán Dušan Škurla, terajší špirituál 
Kňazského seminára. 

Postupne som cez miništrovanie a cez kontakt s ostatnými miništrantmi a bohoslovcami z našej 
farnosti začal prehlbovať svoj osobný vzťah k Bohu a pociťoval som osobitné volanie ku kňazstvu. Rád 
by som spomenul mojich dobrých kamarátov, miništrantov zo Sekčova Mária a Matúša, ktorí mi v tomto 
veľmi pomohli a, samozrejme, nemôžem zabudnúť ani na svojich rodičov, síce oni ma ku kňazstvu 
priamo neviedli, ale bol som a stále som vychovávaný v katolíckej viere. Najviac sa povolanie vo mne 
začalo prejavovať na konci maturitného ročníka a potom, keď ma prijali na Teologickú fakultu do Košíc 
ako študenta - laika v odbore katolícka teológia. Tieto posledné dva roky som stále viac premýšľal o 
tom, prečo ma Pán povoláva ku kňazstvu. Odpoveď mi Pán dáva každodenne v kontakte s ostatnými 
bratmi bohoslovcami, kde skusujem spoločenstvo pri modlitbách breviára, spoločnej svätej omše a pri 
aktivitách vo voľnom čase.

Náš program v seminári sa mi veľmi páči a som s ním spokojný, lebo každá činnosť slúži na niečo 
dobré. Najviac sa mi páči spoločná svätá omša, adorácie, modlitba breviára, modlitba posvätného 
ruženca a vychádzka. Samozrejme, nemôžem zabudnúť ani na nočný odpočinok, ktorý je tiež veľmi 
potrebný. Z toho by som najviac vyzdvihol spoločnú svätú omšu, pri ktorej vždy môžeme načerpať 
veľa do duchovného života, taktiež veľmi osožná je vychádzka, pri ktorej si môžme prevetrať hlavu a 
štúdium, pri ktorom sa obohacujeme o nové vedomosti. Veľmi sa mi tu páči aj rozbehnutá seminárna 
liga.

Organ je podľa mňa úžasným nástrojom. Vždy sa mi páčila pestrosť jeho zvukov, ale hlavne to, keď 
hral „naplno“. Chodil som tri a pol roka na klavír, ale keďže ma to prestalo baviť, nepokračoval som. K 
organu som sa dostal aj vďaka sestre, ktorá bola v tomto mojím vzorom. Na organovaní sa mi páčilo: 
dať do svätej omše kúsok seba, kúsok svojho talentu a tvorivosti, ponúknuť Bohu to, čo mi zveril.

Marek Mihok (20),  Prešov -  Kr i s ta  Krá ľa
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Duch biblického jazyka

JozeF novák

Foto:  internet

,,Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po 
 oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“ 

                 Hebr. 4,12

Súbor inšpirovaných 
kníh nazývaný ,,Svätá 
Biblia“ alebo ,,Sväté 

Písmo“ sa už stáročia delí na 
Starý a Nový zákon. Prečo 
Starý a Nový? Rozdelenie 
priniesli samotné dejiny spásy, v 
priebehu ktorých boli tieto knihy 
podávané. Božie dielo spásy v 
dejinách vyvoleného národa 
vyvrcholilo v príchode Ježiša 
Krista na tento svet. Biblické 
knihy, ktoré napísali inšpirovaní 
autori, sa stali ,,starými“ v 
porovnaní s ,,novými“. Tak boli 
rozdelené na Starý a Nový zákon.  

Biblia je celá Božia a celá 
ľudská. Celé Sväté Písmo je 
Božím slovom v ľudskom slove. 
Božie slovo je vstupnou bránou 
do ľudského vesmíru. Slovom, 
človek nielen poznáva realitu, 
ale poznáva aj sám seba, dáva sa 
poznať taký, aký je, a dokonca, 
môže poznať aj ostatných. 
Božím slovom človek poznáva 
Boha a ľudí. To je prvý krok 
(impulz) k tomu, aby sa čítala celá 

Biblia vrátane Starého zákona. 
Človek sa túži s niekým 

porozprávať, mať nablízku 
niekoho, u koho má pochopenie 
a vie, že sa na neho môže 
spoľahnúť. Toho človeka - a 
nielen jedného – možno nájsť i 
v Starom zákone. Je to napríklad 
Noe, Jozef, Abrahám, Izák, Mojžiš 
a ďalší. Boh pozná človeka a 
preto mu prichádza v ústrety. 
Boh vždy hľadá dialóg – jeho 
slovo uvádza na cestu, na ktorej 
človek nachádza seba samého. 
Biblia vrátane Starého zákona 
nie je súhrnom dogmatických 
formulácii, z ktorých sa má 
vyvodiť katechizmus našej 
viery, ale je vtelením Boha, ktorý 
prijal ľudské slovo so všetkým, 
s čím je spojené.  Božie slovo 
je výkrikom, výzvou, vyznaním, 
zjavením, poéziou, rozprávaním, 
čítaním či milostnou piesňou. 
A keďže je pravým tvorcom 
dialógu, vyžaduje odpoveď. 
Boh vyžaduje odpoveď od 
každého, či už v Novom alebo 

v Starom zákone.
Krásne to 

vyjadril dánsky 
k r e s ť a n s k ý 
filozof Søren 
K i e r k e g a a r d , 
ktorý hovorí, že 
vo Svätom Písme 
sa Boh a človek 
,,zrazili“, avšak nie 
vo výbuchu, ale v 
objatí. Čítať Božie 

slovo s touto myšlienkou značí 
väčšiu úctu k Bohu. Stretnutie 
s Bibliou znamená stretnutie 
s Bohom. I v Starom zákone sa 
spoznáva Božia prítomnosť. 

Dôležitým bodom je čítať 
Starý zákon vo svetle Krista, 
pretože v Starom zákone je veľa 
symbolov, ktoré poukazujú na 
Nový zákon a na samotného 
Krista. Nový zákon doplňuje 
Starý zákon. V Starom zákone 
je obsiahnuté Božie slovo. 
V ňom sa ukazuje, ako Boh 
formoval svoj vyvolený 
národ a ako ho miloval. 
Príbehy, ktoré sú v Starom 
zákone, vyjadrujú, aký je Boh. 

Duch biblického jazyka 
je obsiahnutý v celej Biblii. 
Preto je dôležité čítať Starý a 
Nový zákon. Povzbudením, 
prečo čítať celé Sväté Písmo 
vrátane Starého zákona je 
prirovnanie cirkevného otca 
Gregora Veľkého, ktorý toto 
dôležité úsilie o porozumenie 
Božieho slova pripodobňuje 
práci na ,,rozbíjaní orechov“. 
Pokiaľ sa človek zastaví pred 
škrupinkou (literou), vyláme 
si zuby. Preto je nutné Sväté 
písmo otvárať s pokorou a 
trpezlivosťou. Tak bude človek 
zakusovať prítomnosť Boha 
vo svojom srdci a spozná, 
ako sa správne rozhodnúť v 
ťažkých chvíľach svojho života.

Biblia

Duch biblického jazyka
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Po roku skúseností - 1. časť

Po roku skúseností - 1. časť

Pastoračný ročník

Martin Rečlo, Horodok - Ukrajina 

S pohľadom na mapu Ukrajiny sa rád v 
spomienkach vraciam do mestečka Ho-

rodok v Chmeľnickej oblasti. Tu, u našich vý-
chodných susedov, som z Božej milosti mo-
hol prežiť rok vo Farnosti svätej Faustíny. Stre-
tol som tu dobrých a otvorených ľudí, ktorí si 
na svoju obživu často musia zarábať skutoč-
ne v pote tváre a na páľave slnka. Myslím, že 
aj to ich väčšmi pobáda obracať sa k Bohu. Bý-
val som „v kostole“, pretože bývanie je spoje-
né s kostolom. Pomáhal som pri rôznych služ-
bách, napríklad v kuchyni, venovanie sa miniš-
trantom a mládeži, manuálne práce v kostole a 

jeho okolí, z ktorých som mal najradšej odhadzovanie snehu a kosenie trávy. Tiež som vypomáhal s ka-
techézou, ktorá na rozdiel od nášho náboženstva prebieha na fare a nie na školách. Osobné stretnutia a 
spoznávanie tamojších ľudí bolo pre mňa asi najviac oslovujúce. V minulom režime sa dlhé roky nema-
li možnosť stretnúť s kňazom a prijímať sviatosti. Mnohí si však aj za ťažkých okolností udržali živú vie-
ru. Skúsenosť s pastoráciou a životom ľudí na Ukrajine mi pomáha uvedomiť si a ďakovať za rôzne dary, 
hmotné i duchovné, ktoré dostávam od Pána a ktoré nie sú samozrejmosťou. Ďakujem tiež všetkým, 
ktorí počas môjho pobytu v Horodku boli a ostávajú pre mňa príkladom.

Gabriel Benka - Rybár, UPC Prešov

Svoju pastoračnú prax som absolvoval v Univerzitnom pastoračnom centre Dr. Štefana Héseka v 
Prešove. Vo všeobecnosti je to pastoračná starostlivosť o vysokoškolskú mládež, ktorá prevažnú 

časť týždňa obýva priestory internátov. Len v samotnom Prešove sú štyri internáty: nový a starý inter-
nát PU a nový a starý internát TU.

Počas svojej praxe som sa snažil priblížiť tejto skupine takpovediac už dospelých mladých ľudí a byť 
s nimi v ich situáciách každodenného života. Ale musím povedať, že niektorí z nich obohatili aj mňa, a 
mojou túžbou je, aby som ich raz, keď mi to bude dopriate, ako Kristov kňaz všetkých požehnal.

zozBieral: toMáš svat

foto: Archív bohoslovcov z pAstorAčného ročníkA

U P C
H o r o d o k
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ACM je skratkou pre arcidiecézne cen-
trum pre mladých. Úlohou centra je 

napomáhať biskupovi pri pastorácii mláde-
že v našej diecéze. Sídlom ACM-ka je Prešov, 
kde som aj býval viac ako rok. Vedúcim cen-
tra bol v tom čase o. Peter Sepeši, jeho zá-
stupcom bol o. Jozef Mrúz – nastúpil tam 
skoro v tom čase ako ja, takže sme boli dva-
ja nováčikovia. Zažil som tam nádherné mo-
menty v práci s mladými. Práca v centre je 
skutočne rôznorodá. Od vypisovania doku-
mentov pre potreby ZKSM, registráciu na 
podujatia cez krátke katechézy pred sv. om-

šou. Osobne som mal na starosti techniku v ACM ako počítače ale aj lopty na volejbal či futbal. Pomá-
hal som organizovať akcie ako volejbalový turnaj, futbalový turnaj, fórum mladých, arcidiecézne stret-
nutie mladých či pešiu púť do Levoče. Špeciálnou aktivitou bol cykloklub ACM pod vedením o. Mrú-
za, ktorý ma konečne vytiahol na nejaký šport :-D. Osobnejší kontakt s mladými som zažíval hlavne cez 
víkendy, kedy sme mali animátorskú školu – bol som na záverečných kurzoch jednej skupiny a ďalšie 
dve triedy sme začali po mojom príchode alebo misijný tím, ktorý už funguje naplno a navštevuje far-
nosti. Zažil som aj kontakt s farskými aktivitami v konkatedrále sv. Mikuláša pri pánovi dekanovi Dron-
zekovi.  Ak by som mal zhrnúť môj pastoračný ročník, bol to skvelý zážitok a nazbieral som mnoho uži-
točných skúseností do života. Týmto spôsobom chcem poďakovať všetkým ľudom, s ktorými som sa 
stretol skrze moje pôsobenie. Len vďaka ľuďom bol môj pastoračný ročník Božím požehnaním, patrí 
im jedno veľké Ďakujem :).

Pastoračný ročník

Štefan Migač, ACM Prešov 

Pastoračný ročník som absolvoval v Košiciach na síd-
lisku Luník IX. Začal sa 16. augusta 2009 a skončil 30. 

júna 2010. Počas tejto praxe som prežil mnoho pekných, 
ale niekedy aj ťažších chvíľ. S mojím spolubratom, boho-
slovcom Bystríkom, ktorý pôsobil na Luníku so mnou, 
sme bývali v komunite troch kňazov Saleziánov. Naším 
predstaveným bol Don Peter Bešenyei, ktorý už dlhší čas 
pôsobí v špeciálnej pastorácii pre Rómov. Aj keď to ne-
bola klasická pastorácia, myslím si, že po veľmi krátkej 
dobe sme sa na rómskom sídlisku pekne udomácnili a 

veľmi rýchlo skamarátili s partiou Rómov, ktorí sa s nami 
stretávali na svätých omšiach, pri rôznych hrách, mládež-

níckych stretnutiach, ale aj iných príležitostiach. Náplňou 
mojej praxe bolo vykonávanie rozličných úloh, ktoré som vy-

konával v priebehu roka, ako pomáhanie pri vyučovaní nábožen-
stva v škole či miništrovanie. Viedol som tiež chlapčenské stretnutia, kto-

ré boli zamerané aj na katechézu, ale nechýbala ani fyzická práca, občas aj varenie a športové hry, kto-
ré sme robili pre deti a mládež zo sídliska. Zúčastnili sme sa aj viacerých akcií, ktoré sa konali pre verej-
nosť, ako napríklad arcidiecézne stretnutie mladých, deň otvorených dverí v našom kňazskom semi-
nári, ale aj rôzne iné podujatia. Tento pastoračný ročník mi pomohol lepšie spoznať Rómov a ich život, 
taktiež bližšie spoznať Saleziánov a spiritualitu sv. Jána Bosca, naučil som sa lepšie pracovať s ľuďmi a 
stratil som predsudky, ktoré som kedysi mal voči Rómom predtým, než som ich mohol bližšie spoznať. 
Som rád, že som mohol stráviť pastoračný ročník na tomto mieste, lebo som si tu našiel veľa kamarátov 
a zakúsil niečo zo špeciálnej pastorácie pre Rómov, voči ktorej ostávam stále otvorený a aj napriek zo-
pár negatívnym skúsenostiam pozitívne prekvapený.   

Marek Vajs, Košice - Lunik IX. 

L u n i k  I X
 K o š i c e

P r e š o v

 A
C M
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Svoj pastoračný ročník som strávil v malom okresnom 
mestečku blízko ukrajinských hraníc v Sobranciach 

vo Farnosti sv. Vavrinca, diakona, s filiálkou Ostrov a ka-
plnkou v Sobraneckých Kúpeľoch. Moje pôsobenie v 
tejto farnosti bolo poprepletané rôznymi aktivitami 
každého druhu. 

Predovšetkým som mal na starosti prípravu li-
turgie, úlohu mimoriadneho rozdávateľa Eucha-
ristie, a tiež, v neposlednom rade, aj pomoc v ku-
chyni i pri manuálnej práci, o ktorú núdza ne-
bola. Tiež som sa stretával s mladými z farnos-
ti, či už na stretkách spolu s kaplánom alebo 
aj mimo nich. Mal som tú česť občas zavítať aj 
do radov učiteľov na školách, keď som nieke-
dy zastupoval pána farára alebo kaplána.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi 
spríjemnili môj pastoračný ročník, od tety kos-
tolníčky, bez ktorej by to nešlo, katechétky Ga-
biky a tetám, ktorým ďakujem. Veľká vďaka pat-
rí predovšetkým pánu duchovnému otcovi Jáno-
vi Švec – Babovi a kaplánovi Martinovi Štieberovi, 
s ktorými som strávil rok v tejto farnosti, no aj ostat-
ným kňazom na ,,Sobranecku“ za kňazské spoločen-
stvo.  

Pastoračný ročník som absolvoval vo farnosti Fri-
čovce pod vedením vdp. farára Petra Čigáša. Bol 

to rok plný nových skúseností a spoznania štýlu de-
dinskej pastorácie, nakoľko celý svoj doterajší život 

som prežil len v meste. Keď som sa dozvedel, kam 
idem na pastoračný ročník, mnohí mi hovorili - ,, 

Šak to len valal. Ráno vstaneš a padla.“ No opak 
bol pravdou, za čo som aj vďačný. Musel som sa 
naučiť ustrážiť si svoj čas, naučiť sa žiť sám so se-
bou a skĺbiť svoje povinnosti s povinnosťami vo 
farnosti. Z aktivít, ktoré som tam robil, spome-
niem: pomoc pánovi farárovi v kancelárii, na 
starosti som mal aj birmovancov, nakoľko vr-
cholila príprava na prijatie sviatosti birmova-
nia, venoval som sa miništrantom, príprave li-
turgie a podarilo sa aj zrealizovať sen pána 
farára – začal sa vydávať farský časopis. Moja 

veľká vďaka patrí hlavne p. farárovi, ktorý mi 
umožnil vyučovať náboženstvo, čo som si veľ-

mi vážil. Bol to určitý prejav dôvery z jeho strany.  
Nielen v tom sa prejavila jeho dôvera, ale aj pri iných 

príležitostiach počas roka, za čo mu patrí veľké Pán Boh zaplať (aj napriek chybičkám, ktoré sa vyskytli). 
Ťažko sa mi hodnotí celý rok v niekoľkých riadkoch, lebo som tam bol veľmi spokojný. Tento rok som 
sa nesnažil „prežiť“, ale žiť naplno pre farnosť Fričovce a bez Božej pomoci by boli márne moje námahy.  

