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Editoriál
Milí naši čitatelia!
V septembri sa začal ďalší rok kňazskej formácie. Zároveň
sme začali pripravovať ďalšie číslo nášho seminárneho
časopisu Boromeo. Teraz, keď sa vám po dlhšom čase
dostalo do rúk, môžete nahliadnuť do našich životov a
vidieť, čo sa udialo. Okrem bežných tém ako Život v cirkvi,
Nové tváre v seminári a pod. sme pre vás pripravili aj články,
v ktorých bohoslovci zdieľajú, čo zažili počas prázdnin,
rozprávajú o našej púti na Velehrad a v neposlednom
rade aj o novom pomocnom košickom biskupovi Markovi
Forgáčovi. V téme tohto čísla hovoríme o duchovnom živote.
Konkrétnejšie sme vybrali zopár prvkov, s ktorými sa kresťan
môže stretnúť vo svojom duchovnom živote.
Týmto číslom vám prinášame aj novinku, ktorou vám
chceme lepšie priblížiť niektoré momenty, ktoré sa nás
dotýkajú. Vytvorili sme dve videá, ktoré si môžete pozrieť
pomocou QR kódov. V prvej videoprezentácii uvidíte, čo
bohoslovci zažili na Svetových dňoch mládeže v Krakove.
Druhým videom je rozhovor s novým košickým pomocným
biskupom Markom Forgáčom, v ktorom vám ho chceme
predstaviť tak, ako ho poznáme my. Pre zhliadnutie týchto
videí je potrebná aplikácia, napr. QR Code reader vo vašom
mobilnom telefóne, ktorá vám po zosnímaní kódu zobrazí
tieto videá.
Na záver by som vám, nie len v mojom mene, ale v mene
celej redakčnej rady Boromeo chcel popriať požehnané a
milostiplné vianočné sviatky. Nech príchod Ježiša Krista
prinesie pokoj aj do vašich sŕdc a domovov.

Marek Marcin

Seminárny denník

Čo, kedy a kde sa stalo...
František Sokyra
Foto: Seminárny archív
30. 8. 2016 Nástup do 1. ročníka
Po letných prázdninách sa dvere seminára
„opäť“ otvorili 30. 8. 2016, keď na cestu formácie vykročili naši prváci. Spoločne s nimi nastúpilo aj pár ich
starších spolubratov, ktorí im
pomáhali počas prvých dní s
oboznámením sa s pre nich
novými priestormi a prostredím.
1. 9. 2016 Biskupská vysviacka
Spoločne sme sa všetci
seminaristi po prázdninách
stretli už pred oficiálnym nástupom do seminára, na biskupskej konsekrácii košického pomocného biskupa Marka Forgáča v našej Katedrále sv. Alžbety.
6. - 11. 9. 2016 Duchovné cvičenia v Prešove
s o. Jánom Benkovským, SJ
Náš seminár zažiaril opätovnou radosťou v
pondelok (5. 9.) večer, keď sme spoločne my bohoslovci začali ďalší rok našej formácie v kruhu našich predstavených.
Následne sme sa v
utorok poobede vydali na duchovné cvičenia do exercičného
domu pátrov jezuitov
v Prešove, aby sme sa
pred „ostrým“ začiatkom aj akademického
roka posilnili vo viere
a pozdvihli svojho ducha. Počas tohto týždňa, prežitého v stíšení sa, nás sprevádzal o.
Ján Benkovský, ktorý
nám venoval svoj čas
v duchovnom vedení našich exercícií.
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13. – 16. 9. 2016 Kurz slovenčiny
Po návrate z duchovných cvičení sme zasadli do „stredoškolských“ lavíc, aby sme si pripomenuli svoje vedomosti v oblasti
nášho rodného jazyka. Kurzom
slovenského jazyka nás sprevádzala p. Mária Bujdošová. Samotný kurz bol obohatením a okrem
zopakovania si vedomostí aj časom oddychu, keďže na hodinách bola príjemná atmosféra.
26. 9. 2016 Veni Sancte (celebroval o. arcibiskup)
Vzývaním Ducha Svätého
sme v pondelok 26. 9. 2016 na
mládežníckej sv. omši spoločne v kruhu mladých, študentov,
poslucháčov teologickej fakulty i vyučujúcich a hlavného celebranta sv. omše
nášho arcibiskupa Bernarda Bobera otvorili ďalší akademický rok. Otec arcibiskup nás vo svojej
homílii pozval k sebazáporu, aby sme nezabúdali na potrebu vzdelania, ale popritom všetkom aj
na svoju starostlivosť o duchovný život. Povzbudil nás k dynamickosti vo vnímaní a pohotovosti v aktivite. V závere príhovoru
sa otec arcibiskup obrátil na nás
bohoslovcov:„Na vás, bohoslovci, sa ľudia inak pozerajú, robte
všetko, aby ste neboli konfliktní
a učte sa pomáhať, mať radi ľudí
i odpúšťať a byť veľkými v láske
aj napriek ťažkostiam.“
2. 10. 2016 Mariánska púť
Obišovce
Našu diecéznu púť do Obišoviec sme začali už v sobotu, keď
naši najstarší spolubratia putovali do našej mariánskej svätyne Panny Márie Ružencovej, aby
svojou službou prispeli k požehnanému času pre všetkých pútnikov.
Ostatní chlapci putovali rôznym spôsobom.
Niektorí sa vydali na pešiu púť, iní zasa nasadli na

Seminárny denník
bicykle či putovali vlakom. Slávnostnej sv. omši
predsedal pomocný košický biskup Marek Forgáč.
Púte sa zúčastnil aj náš otec arcibiskup, ktorý spolu s kňazmi koncelebroval sv. omšu. Pomocný biskup vo svojej homílii upriamil pozornosť na modlitbu sv. ruženca. Svätý ruženec je jednoduchá a
hlboká modlitba a zároveň je modlitbou pokoja.
Po skončení slávnostnej sv. omše sme sa presunuli na farský úrad, kde nás čakal obed, a následne
sme sa vrátili späť do Košíc, vďační za požehnaný čas i milosti, ktoré sme si mohli pri našej Mamke vyprosiť.

4. 11. 2016 22. výročie obnovenia činnosti
Kňazského seminára, Slávnosť sv. Karola Boromejského, požehnanie reverend, kandidatúra
V deň nášho odpustu (sviatku sv. Karola Boromejského) sme spoločne s rožňavským biskupom
Stanislavom Stolárikom a košickým pomocným
biskupom Markom Forgáčom slávili svätú omšu v
našom seminárnom kostole. Pred samotným slávením sv. omše o. biskup Stanislav požehnal reverendy pre štvrtákov a zároveň breviáre pre piata-

7. – 9. 10. 2016 Púť bohoslovcov Velehrad
(Stretnutie bohoslovcov Čiech, Moravy a Slovenska)
Tento rok sa opäť konalo nadnárodné stretnutie bohoslovcov z Čiech, Moravy a Slovenska
v známom mestečku Velehrad. Počas jedného
víkendu sme mohli stráviť čas s bohoslovcami z
iných seminárov Česka a Slovenska.

14. – 16. 10. 2016 Duchovná obnova s Dr.
Mary Shaw
Naše seminárne spoločenstvo prišla povzbudiť na duchovnú obnovu (14. – 16. 10.) Mary Shaw,
ktorá nám venovala svoj čas a priblížila nám modlitbu uzdravenia z viacerých pohľadov. Venovala
sa témam: uzdravenie vo všeobecnosti, vnútorné
uzdravenie a oslobodenie, duchovnej osirelosti,
okultizmu, traume i spoločnej modlitbe za uzdravenie od počatia. Tento čas duchovnej
obnovy sme prežili aj pred sviatostným
Kristom, kde sme sa spoločne modlili za oslobodenie i uzdravenie našich
rán.

kov. Počas sv. omše prijal aj kandidátov na diakonské svätenie, našich spolubratov piatakov. V homílii sa nám prihovoril prefekt spišského seminára. Našu pozornosť upriamil na Ježiša ako Dobrého Pastiera, ktorému sa máme pripodobňovať. Po
skončení slávnostnej sv. omše sme našu slávnosť
zakončili spoločnou večerou a modlitbou vešpier
v našej kaplnke sv. Karola Boromejského.

28. 10. 2016 Všetkých svätých –
prázdniny
Sviatok Všetkých svätých sme
prežívali v našich farnostiach,
keďže sme sa vrátili domov na
prázdniny, aby sme pomohli našim kňazom a tiež prežili čas s
našimi rodinami.
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Zo sveta Cirkvi

Nový biskup, Jubileum milosrdenstva
Lukáš Hatala
Foto: L‘Osservatore Romano a internet

V

sobotu11. júna 2016 dostala Košická arcidiecéza nielen šiestich novokňazov,
ale aj nového pomocného biskupa, ktorého v tento deň vymenoval pápež František pre
túto partikulárnu cirkev na Slovensku. O necelé tri mesiace, 1. septembra, zaznelo v Katedrále
svätej Alžbety už
slávnostné „Dominus Prope“ (,,Pán
je blízko“) – motto Marka Forgáča,
novovysväteného
košického pomocného biskupa. S týmito slovami a pod
ochranou
troch
košických mučeníkov sa ujal tejto pastierskej služby v našej arcidiecéze.„Vernosť, zodpovednosť a jednota s kolégiom biskupov a so Svätým Otcom – k
tomu si nechaj pomazať hlavu – aby ju nikdy nepremohli svetské myšlienky separatizmu či výnimočnosti, exkluzivity! Každý biskup je učiteľom
viery a má byť aj svedkom viery – jednej a spoločnej! Rozmnožuj túto vieru v srdciach ľudí, odovzdávaj ju ďalej, tak ako sme ju aj my sami prijali
od našich predchodcov a nebojácnych svedkov,“
povzbudil novovysväteného biskupa jeho hlavný
svätiteľ, košický arcibiskup metropolita Bernard
Bober. V osobnom erbe nového biskupa nájdeme
už tradičný latinský procesiový kríž, zelený biskupský klobúk a tri žlté ľalie, ktoré sú symbolom
Košíc. Dominantou erbu je lev, nesúci knihu evanjelia. Symbol leva pochádza od proroka Ezechiela
a zo Zjavenia apoštola Jána. Lev reprezentuje svätého Marka – evanjelistu, krstného patróna nositeľa erbu. Lev zároveň naznačuje začiatok Evan-
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jelia sv. Marka, v ktorom je Ján Krstiteľ označený ako ,,Hlas volajúceho na púšti”, ktorý volá: ,,Pripravte cestu Pánovi!” Je to ako mocný hlas leva na
púšti, ktorý pripomína, že Pán je blízko – Dominus
Prope.
V nedeľu 4. septembra sa v Ríme konala slávnosť,
ktorú sledoval takmer celý, nielen kresťanský svet. Misionárka lásky Matka Tereza bola slávnostne vyhlásená za svätú. Z gobelínu na priečelí Baziliky sv. Petra žiaril úsmev Matky chudobných, vyobrazenej s ružencom v
rukách. Slávnostný vstup svätej
omše sprevádzala hymna Svätého roka milosrdenstva. Sestry
misionárky lásky na svätorečenie svojej duchovnej matky priviedli na Námestie sv. Petra aj
veľký počet chudobných, ktorí
pre nich predstavujú živú Ježišovu prítomnosť. Do Vatikánu pricestovalo 20 štátnych delegácií. Prezidenti zastupovali Albánsko a Macedónsku republiku bývalej
Juhoslávie, Indiu reprezentoval minister zahraničných vecí, z Taiwanu bol prítomný viceprezident,
zo Španielska prišla kráľovná Sofia. Prítomní boli
aj riaditelia FAO a WFP, zložiek OSN zameraných
na boj proti hladu vo svete. Medzi hosťami bol aj
biskup protestantskej
cirkvi v Kalkate a severnej Indii,
jordánsk y
vicepremiér, hlavný predstaviteľ albán-

Zo sveta Cirkvi
skej náboženskej komunity bektašov, delegácia
z Taizé a ďalší. V homílii pápež František poukázal
na vystretú ruku Matky Terezy – ruku, ktorá bola
otvorená pre chudobných, opustených a každého človeka, ktorý bol odvrhnutý spoločnosťou. „Kdekoľvek
sa objavuje vystretá ruka, ktorá žiada o pomoc postaviť
sa na vlastné
nohy, tam má
byť naša prítomnosť a prítomnosť Cirkvi,
ktorá podopiera a dáva nádej.
Vystierať svoju ruku k mladým, ktorí stratili hodnoty života, k rodinám v kríze, k chorým a väzneným, k migrantom, starším,
ale aj telesne či duševne znevýhodneným,“ dodal pápež.
Z mnohých jubileí, ktoré sa konali na Svätopeterskom námestí v rámci Jubilea milosrdenstva,
medzi tie väčšie patrilo Mariánske jubileum, ktoré sa konalo začiatkom októbra pri príležitosti
tohto mariánskeho mesiaca a tiež liturgickej spomienky na Pannu Máriu Ružencovú. Už v predvečer 8. októbra
bola na Námestí svätého Petra naplánovaná procesia s rímskou mariánskou ikonou Salus
Populi Romani, po ktorej nasledovalo slávenie vešpier spolu s pápežom Františkom. Samotným vešperám predchádzal duchovný program modlitby Loretánskych litánií a svedectiev. Vrcholom jubilea bola
pontifikálna nedeľná svätá omša, na ktorej sa
zúčastnili mnohé cirkevné hnutia a združenia s
osobitnou úctou k Panne Márii, ako aj rehole či
farnosti, ktoré sú jej zasvätené. Pápež, ktorý vo
svojom príhovore Máriu predstavil ako najkrajší vzor vďačnosti, pripravil na záver svätej omše
pre prítomný veriaci ľud, ako aj pre celú univer-

zálnu Cirkev prekvapenie. V závere slávnosti pápež František predstavil sedemnásť nových kardinálov, ktorých slávnostne kreoval vo Vatikáne 19.
novembra, v deň záveru Svätého roka milosrdenstva. Okrem trinástich kardinálov v produktívnom
veku menoval Svätý
Otec ďalších štyroch
vo vyššom veku, medzi nimi aj 87-ročného albánskeho kňaza,
na znak uznania ich zásluh v pastoračnej službe a ich celoživotného
svedectva viery. Skupina nových kardinálov
má pestré geografické
zloženie od Európy cez
Ameriku, Áziu, Afriku a
Oceániu. Zastúpené sú
i krajiny ako Stredoafrická republika, Bangladéš,
Papua Nová Guinea či ostrov Maurícius.
Hneď v nasledujúci deň po kreovaní nových
kardinálov nasledovala slávnosť, ktorú večné
mesto zažilo naposledy na slávnosť Zjavenia Pána
6. januára v roku 2001. Vtedy pápež Ján Pavol II.
ukončil slávenie veľkého jubilea v roku 2000. V nedeľu 20. novembra na slávnosť Krista Kráľa pápež
zatvoril Svätú bránu Baziliky svätého Petra a tým
zároveň
ukončil
slávenie
mimoriadneho Jubilea milosrdenstva. Do
Va t i k á nu prišlo veľké
množstvo pútnikov z celého sveta, ako aj mnoho
predstaviteľov rôznych štátov. Ukončením Jubilea milosrdenstva však nekončí Božie milosrdenstvo. Každý deň má byť pre kresťana časom milosrdenstva, časom odpustenia blížnym či časom
podania pomocnej ruky tomu, kto nevládze alebo
potrebuje našu pomoc.

borome
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Veľké stretko so Sv. Otcom v Krakove
Boris Byčánek
Foto: Archív Autora

M

áloktorá akcia na mňa zapôsobila
tak, ako Svetové dni mládeže. Možno je to masovosťou, možno miestom, v ktorom sa tieto dni konajú. Iste však aj kvôli
Tomu, ktorý je hlavným dôvodom týchto stretnutí. Nie som zástancom stretiek, na ktorých je milión ľudí, medzi ktorými sa človek cíti ako kvapka v
mori. Musím však priznať, že Svetové dni mládeže
v Krakove zanechali v mojej pamäti i srdci hlbokú
stopu. Preto sa chcem s vami podeliť o svoje dojmy a zážitky, ktoré som si odniesol z týchto dní.
Do Krakova som pricestoval 25. júla, teda deň
pred oficiálnym otvorením Svetových dní mládeže. Hneď pri výstupe z autobusu na človeka dýchla živá atmosféra presiaknutá entuziazmom
a poľskou pohostinnosťou. Veľkým prekvapením bola pre mňa bezbrehá ochota miestnych.
Počas týždňa v Krakove som mal možnosť byť
ubytovaný spolu so svojimi priateľmi v poľskej
rodine, ktorá sa snažila
náš pobyt čo najviac spríjemniť. Pri pohľade na
ich ochotu a otvorené srdce som si uvedomil, že
v tejto krajine je živé porekadlo ,,Hosť do domu,
Boh do domu“. Keď som zistil, že „naša“ rodina pre
nás uvoľnila svoje postele a sami počas nášho pobytu spali v pivnici, a to iba preto, aby sme sa cítili čo najlepšie a mohli si po náročnom programe
odpočinúť, bol som úprimne dojatý.
Program týždňa bol naozaj nabitý. Paralelne
prebiehali oficiálne programy v centre mesta a
slovenský národný program v mestečku Skawina
blízko Krakova. Nechcem tu vymenúvať všelijaké
aktivity, ktorých som sa zúčastnil, lebo by to nemalo konca-kraja. Chcem vyzdvihnúť tie „naj“. Tie,
ktoré ma chytili za srdce. Medzi takéto iste patrí
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Svetové dni mládeže
otváracia sv. omša na pláni Błonie, ktorú slávil o.
kardinál Dziwisz. Babylon mladých, ktorí si veľakrát nerozumeli, ale vedeli sa radovať zo spoločného stretnutia, nehanbili sa za to, že sú kresťania – asi tak vyzerali aj prvé Turíce Cirkvi. To, že bol
Duch Svätý prítomný, som cítil. Táto radosť nebola len bujarým bláznením. Keď prišiel čas, celý ten
dav stíchol, pokľakol a vítal Krista, ktorý prišiel medzi nás, a to je sila!
Každodenné cestovanie mestskou hromadnou dopravou. Pre každého silný zážitok a verím,
že nie vždy pozitívny. Úprimne som obdivoval Krakovčanov, ktorí šli do práce alebo z nej a s úsmevom púšťali dobitých mladých sadnúť si. Jedno
také stretnutie na
mňa zvlášť zapôsobilo. V piatok večer po spoločnej
krížovej ceste, keď
sme sa vracali do
svojich rodín, skolabovala
doprava, niet divu. Vtedy
bolo v Krakove cca
trikrát viac obyvateľov ako zvyčajne. Všetci sme už boli unavení a navyše sa spustil dážď, čo nedopomohlo našej radosti. Atmosféra sa pomaly menila v melanchóliu. Ako som sa tak pozeral na tváre svojich kamarátov, všimol som si jedného chalana, ktorý už
na prvý pohľad nepatril k nám. Rozhodol som sa,
že si to dlhé čakanie spríjemním zoznámením sa
s niekým novým. Oslovil som ho a zistil som, že
sa volá Tadeusz. ,,Poliak, rozhovor bude teda ľahší,“ povedal som si v duchu. Po chvíli poľsko-slovenskej konverzácie som zistil, že Tadeusz čaká
na električku už vyše hodiny, no úsmev na jeho
tvári tomu nenasvedčoval. Nechápal som. Pršalo,
ochladilo sa a všade milión ľudí a preplnené električky prechádzali bez zastavenia okolo nás a nik

SDM 2016
nevedel, ako dlho to bude ešte trvať. Zasa mi to
nedalo a musel som sa spýtať, prečo sa smeje. „Smejem sa, lebo som rád, že sa
Krakov stal miestom, kde
je toľko mladých a môžeme vás hostiť.“ ,,Zaujímavé,“ pomyslel som si. Neskôr som sa so svojím zážitkom podelil s ostatnými
a mnohí mi potvrdili, že sa
stretli s rovnako spokojnými Krakovčanmi, ktorí boli
hrdí, že môžu privítať mladých celého sveta vo svojom meste.
Samotný čas cestovania
bol parádnou príležitosťou stretávania sa a zoznamovania. Krásne tu bolo vidieť rozdiely v temperamentoch jednotlivých národností. Hluční a
živí južania a pokojnejší a tichší Stredoeurópania.
Spev, tanec a hlasité pozdravy boli neodmysliteľnou súčasťou komunikácie na uliciach, námestiach a aj v doprave. To proste treba zažiť.
Niekedy počujem, že my mladí sme plytkí a nemáme zmysel pre obetu. No keď som videl mladých, ktorí temer pol dňa stáli pod oknami nunciatúry, aby mohli vidieť Sv. Otca z čo možno najmenšej vzdialenosti, skonštatoval som, že to s
nami, chvála Bohu, nie je až také zlé. ;-)
Dni ubiehali veľmi rýchlo. Vrchol nastal v sobotu večer vigíliou s pápežom Františkom a vyústenie v nedeľnej sv. omši na poli Milosrdenstva
(Campus Misericordiae). Z cesty na toto pole milosrdenstva majú azda všetci najsilnejšie fyzické
zážitky. Dopraviť sa na toto miesto sme sa mali
po vlastných nohách a pre mnohých to bol pochod dlhý 20 km počas nemilosrdne páliaceho
slnka. Aj taká je cesta života, nie vždy je pohodlná.
Cieľ však stál za to. Na tomto poli milosrdenstva sa
stretli všetci pútnici, ktorí si po dlhej ceste mohli
odpočinúť, aby nabrali síl k večernému bdeniu a
zoznamovaniu sa s novými susedmi. Priestor pre
vytváranie nových známostí tu bol stále, najmä
pri toaletách, ktoré sa stali takým námestím každého sektora.
Svetové dni vyvrcholili nedeľnou sv. omšou, na

konci ktorej Sv. Otec vyhlásil miesto a dátum ďalšieho stretnutia. Bude v
roku 2019 v juhoamerickej Paname. Omša sa
skončila, ale naša misia
nie. Dostali sme od pápeža úlohu odniesť radosť z Krakova do svojich domovov, farností,
škôl a prác. A to je práca nielen na 3 roky, ale
na celý život.
Každý človek je jedinečný, má jedinečný zmysel prežívania, a
preto som oslovil niekoľkých svojich spolubratov a poprosil som ich, aby niekoľkými slovami
zhodnotili svoje dojmy zo Svetových dní mládeže.

Peter (27 rokov, seminarista):
1. Čo na Teba najviac počas SDM 2016 zapôsobilo?
Poznáte ten pocit, keď máte ísť na nejaké podujatie, a viete približne o čom to je, ale neviete,
ako bude, čo si máte vziať, ako sa budete cítiť, či
sa vám tam vôbec chce alebo nechce ísť. Jednoducho neviete si vytvoriť postoj, lebo s ničím podobným nemáte skúsenosť. Môžeme to nazvať aj
takpovediac latentný postoj. Od prvého okamihu, ako sme prišli do mesta, kde sme boli ubytovaní týždeň pred SDM v Krakove, som svoj predchádzajúci postoj ľutoval. Náš príchod do toho
mestečka menom Międzyrzec Podlaski zmobilizoval miestnych ľudí do takej úprimnej radosti, že
pre nás nacvičili spevy, tance a bohatý program
na celých päť dní. Po piatich dňoch sme sa presunuli do Krakova, kde sa sústredil celý svet. Pobytom a skúsenosťou v Krakove môžem tvrdiť, že predchádzajúci pobyt v meste Międzyrzec Podlaski bol oproti Krakovu komornou a rodinnou idylkou – so stovkami mladých a temperamentných ľudí z Puerto Rica. Stále hovoríme o
Svetových dňoch mládeže.
Chcem nadviazať na kontinuitu toho, čo na
mňa zapôsobilo najprv v „malom“, potom vo väčšom. Je to spoločnosť ľudí – ľudstva a služba lá-
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sky. Najprv v rodinnej „malej“ komunite a potom
vo veľkom – v ľudskej spoločnosti. To, ako nás Boh
miluje osobne – a miluje celé ľudstvo bez rozdielov osobitostí.
2. Čo si si odniesol z týchto dní?
Z týchto dní som si odniesol veľa. Skúsenosť
osobnej Božej lásky, rozliatej na celé ľudstvo skrze
Cirkev zhromaždenú v láske okolo pápeža. Skúsenosť spolupatričnosti do ľudstva vôbec. A toto
vás nenechá ľahostajnými a latentnými. Domov
som sa už nevracal taký, aký som na SDM išiel.