Lukáš Grobár, Sobrance 

Ľuboš Juraško, Fričovce 

S o b r a
n c e 

F r i č o v c e
Pastoračný ročník
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Ako i my svojim vinníkom

blAžej revický

Foto: internet

Asi najťažšou úlohou pre 
každého z nás je mod-
liť sa za človeka, kto-

rý nám ublížil. Napriek rôznym 
okolnostiam pozbierajme všet-
ky svoje sily a vynaložme všet-
ku lásku na to, aby sme mu od-
pustili a potom sa za neho modlili. 

Čím viac lásky máme, tým ľah-
šie je odpustiť. O dar odpustenia je 
potrebné prosiť, pretože potrebu-
jeme pomoc Boha. Bez odpustenia 
sa ďalej nepohneme. Ak si vytkne-
me členok a nevyhľadáme pomoc 
lekára, členok sa sám nenapraví. 
Nemusíme ísť k lekárovi, členok sa 
môže zaceliť, no nemusí sa zaceliť 
správne a bude zdeformovaný, a to 
isté sa stane aj s naším charakterom.

Cesta k lekárovi môže byť dlhá, ťaž-
ká a bolestivá, ale bez lekára to lepšie nebu-
de. Budeme sa len zožierať a zbytočne trápiť. 

Mnohí si povieme, že je po-
trebný čas, aby sme 
na to zabudli. Ur-
čite pozná-
te príslovie: 
„Čo oko 
n e v i d í , 

t o 
s r d c e 
nebolí.“ 
V tomto 
prísloví je 
ukrytá jed-
na pravda, že 
to, čo nie je vy-
liečené, nás bude 

stále bolieť. Rozdiel medzi zabudnutým a vylieče-
ným je v tom, že na vyliečené už máme nový pohľad.  

A aj keď budeme poskakovať na jed-
nej nohe, bude nás to bolieť a stáť množ-
stvo námahy, aj tak sa oplatí vyhľadať lekára. 

Existuje aj iné riešenie. Niekto nám ublíži, no 
keďže nemáme dostatok síl a pokory, aby 

sme mu odpustili, klameme sami seba, že 
všetko je v poriadku, avšak opak je prav-
dou. Predsa nechceme byť v očiach 
ľudí ako nejakí chudáci alebo úbožia-
ci. Ale iba v očiach ľudí. Odkiaľ zobrať 
silu odpustiť? No predsa prosiť OTCA, 

ale prosiť s vedomím, že sme slabí.
Bolesť nás môže s Bohom zblí-

žiť, ale aj od Neho oddialiť. Rozdiel je 
v postoji srdca. Bolesť a pokora zbližu-

jú a upevňujú vzťah s Bohom. Pýcha vzďa-
ľuje a privádza k nenávisti voči Bohu i blížnym. 

Reflexia

Ako i my svojim vinníkom
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služobník evanjelia

... je znakom metropolitu.
Azda len pás vlny na ornáte?
Azda len ďalšia hierarchická okrasa?
Iba estetická záležitosť...

Snáď len dedičstvo niekdajších štruktúr.
Element hierarchie, či jej bez-duchá konkretizácia...
To dedičstvo však nesie ducha.

Forma tejto „ozdoby“ má svoj obsah.
Táto forma niečo symbolizuje.
Pripomína kríž, Kristov kríž.
Na kríž bol troma klincami pribitý Najvyšší
preto tri spony vbodnuté do tej „zdanlivej parády“.

Symbol ukazuje nad seba...
Berúc pálium na svoje plecia
je arcibiskup „druhým“ Dobrým Pastierom
pre jemu zverené stádo – 
pre jeho arcidiecézu.

Pastieri z rôznych kútov sveta
prijímajúc tento znak od Rímskeho veľkňaza
zotrvávajú s ním v jednote i na svojom území.

slavoMír engel

kresBa: Martin kohut

Pálium
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menovaný za generálneho re-
látora  Diecéznej synody Ko-
šickej arcidiecézy

v poradí už 13. púť Rómov v Ga-
boltove

menovaný za košického arcibis-
kupa-metropolitu

prevzatie pália v Bazilike sv. Pet-
ra v Ríme

prevzatie úradu košického arci-
biskupa - metropolitu

3. 11. 1950  
1969

8. 6. 1974
1975 

1975 – 1977 
1977 – 1978 
1978 – 1990 
1990 – 1991 

15. 2.  1991 
28. 12. 1992 

30. 1. 1993 

1. 2. 1993 

1994 

1995 

2. júla 1995 

2000 

2000 

2004 

7. 8. 2005

4. 6. 2010 

29. 6. 2010

10. 7. 2010

narodil sa v Zbudskom Dlhom
prijatý do Kňazského seminára 

sv. Cyrila a Metoda
kňazská vysviacka
kaplán v Humennom 
kaplán v Snine
kaplán v Zborove
správca farnosti Kecerovce
správca farnosti a dekan Hu-

menné
generálny vikár BÚ Košice
menovaný za titulárneho bisku-

pa vissalského  a pomocné-
ho biskupa Košickej diecézy

konsekrovaný ako košický po-
mocný biskup (druhý v de-
jinách Košickej arcidiecézy). 
Hlavným svätiteľom bol J. 
Em Jozef kardinál Tomko

primičná biskupská svätá omša 
v Chráme sv. Egídia

predseda prípravnej komisie na 
prípravu vedeckého sympó-
zia k 190. výročiu erigovania 
Košickej diecézy

príprava pastoračnej návštevy 
pápeža Jána Pavla II.

pastoračná návšteva pápeža 
Jána Pavla II. 

KBS poverený koordináciou 
prác na vypracovaní Pasto-
račného a evanjelizačné-
ho plánu Katolíckej cirkvi na 
Slovensku

Chrám sv. Egídia vyhlásený pá-
pežom Jánom Pavlom II. za 
baziliku minor

Mons. Bernard Bober

toMáš svat

Foto: archív

služobník evanjelia

biskupská konsekrácia Mons. Bernarda Bobera

Dôležité životné momenty
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služobník evanjelja
„Nesmieme sa zrieknuť ohlasovania

a vydávania svedectva“
Rozhovor s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom

zhovárali sa: slavoMír engel a František Barna

Foto: stanislav vinter, www.t2.sk

Ako vo Vás vzklíči-
lo kňazské povola-
nie a ako na to rea-

govala Vaša rodina a najbližšie 
okolie?

Ako všetko na tejto zemi – 
nenápadne –  v skrytosti – pô-
sobila Božia milosť v tom, čo je 
ľudské: predovšetkým v dobro-
te mojej zbožnej a dobrej mamy, 
v rodine, v ktorej vládol súlad 
a praktizovanie náboženské-
ho života. To všetko umocňova-
lo moje miništrovanie a detské 
„hranie sa“ na kňaza – najprv taj-
ne – a potom som sa ukázal aj 
svojmu staršiemu bratovi. To je 
prejav detského obdivu a začia-
tok túžby, ktorú nemožno pod-
ceňovať. Tak prišli roky gymna-
ziálneho štúdia, po ktorých som 
sa rozhodol pre kňazstvo. V tom 
čase došlo k výmene kňaza v na-
šej farnosti, ktorý si po infark-
te pýtal menšiu farnosť. Vnímal 
som, ako mu niektorí ľudia svo-
jimi rečami trochu ublížili a aj so-
lidarita s ním ma utvrdila v tom-
to rozhodnutí pre kňazstvo, pre 
kňazstvo, v ktorom sa vie prijí-
mať aj choroba, bolesť či nespra-
vodlivé utrpenie. Kdesi tam som 
si začal uvedomovať, že toto je aj 
mojou cestou a tak som na ňu s 
Božou pomocou vykročil.  

Ako ste prežívali Vaše semi-
nárne roky?

Ani zďaleka sa to nedá porov-
nať s tým, čo prežívate vy, boho-
slovci, v tomto čase slobody. Vte-
dy bol jediný celoslovenský se-
minár v Bratislave. Pôvodne sme 
mali byť prijatí do obnovované-
ho seminára na Spišskom Pod-
hradí, ale v roku 1969 prišla nor-
malizácia, ktorá tomu zabráni-
la. V bratislavskom seminári nás 
bolo z celého Slovenska vyše 
300. Náš ročník bol najväčší. Bral 
som to, ako to bolo. Iná alternatí-
va vtedy nebola. Výhodu veľké-
ho počtu seminaristov z rôznych 
kútov Slovenska vidím v tom, že 
bolo veselo. Ťažkosti politické-
ho či spoločenského života sme 
prekonávali v spoločenstve. Boli 
sme si veľmi nápomocní. Pamä-
tám si na polovičku štúdia, keď 
sme už mali za sebou dva a pol 
roka. Bolo to akési nové nadých-
nutie. Vedomie, že som už prežil 
prvú polovicu, ma akosi uistilo, 
že kňazstvo je pre mňa všetkým 
a posmelilo ma to do ďalšej po-
lovice štúdia a formácie. Pred 
koncom seminárnych štúdií pri-
šlo obdobie, kedy nás chceli v 
ročníku rozbiť tým, že nás núti-
li ísť na vojenčinu, pretože sme 
boli veľmi početný ročník. No 
ani tento zámer sa im nepoda-

ril. Cez všetky peripetie a snahy 
znížiť náš počet sme sa aj tak do-
stali k záveru štúdia ako aj k vy-
sviacke. Diakonom som bol len 
tri dni. V kódexe v tej dobe ešte 
nebola podmienka polročné-
ho diakonátu pred kňazskou vy-
sviackou. Teda diakonskú služ-
bu som ani nemohol verejne vy-
konávať, lebo hneď nasledovala 
kňazská vysviacka.

Čo Vám najviac utkvelo v 
pamäti z Vašej kňazskej vy-
sviacky a z primičnej svätej 
omše?

Z nášho ročníka sme boli svä-
tení na dvakrát. Ja som bol me-
dzi tými, ktorí boli svätení ako 
prví – v sobotu. Primície boli 
hneď o týždeň. Bolo daždivé po-
časie. Pršalo celý mesiac, na pri-
mície však dážď ustal a lejak pri-
šiel až počas pohostenia po pri-
mičnej omši. Rodičovské požeh-
nanie som prijal na farskom dvo-
re, pretože cirkevný okresný ta-
jomník nedovolil, aby šiel sprie-
vod po dedine. Primičnú omšu 
som prežil v relatívnom poko-
ji. Ani netuším, kde sa to vo mne 
vzalo. Bolo pre mňa milým pre-
kvapením, keď som po tridsia-
tich rokoch počul svoje primície 
zo záznamu, lebo nebolo ľah-
ké dostať sa vo vtedajšej dobe k ��
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nemu. Vyvolalo to vo 
mne neopakovateľnú vlnu spo-
mienok, predovšetkým na ľudí, 
ktorí tam boli a už tu nie sú, naj-
viac na svojich rodičov. Som ne-
prestajne vďačný Pánu Bohu, 
že som doteraz vytrval na zača-
tej kňazskej ceste. Aj keď tie za-
čiatky boli možno skromnejšie, 
bol to pekný nástup do kňazskej 
služby, z ktorého aj teraz žijem.

Splnili sa Vaše očakávania, 
ktoré ste mali pred a počas se-
minára v prvých rokoch Vášho 
kňazského života?

Nie som človekom veľkých 
osobných ambícií. V tých skrom-
ných totalitných podmienkach 
sme robili to, čo sa dalo robiť. Na 
druhej strane je pravda, že je toľ-
ko roboty, koľko si človek nájde. 
Ak som si rozplánoval deň, mal 
som naozaj bohatú náplň prá-
ce a záviselo to taktiež od toho, 

kto mal koľ-
ko odvahy na realizáciu svojej 
služby. Nekreslil som svoje po-
zície v inom systéme, len v tom, 
v ktorom sme vyrastali a v akom 
sme vtedy mali možnosť pôso-
biť. Dnes môžeme konfrontovať 
a porovnávať s tým, čo sa dá ro-
biť v súčasnosti. Je veľmi otázne, 
či aj dnes má kňaz ochotu urobiť 
niečo navyše a či využije svoj po-
tenciál nielen na to najnutnejšie. 
Aj keď som nemal veľké osobné 
ambície, vždy som so záujmom 
počúval ostatných kňazov, ako 
pracujú, a vždy som sa sám seba 
pýtal, či môžem urobiť veci ešte 
lepšie. Pri našej dušpastierskej 
činnosti tu bola vždy neistota, 
či sa nedostaneme do konfliktu 
s úradníkmi dohliadajúcimi na 
činnosť Cirkvi. Vždy tu bola vý-
zva nielen na to, čo môžem, ale 
či niečo aj riskujem. 

Kňazské roky prežívané v 
čase totalitného režimu určite 
neboli ľahké. Ako konkrétne 
tento režim ovplyvňoval vý-
kon Vášho kňazstva?

Môj predchodca Mons. Alojz 
Tkáč sa dožil toho, že mu vzali 
štátny súhlas. Mne tento súhlas 
nezobrali. Okolo mňa však boli 
kňazi, ktorí sa dostali do prob-
lémov. Každé naše vystúpenie 
bolo spojené s pocitom, že vo 
vzduchu visí nejaká hrozba. Bola 
s tým spojená istá obozretnosť, 
či nás niekto nepočuje, či nás 
niekto nezahlási. To nás možno v 
istých okamihoch zmrazovalo a 
bralo nám odvahu povedať nie-
čo prísnejšie. Avšak ani vedomie 
tejto neustálej hrozby nám úpl-
ne nezviazalo ruky ani ústa. Vždy 
sme spozorneli, keď sme sa do-
zvedeli, že niekoho z nás obťažu-
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jú častými návštevami a nebo-
li sme voči sebe ľahostajní. Na-
opak, častokrát prenasledovanie 
niekoho z nás bolo pre nás vý-
zvou k odvahe. V každom z nás 
bolo čosi, čo nás viedlo k tomu, 
aby sme tých úradníkov strážia-
cich Cirkev, vedeli obalamutiť. 

V roku 1990 ste ako dekan 
a farár preberali faru v Humen-
nom, s akými víziami ste zauja-
li toto miesto a nakoľko sa ony 
aj zrealizovali?

Je potrebné veľmi zdôraz-
niť, že toto obdobie bolo ča-
som spoločenskej eufórie. Bolo 
módne „vyjsť vonku“. Pamätám 
sa, že hneď po nástupe do Hu-
menného, bol to pondelok po 
Kvetnej nedeli, sme naplánova-
li, že niektoré obrady Veľkého 
týždňa budeme prežívať von-

ku, mimo kostola, 
a dokonca na Kalvárii. Veľký pia-
tok a Bielu sobotu sme teda pre-
žívali na Humenskej kalvárii. Na-
pokon sme po Veľkonočnej vi-
gílii prešli cez celé mesto do hu-
menského kostola. Boli to prvé 
momenty, kedy sme sa vzájom-
ne presviedčali, že teraz už mô-
žeme slobodne konať, prihlásiť 
sa k viere, k Cirkvi. Bolo to aké-
si prvé slobodné vydýchnutie. 
Bolo však potrebné vyvíjať aj iné 
aktivity. Fara bola vtedy v dezo-
látnom stave. Preto som býval v 
paneláku. Fara prechádzala roz-
siahlou rekonštrukciou. Rozbie-
hali sa aktivity s mládežou, začí-
nala škola a s tým bola spojená 
výučba náboženstva. Prišli aj re-
hoľné sestry, ktoré vypomáhali 
na fare ale aj v katechéze. V tom 
krátkom období sa mi niekoľko-
krát vymenili kapláni. Plány som 

síce koncipoval, ale na-
koniec boli „prekazené“, lebo v 
Humennom som nebol ani celý 
rok a prišlo pozvanie na biskup-
ský úrad. Mons. Alojz Tkáč, vte-
dy ešte košický biskup, mi zavo-
lal a pýtal sa, či som si zvykol na 
Humenné a či by mi bolo ťaž-
ko pracovať niekde inde. Ozná-
mil mi, že mám byť generálnym 
vikárom na biskupskom úrade. 
Dal som si teda pár dní oddych 
na rozmyslenie, ale on neča-
kal a hneď povedal, že od pon-
delka pred Popolcovou stredou 
mám byť v Košiciach. Prijal som 
to, lebo som mu chcel pomôcť v 
jeho službe.

Čo spôsobila táto zmena vo 
Vašom kňazskom živote?

Ponajprv to bol úradný post. 
Bolo veľa práce v kancelárii. Na 
biskupstve som bol sám s pát-
rom Tandarom, ktorý vtedy tiež ��
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Boh chce a chce to Svätý otec, 
tak to prijímam.“ Následne sme 
dali správu pánu nunciovi o mo-
jom prijatí menovania. Rozhod-
li sme sa, že menovanie ozná-
mime až 28. decembra na obed. 
Celé Vianoce som teda prežíval 
s tou správou. Oznámenie bolo 
po pohrebe jedného kňaza v Mi-
chaľanoch. Bolo to pre mňa pre-
kvapením, aj keď som vedel o 
tom, že diecézny biskup si žiadal 
pomocného biskupa, nepredpo-
kladal som, že ním budem práve 
ja. Niektoré pocity vyprchali, no 
niektoré boli veľmi, veľmi inten-
zívne.

Biskupskú službu ste pre-
berali v čase keď sa štruktúry 
diecézy začali obnovovať pod 
vedením Vášho predchodcu, 
Mons. Alojza Tkáča. Čo bolo 
v tomto období prioritou vo 
Vašom snažení?