Marcel Puvák (kňaz, moderátor TV Noe):
1. Otec Marcel,
vy ste síce na SDM
neboli prítomný
fyzicky, ale prežívali ste ich cez komentovanie prenosov. Čo Vás najviac oslovilo?
Samozrejme
úžasná
atmosféra, aká koniec koncov panovala aj pri
ostatných
Svetových dňoch mládeže, ale predsa len sme to tentoraz prežívali všetci
akosi intenzívnejšie, keď to bolo „za rohom“.
2. V čom boli podľa Vás tohtoročné Svetové
dni mládeže iné ako predošlé?
Bolo azda darom Božej prozreteľnosti, že sa

Naše video z SDM
Ako ho spustiť?
1. Stiahnite si aplikáciu, ktorá číta QR kódy (Obchod Play, AppStore)
2. Urobte snímku kódu pomocou tejto aplikácie
3. Spustite video.
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konali v Roku milosrdenstva v meste, ktoré je par
excellence mestom Božieho milosrdenstva, mestom Jána Pavla II., jedného z patrónov Svetových
dní mládeže.

Štefan (30 rokov, seminarista):
1. Štefan, ako si vnímal atmosféru SDM?
Atmosféra na SDM bola pre mňa niečím novým, lebo som ešte nikdy nebol na SDM. Atmosféra bola nabitá radosťou. Všade bolo počuť a vidieť
davy spievajúcich a smejúcich sa ľudí. Dokonca aj
v električke.
2. Čo vnímaš ako
najväčšie
pozitívum týchto dní?
Ako pozitívum
som vnímal na SDM
prekonanie bariér v
komunikácii. Nemáte problém dorozumieť sa aj s Eskimákom. :-) Najväčším
pozitívom však bola
podľa mňa jednota, ktorú sme dokázali vytvoriť pri putovaní za Svätým Otcom. Nezáležalo na tom, kto
z akej krajiny bol alebo akou rečou hovoril, dôležité bolo, či mal alebo nemal daný človek otvorené srdce. Tí, ktorí putovali, putovali s radosťou a
pokojom.

Duchovná obnova

Duchovná obnova v Prešove
Ján Pčolinský
Foto: Internet

Zatiahni na hlbinu

Hodinky na ruke mi ukazovali dátum 31. august. Pre všetkých školopovinných to znamená, že
škola je už predo dvermi. Pre nás seminaristov tento dátum znamenal návrat z domu do nášho
druhého domova, do seminára. Ani sme sa nestihli poriadne vybaliť a povedať si zážitky z leta a už
na druhý deň sme nasadli do vlaku, smer Prešov, exercičný dom sv. Ignáca.

V

Biblii nájdeme pasáže, ktoré nám stroho hovoria o tom, že sa Ježiš utiahol
do samoty. Samota bola pre Ježiša
priestorom, kde sa mohol stretnúť so svojím Otcom.
Pre nás bohoslovcov boli duchovné cvičenia
v Prešove takýmto utiahnutím do samoty, aby
sme sa mohli stretnúť so svojím Otcom. K tomuto stretnutiu dopomáhalo silencium. Nato, aby sa
duša mohlo stretnúť s Bohom, je potrebné ju akosi upokojiť, vyprázdniť od zbytočností, aby ostala

„nahá či prázdna pred Bohom“.
Prvé dni boli náročné, lebo v nás doznievali zážitky z leta, hlava bola plná povinností, problémov, skrytých túžob, niekomu chýbal mobil a facebook.
V tichu a osobnej pokore pred Bohom sme
mohli zažiť jeho dotyk. K tomu nám dopomáhali aj jednotlivé zamyslenia. Každý deň sme dostali
tri zamyslenia, nad ktorými sme mali hodinu v tichu meditovať. Uvažovali sme o osobe Ježiša Krista, jeho vtelení, narodení, o tom, ako čo prežíva-

li Jozef a Panna Mária. Mňa najviac oslovil okamih
osobného stretnutia s Ježišom v malej maštali,
kde sa narodil. Mohol som sa ponoriť do tajomstva Vianoc a byť tam prítomný. Z tejto prítomnosti čerpám dodnes.

Boh sa v minulosti prihováral mnohým ľuďom,
v Biblii je o tom veľa záznamov. No náš Boh je Boh
živý a prihovára sa nám aj dnes. Nato, aby sme ho
začuli, je dôležité ticho a modlitba. Možno sa pýtaš: „Čo sa stane v tom tichu, čo mi povie Boh, čo
ak ho nezačujem?“ Boh ti dá skrze ticho a modlitbu pokoj, no nie hocaký, ale vnútorný pokoj. Pokoj
mysle, duše a tela. Vtedy si začneš naplno uvedomovať Božiu lásku a budeš ju šíriť ďalej.
Myšlienka na záver: Podstatou kresťanstva je
ohlasovať radostnú zvesť evanjelia. Ale odkiaľ čerpať? My bohoslovci začíname každý rok vnútorným stíšením. Na pár dní sa ukryjeme pred okolitým svetom do ticha. Tam uvažujeme nad Bohom,
ale predovšetkým sme s ním. Trávime čas v tichu
kaplnky a nechávame sa Bohom pretvárať.
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Púť

Velehrad
František Hermanovský
Foto: Archív bohoslovcov
Dňa 8. októbra 2016 sa vo významnom pútnickom mieste Velehrad uskutočnilo už jubilejné 10.
stretnutie bohoslovcov Čiech, Moravy a Slovenska, na ktorom sme sa zúčastnili aj my, bohoslovci
Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

N

a púť sme vyrazili v piatok 7. októbra
v obedňajších hodinách autobusom.
Cesta trvala vyše šesť hodín. Tento čas
sme využili na duchovný program (vešpery, Korunka Božieho milosrdenstva, ruženec), ale cestu
sme si krátili aj spevom, čítaním kníh, spánkom či
hraním spoločenských hier. Počas jazdy sme obdivovali aj prírodné a kultúrne krásy Slovenska.
Okolo 19. hodiny sme dorazili do farnosti Vacenovice na Morave, kde sme boli počas celého víkendu ubytovaní. Duchovným otcom v tejto farnosti je kňaz Košickej arcidiecézy vdp. Viliam Gavula. Vystúpili sme pri kostole, kde práve prebiehala svätá omša a po nej nás o. Viliam
spolu s o. rektorom rozdeľovali po dvojiciach do rodín, v
ktorých sme bývali.
V sobotu po raňajkách
sme sa presúvali z Vacenovíc
na Velehrad. V bazilike, ktorá je zasvätená Nanebovzatej Panne Márii a sv. Cyrilovi
a Metodovi, sa zišlo vyše 300
seminaristov z Čiech, Moravy a Slovenska. Program začínal o 9:30 modlitbou posvätného ruženca a pokračoval o
10:00 slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Ján Graubner, olomoucký arcibiskup a moravský metropolita. Kázeň
predniesol vladyka Cyril Vasiľ, arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Vo svojom
príhovore nám bohoslovcom pripomenul, že sme
zachránení láskou a milosrdenstvom, ktoré nám
preukazuje Ježiš Kristus. Nemáme byť tými, ktorí stroskotali, ale keďže sme zachránení, máme
túto záchranu ohlasovať všetkým ľuďom, ku ktorým budeme poslaní. Ďalej vladyka zdôraznil, že
veľakrát majú ľudia zlú mienku o seminaristoch a
kňazoch, ale svojím prístupom k ľuďom im máme
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ukazovať, ako správne žiť.
Po svätej omši sme mali možnosť naobedovať
sa v budove neďaleko kostola. Taktiež v hale pred
jedálňou bolo možné vybrať si z množstva teologických kníh, ktoré tam boli pre seminaristov nachystané. Po obede sme voľný čas využili na rozhovory s bohoslovcami z iných seminárov a navštívili sme hrob významného teológa našej doby,
kardinála Špidlíka. Ďalej sme mali možnosť navštíviť podzemie baziliky, v ktorom sú umiestnené
rôzne historické artefakty, alebo sa len tak prejsť
a obdivovať krásu Velehradu. Program pokračoval v bazilike katechézou a eucharistickou adoráciou. Posledným bodom programu púte bola modlitba Akatistu k presvätej Bohorodičke, ktorú si pripravili bohoslovci z
Gréckokatolíckeho seminára v Prešove. Na záver sme dostali požehnanie od správcu svätyne, urobili sme
si spoločnú fotku a autobusom sme
sa opäť presunuli do Vacenovíc, kde
nás už čakala večera. Večer bolo vo
farskom centre príjemným spestrením naše spoločné stretnutie s rodinami, u ktorých sme boli ubytovaní.
Nedeľu sme začali sláviť účasťou
na dvoch sv. omšiach vo Vacenoviciach a obedom v rodinách sme
ukončili našu púť na Morave. Rozlúčili sme sa s
členmi rodín, poďakovali sme sa im za vrelé privítanie a ich pohostinnosť. V popoludňajších hodinách sme vyrazili z Vacenovíc naspäť domov do
Košíc.
Keďže som prvák, toto bolo moje premiérové stretnutie bohoslovcov z „Česko-Slovenska“ a
musím povedať, že sa mi na Velehrade veľmi páčilo. Je veľmi dobré, že sa stretávame práve na tomto mieste, kde siahajú počiatky viery našich predkov Slovanov, pri nohách našich spoločných vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.

Rozhovor

Biskup ako učiteľ
zhováral sa: Marek

Marcin
Škvarko
produkcia: Marek Marcin, Ján Pčolinský, Maroš Varga
foto: Maroš Varga, Šimon

Mons. Marek Forgáč

T

ento rok sme boli svedkami menovania a následnej vysviacky nového pomocného biskupa
Košickej arcidiecézy. Chceli by sme Vám predstaviť nového pomocného biskupa otca Marka
Forgáča tak, ako sme ho predtým poznali my, ako učiteľa. Stretávali sme ho na chodbách fakulty a v triedach na hodinách psychológie. Bol naším učiteľom a zároveň prodekanom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. Natočili sme s ním videorozhovor, v ktorom sme mu položili zopár otázok.
Môžete si ho pozrieť prostredníctvom nižšie zobrazeného QR kódu.

Náš videorozhovor
Ako ho spustiť?
1. Stiahnite si aplikáciu, ktorá číta QR kódy (Obchod Play, AppStore)
2. Urobte snímku kódu pomocou tejto aplikácie
3. Spustite video.

borome

13

Duchovný život
Súčasná spoločnosť a Boh
Peter Manko
Foto: Archív autora
Človek je tvor spoločenský a rovnako ako na počiatku ľudstva, tak aj dnes žijeme spolu a značne
na seba vplývame. Máme zodpovednosť budovať Božie kráľovstvo medzi sebou už tu na zemi.
Alebo tá zodpovednosť budovať spoločnosť spočíva na osobnej, súkromnej prosperite?
Počiatky ľudskej spoločnosti

Č

o je spoločnosť? Prečo sme „nútení“ žiť
spolu ako jedna spoločnosť? Neviem,
či ste sa zamýšľali nad podobnými
otázkami, či naše spolunažívanie jestvuje len z
prírodného dôsledku ako istá symbióza, ktorú
vídame v prírode, napríklad svorka vlkov, ktorí
musia spolupracovať na získaní potravy, alebo či
má hlbší zmysel, ktorý presahuje prírodu? Isteže,
všade funguje symbióza a
harmónia prírody alebo istá
rovnováha.
Spolunažívanie
určitých živočíšnych druhov
je kľúčové pre ich prežitie
a získavanie potravy. No
my máme niečo, čím toto
prevyšujeme. Máme rozum,
slobodnú vôľu, sme schopní
lásky, lásku nielen prijímať,
ale aj rozdávať. Boh nám dal
prírodu a stvorené veci do rúk,
očakávajúc, aby sme ich riadili a starali sa o ne pre
jeho väčšiu slávu.
Chcem sa však zamerať na druhú časť
položenej otázky, či má naše spolunažívanie hlbší
zmysel ako len prírodný.„Nie je dobre byť človeku
samému“ (Gn 2, 18), povedal Boh, keď tvoril
prvého človeka. Napriek tomu, že stvoril všetku
poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, pokračuje
Boh, človek (Adam) nenašiel pomoc, ktorá by mu
bola podobná (porov. Gn 2, 20). Potom stvoril
Pán Boh ženu a priviedol ju k Adamovi. Už tu je
značné, že prírodu transcendujeme už našou
prirodzenosťou, vlastne tým, že sme ľudia. Je nám
vlastné mať rozum, slobodnú vôľu a byť schopný
lásky, a tak tieto zavŕšiť v spoločnosti. Toto je
možno prvý príklad, kde môžeme tvrdiť, že človek
je spoločenský nielen z prírodného hľadiska.
Jednoducho povedané, sme stvorení pre vyššie
veci a sme povolaní povýšiť ľudské spoločenstvo
do duchovných rozmerov.
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Ak sme schopní lásky, potom ako sa má naša
láska prejaviť ak nie v spoločenstve? Prijať jeden
druhého snáď nie je prejavom lásky? Starať sa
jeden o druhého nie je prejavom lásky? Láska, ktorú
rozdáme pre druhého, nás naplní viac ako láska
smerovaná na seba. Ak sme schopní slobodnej
vôle, potom ako sa má naša sloboda prejaviť ak
nie v spoločenstve? Nie je to prejav slobody, ak sa
rozhodnem nezištne pomôcť blízkemu, keď mám
na výber to neurobiť? Alebo načo by nám slúžil náš
rozum, ak by slúžil iba sebe?
Tu nehovorím o inštinkte,
ktorý majú aj zvieratá na
zachovanie svojho života
a nachádzanie potravy,
ale o inteligencii človeku
vlastnej. Naša ľudskosť
sa dokáže prejaviť iba v
spoločenstve, tak sme
stvorení jeden pre druhého,
druhý pre tretieho atď.
Takýmto spôsobom je celá
ľudská spoločnosť utkaná v jednu obrovskú sieť, v
jednote pre lásku a pre prejavenie našej ľudskosti.
Hodnoty človeka v spoločnosti
Načo by nám ako ľudstvu tá všetka prejavená
láska a ľudskosť slúžila, aký to má vlastne zmysel?
My ľudia sa rodíme a zomierame, sme náladoví,
meníme sa a častokrát si neceníme obety, ktoré
druhí prinášajú kvôli nám, pre naše dobro.
Vytvárajú sa krivdy, nepochopenia a naša ľudskosť
častokrát padne. Naše ambície byť veľkým
človekom, človekom cnosti a charakteru, mužom
slova a ženou lásky, sa často rozsypávajú. Naša
ľudskosť je krehká tak, ako krehké bývajú veci
nádherné, cenné a jedinečné, jemné a príťažlivé.
Častokrát sa v našej nepozornosti alebo necitlivosti
a možno aj v hrubosti našich rúk rozbije, čo vedie
k tomu, že sme z toho frustrovaní. Preto svojvoľne
zamieňame tieto hodnoty a vytvárame karikatúry