Bol som menovaný a vy-
svätený k službe, preto je zdô-

raznené, že je to pomocný bis-
kup, ktorý má napomáhať ak-
tivity diecézneho biskupa. Mal 
som na starosti úradné záleži-
tosti a cirkevné školstvo. To bolo 
gro mojej práce. Dohliadal som 
na administratívu, na celú agen-
du a na zakladanie cirkevných 
škôl. Okrem prítomnosti na bis-
kupskom úrade som vychádzal 
medzi ľudí, ktorí vyvíjali aktivi-
ty okolo zakladania cirkevných 
škôl. Potom som dostal v rám-
ci Konferencie biskupov Sloven-
ska aj starostlivosť o pastoráciu 
Rómov. Chodieval som teda do 
farností, kde sa realizovala pas-
torácia práve tejto skupiny oby-
vateľstva. Bol som pri zaklada-
ní pastoračných centier pre Ró-

dostal úlohu priora v domini-
kánskom kláštore, keďže bol čle-
nom ich rehole. Boli sme teda 
dvaja a práce veľa. Až potom pri-
šli ďalšie osoby, konkrétne Tibor 
Seman a taktiež jedna rehoľná 
sestra. Po niekoľkých mesiacoch 
sa tu pohybovalo viacero ľudí. 
Kancelársku prácu som si síce v 
predchádzajúcich rokoch pas-
torácie nikdy nepresúval na po-
sledné možné termíny, napriek 
tomu to bola náročná 
práca. Mnohé 
veci som 
s a 

m u -
sel nau-
čiť v krátkom 
čase a popri tom 
prichádzali stále nové úlohy. Za-
kladali sa cirkevné školy, bola tu 
nová legislatíva. Bolo nevyhnut-
né presviedčať ľudí, že cirkevné 
školstvo je potrebné. Zriaďoval 
sa tu ekonomický a školský úsek. 
Popri tom množstve práce na 
úrade som pomáhal v pastorácii 
tu, v Katedrále sv. Alžbety, takže 
takmer nebolo času ani na spá-

nok. S trpezlivosťou a hlavne s 
Božou pomocou sa to však dalo 
zvládnuť.

Pamätáte sa, kde Vás za-
stihla správa o menovaní za 
pomocného biskupa?

Veľmi dobre si to pamätám. 
Bolo to deň pred Štedrým dňom 
v roku 1992, keď som spovedal v 
Dóme sv. Alžbety a prišla sestrič-
ka s tým, že musím ísť na biskup-

stvo za Mons. Alojzom 
Tkáčom. Prišiel 

som teda 
z a 

n í m . 
P o v e -

dal mi, že 
ešte chvíľu musím 

počkať, mal u seba nejakú náv-
števu. Potom ma zavolal a po-
vedal mi: „Dostal som správu, že 
Svätý otec ťa chce menovať za 
pomocného biskupa. Tak si choď 
do kaplnky premyslieť, či to 
prijmeš.“ Potom prišiel za mnou 
a pýtal sa na moje rozhodnutie. 
A tak som povedal: „Som rozru-
šený a vyrušený, ale ak to Pán 
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mov. Takže tá práca bola snáď v 
niečom viditeľná, ale tu na úrade 
aj skrytá. Snažil som sa byť teda 
nápomocný všetkým aktivitám, 
ktoré pán arcibiskup vyvíjal a za 
ktoré zodpovednosť prenášal aj 
na mňa. 

Spomínali ste starostlivosť 
o pastoráciu Rómov, kto-
rou Vás KBS poverila, 
vidíte s odstupom 
času v tejto ob-
lasti progres?

Určite tu je 
pozitívny vývoj. 
Treba však po-
vedať, že spoloč-
nosť sa veľmi rýchlo roz-
víja a niektoré zrealizované kro-
ky sú pri tomto vývoji snáď ne-
badané. Rýchly rozvoj spoloč-
nosti ako takej zatieňuje snahy, 
ktoré sa robia v oblasti pastorá-
cie Rómov. Nemožno tu očaká-
vať zázraky. Nesnažíme sa o to, 
aby niekto, kto má tmavú pleť, 
bol biely a kto má rómsku po-
vahu, aby ju už nemal. Ide o to, 
aby sa evanjelium dostalo pria-
mo do ich prostredia, do ich kul-
túry, aby ho boli schopní pri-
jať. Tak môžu zveľaďovať svoju 
kultúru už pod vplyvom evan-
jelia. To sa neudeje rýchlo, je to 
vždy dlhodobý proces, a to nie-
len u Rómov. Rómovia navyše 
žijú v inom svete, v iných pred-
stavách. Majú iné štartovacie čia-
ry na mnohé veci, majú inú po-
vahu. Sú poznačení deficitom v 
náboženskej výchove, teda ne-
majú v tejto oblasti taký základ 
ako väčšina ostatných ľudí. Keď 
rátame s tým všetkým, nemož-
no očakávať ohurujúce výsled-
ky. Môžem však povedať, že tam, 

kde sa Rómovia dostali k evanje-
liu a evanjelium k nim, tam, kde 
medzi nich prišli kňazi, kateché-
ti alebo iní laici s pozitívnym zá-
merom, je vidieť kladné výsled-
ky. Opakujem, že to nie sú zá-
zraky, ale prísľub a nádej, že to 
môže byť lepšie. 

V roku 2004 bol pre potre-
by košickej arcidiecézy meno-
vaný druhý pomocný biskup, 
Mons. Stanislav Stolárik. Na 
čom je položený základ kole-
giality medzi biskupmi našej 
arcidiecézy?

Všetci traja sme sa poznali už 
dávno predtým. Boli sme si blíz-
ki aj povahou. Okrem toho sme 
mali jasné v tom, že je nevyhnut-
né vytvárať jednotu nielen navo-
nok, ale hlavne vo vnútri, najmä 
v tom, čo bolo prioritou pre arci-
diecézu. Hlavou bol pán arcibis-
kup a ostatní museli urobiť, čo 
on rozhodol - to je veľmi dôleži-
té. Nedalo sa hrať na tri strany. O 
to sme sa vôbec nepokúšali. Jed-
noducho sme sa riadili tým, čo 
povedal pán arcibiskup. Názory 
sme otvorene prezentovali, ale 
my dvaja sme boli pomocnými 
biskupmi. Vždy sme mali mož-
nosť riešiť situácie tak, aby ne-
boli zbytočne konfrontačné, ale 
mali sme možnosť povedať svoj 

názor. My sme boli zodpoved-
ní za to, aby sme povedali svoj 
názor, ale bolo zodpovednos-
ťou otca arcibiskupa rozhodnúť. 
Jedinou správnou cestou bolo 
nechať otca arcibiskupa pri roz-
hodnutiach slobodného, aj na-
priek tomu, že sa žiadalo pove-
dať čosi kritické alebo prezento-

vať iný názor.

Na čo spomí-
nate ako na naj-
krajší moment 
z obdobia Vašej 

biskupskej služ-
by?
Sú to predo-

všetkým návštevy vo far-
nostiach. Toto sú miesta, kde sa 
najviac realizuje život Cirkvi. Tu 
na úrade je veľa administratí-
vy, kde sa stretávame aj s nega-
tívnou kritikou, ale popri tom je 
možné aj tu nájsť mnoho pozi-
tívnych správ. Najkrajšie chví-
le prežívam v spoločenstvách 
ľudí. Teším sa, keď vidím brat-
skú súdržnosť kňazov. Mám ra-
dosť z angažovania sa jednotli-
vých kňazov vo farnostiach, z ich 
aktivít. Rád sa stretávam s mla-
dými pri birmovkách, na stret-
nutiach mládeže hlavne pri bez-
prostredných rozhovoroch, kto-
ré mi umožňujú vidieť, čím títo 
ľudia žijú. Samozrejme, pri náv-
števách jednotlivých farností je 
takmer vždy slávnostná atmo-
sféra, všetko je pripravené. Vní-
mam však, že za tým všetkým sa 
skrýva bežná realita, ktorá sa od 
toho slávnostného momentu 
určite líši. Vždy sa snažím odhad-
núť, aký je skutočný obraz tej 
ktorej farnosti, či práce jednotli-
vých kňazov v pastorácii. ��
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Ako každý človek, aj Vy iste 

potrebujete chvíle odpočinku 
a relaxu na načerpanie nových 
síl. Ako a kde tieto chvíle voľna 
najradšej trávite?

To je dobrá otázka. Väčšinou 
sa na to ľudia pýtajú len zo zve-
davosti, ale snáď aj preto, aby 
zistili, či aj ja tak robím. Ak je čas, 
a teraz v tejto novej službe je ho 
rozhodne menej, podarí sa mi 
párkrát vyjsť do lesa na huby. K 
rybám som sa tohto roku nedo-
stal. Teda najradšej relaxujem v 
lese a na rybách. Na love tých-
to tichých stvorení ma fascinuje 
to, že je potrebné vyčkať na svoj 
úlovok. Na taký úlovok musí ča-
kať nielen rybár, ale aj kňaz. Ako 
som naznačil, priťahuje ma aj 
zber plodov, ktoré vydá zem či 
les. Aj táto forma relaxu je spo-
jená s tichom, s pokojom. Verím, 
že tieto dve formy oddychu si 
uchovám aj do budúcna. 

Nedávno ste boli menova-
ný za košického arcibiskupa 
– metropolitu, bolo to pre Vás 
veľkým prekvapením?

Nerátal som s tým, že to bude 
niekto z nás dvoch. V súčasnos-
ti totiž prevláda mienka, že die-
céznym biskupom by mal byť 
niekto z inej diecézy. Vedel som, 
že ma pán arcibiskup navrhoval. 
Vedel som aj o iných kandidá-
toch. Samozrejme, bol som pre-
kvapený, že som to práve ja. Veď 
je tu o pár rokov mladší pomoc-
ný biskup, ktorý je učenejším vy-
sokoškolským pedagógom. Ta-
kéto myšlienky sprevádzali pri-
jatie oznámenia o mojom me-
novaní za arcibiskupa. Násled-
ne som si dával otázku, či to bola 
dobrá voľba, či sa Pán vo mne 

nesklame, či sa vo mne nesklame Svä-
tý otec, či sám seba nesklamem. Ne-
boli to otázky kladené s úmyslom 
akéhosi sebatrýznenia, ale kvôli 
tomu, aby som hľadal pozitívnu 
odpoveď a postupne sa zhostil 
úlohy tohto prvého služobníka 
v arcidiecéze. Preto som hneď 
od začiatku myslel na to, že je 
nutné zvoliť si dobrých spo-
lupracovníkov, ale okrem 
nich do aktivity zapojiť aj 
všetkých kňazov v arcidie-
céze. Je to teda nová úlo-
ha, ktorú musí predchá-
dzať modlitba, aby Pán 
Boh požehnal toto dielo.

Spolu s 38 inými ar-
cibiskupmi ste na sláv-
nosť sv. Petra a Pavla v 
Ríme od Svätého otca 
Benedikta XVI. pri-
jali na plecia pálium 
– znak služby arcibis-
kupa. S akými pocitmi 
ste prežívali tento oka-
mih?

Zrejme tak ako každý 
na tomto mieste a pri ta-
kejto príležitosti, som si aj 
ja predovšetkým uvedo-
mil univerzálnosť Cirkvi. 
Bol som medzi ďalšími ar-
cibiskupmi v monumen-
tálnom chráme a celebran-
tom sv. omše bol pápež, kto-
rý mi osobne zveruje túto 
úlohu arcibiskupa. V tom oka-
mihu to boli ohromné dojmy, 
ktoré však aj naďalej pretrvá-
vajú. Opäť som si tam uvedomil, 
že Boh si vyberá to, čo je malé, ne-
patrné a na tom stavia. Tak sa len 
viac ukáže Božia moc, ktorá nemá 
svoj pôvod v ľudskej vypočítavosti či 
schopnosti. 
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S akými víziami a predsavzatia-

mi ste preberali tento úrad?
V prvom rade som si stanovil, 

že chcem byť pastoračným bis-
kupom, to znamená plne zaan-

gažovaným do života a činnos-
ti našej partikulárnej cirkvi vo 
všetkých jej podobách a na 
všetkých úrovniach. V našej 
arcidiecéze nezačíname na 
zelenej lúke, a tak je samo-
zrejmé, že chcem zacho-
vať kontinuitu so svojím 
predchodcom a so sme-
rovaním nastoleným na-
šou arcidiecéznou sy-
nodou. Uvedomil som 
si, že je nutné naďalej a 
ešte viac popracovať na 
sebe a zároveň aj kňa-
zov povzbudiť k životu 
v snahe o svätosť a k vy-
dávaniu svedectva, čo 
je dnes veľmi naliehavá 
výzva. Chcem do prá-
ce vtiahnuť čo najširší 
tím. Môj patrón sv. Ber-
nard povedal, že Cirkev 
je dobre usporiadaným 
šíkom. Nie je tu dôraz 

na demokraciu, ale jedi-
ne na Boží zákon, na Bo-

žiu víziu a tú je nutné pre-
transformovať do našich 

vízií. Chcem úlohy pode-
liť medzi čo najväčší počet 

ľudí, a tak im dať možnosť 
využiť ich schopnosti. Urči-

te chcem zachovať stabilitu, 
aby sa to medzi kňazmi neroz-

vášnilo, ale aby sa každý dobre 
zhostil svojej úlohy. Je bezpod-

mienečne nutné, aby sa medzi 
kňazmi zachovala úcta a bratské 

spoločenstvo.  

Ktorej oblasti života košickej ar-

cidiecézy je podľa Vás potreb-
né v súčasnosti venovať naj-
viac pozornosti?

Myslím, že priamo pastorácii 
vo farnostiach. Kňazi musia byť 
otcami a vodcami Božieho ľudu. 
Kňaz, pastier a  vodca Božieho 
ľudu, to je názov či téma synody 
o kňazskej službe ako aj obsah a 
zmysel života kňaza a biskupa. 
Tento akcent je snáď najviac ba-
dateľný v tom, že som si zariadil 
službu a úrad vikára, ktorý bude 
mať na starosti pastoráciu a aj 
katechézu v arcidiecéze. Ohla-
sovanie je totiž veľmi dôležité. Je 
to potrebné robiť vhodným spô-
sobom a aktívne. Je nevyhnut-
né poznať antropológiu človeka, 
ale aj dobu, v ktorej sa momen-
tálne nachádzame. Konkrétny ži-
vot je pre nás miestom, v ktorom 
nás Boh volá a v ktorom nás vy-
zýva rôznym spôsobom. Na toto 
chcem upriamiť pozornosť kňa-
zov. Popri všetkých pochybných 
prúdoch a nevraživosti vychá-
dzajúcej z mediálneho prostre-
dia sa nesmieme zrieknuť ohla-
sovania a vydávania svedectva. 
Len tak sa Kristus stane medzi 
ľuďmi známym, čo je podmien-
ka k tomu, aby si ho zamilova-
li. Toto je moja vízia do ďalšieho 
obdobia. 

S úradom košického arci-
biskupa sa viaže aj titul Veľ-
kého kancelára Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku. Ako vi-
díte svoju realizáciu v tomto 
smere?

Práve prednedávnom som 
videl štatút univerzity a vši-
mol som si tam úlohu Veľkého 
kancelára. V prvom rade sa bu-
dem snažiť, aby všetko v tomto ��
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mi náročnosťami, ktoré na neho 
život zákonite kladie. 

Na záver, aký odkaz by ste 
chceli odovzdať tým, ktorí sa 
pripravujú na kňazstvo alebo 
rozmýšľajú nad vstupom do 
seminára?

Bohoslovcom v spišskom se-
minári som napísal do ich časo-
pisu s názvom Brázda, že kaž-

dým rokom sa ťahá nová 
brázda na ich životnom 

poli. K tejto brázde tre-
ba každoročne niečo 
priložiť. Keď sa totiž 
orie, zem sa musí pre-

vrátiť. Je teda potreb-
né v sebe rozvíjať schop-

nosť k spolupráci, schopnosť 
niektoré skutočnosti nášho živo-
ta otočiť k slnku, teda k Bohu. Je 
dôležité, aby seminaristi chápa-
li svoju formáciu ako spoluprá-
cu na Božom diele. Bohoslovec v 
seminári musí seba samého na-
smerovať k Bohu a prijať čo naj-
viac lúčov Božích milostí. Vytvo-
rí tak nielen podmienky, aby sa v 
ňom to semeno kňazského po-
volania ujalo, ale aby naozaj rást-
lo z koreňa, ktorý bude zdravý a 
hlboko zapustený. Seminarista 
sa musí snažiť, aby toto semien-
ko povolania malo perspektívu 
rozvinúť sa a stať sa požehna-
ním priamo v seminári, ale hlav-
ne v období, keď sa z neho stane 
diakon a následne kňaz. Takže je 
nevyhnutné otvoriť sa pre pôso-
benie Božej milosti, neuzavrieť 
nič iba pre seba, všetko ponúk-
nuť do Božej služby a naplno sa 
stať Božím mužom. Toto bude 
vaším osobným šťastím a šťas-
tím tých, ktorí sa s vami raz stret-
nú ako s kňazmi. 

služobník evanjelia
prostredí bolo katolícke, aby to 
skutočne bola alternatíva popri 
ostatnom školstve. Chcem po-
znať to, čo sa bude vytvárať na 
všetkých fakultách a iných sú-
častiach univerzity, a v rámci 
mojich možností to aj ovplyvňo-
vať. To, čo vychádza zo srdca Ka-
tolíckej cirkvi, má byť zvlášť za-
chované na pôde Katolíckej uni-
verzity. Je dobré, ak sa na tej-
to inštitúcii bude mož-
né vyhnúť treniciam 
a negatívnym váš-
ňam, a naopak, bude 
dôležité, aby do po-
predia vystúpila obe-
tavá práca ľudí pôsobia-
cich na všetkých univerzitných 
postoch. Takže najdôležitejšie je 
tam chrániť katolicitu. Veď Veľký 
kancelár je vlastne zástupcom 
Konferencie biskupov Sloven-
ska, ktorá Katolícku univerzitu 
založila. Mojím poslaním je hlav-
ne to, aby som veci vykonzulto-
vané na pôde univerzity prenie-
sol do KBS. 