Duchovný život
hodnôt človeka a ľudskosti a ukazovateľmi týchto
hodnôt sa stali peniaze, majetok, postavenie a
moc. Tieto hodnoty sa už tak ľahko nerozbijú a
nezosypú, ba dokonca záležia od nás. My sme ich
tvorcami a tvorcami smerníc týchto hodnôt (aj
keď spotvorených). A keď ich postrádame, cítime
sa byť menej ľuďmi. Ten, kto má peniaze a moc, je
„akoby“ viac človekom. Zabúdame však, že nie my
sme tvorcami ľudskosti a nie my sami určujeme
hodnoty človeka, ktoré sú dané už od počiatku.
Sú zakorenené v našich srdciach, tzn. v samotnej
našej podstate. Ťažko je vysvetliť slovami útechu
pri objatí alebo radosť, ak vám niekto daruje
svoj úsmev, pocit uzdravenia a odľahčenia, ak
odpustíte svojim blízkym. Pravé ľudské hodnoty
a ani potrebu života v spoločnosti sme si sami
nevymysleli.
Kresťan
spoločnosti

v

Ľudskosť je a aj
bude pre nás krehká,
lebo spočíva najmä
v Bohu. Ak my ako
ľudia
vynecháme
duchovný
rozmer,
ten ktorý nás spája
s Bohom, môžeme
o pravé hodnoty
ľahko prísť. Preto je
pre nás nevyhnutné
mať spoločenstvo s
Bohom. Celý Boží zákon je postavený na týchto
dvoch pilieroch, ako nám Pán Ježiš hovorí: ,,Milovať
budeš Pána, svojho Boha celým svojím srdcom...,
milovať budeš blížneho svojho...“ (porov. Mt 22,
37 – 39). Je to vyjadrené aj v úžasnej symbolike
kríža, na ktorom dovŕšil Kristus svoju obetu z lásky
pre nás. Vertikálna časť kríža symbolizuje lásku
Boha k človeku a človeka k Bohu a horizontálne
ramená vyjadrujú lásku človeka k ľuďom. Tieto
dve línie sa krížia a stretávajú sa. Tak ako kríž
jestvuje prekrížením týchto dvoch línií, aj človek
je nasmerovaný na dve na seba závisiace línie
lásky. Láska k Bohu a láska k blízkemu – a tieto
sa nedajú od seba odlúčiť. Tak ako Kristus (pravý
Boh) konal obetu Boha Otca z nekonečnej lásky
k človeku, svojimi rukami vystretými na kríži
zároveň objímal (ako pravý človek) všetkých ľudí
v spoločenstve lásky.
Takto sme povolaní na budovanie spoločenstva
v láske, v spolupatričnosti, v akceptovaní sa. No

bolo by to všetko bezvýznamné, ak by sme z
toho vynechali Boha, ktorý vlastne stvoril človeka
a aj ľudské spoločenstvo. Ako nám otec biskup
Stolárik hovorieval: ,,Spoločnosť, ktorá zabudne
na Boha, sa podobá pavučine, ktorá má preťatú
nitku držiacu celú pavučinu na vetve. Samozrejme
padne.“
Cieľ našej spoločnosti
Súčasný chod sveta je charakteristický
rýchlym tempom. Z každej strany počúvame o
tom, ako byť úspešní, bohatí, šťastní. Vytvárajú sa
expandujúce firmy, ktoré nám majú zabezpečiť
úspech – úspech prestížny profilu nášho
„portfólia“. Je samozrejmosťou, že azda v každej
firme vám ako benefity ponúkajú kariérny rast, na
tom by možno nebolo nič zlé, len je otázne, akú
cenu si ten kariérny
rast
vyžaduje.
Sme
často
pod
nátlakom konzumnej
spoločnosti. Dovolím
si tvrdiť, že veľká
časť nášho zhonu je
orientovaná práve na
získanie tých pseudohodnôt
človeka.
„Ak nie si úspešný,
stratíš
sa.
Čím
luxusnejšie auto máš,
tým väčšiu budeš
mať
hodnotu...“.
Odmietam súhlasiť s tým, že toto sú hodnoty
spoločnosti, že na týchto podkladoch máme
budovať našu spoločnosť a našu rodinu. Ženieme
sa do boja za pominuteľné veci, no všetky tieto
nepravé hodnoty skôr či neskôr padnú, rozsypú sa
a pominú. Náš boj spočíva v získaní neporušiteľnej
„víťaznej koruny“. Tú víťaznú korunu v nebi
nezískame peniazmi, postavením ani žiadnou
pozemskou mocou. Ale ani ničnerobením alebo
zanedbávaním.
Narodili sme sa ako ľudia s hodnotou človeka,
so schopnosťou milovať druhých a budovať
spoločenstvo. Sme povolaní osláviť Boha v našom
živote a osláviť ho spolu s druhými. Sme povolaní
vyznávať Boha nielen svojimi perami, ale najmä
našimi skutkami. Skutkami ľudskosti, skutkami
lásky, odpúšťaním, vzájomným pochopením
a akceptovaním sa, tak povyšujúc spoločnosť,
navrátiť jej pôvodný zmysel, ktorý spočíva v Bohu.
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Duchovný život
Liturgia - „Božská komédia?“
Boris Byčánek
Foto: Boris Byčánek

V

poslednom čase sa objavujú mnohé
články a úvahy zamerané na liturgiu.
Niektoré na mňa zapôsobili a viedli ma
k zamysleniu, iné ma skôr zamrzeli svojou plytkosťou či prílišnou radikálnosťou, či už to bolo zo
strany tzv. tradicionalistickej, alebo modernistickej. Nemôžem sa zbaviť dojmu, že niekedy si berieme liturgiu
za rukojemníka. Skôr ako služba
Bohu sa dakedy javí ako bojisko, na ktorom prezentujeme
svoje názory a ukazujeme,
aký moderný či tradičný je
náš outfit. Ešte vždy však
platí: My nie sme Apolónovi, Kéfasovi či Pavlovi,
ale Kristovi a Kristus Boží.
Keď prichádzame na sv.
omšu, sme pozvaní ku
stolu, na ktorom sa sprítomňuje obeta Kalvárie.
Priestor, oblečenie, gestá,
spevy i posvätné ticho, to
všetko sú prostriedky – nie
ciele – ktoré nás majú „vytrhnúť“ z každodenných problémov a starostí a preniesť do
Božej prítomnosti. Sám Boh nás
pozýva a dovoľuje nám pristúpiť k
nemu, klaňať sa mu, chváliť ho, a skrze jeho slovo a Eucharistiu sa ním nechať
premieňať.
Stretnutie veriacich pri bohoslužbe nie je obyčajným stretnutím spolku včelárov. Je to stretnutie tých, ktorí sú Kristom pozvaní na hostinu, kde
je On sám hostiteľom i pokrmom. Sme jeden ľud,
ktorý má jedného Pána, preto nás liturgické slávenie zjednocuje v gestách i zvolaniach, aby ešte
väčšmi bola zvýraznená jednota poukazujúca na
tú v nebesiach. Dnes možno mnohým gestám nerozumieme, no nemyslím si, že je to problém týchto gest, skôr je to dôsledok dnešnej doby, ktorá
nie je nastavená na to, aby v symboloch videla
niečo viac, niečo metafyzické.
Často sme tlačení k tomu, aby sme boli rých-
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li, struční a pokiaľ je to možné, tak aj čo najmenej
nákladní, inak nám hrozí výmena za toho, kto tieto podmienky spĺňa. Avšak nie vždy táto filozofia
vedie k väčšej efektivite a kvalite. Táto mentalita
sa preniesla aj do náboženského života, do slávenia sv. omše, ktorá potrebuje svoj čas, aby
do nej mohol človek preniknúť a „nasať“ to Božie. Naša prítomnosť na bohoslužbe má byť radostná, nie maratónom či utrpením. Čas, ktorý
strávime s Bohom, nie je stratený, ale posvätený. Neobmedzujme Darcu času a skúsme
sa ním nechať vtiahnuť do
ducha liturgie, aby sa nám
On sám v liturgickom tichu
prihovoril a dotkol sa már
našich starostí a bolestí.
Ľudská prirodzenosť je
slabá a narušená hriechom,
navyše proti nám stojí Nepriateľ, ktorý je najľstivejší zo všetkých tvorov. A tento Nepriateľ nás bude vždy
odvádzať od prameňov, z ktorých môžeme čerpať posilu
pre naše putovanie do nebeského domova. Neprepadnime jeho
ľsti. Nenechajme sa ním naviesť na
prílišnú aktivitu, kde už niet miesta pre
modlitbu a liturgiu, ktorá je jej najväčším
prejavom. Naša láska a charita musí prameniť zo
sily modlitby a zároveň modlitba má svoje prirodzené vyústenie v skutkoch milosrdenstva.
Či je už sv. omša slávená v katedrále, alebo v
malej kaplnke, či je slávnostná, alebo tichá, vždy
je miestom, v ktorom sa nám ukazuje Boh a robí
sa nám prístupným, a to do tej miery, že ho môžeme prijať ako Pokrm večného života. Keď si toto
uvedomíme, musíme spolu s mýtnikom z evanjelia pokorne kľačať a biť sa do pŕs, volajúc: „Zmiluj
sa, Pane, nado mnou hriešnikom.“ Zoči-voči tejto
Božej veľkosti sme hnaní spolu s Dávidom spievať Pánovi na chválu, lebo jeho milosrdenstvo je
večné.

Duchovný život
Eucharistia ako modlitba
Maroš Varga
Foto: Ján Pčolinský, Internet
Dôležitou súčasťou v živote každého kresťana je modlitba. Túto vetu sme už určite všetci počuli mnohokrát. Katechizmus katolíckej cirkvi nám hovorí, že „modlitba je povznesenie duše k Bohu
alebo prosba k Bohu o vhodné dobrá“. V katolíckej cirkvi rozlišujeme rôzne druhy modlitby.

E

ucharistia je najvyššou modlitbou v živote kresťana, pretože je to čas, keď môžeme prežívať nebo na zemi, spolu so
všetkými svätými a nebeskými bytosťami. Modlitba má povznášať dušu k Bohu a my sme počas
Eucharistie pred živým Bohom. Taktiež je vrcholom kresťanského života. Eucharistia bola ustanovená večer pred umučením, preto je nazývaná aj
Pánova večera. Katechizmus katolíckej cirkvi o nej
píše:
„Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú
obetu svojho tela a svojej
krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým
nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej
smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť
milosrdenstva,
znak
jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa
napĺňa milosťou a dostávame
závdavok budúcej slávy.“
Počas Eucharistie všetky modlitby a všetko, čo
máme, kladieme na oltár a odovzdávame Bohu.
V Eucharistii obnovujeme svoju zmluvu s Otcom. Prijímame skrze ňu plnosť všetkých milostí.
Nič nám nemôže dať viac ako Eucharistia – živý
Kristus.
Nachádzame tu všetky formy modlitby – prosba, odprosenie, vďaka, chvála. Už samotný úvod

omše je vstupom do modlitby – vyznanie hriechov, oslava Boha (Gloria). Prosby veriacich, prinášanie obetných darov, premenenie – spojené s
prosbou premenenia vlastných životov a samotné sväté prijímanie ako prijímanie Boha do našich životov, sa možno nezdajú ako bežné modlitby vyjadrené slovami, no sú to modlitby spojené
s krokom priblíženia k Bohu.
Vo svätej omši máme okrem vyššie spomenutých
modlitieb aj modlitby slovne
vyjadrujúce podstatu sviatosti Eucharistie.
Prvou takouto modlitbou je Modlitba dňa,
ktorá je v úvode a v
tejto modlitbe je
vyjadrená hlavná
myšlienka omše.
Druhou je Eucharistická modlitba. Jej začiatok sa
mení podľa daného sviatku, nedele
atď... Nasleduje dialóg kňaza s veriacimi začínajúci slovami
,,Pán s vami“. Po ukončení dialógu sa spieva oslavná pieseň ,,Svätý, svätý“, ktorou oslavovali Ježiša,
keď vstupoval poslednýkrát pred svojím umučením do Jeruzalema. ,,Požehnaný, ktorý prichádza
v mene Pánovom, hosanna na výsostiach.“ Potom
si v rámci eucharistickej modlitby pripomíname
poslednú večeru. Tu nastáva vrchol svätej omše,
ktorý tajomným spôsobom sprítomňuje Krista.
Kňaz berie do rúk chlieb a slovami premenenia,
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Duchovný život
ktoré sú súčasťou eucharistickej modlitby, sa podstata chleba a vína tajomným spôsobom mení na
Telo a Krv. Tak, ako povedal Ježiš pri poslednej večeri: ,,Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás“
a ,,Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás“. Stará zmluva bola nahradená
novou, dokonalou, spečatenou Kristovou krvou.
Po premenení kňaz prednesie príhovory za Cirkev, prítomných, zosnulých, za ktorých môže byť
omša obetovaná. V tejto časti k nám hovorí sám
Ježiš v prvej osobe, preto tu možno najlepšie vnímať Jeho prítomnosť v osobe kňaza. Eucharistická modlitba končí záverečnou doxológiou: ,,Skr-

Láska leží na sene.
Veľký dar je daný tebe i mne:
Láska leží na sene!
Leží, drieme, očami sa na svet díva.
Občas zaplače a zazýva.
Je to dieťa nevinné a čisté.

Prišlo prežiariť tvoje dni hmlisté.
Kľačíš pred ním a v duchu sa pýtaš:
"Aj mne kúsok svojej lásky dáš?
Ako môže takú Lásku niekto ako ja
milovať?!
A čo pekné mu k nohám jeho mám
venovať?"

ze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš ty Bože Otče v
jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po
všetky veky vekov. Amen“.
Ďalšia modlitba, všetkým známa, je Modlitba
Pána. Táto modlitba vyjadruje akýsi súhrn Ježišovho učenia, vyznanie, že Boh je náš milujúci a
odpúšťajúci Otec, ktorý nás pozýva žiť jeho obnovené Božie kráľovstvo už tu na zemi, nielen na
omši, lebo tá by mala byť len vyvrcholením nášho
života s Bohom, ale v každodennom živote.
Záver omše pred požehnaním obsahuje Modlitbu po prijímaní, v ktorej kňaz v mene všetkých ďakuje za Eucharistiu a prosí, aby v nás Boh uchoval
čo sme prijali.

18 oromeo

Onemel si, slová sa ti stratili z jazyka.
Možno sa to všetko teba ani netýka.
Nemáš nič, len svoju biedu a hriech.
Z perí dávno vytratil sa ti smiech.
Nehodný si pristúpiť!

Martin Miškuf

Duchovný život
Sviatosti
Šimon Škvarko
Foto: Internet
Sviatosti sú neodlúčiteľnou súčasťou života každého kresťana. Sú prostriedkom lepšieho spojenia sa
s cirkvou a s Bohom. Ježiš ich ustanovil, aby sme skrze ne mohli prijímať nekonečné Božie milosti, ktoré sú potrebné pre náš každodenný život. Ja som vybral tri najzákladnejšie sviatosti.

P

rvou a najpotrebnejšou sviatosťou, bez
ktorej nie je možné prijať ostatné sviatosti, je sviatosť krstu. Tam sa vytvára prvé
stretnutie človeka s Bohom a s cirkvou. Každý človek sa po prijatí tejto sviatosti stáva plnohodnotným údom Kristovej cirkvi. Predobrazom sviatosti krstu sú vody potopy. Boh skrze vody potopy
zmyl všetky hriechy a zničil hriešne pokolenie. Pri
krste voda zmýva všetky hriechy krstenca, ktorý
sa stáva novým človekom. Tu sa môže niekto pozastaviť a povedať si, že krst stačí prijať pred smrťou a úplne čistý prídem do neba. Logicky to dáva
zmysel, ale nastáva tu problém spáchania ťažkého hriechu a to opovážlivého spoliehania sa na
Božie milosrdenstvo. Človek
sa po prijatí sviatosti krstu
stáva úplne očisteným pred
Bohom a začína svoju púť
na tejto zemi. Krst vtláča do
srdca každého pokrsteného
človeka nezmazateľný znak,
že patrí Kristovi. Cirkev nás
učí, že krst je nevyhnutne
potrebný pre našu spásu. Aj
sám Ježiš sa nechal pokrstiť
Jánom Krstiteľom a práve vtedy začal svoje verejné účinkovanie na tejto zemi.
Ďalšou zo sviatostí je sviatosť eucharistie. Skrze ňu si každodenne môžeme sprostredkovať živého Boha, ktorý je prítomný v hostii. Táto sviatosť nám umožňuje uvedomiť si prítomnosť Boha
medzi nami, a tak sa s ním hlbšie spojiť. Túto sviatosť ustanovil sám Ježiš pri poslednej večeri:„Toto
je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moja
krv, ktorá sa vylieva za vás. Toto robte na moju
pamiatku.“ Tieto slová sa hovoria pri každej svätej omši, keď sa premieňa chlieb a víno na telo a
krv Pána Ježiša. Nemení sa tvar a forma, ale mení
sa substancia, teda podstata. Táto sviatosť je akési občerstvenie a dodanie síl každému kresťanovi, aby mohol ďalej pracovať v Pánovej službe. Nejde až tak o fyzickú posilu, ale hlavne o tú duchov-

nú, lebo prijímame samého Krista a to nie len ako
nejaký obyčajný pokrm. Je to pokrm duchovný.
Kristus sa skrze premenenú hostiu a premenené
víno stane súčasťou nášho tela. V evanjeliu podľa
svätého Jána čítame: ,,Kto je moje telo a pije moju
krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný
deň“. Už tento text nám napovedá, aké dôležité
je časté prijímanie tela a krvi Kristovej. Ježiš nám
skrze túto sviatosť dáva to najlepšie, čo môže dať
– večný život.
Preto, aby sme mohli prijímať sviatosť eucharistie, je potrebná ešte jedna sviatosť – sviatosť
zmierenia. Je to sviatosť, pri ktorej sa nám skrze našu ľútosť a Božie milosrdenstvo odpúšťajú hriechy. Človek sa skrze
túto sviatosť stáva úplne čistým a oslobodeným od každého hriechu. Najdôležitejšími časťami spovede sú ľútosť
a vyznanie hriechov. Ľútosť
je akási bolesť duše nad spáchanými hriechmi spojená s
predsavzatím viac nehrešiť.
Vyznanie hriechov znamená
vyznanie všetkých hriechov,
ktoré človek zistí pri dôkladnom spytovaní svojho svedomia. My sme urazili, potupili a zarmútili nášho Boha a on nám skrze svoju nepochopiteľnú lásku chce odpustiť všetko a navždy zničiť
našu hriešnosť skrze túto sviatosť. Je to nezaslúžený dar od nášho milujúceho Boha, ktorý je kvôli tomu, aby sme boli očistení od hriechov, schopný urobiť všetko. Aj vydať na potupnú a ukrutnú
smrť svojho jednorodeného syna. Sám Pán Ježiš Kristus ustanovil túto sviatosť, keď povedal:
„Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy,
budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú mu
zadržané.“ Týmito slovami dal Ježiš moc vysluhovať túto sviatosť každému kňazovi. Z toho vyplýva, že ak chceme pristúpiť k tejto sviatosti, stačí
požiadať nejakého kňaza.
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Duchovný život
Kontemplatívna modlitba
Dávid Rodziňák
Foto: Internet

Cesta za prah všedností

Sú nám známe rozličné druhy modlitby a mnohé z nich aj praktizujeme v našom duchovnom živote. Každý si nachádza jedinečnú cestu k rozhovoru s Pánom, no poznáme aj typ modlitby, ktorým
bol poznačený život mnohých svätých a privádzal ich do úzkeho spojenia s Bohom, vďaka čomu
rástli v pripodobňovaní sa Kristovi? Touto modlitbou je takzvaná kontemplatívna modlitba.

P

ojem „kontemplácia“ pochádza z
latinského
slova „CONTEMPLATIO“,
ktoré sa skladá z dvoch slov (con =
s, templo = chrám, čo môžeme prekladať ako
„v zhode s chrámom“). Do slovenčiny tento
výraz prekladáme ako
pozeranie či nazeranie.
Ide o akési sústredenie sa
na pozorovanie spojené
s odtrhnutím sa od
ostatných vecí, ktoré nás
vyrušujú. Dá sa hovoriť o
nazeraní srdcom, ktoré je
oproti nazeraniu očami
obohatené, je skutočné,
posunuté za hranicu
všednej reality.
Kontemplácia je forma
modlitby srdcom, ktorá
nie je viazaná na slovné
vyjadrenia,
ale
len
na akési zotrvávanie
v Božej prítomnosti
a
uvedomovanie
si
jeho blízkosti. Sv. Ján
od Kríža ju nazýva
„mlčanlivou
láskou“.
Katechizmus Katolíckej
cirkvi sa k nej vyjadruje
takto: „Kontemplatívna
modlitba je pokorná a jednoduchá odovzdanosť
do láskyplnej vôle Otca v stále hlbšom spojení
s jeho milovaným Synom.“ Je to milosť, ktorú
získavame od Boha, milosť ktorej sa nemôžeme
naučiť pomocou istých techník. Sv. Jana de
Chantal povedala: „Najlepšou metódou pre
modlitbu srdcom je nemať nijakú metódu,
lebo k tejto modlitbe človek nedospeje svojou
šikovnosťou, ale pomocou milosti.“
Získať ju môžeme len ako dar, no musíme sa
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pre tento dar otvoriť, aby sme boli schopní ho
prijať. Práve preto je veľkou prekážkou v našom
duchovnom raste pokušiteľská predstava, že
svoj duchovný život môžeme pozdvihnúť jedine
vlastným úsilím. Svätci mali k tejto modlitbe
blízky vzťah a tvrdili, že
práve táto modlitba je
onou úzkou bránou do
nebeského kráľovstva,
cez ktorú k nám môžu
prúdiť Božie dary a
milosti.
Tomuto druhu modlitby
sa môže naučiť každý
bez rozdielu, dôležitý
je však postoj nášho
srdca. Každý je k tejto
modlitbe povolaný, ako
je aj každý povolaný k
svätosti. Naozaj každý
môže dosiahnuť hlboký
kontemplatívny
život.
Musíme
nadobudnúť
presvedčenie, že jedine
skrze Božiu milosť sú nám
dávané všetky dobrá a že
jedine v spoločenstve s
ním môžeme nachádzať
skutočné šťastie. Sv.
Terézia z Avily tvrdí: „Celá
stavba modlitby srdcom spočíva na pokore, teda
na presvedčení, že my sami nezmôžeme nič,
ale že Boh a jedine Boh môže v našom živote
vykonať každé dobro“. Tieto postoje si treba v
srdci uchovávať, prehlbovať. Len tak sa môžeme
posunúť na ceste duchovného rastu a osvojiť si
tento druh modlitby, ktorý bol taký milý mnohým
tým, ktorí nás už predišli do večnosti a sú našimi
orodovníkmi v dome Otca.