Ako má kňaz podľa Vás 
v súčasnosti prežívať pravý 
kňazský život?

Mal by vedieť, koľko spať, 
kedy vstávať. Všetko nadpriro-
dzené je totiž položené na priro-
dzenej báze. Mal by to byť človek 
dialógu a mal by mať úctu voči 
sebe i voči svojmu okoliu. Vždy, 
keď som ešte ako pomocný bis-
kup uvádzal kňazov do farnos-
ti, povedal som im, že ako šofé-
ri tohto pomyselného autobu-
su, ktorým je farnosť, doň mu-
sia všetkých vtiahnuť. Kňaz musí 
byť predovšetkým milujúcim 
človekom. Bez tohto postoja ne-
môže byť požehnaním pre svoju 

farnosť. Farnosť nie je možné vy-
tvoriť iba z elitných ľudí, ale kňaz 
musí prijať všetkých, aj tých, ktorí 
sú snáď v nejakom ohľade slab-
ší či formálnejší. Práve im je po-
trebné dať možnosť prebudiť sa, 
tak ako v rodine – takí potrebu-
jú najviac našej lásky. Kňaz, či už 
je to farár alebo kaplán, si musí 

byť vedomý, že je Božím mužom 
a tým, kto ponúka druhým Božie 
veci. Aby bol dobrou nádobou, 
musí v sebe pretransformovať 
mnoho ľudského a kresťanské-
ho. Tak sa jeho kňazská identi-
ta stane nespochybniteľnou. Ak 
sa kňaz spochybní, je už po jeho 
realizovaní sa pre iných. Prípady, 
keď sa kňaz sám pred ostatnými 
spochybnil a napokon aj odišiel 
z kňazstva, ktoré máme aj v na-
šej arcidiecéze, sú už len násled-
kom nejakých príčin. Boli me-
dzi nimi určite pochybný život, 
rozrieďovanie svojej práce, za-
kopnutie do takých skutočností, 
ktorým sa nevedel vyhnúť. Kňaz 
tomu môže predchádzať jedine 
reálnym sebapoznaním, pozna-
ním svojich limitov, ale aj schop-
ností, ktoré by mal zveľaďovať. 
Treba si povedať, že ak sa raz Boh 
na mňa pozrel a povedal: „Poď 
za mnou!“, musím odpovedať: 
„Tu som! Za každých okolnos-
tí.“ Každý kňaz musí rátať s istý-



borome 35 

služobník evanjelja

P. tadeáš – Mikuláš král oFM
Foto: internet

„V seminári prší, hrmí, bohoslovci metlu hľadajú...“ boli slová piesne na jednu
z posledných povolených akadémií v aule, na ktorej sa zúčastnili okrem predstavených

tak vysokoškoláci z Bratislavy, ako aj mnohí dobrodinci a priaznivci nášho centrálneho seminára. 

Spomienky na seminár, kde sa
modlilo, rástlo, ale aj osievalo

Hneď po Pražskej jari, v rokoch 1969 – 
1974, sme boli najsilnejším ročníkom, 
ktorý svojou silou a dravosťou naro-

bil vtedajším mocipánom mnohé vrásky na čele 
a stiahnuté obočie. Boli to však pekné požehna-
né dni formácie u drvivej väčšiny spolubratov, kto-
rí túžili po duchovnom raste, príprave na žatvu vi-
nice Pánovej, ale i dni veľkého triedenia tak, ako to 
Pán Ježiš naznačil už apoštolom: „Šimon, Šimon, 
hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pše-
nicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja 

viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“ 
(Lk 22,31-32) Tieto slová sú vari najviac pravdivé po 
prvých mesiacoch radostného spoznávania sa po-
čas vychádzok, keď prišli chvíle „normalizácie“, a v 
roku 1970 štátna správa, ktorá bola zodpovedná za 
cirkevnú problematiku, začala „čistiť“ aj na Cyrilo-
Metodskej bohosloveckej fakulte. Zažili sme trikrát 
výmenu seminárnych predstavených a z profesor-
ského zboru museli byť uvoľnení všetci, ktorí sa v 
rokoch 1968 – 1969 nezachovali voči štátu pozitív-
ne (napr. museli odísť: Viliam Hoťka, rektor seminá-
ra; Ferdinand Baumgartner, vicerektor; Vojtech Mi-
kulka, špirituál; Ján Sokol, prefekt; Jozef Hrušovský, 
profesor latinčiny a ďalší).

Po zmene vedenia fakulty musela nasledovať 
zmena študujúcich bohoslovcov, ktorých v škol-
skom roku 1970 – 1971 bolo 293. Po zmenách v 
študijnom programe a zavedení spoločenských 
náuk si koncom februára 1972 dekan CMBF Mi-
kuláš Višňovský predvolal 7 bohoslovcov a ozná-
mil im, že Ministerstvo kultúry dalo ich mená s tým, 
aby do 24 hodín opustili CMBF. Bola to studená 
sprcha a prekvapení spolubratia bez písomného 
dokladu sami nechceli odísť. Keď 7. marca 1972 za-
sadla fakultná rada CMBF, prítomní mocipáni z cir-
kevného sekretariátu Ministerstva kultúry SSR ná-
stojili na vylúčení označených bohoslovcov. O deň 
neskôr si dekan spomínaných bohoslovcov zavolal 
znovu a odovzdal im tlačivo o vylúčení, kde sa kon-
štatuje: Dekanát CMBF v Bratislave potvrdzuje, že ... 
dnešným dňom prestáva byť poslucháčom tunaj-
šej fakulty, a to na základe rozhodnutia cirkevného 
sekretariátu Ministerstva kultúry SSR v Bratislave. 

Dóm sv. Martina

��
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Vylúčení spolubratia sa po prevzatí tlačiva ohra-

dili, že tam chýbajú formálne záležitosti, ako dôvod 
vylúčenia zo štúdia. Niekto z prítomných pozna-
menal, že podobné neformálne tlačivá sa vydáva-
jú na vybavenie električiek a nie v takej závažnej 
veci, ako je vylúčenie zo štúdia. Toto prezentované 
rozhodnutie dalo podnet ostatným bohoslovcom 
všetkých diecéz, aby sa postavili za svojich spolu-
bratov. Dôležitú úlohu to zohrala skutočnosť, že sa 
bohoslovci dozvedeli o ďalšom zozname, na kto-
rom bolo vyše 30 mien, ktorí mali byť následne vy-
lúčení. A tak nasledovala akcia – hneď večer 8. mar-
ca 1972 začala protestná hladovka ako prevencia 
proti ďalším vylúčeniam. Niekto z predstavených 
navrhoval, aby sa nešlo ani 
na prednášky, že to by bola 
účinnejšie forma protestu. 
Toto všetci spolubratia od-
mietli, lebo si boli vedomí, 
že tým by porušili seminár-
ny poriadok a CMBF by mala 
priamy dôvod vylúčiť ďal-
ších bohoslovcov zo štúdia. 
Prísť do jedálne bolo povin-
nosťou, ale jesť nemohli ni-
koho nútiť. Takto sme my, 
„hladovkári“, svojim protes-
tom neporušili seminárny 
poriadok a pred celým sve-
tom, ktorý sa o veciach hneď 
dozvedel, sme poukazovali 
na zasahovanie štátu do ži-
vota CMBF v Bratislave. 

Odohrala sa ešte jedna 
vec. Keď na rok 1973 pripa-
dlo desiate výročie encykli-
ky Jána XXIII. Pacem in terris, 
zostavovatelia plánu činnos-
ti ZKD PIT si povedali, že do-
zrel čas, aby združenie pre-
niklo aj na CMBF. Oslava bola 
určená na stredu, počas po-
poludňajšej vychádzky a do-
volených nákupov. My, bohoslovci, okrem bratov z 
posledného ročníka, ktorí už mali krátko pred vy-
sviackami, sme sa na tejto oslave nezúčastnili. Bola 
z toho veľká pohroma a vyšetrovanie. Museli sme 

každý písať listy svojmu ordinárovi, v ktorom sa 
musel uviesť dôvod našej neúčasti. Každý ordinár 
mal podľa svojho svedomia vyvodiť dôsledky. Pre 
náš rebelujúci ročník to malo za následok, že kon-
com letného semestra 1972 – 1973 mocipáni neve-
deli, čo s 96 neskrotnými bohoslovcami robiť. Preto 
sa vyvodilo ďalšie pravidlo, ako rozbiť ročník – od-
chod na vojenskú službu. 30 spolubratov si muselo 
písať žiadosť o prerušenie štúdia, aby boli povolaní 
na výkon základnej vojenskej služby. Keď sme na-
stúpili do posledného ročníka 65 bohoslovci, všet-
ky plánované akcie, ako bola vianočná akadémia, 
počas polročných prázdnin pobyt v Charitnom 
dome v Dolnom Smokovci a aj posledné exercície 

pred diakonskou a kňazskou 
vysviackou, boli prísne strá-
žené za zavretými dverami 
kňazského seminára a CMBF. 
Dodnes však neviem odpo-
vedať na trefnú poznámku 
pána profesora ThDr. Štefa-
na Dúbravca na prednáške 
kánonického práva, že me-
dzi nami sedia budúci bisku-
pi, ktorí budú zodpovedať a 
viesť ďalšie osudy Cirkvi na 
Slovensku, a preto si musí-
me dobre naštudovať kapi-
tolu o úradoch. A tu sa pý-
tam: Azda už vtedy vedel kto 
to bude? Alebo jeho malá 
sestrička Rozálka, ktorú si 
Pán už povolal a počas pred-
nášok ju profesor veľakrát 
prosil o pomoc, mu pošep-
kala, že aj Bernard Bober, bo-
hoslovec Košickej diecézy sa 
stane arcibiskupom a met-
ropolitom „východu“? Kto to 
vie? Ale nám všetkým zosta-
li len vstupné kánony okrem 
skúšky. Nuž takýto bol semi-
nár, seminárik náš...

Z úprimného srdca spolu s našimi dvoma otca-
mi biskupmi ročníka a ostatnými spolubratmi vy-
prosujeme otcovi arcibiskupovi v novej úlohe a k 
životnému jubileu: Ad multos annos!
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Mons. stanislav stolárik (košický PoMocný BiskuP, generálny vikár)
Foto: tk kBs (Peter ziMen)

Niektoré zastavenia spoločného putovania
s arcibiskupom Bernardom

Naše azda prvé stret-
nutie bolo v brati-
slavskom seminá-

ri sv. Cyrila a Metoda v Bratisla-
ve na jeseň v roku 1973, keď 
som nastúpil na teológiu do pr-
vého ročníka a terajší otec arci-
biskup bol už v piatom, závereč-
nom ročníku. Sám som sa vte-
dy zoznamoval nielen s novým 
prostredím seminára, ale aj s bo-
hoslovcami všetkých ročníkov a, 
samozrejme a predovšetkým, s 
tými, ktorí boli za Košickú diecé-
zu. A ako to býva, upriamili sme 
pozornosť na tých, ktorí boli ku 
kňazskej vysviacke najbližšie.

V závere akademického roka 
1973/74 mala byť vysvätená po-
četná skupina ordinandov prá-
ve za našu diecézu. Všetci sme sa 
tešili, lebo žatva bola stále veľ-
ká, ale robotníkov vo vinici na 
celom Slovensku bolo zásah-
mi komunistického režimu stá-
le menej. Rok pred mojím nástu-
pom do seminára museli niekto-
rí adepti kňazstva odísť najskôr 
na základnú vojenskú službu. 
Atmosféra vtedajšieho obdobia 
nebola jednoduchá a bola po-
značená najmä neistotou, či tí, 
ktorí sa tešia na vysviacku, napo-
kon budú i vysvätení a zaradení 
do pastorácie. Pretože i vstup do 
pastorácie bol podmienený zís-
kaním štátneho súhlasu a prax 

potvrdzovala, že niektorí sa do 
pastorácie dostávali až po nie-
koľkých mesiacoch od vysviac-
ky.

Napriek všetkým obmedze-
niam a neistote bola atmosfé-
ra v srdciach bohoslovcov a or-
dinandov radostná a prežíva-
la sa značná jednota. Radostnú 
atmosféru očakávania vytúže-
ného cieľa živila v nás všetkých 
i skupina ordinandov okolo Ber-
narda Bobera. Znak radosti a ve-
selosti sprevádzal otca Bernar-
da aj v ďalších rokoch jeho kap-
lánskeho života i neskôr, keď stál 
na čele farnosti Kecerovce a Hu-
menné. Svoju radosť dokázal 
vyjadriť spevom, známym 
bol a stále je koníček chy-
tania rýb a zbierania 
húb, ktoré vedel i sám 
chutne pripraviť.

Bližšie v pas-
torácii sme sa 
dostali k sebe, 
keď som bol 
ustanove-
ný za ad-
m i n i s -
tráto-
r a 
d o 

Obišoviec, čím sme boli vlast-
ne v jednom dekanáte. Vo svo-
jej novej farnosti som veľa času, 
okrem pravidelnej pastorácie, 
venoval príprave a napokon vý-
stavbe farskej budovy, ale vte-
dajší štýl života kňazov vytvo-
ril viaceré príležitosti pre stre-
távania na rekolekciách, od-
pustoch, pri spomien-
kach menín a na-
rodenín, kto-
ré rozší-
rili aj 

��
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iné neformálne stretnutia. S urči-
tým nadľahčením spomeniem i 
skutočnosť, keď sme získali šťe-
ňatá slovenských čuvačov z jed-
ného vrhu, a tak sme sa s humo-
rom „rodinovali“.

Po zmenách v našej krajine v 
roku 1989 som bol v lete 1990 
preložený za farára-dekana do 
Čane (vtedy dekanát Košice II.) 
a otec Bernard už pôsobil v Hu-
mennom.  Neprešiel dlhý čas a 
– pamätám si na tú chvíľu, keď 
sa v dufarte Biskupského úradu 
objavil sťahovák – otec Bernard 
zakotvil v Košiciach po boku die-
cézneho biskupa Mons. Alojza 
Tkáča ako generálny vikár. Naše 
s t r e t á va -
nia sa tak 
stali čas-
t e j š í -
mi, ale 
na čo 
r á d 
s p o -
m í -
nam, 
j e 
s k u -
t o č -
n o s ť , 
a k o 
o t e c 
Bernard 
p r i c h á -
dzal do 
d e k a n á t u 
Košice II., aby vypomáhal v kňaz-
skej službe. V dekanáte totiž už 
boli viacerí starší a chorľavej-
ší kňazi, ktorých bolo treba po-
stupne zastupovať. Pred svojím 
odchodom z  Humenného však 
stihol opraviť farskú budovu, 
a tak, keď som bol v roku 1992 
ustanovený za farára-dekana do 

Humenného, našiel som po pr-
výkrát vo svojom pôsobení fará-
ra pripravené bývanie.

Menovanie za pomocného 
biskupa ho „vytiahlo“ zo spo-
vednice predvianočného spove-
dania v Košickej katedrále a po 
jeho biskupskej vysviacke v ja-
nuári 1993 sme sa stretávali na 
mnohých akciách humenského 
dekanátu, ako aj na presbyter-
ských a dekanských poradách. 
Jeho oporu som pocítil pri mo-
jom vymenovaní za pomocného 
biskupa (2004) a výhodou pre 
mňa bolo, že som nemusel pre-
chádzať celkom neprejdenou 
cestou. Pod starostlivým vede-

ním pastiera arcibiskupa a met-
ropolitu Mons. Tkáča som aj s 
pomocou pomocného biskupa 
Bernarda mohol ľahšie vchádzať 
do biskupskej služby. Obaja sme 
plnili aj úlohu generálnych viká-
rov v jednotlivých oblastiach ži-
vota arcidiecézy.

Dnes som už jeho pomoc-

ným biskupom a generálnym vi-
károm a som rád, že som ho mo-
hol sprevádzať na prevzatie pá-
lia do Ríma (29.6.2010) a byť pri 
jeho inaugurácii do služby ar-
cibiskupa-metropolitu v Košic-
kej katedrále (10.7.2010). Verím, 
že doteraz spoločne prejdená 
cesta vytvorila vhodné predpo-
klady ďalšej spolupráce v služ-
be presbytéria a Božieho ľudu 
Košickej arcidiecézy. Denne sa 
modlím na tento úmysel, aby 
Pán požehnával jeho službu, aby 
ho neustále obohacoval darmi 
Ducha Svätého a aby mu dával 
potrebné zdravie. Ale prosím i za 
nás, ktorí sme v jeho blízkosti, i za 

všetkých, 
na kto-

rých je 
r o z l o -
ž e n é 
b r e -
meno 
z o d -
p o -
v e d -
n o s -
ti za 
spásu 

zvere-
n é h o 

ľ u d u , 
aby sme 

v jednote 
pracovali 

na zveľaďo-
vaní Božieho kráľovstva. Nech 
sa tak deje na mocný príhovor 
Panny Márie, ktorej je ctiteľom, 
a krstného patróna sv. Bernarda, 
ktorý bol tak veľkým požehna-
ním pre svoju dobu.
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Dejiny erbov sia-
hajú ku stredove-
kým rytierom, kto-

rí ich používali pre svoje ozna-
čenie. V dvanástom storočí si 
používanie erbov osvojili svet-
skí panovníci a cirkevní pred-
stavení. Erb sa stal symbolom 
konkrétnej osoby, rodu, úze-
mia alebo inštitúcie. Spolu 
s vývojom erbov sa tvori-
li pravidlá pre ich stvár-
nenie a používanie. Náu-
ka, ktorá sa zaoberá erb-
mi, ich vývojom, sa na-
zýva heraldika. Za jej 
zakladateľa sa pova-
žuje nemecký teológ 
Philipp Jacob Spener 
(1635-1705) a fran-
cúzskemu heraldikovi 
Pierr Palliotovi (1608-1698) sa pripisuje, že 
sa ako prvý pokúsil o vytvorenie systému cir-
kevných erbov. Odvtedy heraldické pravidlá ešte 
viac spresňovali, čo má obsahovať erb konkrétne-
ho nositeľa cirkevného úradu. Cirkevná heraldika 
sa stala súčasťou života Cirkvi.

Osobitný význam má osemstoročná tradícia 
pápežského erbu, ktorý sa od čias renesancie až 
dodnes nachádza na dielach súvisiacich s konkrét-
nym pontifikátom – či už písomné dokumenty, bu-
dovy alebo vzácne umelecké a liturgické predme-
ty. V istej miere tento štýl uplatňovali aj diecézni 
biskupi. Ich erb sa nachádza na listinách, ktoré vy-
dali, a tiež na budovách a veciach, ktoré im patri-
li. Ak pápež alebo biskup pochádzal z rodiny, ktorá 
mala vlastný erb, tak si ho ponechal, prípadne upra-
vil. Inokedy si sami zvolili prvky erbového štítu tak, 
aby vyjadrovali ich vlastnú osobu, poslanie, vzťah 
k rodnému kraju a diecéze, program služby, prin-

Heraldický symbol

Mons. JuraJ kaMas

Foto:  archív, www.t2.sk

cípy, ktorý-
mi sa chce riadiť. 

Je vhodné spomenúť 
aj určité vývojové zme-

ny; takou výraznou bolo nahrade-
nie tiary v erbe pápeža Benedikta XVI. striebor-
nou mitrou s tromi zlatými páskami symbolizujú-
cimi plnosť posvätnej moci, jurisdikcie a magisté-
ria. Okrem toho do pápežského erbu pribudlo pá-
lium s červenými krížikmi.

V súčasných erboch cirkevných hierarchov pre-
vláda zhoda v používaní mimo štítového zname-
nia, ktoré vyjadruje hierarchickú hodnosť: farba 
klobúka nad erbom a počet strapcov na šnúrach 
(napríklad, arcibiskup má 10, biskup 6 strapcov na 
každej strane), procesiový kríž (biskup má jedno-
duchý, arcibiskup má zdvojený kríž), pálium v erbe 
metropolitu. 

Stvárnenie obsahu a rozloženie polí erbu nie 
je v univerzálnej Cirkvi plne zjednotené, závisí od ��



oromeo40 

voľby nositeľa erbu konzultovanej s odborníkmi, 
zvyklostí danej krajiny či kontinentu, a samozrej-
me, vstupujú do úvahy faktory cirkevnej liturgickej 
a právnej tradície. Na Slovensku pre Katolícku cir-
kev oboch obradov Konferencia biskupov Sloven-
ska 10.-11. marca 2008 schválila Smernice pre tvor-
bu heraldických symbolov (erbov).

Erb košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bo-
bera v podstate pozostáva z erbu, 
ktorý si zvolil po svojom menova-
ní za titulárneho biskupa Vis-
salsy a pomocného košické-
ho biskupa, a z mimo ští-
tových prvkov metropo-
litu. Vo svojom pôvod-
nom biskupskom erbe 
urobil iba jednu men-
šiu úpravu, ktorá však 
vyjadruje podstat-
nú zmenu v jeho ži-
vote a službe – me-
novanie za košické-
ho arcibiskupa-met-
ropolitu. Namiesto 
troch anjuovských 
ľalií prvé pole má erb 
Košickej arcidiecézy: 
na modrom pozadí je 
v zlatistej farbe kríž sv. 
Ondreja, patróna Košic-
kej arcidiecézy; hore je ľa-
lia zo znaku mesta Košice, 
ktoré sú sídlom arcibiskupa; 
po bokoch a dole sú ruže pred-
stavujúce tri župy patriace do ar-
cidiecézy: Abov, Šariš a Zemplín.

V druhom poli je srdce, do kto-
rého je zapichnutých sedem mečov – symbol Se-
dembolestnej Panny Márie, patrónky nášho náro-
da, čím chcel Mons. Bernard Bober vyjadriť svoj pô-
vod a vzťah k Slovensku, a tiež, že trvalé miesto v 
jeho živote a v biskupskej službe a synovskú úctu 
má nebeská matka Panna Mária. 

Pod ním v dolnom poli sa nachádza víťazný Boží 
baránok na knihe so siedmimi pečaťami (Zjv 5-6), 
ktorý je zároveň najdokonalejším príkladom napl-
nenia trojice zvolených slov v biskupskom hesle.

Dominujúcim je štvrtý prvok. Tvorí ho kríž, z kto-
rého vychádzajú tri lúče na celý svet, ktorý je spoje-
ný v starom kresťanskom symbole ryby (ICHTHYS) 
vyjadrujúcom príslušnosť ku Kristovi. Je to symbol 
novej evanjelizácie, úloha, ktorú v čase jeho meno-
vania za biskupa predstavil Cirkvi pápež Ján Pavol 
II. a znovu ešte viac zdôraznil súčasný Svätý Otec 
Benedikt XVI., a to práve v roku, keď Mons. Bernar-

da Bobera menoval za košického ar-
cibiskupa.

Zmenila sa vonkajšia ozdo-
ba erbu, ktorou je dnes mimo 

štítové znamenie priná-
ležiace erbu arcibisku-

pa – metropolitu. Tvorí 
ho zelený klobúk (ga-

lero) nad erbom a de-
sať zelených strap-
cov v štyroch radoch 
na šnúrach z oboch 
strán erbu. V poza-
dí erbu je zlatistý 
zdvojený procesiový 
kríž, ktorý erbový štít 
rozdeľuje na mod-

rú a na červenú po-
lovicu. Medzi erbom 

a biskupským mottom 
je pálium – znak metro-

politu.
Biskupské motto na-

chádzajúce sa poniže er-
bového štítu zostalo nezme-

nené: Cum caritate, oboedien-
tia et misericordia – s láskou, po-

slušnosťou a milosrdenstvom. Ob-
šírnejšie vysvetlenie týchto slov, a 

po rokoch biskupskej služby už aj ako čosi osob-
ne skúsenostné, nový košický metropolita Mons. 
Bernard Bober predstavil ako spoločnú víziu do 
budúcnosti vo svojej inauguračnej homílii 10. júla 
2010 v Košickej katedrále. K potvrdeniu slov zo 
svojej biskupskej vysviacky: „Tento rozmer živo-
ta chcem obhajovať a budovať“ pridal odhodlanie 
takto kráčať spolu s kňazmi ako hodnoverný sve-
dok Ježiša Krista pred zvereným ľuďom.

služobník evanjelia
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A vedzte, otec arcibiskup,
že s Vaším úradom a menom

ctíme si aj meno
svätého GORAZDA.

Veď čím by sme boli,
keby po svätom Cyrilovi

i po Metodovi
nebola tu jeho brázda?

Dnes čas velí
Slovom smelým:

GORAZD DO BRÁZD!

Lemešom umu
orme tvrdú zeminu.

Pre krásu
rodnej zeme

orme a sejme
Božie zbožie 

DO BRÁZD GORAZDA!

Nech zlato sa stelie v klasoví,
nie plevel prázdna!

To nepatrí GORAZDOVI!
Len planému gazdovi!

NO ON – BOŽÍ ORÁČ –
klásky dával z lásky

jak dáky boháč!

Azda 
Boh raz dá

zasa Gorazda,
by zem rodná

na lásku bola úrodná
jak BRÁZDA GORAZDA!

Do vázy Vášho srdca ukladáme ten najkrajší kvet.
Kvet modlitby. Veď krajšieho na svete niet.

V Božej službe s berlou biskupskou, 
nech Vás požehnáva všemohúci Pán.

služobník evanjelja
Gorazdova Brázda

Michal Franko

Foto:  tk kBs (Peter ziMen)

(Z básnického triptychu Michala Franka, profesora humenského gymnázia
k životnému jubileu otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera.)
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Náš patrón

V   roku 1610 v Ríme z úst Svätého otca 
Pavla V. zaznieva meno nového svätého. 
Je ním milánsky arcibiskup Karol kardi-

nál Boromejský. V tomto roku uplynulo 400 rokov 
od jeho svätorečenia. Aj my sme si pripomenuli 
toto výročie, keďže je patrónom nášho seminára, 
slávnostnou svätou omšou a akadémiou na jeho 
počesť. 

Kým bol Karol Boromejský? 
Narodil sa 2. októbra 1538 v Arone, na panstve 

významnej lombardskej rodiny, ako druhorode-
ný syn. Matka, ktorá pochádzala z taktiež význam-
nej rodiny Medici, zomiera, keď má Karol 9 rokov. 
Otec ho posiela na štúdiá ako 14 ročného na Pá-
vijskú univerzitu študovať právo. Krátko pred pro-
móciami mu otec zomiera a následne nato  v roku 
1559 sa jeho strýko z matkinej strany stáva pápe-
žom a prijíma meno Pius IV. 

Pápež povoláva ešte v tom roku Karola a jeho 
brata Federicka do Ríma, Karola si necháva pri 
sebe ako tajomníka a Federickovi zveruje štát-
nické funkcie. V nasledujúcom roku Karol prijí-

ma z rúk pápe-
ža titul kardiná-
la, a taktiež pre-
berá správu nad 
milánskym arci-
biskupstvom ako 
administrátor, s 
povinnosťou zo-
stať v Ríme. 

Citeľná zmena prišla v Karolovom živote až po 
smrti brata Federicka, keďže nenechal za sebou 
žiadnych potomkov. Táto povinnosť prešla na 
Karola, no on sa rozhodol stať sa kňazom a v júli 
1563 bol vysvätený za kňaza, v decembri za bis-
kupa. V nasledujúcom roku prijíma menovanie za 
arcibiskupa Milánskej arcidiecézy. No na svoj post 
nastúpiť nemohol, a preto dočasnú správu nad 
diecézou viedol generálny vikár Mons. Ormane-
to, ktorý na pokyn Karola zvolal diecéznu synodu, 
dal postaviť seminár a zreformoval ženské rehole 
vo svojej diecéze. 

Počas týchto udalostí sa Karol podieľal aj na  
dokončení Tridentského koncilu, ktorý na jeho 

podnet Pius IV. v januári 1562 opäť zvolal a 
4. decembra 1563 úspešne ukončil. Karol sa 
usiloval a bol jedným z tých, ktorí tieto kon-
cilové rozhodnutia  uplatňovali aj v praxi. 

Jednou z prvých starostí Karola bola vý-
chova duchovenstva, na ktorú kládol dôraz 
aj koncil.  V roku 1564 poveril svojho gene-
rálneho vikára, aby dohliadol na založenie 
kňazského seminára. Na jeho začiatku sa v 
provizórnych podmienkach pripravovalo 
na povolanie ku kňazstvu 34 kandidátov. No 
v nasledujúcom roku sa seminár premiest-
nil do väčšej budovy bývalého kláštora, kto-
rá bola sídlom veľkého milánskeho seminá-

lukáš groBár

ilustrAcné foto: internet

400 ročná hviezda Cirkvi

400 ročná hviezda Cirkvi

... „Karol urobí veľké veci a raz bude žiariť v Cirkvi 
ako hviezda!“ Tieto slová povedal profesor univerzity 
v Padove v roku 1559, keď Karol zložil ako 21 – ročný 

doktorát s najvyšším hodnotením ...
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kých sviatkov, jedol iba raz denne, a to chlieb, 
vodu, ovocie a zeleninu. V jeho duchovnom živo-
te a pobožnostiach zaujala dôležité miesto úcta k 
ukrižovanému Kristovi. Po chorobe, ktorá nabra-
la rýchly spád, a nadmernom zaťažení jeho tela, 
ktoré zanechalo viditeľné stopy na jeho zdraví, 3. 
novembra 1584 vo večerných hodinách v arcibis-
kupskom sídle ako 46 – ročný zomiera po prícho-
de zo Švajčiarska, kde bol na otvorení kolégia.

Pápež Benedikt XVI. pri príležitosti 400. výro-
čia svätorečenia sv. Karola napísal: „Heroickým 
spôsobom žil evanjeliové čnosti: chudobu, po-
koru a čistotu, v neustálom asketickom očisťova-
ní sa a kresťanskom zdokonaľovaní.“ Svojím živo-
tom nám všetkým dal mimoriadny príklad toho, 
čo znamená snažiť sa o obnovu Cirkvi.

„V každej dobe je nevyhnutné, aby sa každý 
člen Cirkvi obrátil k Bohu. Aj v dnešných časoch 
nechýbajú v Cirkvi rôzne skúšky a trápenia, a aj 
dnes sa poukazuje na očistenie a obnovu Cirkvi. 
Príklad sv. Karola nás vyzýva k tomu, aby sme za-
čali od seriózneho obrátenia – osobného i spo-
ločného – s istotou dôverujúc v moc modlitby a 
pokánia.“

Podľa slov Benedikta XVI., život a osoba sv. Ka-
rola Boromejského, ktorý sa rozhodol odpovedať 
na Pánovo volanie už ako 24 – ročný, sú veľavrav-
né aj pre mladých: „Nasledujúc jeho príklad sa 
mladí môžu rozhodnúť urobiť zo svojej mlados-
ti – postavenej na Bohu a evanjeliu – obetu pre 
Krista a svojich blížnych.“

ra do roku 1930. Na začiatku boli predstavenými 
v seminári jezuiti. No toto vedenie im Karol zveril 
len pod podmienkou, že hlavné slovo vo vedení 
seminára ostáva v rukách arcibiskupa a že nik zo 
seminaristov nesmie odísť k jezuitom. Aj napriek 
tomu, že s prvou podmienkou problémy neboli, 
tá druhá milánskemu arcibiskupovi problémy na-
robila, a preto o 15 rokov neskôr výchovu semina-
ristom zveril do rúk diecéznym kňazom v združe-
ní nazývanom „Obláti sv. Ambróza.“ 

Karol založil v Miláne aj Helvétske kolégium 
pre švajčiarskych seminaristov a v cirkevnej pro-
vincii viacero malých seminárov pre mladších 
kandidátov kňazstva.  

Snažil sa o prehĺbenie vedomostí v každej 
vrstve spoločnosti a zaviesť kultúru medzi ne aj 
takým spôsobom, že v rokoch 1564 – 1568 dal po-
staviť v Pávii kolégium pre chudobných univerzit-
ných študentov. V Miláne založil  v roku 1572 Uni-
verzitu Brera a podporil založenie niekoľkých ďal-
ších kolégií, vedených poväčšine rehoľníkmi. 

Karol bol veľkým človekom a jeho veľkosť sa 
prejavila v jeho ľudskosti, ktorá uňho bola citeľ-
ná. A to sa prejavilo hlavne počas vypuknutia epi-
démie moru v Miláne v auguste 1576. Aj keď sa 
nachádzal mimo mesta, neváhal sa vrátiť do mo-
rom zmietaného mesta, lebo chcel byť pri svojich 
postihnutých veriacich. Celkom sa dal do služby 
chorých a zomierajúcich. Okrem duchovnej služ-
by poskytoval úbožiakom aj hmotnú pomoc, na-
koľko mu to jeho možnosti dovoľovali. Pre prípad, 
že by aj on podľahol tejto nemoci, 9. septembra 
napísal testament, v 
ktorom odkázal celý 
svoj majetok hlavnej 
milánskej nemocni-
ci. 

Mor si vyžiadal v 
Miláne mnoho obe-
tí. Karol napriek dl-
hodobému vypä-
tiu a pravidelnému 
stretávaniu sa s na-
kazenými neocho-
rel. Prekonaná po-
hroma poznačila 
predovšetkým jeho 
osobný život. Hoci 
už predtým žil jed-
noducho a prísne, 
po tejto skúsenos-
ti, s výnimkou veľ-
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Krokom a slovom  

toMáš svat

Foto:  internet

V jednej piesni jednej slovenskej skupiny sa spieva: „Uberám sa vlastnou cestou, uberám sa...“. 

Už mnohokrát a z roz-
ličných úst som po-
čul prirovnanie, že ži-

vot je ako cesta. Človek je pútni-
kom, ktorý sa uberá po ceste ži-
vota a hľadá miesto, kde spoči-
nie, kde nájde svoj cieľ. No mys-
lím si, že to nie je celkom tak. 
Keď teda premýšľam o tom, aký 
je život človeka, napadá mi lep-
šie prirovnanie. Podľa mňa život 
môžeme prirovnať k rozhovoru.