Duchovný život
Pokoj
Ján Pčolinský

H

ádam každý z Vás už kráčal po moste. Žiaden most nevisí len tak vo vzduchu, musí mať pevné piliere, ktoré ho
ukotvia pevne do zeme. Aj kresťanstvo stojí na pilieroch, je ich mnoho: sviatosti, pútnické miesta,
modlitba, ticho, milosrdenstvo... Jedným z takýchto pilierov je aj pokoj. Ale odkiaľ ten pokoj vychádza? Dá sa azda niekde kúpiť?
Tajomstvo Veľkej noci končí tým, že Ježiš prichádza k svojim učeníkom, ktorí v strachu čakali za zatvorenými dverami. Prvé slová, ktoré im Ježiš riekol boli „pokoj vám“. Ježiša môžeme chápať
ako ohlasovateľa, ale aj ako samotný zdroj pokoja.
Ako príklad, v ktorom by mohol najlepšie vyniknúť Kristus ako zdroj pokoja, ponúknem Ježišove utíšenie búrky na mori od evanjelistu Marka.
Učeníci sa plavia spoločne s Ježišom na loďke. Ježiš zaspal v zadnej časti lode. Obloha sa zatemnila
a strhla sa búrka. Učeníkov prepadol strach či panika. Pred očami mali vidinu vlastnej smrti v útrobách mora. Ako deti, ktoré sa boja tmy a utekajú k
rodičom, tak aj učeníci sa v čase búrky začali utiekať ku Kristovi. Nakoniec prebudili spiaceho Ježiša a ten pohrozil vetru a nastal pokoj.
Čo je azda potrebné, aby som aj ja mohol čerpať z toho Kristovho pokoja? To, čo urobili jeho
učeníci na loďke – nabrali odvahu a zobudili Ježiša.
A teraz ponúknem krátky príbeh o hľadaní pokoja. V jaskyni, ktorá sa nachádzala ďaleko za dedinou, vysoko v horách, býval starček. Niektorí ho
nazývali čudákom, pomätencom, iní múdrym mužom či mníchom. Bol to pustovník, ktorý sa v slobode rozhodol, že sa utiahne do samoty a tam
bude načúvať Bohu. Ľudia zo širokého okolia si ho
veľmi vážili a prichádzali k nemu po radu.
Jedného dňa do jaskyne vošiel či skôr vbehol
mladík. V jej rohu horel oheň. Plamene veselo tancovali a svojím tancom zohrievali hrniec s čajom,
ktorý bol zavesený nad ohňom. Pustovník zdvihol hlavu a očami pátral v tme jaskyne, čo vyruši-

lo jeho poludňajšiu meditáciu.
,,Poď ďalej, chlapče, čo ťa ku mne privádza? Určite si ustatý z dlhej cesty. Sadni si, ponúknem ťa
čajom, je výborný. Je v ňom sedmoro bylín, sám
som ich zbieral.“ Mladík si sadol ku ohňu a dlhú
chvíľu mlčky sedel a potom sa rozhovoril. Mal rád
jedno dievča a chcel si ju zobrať za ženu. No chcel
ísť aj do Ameriky zarobiť peniaze, ale túžil byť aj
vojakom tak, ako jeho otec a dedko. Bol zmätený a nevedel, čo si má vybrať. Pustovník ho pozorne vypočul. Zobral palicu a vybral ňou žeravý uhlík z pahreby. A kázal mladíkovi, aby ho chytil do
ruky. On sa naňho zarazene pozrel: ,,Veď je žeravý,
popálim sa.“ ,,Máš pravdu,“ riekol starec. ,,A teraz
choď domov a príď zajtra.“
Mladík plný sklamania odišiel. Čakal nejakú
radu a nie žeravé uhlíky. Cestou domov si zaumienil, že zajtra tam nepríde. Na druhý deň ho začala
mučiť vlastná zvedavosť. ,,Čo by mi asi tak ten starec povedal, keby som k nemu prišiel?“ hútal mladík. Nakoniec svoje rozhodnutie zmenil a pobral
sa cez les do jaskyne.
Starec ho privítal a zavolal ho bližšie k sebe.
Vedľa ohňa bol na zemi uhlík, ktorý včera vytiahol
z pahreby. ,,Nože chlapče, zodvihni ten uhlík, čo tu
leží od včera.“ Mladík ho zobral do ruky a sadol si
k pustovníkovi. ,,Včera si ho nemohol zobrať, lebo
bol žeravý, no teraz už vychladol. Tak aj ty, chlapče, si ako ten uhlík. Teraz si žeravý a vtedy sa ťažko
rozhoduje. Ak sa chceš správne rozhodnúť, musíš
vychladnúť, aby v tvojej duši nebol oheň, ale pokoj. „Ako získať ten pokoj?“ spýtal sa mladík pustovníka.„Modlitba, modlitba, modlitba,“ trikrát zopakoval pustovník.
Mladík ešte dlho diskutoval s pustovníkom
o tom, ako sa modliť. Ešte ho zopárkrát navštívil,
modlitba mu pomohla upokojiť svoju dušu. Skrze
modlitbu získal pokoj a nový vzťah – vzťah s Kristom. A nakoniec sa správne rozhodol, akou cestou kráčať...
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Počas leta

Příchovice

Dávid Buzogaň
Foto: Dávid Buzogaň

Příchovice je malá obec v bývalom sudetskom pásme, približne 20 km od mestečka Jablonec nad Nisou. Nachádza sa vo výške viac ako 800 m. n. m. Ešte pred 2. svetovou
vojnou mala obec o niečo viac ako 1000 obyvateľov. Vidno to aj na kapacite kostola, ktorého patrónom je sv. Vít – patrón mladých,
do ktorého sa zmestí približne 500 ľudí.
V súčasnosti v Příchoviciach žije okolo 30
ľudí. Takmer všetci pôvodní obyvatelia boli
Nemci a po 2. svetovej vojne ich Česi vysťahovali do Nemecka. Domy a chalupy plnia dnes skôr rekreačnú funkciu. Prostredie pripomína
lazy a je tu možnosť rôznych turistických prechádzok a v zime aj možnosť lyžovať.
Příchovice sú známe najmä medzi mladými, a to vďaka centru s názvom Křižovatka. Je to
nezisková organizácia so sídlom vo farskej budove, ktorá vznikla po revolúcii. Plní funkciu
miesta pre mladých ľudí, ktorí tu chcú načerpať nové duchovné sily, spoznať nových ľudí a
pod. Prečo? Uvediem príklad: Jeden chlapec mi raz vravel, že do 14 rokov si myslel, že neexistujú mladí veriaci, že iba on je veriaci, pretože vo farnosti nikoho iného mladého nebolo. Preto
sú tieto centrá v takmer každej diecéze pre mladých, aby tu mohli žiť a navzájom sa povzbudiť vo viere. V Čechách je totiž veľmi málo praktizujúcich katolíkov.
História vzniku tohto centra siaha až do časov normalizácie. V 70.-tych rokoch 20. storočia do Příchovic preložili komunisti kňaza Miroslava Šimáčka, ktorý pôsobil rok po kňazskej
vysviacke v Chebe, kde oslovil svojím životom i záujmom mnoho mladých ľudí. Keďže podľa komunistov mal zlý vplyv na mládež, presunuli ho do Příchovic, kde je ťažká prístupnosť,
kde bolo zopár starších ľudí, prevažne nemeckej národnosti, s cieľom zamedzenia kontaktu s
mladými. Tí však aj napriek ťažko dostupnému prostrediu za ním chodievali potajme, a tak sa
rozšíril pojem Příchovice medzi mladými nielen ako obec, ale aj ako miesto, kde môžu spolu
tráviť čas, čas s Bohom, ktorý je v každom z nás prítomný.
Fungovanie centra má v súčasnosti na starosti kňaz našej Košickej arcidiecézy, Jozef Kadlic, pôvodom zo Strážskeho, ktorý v Příchoviciach pôsobí už 6. rok a bol tu aj na pastoračnej
praxi ešte ako bohoslovec. Zároveň ako farár spravuje túto obec spolu s ďalšími dvoma obcami. Na túto prax tu dodnes z nášho seminára chodia bohoslovci, aby tu okrem iného nabrali
aj mnohé skúsenosti v práci s mládežou.
Centrum funguje tak, že na prácu s mladými sú v ňom tzv.„tímaci“, ktorí sú v tomto centre
spravidla rok a bývajú v ňom. Do tohto tímu je zaradený aj bohoslovec. Úlohy tímaka sú, aby
bol v prvom rade v každom čase k dispozícii ľuďom, ktorí prídu, aby mali pocit prijatia. Neraz
toto centrum navštívia aj neveriaci, ktorí sem prídu na odporúčanie rovesníkov a chcú si
overiť skúsenosti kamarátov, chcú nájsť možno zmysel života. Centrum Křižovatka funguje
spôsobom, že mladí môžu prísť hocikedy, aj o polnoci, nemusia sa hlásiť, môžu zostať ako
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dlho chcú a nemusia zaplatiť vôbec nič.
Ja som však v tomto centre nebol na pastoračnom ročníku, ale na pracovnej stáži Erazmus+
cez letné prázdniny. Vtedy je tu totiž prítomných najviac mladých. Spoznal som skvelých ľudí,
ktorí mi boli mnohokrát vzorom vo viere a v čnostiach a mnoho som sa tu naučil. Spolu so mnou
do Příchovic prišiel aj bohoslovec Dominik Adamčík, ktorý tam bol poslaný na pastoračný ročník, čiže tento rok tam pôsobí. Aj touto cestou mu chcem popriať, aby sa mu darilo v službe mladým, a to isté prajem aj o. Jozefovi a všetkým tímakom. Zároveň im vyslovujem veľké DĚKUJI za
prijatie a možnosť tvoriť spolu s nimi spoločenstvo.

Taliansko

Dávid Rodziňák
Foto: Archív autora

Dva mesiace počas prázdnin som mal
možnosť prežiť leto v jednej z obľúbených
krajín slovenských dovolenkárov, v Taliansku. Avšak moje „prázdniny“ boli odlišné
od iných bežných dovoleniek, lebo som ich
strávil v dvoch farnostiach v Ríme a istý čas
som býval aj v jednej farnosti v Miláne. Bola
to možnosť spoznať miestnu cirkev, oboznámiť sa s odlišnou kultúrou, naučiť sa jazyk, no najmä prehĺbiť si vzťah s Ježišom
a aj spoznať lepšie sám seba. A tak som sa
rozhodol využiť ju.
Moja skúsenosť sa začala odletom z letiska v Budapešti a po pristátí v Ríme som sa
ocitol v „inom“ svete. Tak známom a predsa mne neznámom. Nasledoval presun do farnosti na
periférii Ríma, kde som pôsobil. V letných mesiacoch je mesto Rím do veľkej miery vyľudnené,
keďže drvivá väčšina domácich tento čas trávi na dovolenkách, a tak som čas venoval najmä
modlitbe a štúdiu talianskeho jazyka, nakoľko som ho po príchode takmer vôbec neovládal. Po
necelých dvoch týždňoch som odišiel do farnosti v Miláne, kde bol v tom čase aj môj starší spolubrat Michal Lacko.
V Miláne bola situácia diametrálne odlišná. Prišiel som do farnosti, kde prebiehal už
piaty týždeň „prímestského tábora“, a tak som mal možnosť tráviť celé dni s mladými a deťmi. Večery som opäť venoval štúdiu jazyka. Táto skúsenosť ma skutočne v mnohom obohatila.
Nadviazal som nové priateľstvá, spoznal nové miesta, dostal sa do styku s iným fungovaním farnosti, ako ho bežne poznáme z našich domovov, a najmä som si mohol prehĺbiť vzťah s Kristom.
Po tomto období sa mi nečakane naskytla príležitosť odísť spolu s mladými z Milána na SDM do
Krakova, a tak som neváhal a využil ju.
Boli to moje prvé SDM, na ktorých som sa zúčastnil, a keďže prišli nečakane, prežil
som ich o to intenzívnejšie. Odniesol som si z nich množstvo pekných humorných zážitkov, na
ktoré iste budem dlho spomínať, no aj takých, ktoré sa dotkli môjho vnútra. V tejto súvislosti
som vnímal prítomnosť Božieho pôsobenia, lebo pôvodne som sa na SDM zúčastniť nemal, čo
mi bolo ľúto, no hore to chceli inak...
Po dvoch dňoch od návratu do Milána som sa odobral späť do Ríma, avšak do inej farnosti ako prvýkrát. Tentoraz to bola farnosť blízko historického centra Ríma, a tak som tento čas
okrem štúdia venoval aj spoznávaniu samotného mesta, v ktorom som predtým bol len ako turista. Tu som spoznal aj Mons. Leonarda Sapienzu, vďaka ktorému som si na generálnej audien
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cii mohol osobne podať ruku s pápežom Františkom a prehodiť zopár slov. Aj tento zážitok
sa radí medzi jeden z tých nezabudnuteľných.
Moje letné prázdniny sa niesli v úplne inom duchu, ako som si pôvodne predstavoval,
no to by ma nemalo prekvapiť. Veď vo sv. Písme nachádzame jasnú odpoveď od Pána na všetky
naše plány: „Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty – hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.“ (Iz 55, 8-9)