Keď človek kráča cestou, čas-
to tou cestou ide sám, často len 
bezcieľne blúdi a niekedy sa na 
svojej ceste stratí. A my svoj ži-
vot nežijeme sami. No na to, aby 
človek mohol 
viesť rozhovor, 
potrebuje iné-
ho človeka. Nie 
je rozhovor bez 
teba a bezo mňa. 
Slovom doká-
žem v rozhovore 
dať tomu druhé-
mu kúsok z môj-
ho najhlbšieho 
vnútra. Slovom 
mu teda dávam 
seba samého a 
ak mu dám svoje 
vnútro, už nie je 
viac, čo by som 
vedel dať. 

Slovo sprevádza človeka 
celý život. Od samého začiat-
ku, kedy slovo otca a slovo mat-

ky dáva telo a Božie stvoriteľské 
slovo dáva telu život, až po smrť 
človeka, kedy človek na smrteľ-
nej posteli hovorí svoje posled-
ná slová, slová ktoré často pre-
trvávajú časy. Veď prečo ináč by 
sa potom splnenie poslednej 
vôle pokladalo za tak dôležité? 
Prečo na slová veľkých ľudí spo-
míname a pamätáme si ich čas-
to dlhé roky, opakujeme si ich 
a žijeme podľa nich ba dokon-
ca ich učíme aj svoje deti? Lebo 
veľkí ľudia hovorili veľké slová a 
veľké slová sú dôkazom veľké-
ho života, ktorý týchto ľudí uro-
bil veľkými. 

Veď nielen na počiatku živo-
ta bolo slovo, ale aj na počiatku 
všetkého bolo Slovo. Veď Boh 
sám je Slovo. Veď ako hovorí sv. 

Ján: „Na počiatku bolo Slovo a 
to Slovo bolo u Boha a to Slovo 
bolo Boh.“ Teda Slovo bolo na 
počiatku a je aj na konci. Lebo 
Ježiš sám povedal, že On, Slovo, 
je „s nami po všetky dni až do 
skončenia sveta.“ (Mt 28,20)

Slovo sprevádza človeka stá-
le. A nielen ho sprevádza, ale 
ono samotné hovorí o tom, aký 
ten život človeka je. Kto si neváži 
slová, ten si neváži ani to, o čom 
samotné slovo hovorí. Ak niekto 
dokáže povedať slová „mám 
ťa rád“ ľahkomyseľne, ako ten 
môže vedieť, čo je to Láska? A 
ak pre niekoho obyčajné „áno“ 

je len spojením 
troch písmen, ako 
môže niekto ve-
dieť, čo je to Prav-
da? A ak niekto 
nevie, čo v sebe 
ukrýva slovo Lás-
ka alebo slovo 
Pravda, ako môže 
podľa Lásky a 
Pravdy konať? 
Potom akú váhu 
môžu mať skut-
ky človeka, ktorý 
nevie, akú váhu 
majú jeho slo-
vá? Veď kto nie je 

verný v malom, nebude ani vo 
veľkom. (Porov. Lk 16,10) Kto nie 
je verný v slovách, nemusí byť 
verný ani v skutkoch. A čo viac 

     Nekráčajme ticho...
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mená postaviť seba ako garanta 
svojej túžby. Týchto šesť písmen 
nevyjadruje len slovo, ale vyjad-
ruje osobu, teda mňa. A obrátiť 
sa na niekoho slovíčkom „pro-
sím“, znamená postaviť seba do 
vzťahu potreby ale aj dôvery-
hodnosti k osobe, ktorej pred-
nášam túto prosbu. 

Napadá mi ešte jedna mod-
litba:

Prosím, Pane, o odpuste-
nie všetkého zla, ktoré spôso-
bili moje slová, ktoré boli čas-
to urážlivé a znevažujúce a ešte 
častejšie zbytočné. Prosím, vy-
lieč mňa aj tých, na ktorých mys-
lím. Často som svoje slová mys-
lel dobre, ale dopadli zle. Aj za 
tie prosím a ako argument mám 
len jednu vetu: „buď vôľa tvoja.“

A ďakujem za slová rozhre-
šenia a odpustenia, „lebo nimi si 
mi dal nádej“ (Ž 119,49) Ďaku-
jem za slová utešenia a povzbu-
denia, lebo tieto neboli vypove-
dané nadarmo. A ďakujem hlav-
ne za tých, ktorí mi tieto slová 
povedali, lebo bez nich by moje 
slová a môj život nemali zmysel. 
Amen.

vystihne život človeka ako sku-
tok? Hádam len slovo, z ktorého 
skutok pochádza. 

Ale ak my neberieme slová 
vážne, tak aspoň Boh áno. Pre-
to si dávajme pozor, či sa ch-
ceme modliť slová „buď tvoja 
vôľa.“ Ak neberieme vážne slo-
vá modlitby, tak neberieme váž-
ne ani toho, ku komu sa modlí-
me. Preto sa môžeme modliť aj 
za to, aby naše modlitby neboli 
len prázdnymi slovami.

Prečo je teda podľa mňa ži-
vot rozhovorom? Lebo ak ve-
diem rozhovor, vždy ho vediem 
s niekým, vždy je to „ja a ty“, 
vždy sme „my“. Život tiež nežije-
me sami, vždy ho žijeme s nie-
kým, s rodinou, s priateľmi, spo-
lužiakmi a neskôr kolegami. 

Ak sa niekedy v živote stra-
tím, tak nemôžem pozerať na 
cieľ cesty. Lebo stratiť sa môžem 
len v tme, v tmavej noci, a vte-
dy nič nevidno, žiaden cieľ a ani 
začiatok. V tú chvíľu sa musím 
zastaviť a premýšľať. Premýš-
ľať nad zmyslom života tak, ako 
musím premýšľať nad zmyslom 
rozhovoru. Nad zmyslom, kto-
rý nás navracia naspäť k začiat-
ku všetkého a očisťuje našu pr-
votnú „horlivosť“ a „zaľúbenosť“ 
od nánosov všednosti a často 
aj znechutenosti.  Veď rozhovor 
bezo zmyslu je prázdny, a tak aj 
život – ak nemá zmysel, ktorý by 
dával životu svetlo, je len akým-
si blúdením.

Lebo život nie je len o braní, 
ale aj o dávaní. A rozhovor nás 
učí brať aj dávať, brať slová do 
svojho vnútra a dávať druhému 
porozumenie. A niekedy, skôr 
však často, je užitočnejšie a dô-
ležitejšie viac počúvať ako ko-

nať. Veď Boh sám povedal ús-
tami svojho proroka: „Obety 
ani dary si nepraješ, lež uši si mi 
otvoril.“ (Ž 40,7) Uši nám otvoril, 
aby sme počúvali, lebo kto ne-
vie počúvať, nevie ani rozprávať, 
kto nevie dávať, nevie ani brať. 

Slová mnohých ľudí dokáza-
li zmeniť svet. Ale najviac svet 
menia slová rozhrešenia a slová 
premenenia. Ak nebudeme po-
čúvať tieto slová, potom aj naše 
slová bude počúvať málo ľudí. 

Napadajú mi ešte dve slová, 
nad ktorými by som chcel uva-
žovať. A to slová prosby a vďaky. 
Možno sú to jedny z najčastej-
šie používaných slov. No možno 
práve preto sú to slová, ktorých 
obsah nám pripadá vyprázdne-
ný. Nepoznám slová, ktoré by 
viac dokázali vyjadriť vďaku člo-
veka ako slovo „ďakujem“. Na-
ozaj, ďakovať môžem len vte-
dy, ak si uvedomujem, za čo ďa-
kujem. A uvedomenie si skutku 
znamená uvedomenie si osoby, 
ktorá za skutkom stojí. Teda po-
vedať „ďakujem“ za skutok ale-
bo slovo znamená povedať „ďa-
kujem“ za to, že daná osoba je. 

Povedať „prosím“ zase zna-
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K hrobu svätého Jakuba

K hrobu svätého Jakuba

František Barna

Foto:internet

Santiago de Composte-
la je pre pútnikov po-
jem par excellence už 

viac ako desať storočí. So začiat-
kom pútí do tohto mesta sa spá-
ja legenda o objavení hrobu sv. 
Jakuba. Toto miesto vraj v 9. sto-
ročí bolo označené hviezdami 
a pozostatky nájdené na ňom 
boli identifikované ako ostat-

ky veľkého šíriteľa Kristovej ra-
dostnej zvesti na Iberskom po-
lostrove apoštola sv. Jakuba. 
Tak sa na obzore popri pútnic-
kej ceste na hrob Ježiša Krista v 
Jeruzaleme a  na hrob sv. Petra 
v Ríme objavila tretia pútnická 
trasa k hrobu sv. Jakuba. Je zná-
me, že táto pútnická cesta ne-
mala iba lokálny charakter hneď 

od jej vzniku. Podľa písomných 
svedectiev už v 10. storočí sa tu 
objavujú pútnici z iných krajín. 
Pútnická cesta do Santiaga na-
dobúdala časom väčší význam 
a putujúci boli počas cesty pod 
osobitnou ochranou na základe 
sprievodnej listiny vydanej po-
litickou vrchnosťou vtedajšie-
ho sveta.

Na portugalskej trase
Na cestu do Santiaga sa pút-

nici vydávajú z rozličných dô-
vodov. Niekto chce zistiť limity 
svojich fyzických síl, iný sa túži 
kochať prírodou, ďalší si dopraje 
takto strávený čas duchovných 
cvičení, alebo chce opustiť dy-
namický svet mesta a jednodu-
cho sa ponoriť do ticha. Rôzne 

sú aj trasy, ich dĺžky a trvanie pu-
tovania. To sa prispôsobuje oča-
kávaniam jednotlivca, progra-
mu, ktorý si stanoví istá skupina 
pútnikov alebo aj času, ktorý má 
putujúci k dispozícii popri svo-
jich povinnostiach v práci. Za-
čiatkom takejto púte môže byť 
malé mestečko Tuy nachádzajú-
ce sa neďaleko od portugalsko 

– španielskych hraníc. Odtiaľto 
je teda potrebné vydať sa sme-
rom na sever. Po krátkom stú-
paní hore ulicami tohto mesteč-
ka sa človek ocitne pred opev-
nenou mohutnou katedrálou, 
ktorá na prvý pohľad pripomína 
skôr hrad. Riadni pútnici si pred 
cestou zabezpečia aj pútnický 
preukaz zvaný „credencial del 

Každému putovaniu predchádza stanovenie si cieľa. Bez tohto puta k púti sa človek ťažko 
motivuje na sebapremáhanie, často trvajúce mnoho dní. Ak predpokladaný cieľ spĺňa 

podmienky na dostatočné prebudenie túžby po jeho dosiahnutí, dokážeme opomenúť 
aj tie nutné nepríjemnosti, ktoré sú častou súčasťou putovania. Vydáme sa na cestu...
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peregrino“, do ktorého počas 
cesty na rôznych miestach zbie-
rajú pečiatky kostolov, úradov 
alebo aj reštaurácií či barov ako 
dôkaz, že naozaj putovali stano-
venou trasou pešo či na bicyk-
li. Na začiatku putovania je dob-
ré zistiť, ako je značená trasa. 
Nie je to náročné. Je potrebné 
všímať si žlté šípky alebo muš-
le namaľované na cestách, stĺ-
poch, fasádach domov, plotoch 
či na malých betónových stĺpi-
koch pri ceste, informujúcich o 
počte metrov do cieľa – k hrobu 
sv. Jakuba. Ak prvé kroky na sta-
rodávnej pútnickej ceste vedú 
ulicami mesta, veľmi poteší mo-
ment, keď sa človek dostane na 
jeho koniec. Za mestom sa ra-
zom objavia veľké polia a lúky, 
ale ešte blaživejšie pôsobí chlá-
dok lesa a zurčiaca voda pozdĺž 
pútnickej cesty. 

Blahodarný účinok úchvat-

nej prírody však po čase vystrie-
da niekoľkokilometrová chôdza 
po rovnej ceste stredom pred-
mestskej priemyselnej zóny. 
Preháňa sa po nej množstvo áut 
i veľkých kamiónov. Na kraji ces-
ty sa povaľujú odpadky a vedo-
mie, že táto trasa sa nedá obísť, 
človeka trochu ubíja. Aj taký je 
život. Sú v ňom menšie či väč-

šie úseky, ktoré by mnohí naj-
radšej obišli. Mesto Porriño, kto-
rému predchádza tá bezúteš-
ne pôsobiaca priemyselná zóna, 
je známe exportom ružového 
granitu. To vysvetľuje aj množ-
stvo obrovských fabrík natla-
čených na seba na jeho okraji. 
V meste sa nachádza i marián-
sky kostol, ktorý môže prekva-
piť už len tým, že je okolo po-
ludnia otvorený. Tak je možné 
dostať pečiatku do „credenciá-
la“ od malého chlapca strážia-
ceho kostol spoločne so svo-
jou mamou. Ak sa stane, že pút-
nik stratí značku (pravdepodob-
nosť takejto komplikácie na ces-
te je oveľa väčšia v meste než vo 
voľnej prírode), stačí sa tunajšie-
ho obyvateľstva pýtať na „cami-
no“ a tí už vedia zatúlaných na-
vigovať správnym smerom. Ces-
ta putujúceho sa uberá k mestu 
Redondela. Toto mesto je posta-

vené na veľmi kopcovitom teré-
ne. Na konci 35 kilometrovej pe-
šej chôdze pútnika veľmi nepo-
teší, keď musí schádzať do mes-
ta dolu veľmi strmým kopcom. 
Po dlhom putovaní sa oddych 
na palubovke veľkej športovej 
haly stáva odmenou a pre mno-
hých aj časom na liečenie pľuz-
gierov.

Z Redondely do mesta 
Padrón

Za mestom Redondela sa po-
brežie, popri ktorom vedie táto 
trasa, stáva stále viac členitej-
ším. Práve preto je možné na 
niektorých miestach zazrieť be-
lasé vody Atlantického oceá-
nu. Nový úsek cesty sa opäť stá-
va výzvou objavovať čosi ne-
poznané a byť pripravený na 
čokoľvek. Trasa je stále rovna-
ko rôznorodá. Chodník lesom 
či jeho okrajom na viacerých 
miestach križuje cestu, ale často 
je značená trasa vedená po kraj-
nici tejto cesty, teda nie je mož-
né vyhnúť sa hluku okoloidú-
cich áut. Preto je každá zachádz-
ka na poľnú cestu, medzi vinice 
obkolesujúce takmer každú de-
dinu či mesto alebo do lesa, po-
okriatím na duši i na tele. Počas 
cesty môže príjemne prekvapiť, 
keď na moste, ktorému sa nie 

je možné vyhnúť, stojí policajná 
hliadka len kvôli tomu, aby títo 
muži zákona dali pútnikom do 
„credenciála“ ďalšiu pečiatku. 
Moderné predmestia, každým 
krokom stále vyššie paneláky a 
ruch na uliciach sú neklamným 
znakom, že mesto Pontevedra, 
cez ktoré vedie trasa púte, nie 
je nijako bezvýznamné. Do cie-
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dopestovaných plodín. Ďalšou 
zvláštnosťou sú staré kamenné 
kríže v strede malých námestí 
alebo aj vo dvoroch. Jedinečné 
na nich bolo to, že okrem stvár-
nenia ukrižovaného Krista bolo 
na druhej strane znázornenie 
Panny Márie s mŕtvym telom Je-
žiša v náručí alebo iného svät-
ca. Ako keby autori týchto stvár-
není umučenia nechceli nechať 
Spasiteľa na kríži samého. 

Každý kilometer bližšie k 
hrobu svätého Jakuba zname-
ná aj viac pútnikov na ceste. Pe-
ších rýchlo predchádzajú sku-
pinky cyklistov strácajúcich sa 
v mračne prachu rozvíreného 
na poľných cestách medzi vini-
cami. Hrozno v polovici letných 
prázdnin ešte zďaleka nie je zre-
lé, a tak dopĺňanie tekutín musí 
pokračovať stále z vlastných zá-

sob. Mesto Caldas de Reis je 
predposledným väčším sídlom 
pred cieľom. V každom turistic-
kom sprievodcovi alebo v po-
nukách cestovných kancelá-
rií sa o ňom píše, že je to záhra-
da Galície, a taktiež sa v ňom na-
chádzajú historické kúpele. Me-

dzi Caldas de Reis a  mestom 
Padrón sa Atlantický oceán asi 
najhlbšie zarezáva do pobrežia 
tohto kúska španielskej, či lep-
šie povedané galícijskej zeme. 
Pútnici na trase „camino“ sú už 
premnožení. Tých, ktorí chcú 
počas dňa stihnúť prejsť čo naj-
viac zo zostávajúcich kilomet-
rov, na úzkych cestách iste „po-
teší“ organizovaná skupina sto-
viek mladých pútnikov v rov-
nakých košeliach a s rovnaký-
mi plecniakmi. A tak neostáva 
nič iné, len sa predierať stovky 
metrov v tejto živej rieke mla-
dých z rôznych kútov sveta, kto-
rí sa podľa všetkého nejako ne-
ponáhľajú. Toto staroveké rím-
ske mesto Iria Flavia bolo kedysi 
tým, čo je dnes Santiago. Tu bol 
pôvodne hrob apoštola Jakuba. 
Až v 9. storočí sa biskupstvo a 

taktiež aj pozostatky sv. Jakuba 
preniesli do Santiaga. 

Cieľ alebo  polčas putova-
nia?

Samotný vstup do veľkého 
mesta Santiago de Composte-
la nie je ničím výnimočným. Mo-

ľa je potrebné prejsť ešte 60 ki-
lometrov. Blížiac sa do historic-
kého centra mesta na chodní-
koch pribúda domáceho oby-
vateľstva v jeho bežnom den-
nom rytme. Ku každodennému 
obrazu mesta celkom iste patrí 
aj stretávanie pútnikov s batoh-
mi na pleciach, palicou v ruke a 
svätojakubskou mušľou zavese-
nou na hrudi či zdobiacou klo-
búk. V tejto spleti ľudí a zvukov 
centra mesta pri troche šťastia 
možno začuť napríklad takú dy-
chovku. Asi pätnásť študentov 
stojí na jednom z menších ná-
mestí a vyludzujú z rôznych ná-
strojov súzvuk dynamickej me-
lódie. Ľudia naokolo sa usmie-
vajú, pristavia sa, ale to nie je 
všetko. Dychovka sa pohne a 
veselo vyhrávajúc pomaly kráča 
ulicami. Vedomie, že je potreb-
né zvládnuť ešte asi 13 kilomet-
rov počas tohto dňa, nedovoľu-
je príliš dlhé zastavenie. Opäť je 
teda potrebné rozlúčiť sa s civi-
lizáciou a prejsť ďalší úsek cesty 
k najbližšiemu sídlu.

Za mestečkom Barro, ktoré 
je od Santiaga de Compostela 
vzdialené „už len“ 47 kilomet-
rov, sa opäť na podobe puto-
vania veľa nemení. Prechod cez 
veľmi rozľahlé dediny strieda 
príroda alebo bezútešná krajni-
ca cesty medzi dedinami. Putu-
júc poľnými cestami na niekto-
rých miestach intenzívne roz-
voniava medovka lekárska a na 
okraji lesa je možné zazrieť, a 
taktiež aj cítiť stromy eukalyp-
tu. Za plotmi domov je často ba-
dať čudné kamenné ale občas aj 
drevené stavby na koloch, ktoré 
podľa všetkého slúžili a dodnes 
asi slúžia ako sklady potravín či 
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bránia v pohybe. Ešte stále nie 
je koniec púte. Niektorí pokra-
čujú i za mesto ešte asi 100 ki-
lometrov na severozápad. Tam 
je miesto, kde podľa legendy 
došiel svätý Jakub najďalej. Ne-
mohol pokračovať v ceste, pre-
tože mu v tom bránil oceán. Stál 
na skalách a okolo neho bol už 
iba Atlantik. Možno si myslel, že 
už je na konci sveta. Veď toto 
miesto sa nazýva Finisterre, teda 
„koniec zeme“. Dnes človek ne-
môže určiť, kde sa na tej modrej 
guli vo vesmíre nachádza kon-
krétny bod, ktorý možno ozna-
čiť za koniec sveta. Preto táto 
púť, ktorá tak veľmi pripomí-
na cestu človeka životom, trvá 
aj po jej zdanlivom konci. Mini-
málne do návratu domov. A ten 
skutočný domov je jedine vo 
večnosti. Vydajme sa na cestu...

derné predmestia nevyvoláva-
jú dojem, že ide o tak veľmi oča-
kávanú odmenu pre pútnikov 
z rôznych končín Európy alebo 
sveta. Mnohí by si mysleli, že do-
putovať na toto tradíciou pre-
siaknuté miesto na vigíliu sviat-
ku svätého Jakuba 24. júla, a k 
tomu ešte v jubilejnom svätoja-
kubskom roku, keďže jeho litur-
gická oslava pripadla na nedeľu, 
je splnením sna každého pútni-
ka. V tento a aj nasledujúci deň 
je však Santiago, teda jeho his-
torické centrum, nadmerne pre-
ľudnené. To môže pútnika spo-
čiatku aj deprimovať. Ostáva na 
každom jednotlivcovi, aby do-
kázal aj napriek nepriaznivým 
vonkajším okolnostiam zotrvať 
v predsavzatí zo začiatku púte, 
a  takto dôjsť až k hrobu apošto-
la Jakuba. Aj tieto rušivé vplyvy 
okolia sú jednoducho len ďal-
šou komplikáciou na ceste. Pria-
mo v bazilike, pri veľkej Jaku-
bovej soche na hlavnom oltári 
alebo pri jeho hrobe, sa všetok 

ruch vonkajšieho sveta ná-
hle stratí. Pútnik tu môže 
k nohám apoštola polo-
žiť to, čo niesol na svo-
jom chrbte a hlavne vo 
svojom vnútri. Zdá sa, že 
púť je už na konci. Bolo 
by prinajmenšom div-
né opustiť toto mesto v 
predvečer sviatku jeho 
patróna. Na druhý deň 
sa koná v bazilike hlav-
ná slávnosť za hojnej 
účasti duchovenstva a aj 

španielskeho kráľa. Mno-
hí pútnici, no hlavne turis-

ti, sem prichádzajú aj kvôli 
známej „atrakcii“, ktorou je 

obrovské kadidlo. To sa roz-
kývalo na konci eucharistickej 
slávnosti. Sústredené ticho sa v 
tom okamihu premenilo na ra-
dostný ruch, ba až potlesk. Ani 
toto slávenie ešte stále nie je 
koncom púte. Mesto žije ďalej 
a všetci vdychujú radostnú 
atmosféru tohto dňa. Pút-
nici, ktorí prešli minimálne 
sto kilometrov, si idú vy-
bavovať certifikát pútnika 
a určite majú o dôvod na 
radosť  viac, keď pri po-
hľade na tento zdanlivo 
obyčajný kus papiera vi-
dia práve dátum sviatku 
svätého Jakuba. 

Ako iné, aj tento deň 
sa schyľuje k večeru. 
Pred bazilikou sa miesia 
davy ľudí. Ozýva sa spev 
rôznych organizovaných 
skupín. Niektorí tancujú, 
spievajú a iní len tak se-
dia na námestí priamo na 
kamennej dlažbe. Policajné 
zátarasy, ktoré tu boli kvô-
li monarchovi, už nikomu ne-

Po cestách svetom
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slavoMír engel

Foto: slavoMír engel

V meste sv. Ambróza

Miláno, hlavné mesto svetovej módy, talianskej ekonomiky, priemyslu a hospodárstva, je 
zároveň jedným z najbohatších miest sveta. Miláno je tiež umenie a kultúra, nakupovanie 

v luxusných obchodoch, pohostinnosť a skvelá kuchyňa. Je to prechádzanie sa po uliciach, 
ktorých vek siaha až do staroveku. Postupným zakusovaním sa do „porcií“ zážitkov priprave-

ných týmto mestom prídete k záveru, že nepoznáte Taliansko, ak nespoznáte Miláno!

Počas 
môj-
h o -

mesačného 
pobytu, strá-
veného hlav-
ne štúdiom 
jazyka v tom-
to, dnes už 
kozmopolit-
nom meste, 
som mohol 
z tohto „balí-
ka“ pre pote-
šenie člove-
ka a jeho du-
cha „ochut-
návať“ všet-
ko pomaly a lahodne. Čo som 
teda ochutnal ako prvé?  Hneď  
prvé kroky by mali smerovať k 
návšteve azda najimpozantnej-
šej stavby v Miláne, gotickej ka-
tedrály z 15. storočia, ktorú Mi-
lánčania nazývajú jednoducho 
Duomo, teda Dóm. Už len sa-
motný pohľad na túto stavbu z 
námestia pred ňou človeka na-
plní natoľko, že by mu to mož-
no stačilo pre umelecký či este-
tický zážitok, ktorý by mu dovo-
ľoval opustiť mesto. Ťažko nájsť 
slová pre opísanie toľkej nád-
hery a úžasu. Takisto výstup na 
strechu a panoramatický po-
hľad na celé mesto stojí rozhod-
ne za to. Zostúpením do baptis-
téria, ktoré je pod katedrálou, sa 

dostaneme na miesto, kde sv.             
Amróz, milánsky biskup, pokrs-
til sv. Augustína. Azda najväč-
ším a najemotívnejším zážitkom 
bola modlitba pri hrobe sv. Ka-
rola Boromejského, milánskeho 
arcibiskupa zo 16. storočia, kto-
rý je aj patrónom nášho košic-
kého Kňazského seminára. Pod 
svätyňou katedrály je krypta, 
v ktorej je sv. Karol pochovaný. 
Milánsky Dóm je podľa štatistík 
tretím najväčším kostolom na 
svete a azda nikde na svete tak 
centrálne nedominuje hlavné-
mu mestskému námestiu. Piaz-
za del Duomo alebo Námestie 
Dómu je skutočným centrom 
života mesta. Jeho dnešná po-
doba pochádza z 19. storočia. 

Množstvo ka-
viarní, rešta-
urácií i luxus-
ných butikov 
z neho robí 
miesto, kde 
sa ľudia veľmi 
radi stretávajú. 
Muži rozpráva-
jú o ekonomi-
ke či politike, 
ich manželky o 
nákupoch, deti 
si pochutná-
vajú na zmrz-
line a všetci sa 
pritom bavia 
o futbale, po 

kresťanstve druhom „nábožen-
stve“ v Taliansku. V Piazza del 
Duomo sa stretajú všetky dôle-
žité milánske ulice a korzá, kto-
rých industriálny duch 19. sto-
ročia je evidentný. Miláno to-
tiž koncom 19. storočia zasiahol 
silný priemyselný a obchod-
ný rozvoj. Každá ulica sa môže 
popýšiť nielen obchodmi, reš-
tauráciami, ale predovšetkým 
nejakou pamiatkou, či je to už 
kostol, ktorých je tu mnoho, 
múzeom či galériou, kde nájde-
me skutočný poklad svetového 
umenia. Určite nemožno obísť 
legendárnu La Scalu, svetozná-
mu operu. Malá budova ukrý-
va veľkoleposť ducha diel auto-
rov, ktoré sa v nej prezentujú už 

Po cestách svetom

V meste sv. Ambróza

Bazilika sv. Ambóza, ktorá je považovaná za kráľovnú všetkých 
kostolov v Lombardii. Pochádza z druhej polovice 4. storočia.
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vyše 150 rokov.
Verili by ste, že v centre mes-

ta sa môže nachádzať stredove-
ký hrad z 15. storočia? V Miláne 
nájdete aj toto. Castelo Sforzes-
co, ktorý projektoval sám maj-
ster Leonardo da Vinci, je dnes 
druhou najvýznamnejšou pa-
miatkou mesta. Stopy majstra 
Leonarda sú viditeľné v celom 
meste, veď tu prežil asi 25 ro-
kov svojho života. Najmä obraz 
Poslednej večere , ktorý nama-
ľoval na stenu refektára domi-
nikánskeho kláštora pri kostole 
Santa Maria delle Grazie. Istotne 
ho netreba nikomu zvlášť pred-
stavovať. Ale osobná skúsenosť 
pätnásťminútového pobudnu-
tia pred týmto obrazom vyráža 
človeku dych. Určite, ak bude-
te v Miláne, neobíďte toto úžas-
ne dielo. Pre milovníkov staro-
vekej architektúry mesto ponú-
ka enormné množstvo kresťan-
ských bazilík zo začiatku 4. sto-
ročia. Najväčšou, a zrejme aj naj-
krajšou, je Bazilika sv. Ambróza, 
hlavného patróna mesta, z roku 
379. Už vstupom do nádvoria sa 
môžeme preniesť duchom späť 
o 1700 rokov a predstaviť si, že 
kdesi v týchto miestach sa pri 
kázňach sv. Ambróza obrátil sv. 

Augustín, ktorého 
neskôr milánsky 
biskup aj sám po-
krstil. Právom túto 
baziliku nazývajú 
matkou a kráľov-
nou všetkých kos-
tolov Lombardie, 
oblasti na severe 
Talianska, ktorej je 
Miláno centrom. 

Ak by sa niekto 
nudil a všetky tie 
krásy by mu už zo-
všedneli, Miláno 
poskytuje ešte je-
den skvelý zážitok. 
Navštíviť futbalový 
štadión San Siro. 
Už samotný po-
hľad na túto gran-
dióznu stavbu zvonku, človeku 
natíska otázku, či je vôbec mož-
né v dnešnej dobe niečo tak 
veľké postaviť. To ešte nesedíte 
na sedačke jednej z tribún. Vy-
tvorí sa vám predstava, že spo-
lu s vami pohyb lopty a hráčov 
sleduje ďalších 83 000 divákov. 
Pri návšteve štadióna je mož-
né prehliadnuť si futbalové mú-
zeum oboch miestnych klubov 
- AC a Inter, kde sú vystavené 
dresy slávnych hráčov a takisto 

aj trofeje, ktoré tieto dva kluby 
získali. No a, samozrejme, neza-
budnite ochutnať milánske špe-
ciality. Okrem talianskej klasiky, 
ktorá v podobe cestovín a pizze, 
skvelých dezertov, je dostupná 
všade, ochutnajte určite Risot-
to alla Milanese, rizoto z ryže vy-
pestovanej na Pádskej nížine a 
varenej v lombardskom víne, a 
taktiež Cotolleta alla Milanese, 
ktorá je podobná pravému slo-
venskému rezňu.

Lepšie je raz vidieť ako 
stokrát počuť. V mojom prípade 
to platilo tiež. Týždne čítania a 
štúdia o uliciach, objektoch Mi-
lána mi neumožnili vniknúť do 
krásy tohto mesta tak, ako keď 
som tam bol priamo. Či už to 
bol duch 19. storočia, ktorý na 
vás dýcha z jeho ulíc, vôňa lu-
xusných obchodov alebo kos-
tolov, vždy mi to otvorilo nový 
horizont skúsenosti v mojom ži-
vote. Ak budete prechádzať se-
verným Talianskom, určite toto 
mesto neobíďte. Nebudete ba-
novať. Pamätajte, že nepoznáte 
Taliansko, kým nespoznáte Mi-
láno.

Po cestách svetom

„Duomo“ v centre Milána. 
Jeho vertikalita je zhmotnená 
v malých vežičkách, je ich 
údajne cez tisíc.

reliéf Krista na jednom zo stĺpov
 v Bazilike sv. Ambróza
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Dva mesiace u benediktínov

Dva mesiace u benediktínov

JozeF novák                                                                        
Foto:archív autora

Po cestách svetom

Tohtoročné let-
né    prázdniny boli 
pre mňa zvlášt-

ne. V čom spočíva ich 
jedinečnosť? Stráviť 
dva mesiace v klášto-
re cez prázdniny po-
važujem za nezvyčaj-
nú ale zároveň veľ-
mi obohacujúcu skú-
senosť. Zotrvať dlhšiu 
dobu v rehoľnej komu-
nite je niečo, čo člove-
ka poznačí na celý život. 

To, že veľa Slovákov 
žije práve v USA, nie je nič 
zvláštne, ale zvláštnosťou je, 
že v USA sa nachádza sloven-
ský kláštor. Vďačíme tomu tým, 
ktorí chceli mať kúsok domova 
aj v cudzine. Kláštor sv. Andreja 
Svorada v Clevelande je sloven-

ským kláštorom. Jeho zakladateľ 
a tí, ktorí chceli založiť slovenský 
kláštor, boli Slováci. Cleveland je 
známy tým, že tam žije veľa Slo-

vákov, ktorí sa dodnes stre-
távajú. Okrem toho aj v sú-

časnosti sú v kláštore Slo-
váci, ktorým vďačím za 
to, že som mohol prísť 
k nim počas prázdnin. 

Kláštor je veľký 
komplex obklopený 
nádhernou prírodou. 
Okrem kláštora sa na 
pozemku nachádza 
aj stredná škola pre 
chlapcov, ktorá dosa-
huje vynikajúce vý-
sledky. Kláštor sa sta-
val postupne. Jeho za-
kladateľom sa stal otec 
Stanislav Gmuca OSB, 

ktorý ako vyslanec ro-
koval medzi diecézou v 

Clevelande a Slovákmi ži-
júcimi v štáte Ohio o za-

ložení kláštora. Kláštor má svoj 
počiatok v roku 1921. Svoj vr-
chol v počte 78 rehoľníkov do-
siahol v roku 1960. Za nece-
lých 90 rokov existencie sa uro-
bil veľký kus práce. Okrem vy-
budovania celého komplexu 
sa kláštor pričinil aj o výchovu, 
vzdelávanie a kultúru v okoli-
tom prostredí. Pre nás je bene-
diktínsky kláštor veľmi dôleži-
tý, lebo reprezentuje našu kra-
jinu vo svete. Ďalším pozitívom 
je, že bohoslovci z nášho semi-
nára od roku 1997 prichádzali 
do tohto kláštora počas pasto-
račného ročníka. Ja som veľmi 
rád, že som mohol aspoň krátky 
čas stráviť v tomto prostredí. Je 
úžasnou skúsenosťou prežívať 
spiritualitu sv. Benedikta, ktorá 
sa zakladá na hesle ora et labora 
– modli sa a pracuj.  V tomto hes-
le sa skrýva veľká hĺbka. A práve 
túto hĺbku som zažil v benedik-
tínskom kláštore v Clevelande.
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ktorý nás povzbudil na ceste ku kňazstvu. Veľmi 
zdôrazňoval skutočnosť, že kňazstvo je darom 
a nie naším vlastníctvom. Preto prízvukoval 
potrebu skutočnej poslušnosti. Zároveň sa s nami 
pozdieľal s čerstvými spomienkami z jeho cesty 
do Bieloruska, kde bol prítomný ako špeciálny 
vyslanec Svätého otca, a takto nám priblížil 
život Cirkvi v tejto postkomunistickej krajine.