Letný tábor Tymian

Ján Pčolinský
Foto: Ján Pčolinský

Všetko to začalo neďaleko Liptovského Mikuláša, kde sa zišli miništranti z celého Slovenska na 19.
ročníku miništrantského tábora
Tymián. Bola to moja prvá skúsenosť na tomto tábore. Zo začiatku som musel bojovať s nedostatkom spánku či menami chalanov,
ktoré bolo nutné si zapamätať.
Zvláštnou kategóriou bola služba nás diakonov (každá skupina
chlapcov mala jedného diakona),
ktorá bola náročná, lebo sa odohrávala na pozadí prenasledovania kresťanov. Ale poďme pekne poporiadku.
Tábor sa niesol v téme prvotnej cirkvi. Preniesli sme sa do doby tesne po Kristovi, keď
sa začala formovať prvotná kresťanská obec. Kresťania sa začali zoskupovať do malých spoločenstiev, no museli čeliť prenasledovaniu cisára. Cisár nútil kresťanov, aby obetovali štátnym božstvám, a tak zapreli vieru v Ježiša Krista. Ak tak chlapci chytení cisárovými vojakmi neurobili, boli
kruto mučení. Úlohou diakonov bolo oboznámiť chlapcov s kresťanstvom, skutkami milosrdenstva a pripravovať ich na prijatie krstu. Nato, aby chlapec mohol prijať krst, musel splniť niekoľko
úloh, napríklad naučiť sa nejakú modlitbu naspamäť alebo poslúžiť svojim kamarátom v tábore
skutkami milosrdenstva.
Chalani, ktorí prijali krst, sa mohli tajne stretávať s pápežom pri lámaní chleba. Bolo to náročné,
lebo cisárovi vojaci striehli všade. Stačilo vymeniť farbu táborovej vlajky a pokoj v tábore sa zmenil na prenasledovanie kresťanov.
V mysli mi ostal jeden z krstov, ktorý sa odohral v netradičnom čase. Všetci chalani tvrdo spali, my diakoni sme ich o pol štvrtej ráno začali budiť. V tichu, aby sme zvyšok tábora nezobudili, sme sa pobrali do lesa, kde nás čakal pápež. Ten pokrstil chalanov a dal im pečať. Tú museli na
znak toho, že sú kresťania, nosiť zavesenú na krku. Tábor dávno skončil, no získané priateľstvá trvajú dodnes.
Každého Boh povoláva do osobitnej služby v Cirkvi. Byť miništrantom je jedna z takýchto výsostných služieb. Stáť pri oltári, blízko Boha a nechať sa ním premieňať v lepšieho chlapca. Vďaka
chalani, za vašu službu pri oltári.
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V seminári bolo rušno
Miloš Jaklovský
Foto: archív bohoslovcov

Miništrantská univerzita

Školský rok sa skončil a všetci bohoslovci sa zbalili a šli domov užívať si letné prázdniny.
Seminár ostal skoro prázdny, no nie počas celých prázdnin. Jeden týždeň tu bolo nečakane rušno.
Pýtate sa prečo?

P

íše sa 11. júl a priestory seminára začínajú praskať vo švíkoch. Čo to je? Čo sa
deje? Začalo sa schádzať 40 odvážnych
Kristových rytierov. Priestory seminára zaplnili 40
miništranti z našej diecézy, ktorí sem prišli načerpať niečo nové. Niečo, čo možno doposiaľ nemali kde načerpať. Zišli sme sa sem na 2. ročníku Miništrantskej univerzity. Pýtate sa, prečo idú chalani ešte aj v lete na univerzitu? Azda nemajú dosť
školy počas celého roka? Táto univerzita sa klasickej škole vôbec nepodobala.
Túto univerzitu sme odštartovali spoločne v pondelok svätou omšou o 16.30 v našom
seminárnom kostole, počas ktorej sme sa niektorí prvýkrát videli a premýšľali, kto odkiaľ asi môže
byť. Posilnení Eucharistiou na duchu naše kroky
smerovali do jedálne, aby sme posilnili aj svoje
telo. Po tomto obohatení nasledovalo privítanie
všetkých účastníkov otcom rektorom Štefanom
Novotným a neodkladne nám všetkým boli predstavené pravidlá, bez ktorých by nám tu bolo veľmi ťažko. Rozdelili sme sa do skupiniek, zoznámili
sme sa a spoločne sme sa mohli vrhnúť do dní plných zábavy, kamarátstiev, hier a mnoho iného.
V utorok sa náš deň niesol v duchu podobenstva o márnotratnom synovi. Toto podobenstvo sme si priblížili už hneď na začiatku dňa,
a to v rannej modlitbe, keď sme poukázali na hodnoty a nosné body tohto podobenstva. Po hygiene a raňajkách sme sa spoločne stretli v jedálni,
aby sme sa dozvedeli, čo sa bude diať. Márnotratný syn bol po odchode z domova a po premárnení všetkého, čo mal, nútený pracovať. Podobne
aj my sme po príchode do seminára nemali všetko to, čo doma, a tak sme boli nútení tiež pracovať. No mali sme to omnoho ľahšie, nakoľko sme
všetko nepremárnili. Šli sme do centra mesta, aby
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sme tam uplatnili svoje pracovné zručnosti. Dostali sme zoznam asi dvadsiatich úloh, ktoré bolo
potrebné splniť. Tieto úlohy nás prinútili prejsť
celé centrum mesta, pričom sme sa dostali aj na
vežu katedrály, kde sme rátali schody. Naše kroky
putovali aj do Rákociho krypty, na Alžbetinu ulicu,
na zastávku Námestie osloboditeľov a na mnohé ďalšie lukratívne miesta v centre mesta. Keďže
sme boli veľmi šikovní, tak v priestoroch seminára
nás čakala ešte jedna aktivita, počas ktorej sme už
začali naše hľadanie cesty domov ako v podobenstve. Táto úloha spočívala v tom, že bolo potrebné
nájsť bohoslovcov a priradiť im správnu prezývku
zo zoznamu. A takto sme začali naše blúdenie domov a prišli sme na nové prezývky, ktorými sa bohoslovci oslovujú. Neskôr nám aj vysvetlili, prečo
ich ostatní takto volajú.
Po chutnom obede a menšej sieste sme
pokračovali v blúdení, aby sme čím skôr našli cieľ
našej cesty, a to Domov. Za rôzne náročnejšie aj
menej náročné úlohy sme získali kúsok mapy. Keď
sme spojili dokopy všetkých 15 kúskov mapy, našli sme náš cieľ. Šli sme sa prezliecť do seminára,
aby sme do cieľa prišli primerane oblečení a spoločne sme v tomto našom cieli boli účastní na
svätej omši, ktorú celebroval emeritný otec arcibiskup Alojz Tkáč. Tento náš cieľ bol Dóm svätej
Alžbety. Aj márnotratný syn našiel cestu domov,
kde ho otec privítal s otvorenou náručou. Podobne sme aj my našli cestu domov – cestu k nášmu
Nebeskému Otcovi, ktorý nás stále víta s otvorenou náručou.
Streda bola novou výzvou ísť vpred. Spoločne sme sa venovali podobenstvu o milosrdnom samaritánovi, ktorý neváhal pomôcť človeku
v núdzi. Táto záchranná akcia začala hneď ráno, a
to kurzom prvej pomoci. Tento kurz nám mal pri-
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blížiť potreby raneného a to, ako mu čo najrýchlejšie zabezpečiť potrebnú pomoc. Podobne ako samaritán, aj my sme sa vydali na púť z „Jeruzalema
do Jericha“. Vlakom sme sa dopravili do Ruskova
a naša púť mohla začať. Na púť sa však treba dôkladne pripraviť a ani v tomto sme neotáľali. Začali sme modlitbou a zbalením si niečoho pod zub.
T á t o
cesta
bola náročná,
pretože
sme sa
postupne zoznamovali so
všetkými osobami v
podobenstve,
a to aj s
kňazom
a levitom. Až nakoniec sme sa mali zachovať ako
milosrdní samaritáni a pomôcť ranému na ceste. Hneď sme uplatnili naše vedomosti z ranného
kurzu. Aby sme nezabudli na naše telá, tak nás už
čakali opečené klobásky, na ktorých sme si neuveriteľne pochutili. Na návrat do seminára sme sa
všetci tešili, lebo sme už boli unavení.
Štvrtok bol obzvlášť náročným dňom.
Naším sprievodcom bolo podobenstvo o talentoch, a teda aj my sme mali preukázať svoje talenty. Správny miništrant by mal vedieť, čo sa počas
svätej omše koná na oltári, aké „náradie“ sa používa, kedy a čo nasleduje za sebou. Aj my sme si
precvičovali naše miništrantské zručnosti a prešli sme si všetkým, čo by miništrant mal ovládať
počas služby pri oltári. Aby sme aj hneď uplatnili
svoje znalosti, zúčastnili sme sa svätej omše v jezuitskom kostole v Košiciach. Po posilnení ducha
nasledoval obed a siesta. Neoddeliteľnou súčasťou miništrantského života je aj futbal. Jednotlivé skupinky a aj jednotlivci mohli ukázať, akým talentom oplývajú.
Ani sme sa nenazdali a bol piatok a náš

odchod domov hneď za dverami. Posledné spoločné chvíle sme strávili v Kaplnke sv. Michala s otcom
arcibiskupom Bernardom Boberom, ktorý nám
odslúžil svätú omšu. Hneď po nej nás pozval do
priestorov arcibiskupského úradu, kde nám ukázal
svoju kanceláriu a mnoho ďalšieho. Ešte spoločná
fotka a náš výlet bol zavŕšený. Všetci sme ešte netrpezlivo čakali na
vyhodnotenie cel é h o
tábora.
Vyhlásili sme
n a j lepšiu
s k u pinku
a oceneniu
sa nevyhli ani tí, ktorí počas týždňa preukázali neobyčajné skutky. Čas sa naplnil a my sme mohli odísť
s úsmevmi na tvárach domov k našim blízkym.
Zabudli sme na niečo? Nie. A čo modlitba? Modlitba nás sprevádzala každý deň. Lebo
ako ryba potrebuje vodu k svojmu životu, tak aj
my potrebujeme modlitbu k tomu nášmu a zvlášť
miništranti, služobníci oltára. Spoločne sme sa
každý deň zúčastňovali na svätej omši. Nechýbala
ani ranná či večerná modlitba a adorácia.
A na záver by som sa chcel poďakovať všetkým odvážnym chalanom, ktorí sa nebáli
vstúpiť do priestorov seminára s obavou, že tu už
ostanú (a budú z nich bohoslovci :)). Vďaka chalani za čas, ktorí ste tu strávili, lebo ani jeden bohoslovec nezabudne na tieto chvíle, ktoré nás duchovne obohatili. A vás, ktorí ste zmeškali náš druhý ročník Miništrantskej univerzity, už teraz pozývam na tretí, ktorý sa bude konať v lete 2017. Bližšie informácie sa objavia v priebehu roka na našej
stránke, ako aj fotky z tohto ročníka. Už teraz sa tešíme na opätovné stretnutie s vami.
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Nové tváre
zozbieral: Šimmon

Chrzaser
Foto: Ján Pčolinský

Aj tento rok pribudli v našom seminári nové tváre. Do prvého ročníka nastúpili piati
mladí muži, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša Krista. Kuriozitou je, že traja z týchto
prvákov navštevovali tú istú strednú školu, Gymnázium sv. Moniky v Prešove. Chceli by
sme vám ich predstaviť, a preto sme im položili zopár otázok.

František Hermanovský - 19 r.
Lúčka (farnosť Kračúnovce)

1. Čomu si sa venoval pred vstupom do
seminára?
Keďže mám iba 19 rokov, veľa som toho
ešte nestihol. Navštevoval som prvý
stupeň základnej školy v mojej rodnej
obci Lúčka a pokračoval na druhom
stupni na ZŠ v Kračúnovciach. Strednú
školu som navštevoval v Prešove,
konkrétne Gymnázium sv. Moniky. Táto
škola je známa aj tým, že je veľmi bohatá
na duchovné povolania (viď náš ročník :)).
Popri štúdiu som sa zapájal do života vo
farnosti. V Lúčke som od druhého ročníka
základnej školy miništroval a posledných
niekoľko rokov som vykonával službu
kostolníka.

2. Aká bola tvoja motivácia vstúpiť do
seminára?
Bez výchovy mojich rodičov by to určite
nešlo, keďže oni a aj moji starí rodičia
ma vychovávali v duchu kresťanskej lásky, a tak mi odovzdali dar viery, ktorý oni predtým
získali od svojich rodičov a tí od svojich rodičov. Tu by som chcel pripomenúť, aká dôležitá
je výchova a rodina. V mojom prípade ma výrazne ovplyvnil aj môj strýko, ktorý je kňaz a
svojím príkladom mi ukázal, aké je potrebné povolanie kňaza a aj to, že ľudia potrebujú v
dnešnej dobe prívetivých a pracovitých kňazov. A moja hlavná motivácia? Žiť život s Pánom
a to čo mi dal – všetky milosti, talenty a schopnosti – využiť v prospech iných, aby ľudia,
ktorých stretnem, chceli kresťanstvo nielen vyznávať, ale aj žiť.
3. Aké sú tvoje dojmy, zážitky, skúsenosti a postrehy po prvých mesiacoch v seminári?
Zatiaľ veľmi pozitívne. Bál som sa, že si budem ťažko zvykať, ale veľmi rýchlo som nabehol
na denný program. Veľmi sa mi páčilo privítanie nás prvákov od starších spolubratov, ktorí
nás ihneď „zasvätili“ do života v seminári a vysvetlili nám, ako tu všetko funguje. Predstavení
na mňa taktiež zapôsobili svojou otvorenosťou a priateľským prístupom. Spĺňa to moje
očakávania.
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Filip Hrabčák - 20 r.
Prešov - Solivar
1. Čomu si sa venoval pred vstupom do
seminára?
To je dosť obšírna otázka. Snažil som sa
venovať svoj čas a sily iným ľuďom, či už
ako vedúci skautského oddielu, miništrant
vo farnosti, alebo na strednej škole, kde
som niekedy pomáhal pri školských
akciách alebo v saleziánskom oratóriu,
kde som taktiež priložil ruku ku nejakej
aktivite či akcii. V súkromí som veľmi rád
čítal knihy, venoval sa turistike, počúval
hudbu a trávil čas s priateľmi a rodinou.
2. Aká bola tvoja motivácia vstúpiť do seminára?
Nasledovať Ježiša Krista a s láskou slúžiť Bohu aj ľudom.
3. Aké sú Tvoje dojmy, zážitky, skúsenosti a postrehy po prvých mesiacoch v seminári?
Žiť v seminári je krásne, ale aj náročné. Na niektoré veci si človek musí zvyknúť, napríklad na
harmonogram, seminárny poriadok alebo povinnosti, ktoré má. S inými vecami sa však musí
zmieriť (neľahké štúdium). Rovnako je výzvou živé a dennodenné spoločenstvo 40 bohoslovcov.
Na druhej, väčšej strane, sú však benefity ako intenzívny duchovný život, formácia zo strany
predstavených, bratia, ktorí vás dokážu potešiť a posilniť v mnohých situáciách, kedykoľvek
prístupná kaplnka, kontakt s otcami biskupmi, možnosť apoštolátu a samozrejme voľný čas.

Tomáš Kovalčík - 24 r.
Giraltovce
1. Čomu si sa venoval pred vstupom do
seminára?
Pred seminárom som študoval na
Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku. Vybral som si odbor učiteľstvo
matematiky a náboženskej výchovy. Nebol
to pre mňa ten najšťastnejší výber. Takže pred
seminárom som už zažil, čo je to vysokoškolský
život. Preto to teraz pre mňa nie je nič nové. Vo svojom
voľnom čase som sa venoval cyklistike, ale to skôr len
rekreačne. Taktiež som účinkoval v ochotníckom divadle v
Prešove, ktoré bolo pre mňa veľmi obohacujúce, pretože sme
svojimi vystúpeniami mohli ľuďom robiť radosť.
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2. Aká bola tvoja motivácia vstúpiť do seminára?
Pre vstup do seminára som sa nerozhodol na základe nejakej konkrétnej udalosti. Moje rozhodnutie
bolo skôr výsledkom viacročného uvažovania nad túžbou stať sa kňazom. Ku konečnému rozhodnutiu
mi pomohli rôzne životné udalosti a okolnosti, ktoré boli pre mňa malými znameniami pri rozlišovaní
povolania. Ale aj tak tou najzákladnejšou motiváciou vstúpiť do seminára bola samotná túžba stať sa
kňazom a výnimočnejším spôsobom patriť Bohu.
3. Aké sú tvoje dojmy, zážitky, skúsenosti a postrehy po prvých mesiacoch v seminári?
Prvé dni, týždne či mesiace v seminári boli pre mňa v niektorých veciach nové, prekvapujúce, ale aj
obohacujúce. Zažil som tu prijatie a rodinnosť. Páčilo sa mi, že starší spolubratia a najmä náš prvácky
duktor a viceduktori sa nám venovali a pomáhali nám začleniť sa do života a chodu seminára. Tu v
seminári mám dostatok času na seba, na poznávanie seba samého, na modlitbu a v neposlednej
miere na Boha, čo je super. Môžem povedať, že prvé mesiace v seminári sú vo väčšej miere mesiace
spokojnosti.

Ján Kurimský - 19 r.
Prešov - Solivar
1. Čomu si sa venoval pred vstupom do
seminára?
Pred vstupom do seminára som študoval
na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove a venoval
som sa svojim záľubám, medzi ktoré patrili:
hra na organe a občas aj na husliach,
počítanie rôznych príkladov a zúčastňovanie
sa matematických súťaží a mnohé ďalšie
aktivity a činnosti.
2. Aká bola tvoja motivácia vstúpiť do seminára?
Keďže som počul Božie volanie ku kňazstvu vo svojom vnútri a toto volanie sa časom vo mne
utvrdzovalo, rozhodol som sa naňho odpovedať. Po prijatí (a ďalšom utvrdzovaní sa v povolaní) už nič
nebránilo môjmu vstupu.
3. Aké sú Tvoje dojmy, zážitky, skúsenosti a postrehy po prvých mesiacoch v seminári?
Zatiaľ sa mi v seminári páči, hoci je tu dosť odlišný spôsob života. Za tieto dva mesiace som zažil v
seminári veľa pekných chvíľ. Som naozaj vďačný starším spolubratom za to, že nás prijali a pomáhajú
nám si tu zvyknúť.
1. Čomu si sa venoval pred vstupom do
Šimon Škvarko - 18 r.
seminára?
Pred vstupom do seminára som študoval na
Močidľany (farnosť Jarovnice)
osemročnom Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove.
Popri škole som sa venoval cyklistike a divadlu. Som
členom cykloklubu IRIS, ktorý funguje pod záštitou ACM v Prešove. Chodili sme na rôzne pútnické
miesta ako Šaštín, Rím, Levoča a podobne. Keďže v zime sa na bicykel veľmi nedá ísť, hľadali sme
nejakú aktivitu, aby sme sa nenudili, a tak vzniklo ochotnícke divadlo, do ktorého od začiatku patrím.
Hlavným iniciátorom tohto projektu je Jozef Mrúz, kaplán ACM.
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2. Aká bola tvoja motivácia vstúpiť do
seminára?
Myšlienka podania prihlášky do seminára sa
objavila už v detstve. Nebral som ju nejako
vážne, ale vždy tam bola. Čím som bol starší,
tým viac som sa ňou zaoberal až to dospelo k
tomuto rozhodnutiu. Najväčšou motiváciou je
pre mňa pohlaď na tých šťastných ľudí, ktorí
vychádzajú zo spovednice, kde skrze kňaza
zažili odpustenie a zmierenie s Bohom. Chcem,
aby sa aj skrze mňa táto milosť dostávala k
ľudom. Rovnako ma strašne baví akýmkoľvek
spôsobom pomáhať, či už ako dobrovoľník na
rôznych akciách, alebo len tak nezištne.
3. Aké sú tvoje zážitky, postrehy, dojmy,
skúsenosti po prvých mesiacoch v seminári?
Život v seminári je úplne niečo iné než na čo som bol zvyknutý doma. Všetko má svoj poriadok a
všetko svoj čas. A práve to sa mi páči. Odrazu mám na všetko čas a všetko stíham. V seminári sme
ako jedna veľká rodina, ktorá drží spolu. Smelo môžem povedať, že si tu už zvykám.
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Medzi vami
František Bujňák
Foto: Ján pčolinský
V dňoch 21. 10. – 23. 10. sme sa my druháci vybrali na víkendový výlet do krásnej dedinky Dubovica, kde sme boli od prvej chvíle veľmi srdečne prijatí. Využili sme tak možnosť stráviť raz za semester víkend mimo seminára. Tento čas je zameraný na budovanie bratských vzťahov, prehlbovanie vzťahov s predstaveným, prezentáciu seminára v arcidiecéze, no hlavne slúži na oddych tela a
duše.

V

piatok podvečer po príchode do domu,
v ktorom sme boli ubytovaní, sme sa zúčastnili na večernej sv. omši. Po nej sme
sa stretli s mladými v miestnom pastoračnom
centre, kde sme sa krátko navzájom predstavili.
Hlad je „zlý“ pán, a preto sme s veľkou radosťou
prijali pozvanie pána farára na večeru, ktorá bola
okrem príjemného posedenia s miestnym p. farárom Milanom Tomkom vyvrcholením prijatia vo
farnosti. Sme veľmi vďační za otvorené srdce otca
Milana a za jeho otcovské zdieľanie, vďaka ktorému sme sa dozvedeli niečo viac o farskej pastorácii. Po príchode na ,,veľvyslanectvo“ (domorodý názov domu, kde sme boli ubytovaní) sme pokračovali v družných rozhovoroch. Potom sme sa
úmerne veku rozišli do chladných postelí (kachľová pec síce hriala, no prvú noc trošku nestíhala).
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Náš pôvodný sobotný plán, ísť na túru, zhasol
veľmi rýchlo, keďže už v piatok nám domáci povedali, že v sobotu bude určite liať. Po sobotnej
rannej sv. omši a výborných raňajkách na fare sa
opäť prejavila veľká starostlivosť miestnych veriacich na čele s pánom farárom a pánom starostom.
Namiesto turistických vibramov sme si obuli topánky na bowling a kolky padali jedna za druhou
(alebo ani jedna :)). Prišiel čas obeda a náš plá-

Výlet
novaný kotlíkový guľáš (povedali sme si, že si ho
uvaríme sami) bol ešte len vo forme delenej stravy. No z núdze nás zachraňoval náš spolubrat, šéfkuchár Karol a jeho dvaja pomocníci, ktorí sa expresne pustili do varenia nášho neskoršieho, ale
o to chutnejšieho obeda. Samozrejme, bol výborný. V poobedňajších hodinách sa mraky roztrhali
a tí aktívnejší si predsa obuli turistické topánky s
cieľom spoznať blízke okolie Dubovice. Večer sme
opäť strávili s mladými. Zahrali sme sa na pápeža
(nebojte sa, schizma nehrozí :)) a svoju fantáziu a
tvorivosť sme si precvičili pri Activitách. Na veľvyslanectvo sme sa vrátili všetci poriadne unavení,
veď sme mali z čoho. Preto sme hľadali čo najkratšiu cestu do postele. Vedeli sme, že v nedeľu nás
čaká ešte bohatý program.
Pred rannou sv. omšou sa Karol predmodlieval
sv. ruženec. Na konci prvej svätej omše, ktorú celebroval špirituál P. Ceľuch, sme sa veriacim krátko predstavili a dvaja z nás sa podelili aj so svojou
cestou k povolaniu. Potom sme sa veľmi ochotne
presunuli na faru, kde na nás čakali výborné raňajky. Nasledovala druhá bohoslužba, počas ktorej
sme sa podobne pozdieľali o tom, ako Pán pôsobí v našich životoch a ako si povoláva robotníkov
na svoju žatvu. Čas bežal veľmi rýchlo a my sme sa
utekali pobaliť a poupratovať veľvyslanectvo. Pri
sviatočnom nedeľnom obede sme mali veľa dôvodov na radosť. Vďaka výbornému obedu, opäť

borome

33