Vo Vatikáne sme vďaka slovenskému 
augustiniánovi otcovi Pavlovi Benedikovi 
navštívili aj časť pápežskej sakristie a Sixtínsku 
kaplnku, kde sme boli už po skončení návštevnej 
doby, takže sme si ju dôkladne prezreli s veľmi 
kvalitným výkladom otca Pavla. Ďalší rodák z 
našej arcidiecézy Mons. Krištof nás previedol 
Štátnym sekretariátom, kde pracuje. Nechýbala 
ani návšteva Pápežského slovenského kolégia 
svätých Cyrila a Metoda v Ríme, kde sme v 
radostnej atmosfére strávili večer s kňazmi našej 
arcidiecézy, ktorí tam pôsobia alebo študujú.

Vďační Bohu za túto púť a posilnení, najmä 
na duchu, sme sa vrátili späť do farností, v 
ktorých momentálne pôsobíme ako diakoni a 
pripravujeme sa na prijatie sviatosti kňazstva. 
Veríme, že aj táto púť ako aj modlitby 
veriacich, nám pomôžu správne napredovať 
a hlavne rásť – v láske k Bohu a k ľuďom.

Diakoni putovali do Ríma

Miroslav liška

Foto: archív autora

Počas púte sme navštívili štyri hlavné 
rímske baziliky. S bázňou a modlitbou 
sme si uctili hroby svätých apoštolov 

Petra a Pavla, ako aj svätých Cyrila, Moniky a 
Kataríny Sienskej. Veľmi zvláštnym spôsobom 
sme sa modlili pred relikviou srdca svätého 
Karola Boromejského, patróna nášho kňazského 
seminára, a ďakovali sme mu za roky strávené vo 
formácii pod jeho ochranou. Zároveň sme pamätali 
na našich spolubratov bohoslovcov v Košiciach.

Nechýbala návšteva v katakombách svätého 
Kalixta, ako aj miesta väznenia a sťatia svätého 
Pavla či modlitba na svätých schodoch, po ktorých 
podľa tradície kráčal Ježiš na súd k Pilátovi. 
Navštívili sme aj Baziliku svätého Petra v okovách, 
Chrám Santa Maria della Vittoria, kde sa nachádza 
známe súsošie od Berniniho „Extáza svätej Terézie 
Avilskej“. Pozreli sme si aj antické pamiatky 
Ríma, ako napríklad Koloseum či Rímske fóra.

Vrcholom púte však bola účasť na generálnej 
audiencii so Svätým otcom Benediktom XVI. v 
stredu 13. 10. 2010 na Námestí svätého Petra vo 
Vatikáne, kde sme si mohli opäť hlbšie uvedomiť 
univerzalitu Cirkvi, keď sme zjednotení s veriacimi 
z najrozličnejších krajín sveta počúvali Petrovho 
nástupcu. Po katechéze o blahoslavenej Angele 
z Foligna aj nás pápež pozdravil v slovenskej 
reči slovami: „Srdečne pozdravujem slovenských 
pútnikov, osobitne z Nitry, zo Spiša, z farnosti 
svätého Michala z Bajerova, ako aj skupinu 
diakonov Košickej arcidiecézy. Bratia a 
sestry, ruženec je pre nás školou modlitby. 
Nech vaša púť v tomto ružencovom mesiaci 
októbri, vám pomôže odkryť krásu tejto 
modlitby, takej jednoduchej, ale účinnej. S 
týmto želaním žehnám vás i vašich drahých. 
Pochválený buď Ježiš Kristus!” Aj my sme 
pozdravili pápeža radostným skandovaním.

Po generálnej audiencii nás veľmi 
srdečne prijal na „malej“ audiencii vo 
svojom byte aj pán kardinál Jozef Tomko, 

V dňoch 11. – 15. októbra 2010 putovalo sedem z ôsmich diakonov Košickej arcidiecézy do Ríma 
k hrobom svätých apoštolov, ako aj za Svätým Otcom Benediktom XVI., 

s úmyslom vyprosiť si potrebné milosti na ceste ku kňazstvu.

Po cestách svetom

Diakoni putovali do Ríma
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Slovenské rodiny potrebujú Ježiša!

Ľuboš jurAško

Foto: internet

V našej krajine sa 
narodilo v roku 2009 
trochu viac detí 

ako predtým, ale pôrodnosť 
ostáva jednou z najnižších v 
Európe: iba 1,3 dieťaťa na jeden 
manželský pár, čiže sme hlboko 
pod hranicou reprodukcie 
obyvateľstva. V rámci Európskej 
únie patrí Slovensko naďalej 

ku krajinám s 

najvyššou 
úmrtnosťou. Populácia u 
nás starne, máme už zhruba 
80 seniorov na 100 detí 
do 15 rokov a onedlho, ak 
sa situácia nezmení, bude 

počet dôchodcov vyšší ako 
počet detí. Zaujímavé sú dve 
skutočnosti: počet pôrodov 
mimo manželstva presiahol 
30 percent, čiže tretina 
novorodencov sú nemanželské 
deti; a potom: počet rozvodov 
dlhodobo rastie a v 
súčasnosti sa 
r o z v e d i e 
41 zo 

100 manželstiev. V roku 2009 
to bolo 12 675 párov, čo je 
takmer dvojnásobný počet 
oproti začiatku 90 - tych rokov. 
Podľa údajov o rozvod žiadajú z 
dvoch tretín ženy. Najčastejšou 

príčinou rozvodov je údajne 
„rozdielnosť pováh, názorov 
a záujmov“, v menšej miere 
manželská nevera a tiež alkohol. 
K rýchlemu rozvodu vedie aj 
neuváženosť pri vstupe do 
manželstva. Problematika 
rozvodu by sa dala zhrnúť do 
jednej otázky, na ktorú si musí 

odpovedať každý rozmýšľajúci 
človek, bez ohľadu na to, či 
je veriaci alebo neveriaci: 

„Je rozvod znakom 
pokroku? Je teda 

nárast rozvodov na 
Slovensku znakom 
pokroku alebo 

úpadku našej rodiny, a 
tým aj našej spoločnosti?“ 
Počas storočí sa 

manželstvo utvrdilo ako zväzok 
jedného muža a jednej 
ženy, a to ako výlučný 

zväzok, ktorý sa zakladá 
na rozdielnosti pohlaví 
a na láske. Jeho cieľom 

je intímne spoločenstvo 
manželov a splodenie 

i výchova detí, s ktorými 
sa vytvára rodina v užšom 
zmysle. Toto chápanie je na 
svete všeobecne rozšírené. 
Dnes ho ohrozujú útoky 

V decembri sa objavil v správach obsah štúdie „Populačný vývoj na Slovensku“, ktorú 
zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Noviny predstavili výsledky tohto 

demografického výskumu bombastickými titulmi:  „Slovensko sa rozvádza a starne“, 
„Každé druhé manželstvo sa končí krachom!“ Tieto výsledky musia však zaujať 

každého, komu leží na srdci budúcnosť Slovenska.

Rodina

Slovenské rodiny potrebujú Ježiša!
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človek nerozlučuje!“ (Mt 19,7) 
Svätá Cirkev nikdy nebude 

súhlasiť s rozvodmi, lebo 
termín „rozvod“, nepozná. 
Boh ustanovil manželstvo ako 
nerozlučiteľný zväzok. Kristus 
chce predovšetkým chrániť 
ozajstnú manželskú lásku, nie 
iba nejaké sexuálne splanutie 
alebo manželstvo na skúšku. 
Veľmi osvedčený recept na 
stálosť manželstva je pustiť 

Krista do 

tohto zväzku. 
Modliť sa jeden za druhého. 
Nespoliehať sa len na vlastné 
sily, ale aj na pomoc svojho 
partnera a Krista. Nespoliehajme 
sa len na manželské poradne 
a na teóriu v knihách, skúsme 
sa pozrieť do Svätého písma, 
lebo aj na takéto otázky tam 
nájdeme odpoveď. Nakoniec, 
americký biskup Fulton Sheen: 
v manželstve traja uzatvárajú 
zväzok, Kristus je ten tretí.

homosexuálnych nárokov na 
uznanie ich „partnerstva“ ako 
moderného druhu manželstva 
a rodiny. Rozvod však ostáva 
v súčasnej dobe najväčším 
nepriateľom ozajstného 
manželstva a rodiny. Možnosť 
rozvodu poškodzuje spokojné 
súžitie manželov, lebo necháva 
v duši stálu obavu pred 
„krachom“ manželstva. Stačí 
malá zvada, roztržka, chyba v 
každodennom 

ž i v o t e , 
nervozita, rôzne vnútorné i 
vonkajšie ťažkosti, aké poznajú 
všetky manželské páry, a pri 
akýchkoľvek problémoch sa 
ihneď myslí na rozvod. Pri tom 
skúsenosť ukazuje, že malé, 
niekedy aj väčšie manželské 
krízy, sa dajú prekonať, ba 
môžu poslúžiť k utuženiu 
zväzku. Rozvod najviac dopadá 
na deti, ktoré sú nevinnými 
obeťami rodičov. Život nás 
učí, že dieťa potrebuje tak 

otcovskú ako aj materinskú 
lásku. Ako sa modlí dieťa v 
Rúfusových Modlitbičkách: 
„Dve rúčky deťom stvoril Boh: 
pre ocka jednu, druhú mamke“. 
Výroky detí rozvedených, 
ktoré zozbierala francúzska 
spisovateľka Jeanne Delais, sú 
otrasné:  „My sme poznačení; nie 
sme ako iné deti“, alebo ako sa 
krajne vyjadril syn rozvedených 
a oboch znovu zosobášených 

rodičov: „Predtým som 
nenávidel dvoch rodičov, 
po ich sobáši nenávidím 
štyroch“. Rozvod nie je znakom 
ľudského pokroku. Naopak, 
je znakom rozkladu rodiny, a 
tým aj úpadku každej ľudskej 
civilizácie, ako to dokazuje 
história. Aj sám Ježiš Kristus vidí 
rozvod ako následok „tvrdosti 
srdca“ (Mt 19,8). Boží Syn dal 
jasnú odpoveď na otázku o 
rozvode: „Čo Boh spojil, nech 

Rodina
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Recenzia

Dve tváre púšte
toMáš svat

Foto: Martin kohut Dve tváre púšte
„Veľkou prednosťou saharského noviciátu je bezpochyby samota a jej obšťastňujúci plod – 

ticho. Pravé ticho, presahujúce úplne všetko a naplňujúce celú ľudskú bytosť, ticho, ktoré hovorí k 
duši silne a naliehavo, tak, ako to človek, pokiaľ bol rozptyľovaný mnohými rôznymi záležitosťami, 
nikdy nepoznal. Tu človek žije v tichu stále a časom sa naučí rozoznávať jeho rôzne odtiene. Iné je 

ticho kostola, iné ticho cely, iné ticho pri práci, iné ticho vnútri, v duši, iné ticho Božie.“

týmto svetom občerstviť. 
Čo je tou vodou v púšti? Matka Tereza raz po-

vedala, že dnešný svet  je chorý na nedostatok lá-
sky. A Carretto to nepriamo potvrdzuje, keď píše, 
že: „Jedine láska dáva všetkému hodnotu, jedine 
láska môže ospravedlniť niečo tak zbytočného, 
ako sú hodiny strávené na kolenách, zatiaľ čo toľ-
ko ľudí potrebuje moju pomoc,  a niečo tak bez-
významného,  ako je všetka moja činnosť tvárou 
v tvár smrti, ktorá rovnako raz pohltí všetky civi-

lizácie. To lás-
ka vnáša poria-
dok do ľudských 
úmyslov, to lás-
ka zjednocu-
je všetko roz-

delené.“  Po-
t rebujeme 

počuť, že 
to všetko 

j e d n o -
d u c h o 

má zmy-
sel. A tým 
z m y s l o m 

všetkého je 
láska. Láska, ktorej je možné naučiť sa tvárou v 
tvár voči tajomstvu kríža, v tichej modlitbe, kto-
rá je hlasnejšia ako chaos a dupot más, preháňa-
júcich sa po uliciach sveta. Lebo zrieknuť sa Boha 
znamená zrieknuť sa lásky, a to znamená zrieknuť 
sa zmyslu. Lebo ako hovorí autor: „Budeme súde-
ní podľa lásky.“

Mohlo by sa zdať, že táto kniha je určená len 

Pamätám si, že ešte ako malý chlapec 
som mal vždy veľkú radosť, keď nám do-
mov poštár doniesol nejaký list alebo 

pohľadnicu. Dnes už prichádza poštou málo po-
hľadníc a ešte menej listov. No sú ešte ľudia, kto-
rí si nájdu čas a napíšu na papier niekoľko slov. Ta-
kýmto človekom je aj Carlo Carretto, ktorý kedysi 
dávno napísal niekoľko listov na celkom neoby-
čajnom mieste. A tým miestom bola púšť.

Nie je zvláštne, že človek, ktorý prežil niekoľko 
rokov na púš-
ti, začína 
jeden zo 
s v o j i c h 
l i s t o v 
úvahou 
o tichu. 
Veď ticho 
musí byť 
jeho každo-
dennou skú-
senosťou. No 
je zvláštne, že 
napriek tomu, 
že žije mimo 
pulzujúceho 
ruchu, ktorý je našou každodennou skúsenos-
ťou, dokáže sa prihovoriť dnešnému človeku. Ten, 
hoci žije svoj život v mestách, obklopený mnohý-
mi ľuďmi, často zakúša pocit samoty, a hoci nežije 
svoj život na púšti, nie je mu cudzí pocit vyprah-
nutosti a vnútorného smädu. Práve Carlo Carre-
to nám ukazuje, ako je možné nájsť na púšti sveta 
oázu, pri ktorej sa človek môže počas svojej púte 
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pre tých, ktorí sa rozhodli radikálne zasvätiť svoj 
život Bohu večnými sľubmi alebo životom v sa-
mote. Ale je to len zdanie. Tieto listy sú určené 
všetkým tým, ktorí hľadajú zmysel svojich ná-
mah a trápení a chcú ho nájsť. Aby človek našiel 
seba, „nie je vôbec potrebné zatvárať sa za stena-
mi kláštora, alebo zviazať náš život neľudským, 
krutým rozvrhom hodín. Stačí prijímať skutoč-
nosť, akou je práca, inou skutočnosťou je mater-
stvo, výchova detí, rodina so všetkými svojimi po-
žiadavkami. Tieto skutočnosti musia byť posväte-
né.“ Teda adresátmi sú všetci tí, ktorí sa občas cí-
tia stratení v tomto svete, všetci tí, ktorí pozera-
jú niekam ďalej, než len na tento svet, ktorí hľa-
dajú pravdu o sebe a o svete, teda každý jeden z 
nás. Ale podmienkou otvorenia tejto knihy nie je 
len zostať pri hľadaní, ale aj chcieť nájsť odpoveď.

Svet je plný paradoxov. Paradoxom je počúvať 
niekoho, kto nechce kričať, ale sám chce počúvať, 
nasledovať náuku niekoho, kto odišiel zo sveta, 
aby sa sám učil bláznovstvu kríža. Paradoxom je 
aj celý život človeka. My nepoznáme našu budúc-
nosť a nedokážeme ani ovplyvniť všetky udalos-
ti, ktoré na ňu vplývajú. Preto žiť svoj život zname-
ná pustiť sa do dobrodružstva, v ktorom môžeme 
vidieť vždy len kúsok dopredu. A hľadanie odpo-
vede, ako prežiť toto dobrodružstvo, opisuje au-
tor na stránkach tejto knihy. My nájdeme na púšti 
len piesok, zatiaľ čo Carretto tam našiel svoju od-
poveď, lebo videl viac ako len piesok...

Na záver si, hádam, už len požičiam posledné 
slová autora v tejto knihe. Záver je niečo, čo má 
vystihnúť všetko to, čo sa dialo pred ním. Veď aj ži-
vot, ak je dobrý, aj jeho záver bude dobrý, pretože 
na konci sa zvykne vyjaviť dôvod a zmysel všetké-
ho. Je príznačné, že poslednými slovami knihy sú 
práve slová modlitby. Modlitby tichej a úprimnej, 
modlitby pokornej a dúfajúcej, modlitby toho, kto 
nemá nič, ale prosí iba o jedno. Modlitby, na kon-
ci ktorej sa hodí dodať už len jedno slovo: AMEN.

„Až nastane hodina našej smrti, to znamená, až 
vyjde dennica nad našou priateľkou nocou, kiež 
sa naše oči obrátia k nebu a kiež tam uvidia vy-
chádzať tú istú hviezdu, ktorá svietila na nebi, keď 
Ježiš prišiel na túto zem.“

poézia

Ako pôjdem, Pane?

Mám dve prázdne dlane –

ja, pochábeľ, z prachu dieťa

na vratkej lávke 

nad priepasťou sveta.

V neistej stávke

strojím sa na dáku výhru.

Aspoň sa fiasku vyhnúť 

nech zachovám si tvár.

Sám neveľa zmôžem.

Prijmem pomoc, dar

a skloním sa hlbšie jak po zem.

Len daromností pusté dlane

smú okúsiť neba prameň.

Teba slabosť človeka 

zvádza, nedopraje spánku.

Ty, čo láskou pretekáš

a plníš ľudskú schránku

poveď i mňa, Pane.

Vravím: „Nech sa stane!“

  František Barna

(NE)ISTOTA 
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Z nášho života
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Z nášho života




