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M ilí čitatelia, 
 
 
do rúk sa vám dostáva „nová“ 
Brázda – časopis bohoslovcov 
Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka. Nová formátom, keďže 
sme prešli na praktickejší rozmer, 
i nová obsahom. Prinášame vám 
niekoľko tém, ako Príhovor, Osob-
nosti histórie, Z liturgie, Rozhovor, či Aktuality z nášho seminára.   
 
Námetom pre toto číslo bol pre nás mesiac október ako čas intenzívnejšej 
modlitby posvätného ruženca i niekoľko po sebe nasledujúcich sviatkov Panny 
Márie. Osobitne je to slávnosť Všetkých svätých, spomedzi ktorých najviac 
vyniká Panna Mária. „Ona je svätejšia ako cherubíni a serafíni, istotne dostalo 
sa jej väčšej slávy ako ostatným svätým, pretože je „milostiplná“, Rodička Bo-
žia, a pretože nám dala svojím šťastným pôrodom Vykupiteľa.“ (Encyklika Me-
diator Dei Ctihodného Božieho sluhu Pia XII.) 
 
Aj my chceme i týmto spôsobom prispieť k hojnejšej úcte k našej Nebeskej 
Matke a zároveň ju poprosiť o pomoc pri práci na tomto časopise v duchu 
slov II. vatikánskeho koncilu:  Veď už od najstarších čias sa veriaci 
v modlitbách utiekajú pod ochranu Preblahoslavenej Panny vo všetkých ne-
bezpečenstvách i potrebách. (porov. Lumen gentium, 66) 

 
  
                   Lukáš Kutlák     
        šéfredaktor 
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         Drahí spolubratia bohoslovci, 

veľmi rád sa k vám prihováram pro-

stredníctvom vášho časopisu, lebo si 

uvedomujem isté súvislosti, ktoré 

môžeme spolu prežívať. Takým spo-

jovníkom týchto súvislosti je názov 

vášho časopisu, resp. to, čo sa ukrý-

va za týmto pojmom. „Brázdou“ 

totiž všetko začína. Akoby sa to, čo 

bolo doteraz, istým spôsobom pre-

transformovalo - prekyprilo a začína 

čosi nové. Brázda nie je mutáciou – 

akousi totálnou premenou identity 

– v tom zmysle, že pôda zostáva tá 

istá, len je doslova obrátená. Brázda  

                                                              

je podmienkou novej sejby, ktorá 

však prichádza až po istom čase, 

keď sa tá pôda brázdy vplyvom 

slnka, dažďa, vetra a ďalších vply-

vov stane poddajnou. Jednodu-

cho, každá brázda je vždy novým 

začiatkom. 

     Toto posolstvo, vyčítané 
z prírodného Božieho posolstva, 
môžeme pretlmočiť aj do našich 
životov. Každé povolanie 
k služobnému kňazstvu chce byť 
takou brázdou na tejto zemi, za 
pomoci ktorej chce Boh zasievať 
semeno Božieho slova, chce začať 
novú sejbu (novú evanjelizáciu). 
To povolanie – tú brázdu – si ne-
môže nikto sám vtlačiť na políčku 

svojho života. Nie je to plod ľudskej 
námahy, ľudských zásluh, ľudskej 
schopnosti, a už vôbec nemôže byť 
plodom ľudskej vypočítavosti.  Tak 
ako brázda kňazského povolania, 
sejba skrze toto povolanie, rast a 
samotná žatva sú Pánovým dielom. 
Našou jedinou úlohou je dovoliť 
mu, aby cez  nás konal svoje dielo.       

 
     K tomu slúži aj obdobie for-

mácie v kňazskom seminári. Vstú-
pili sme doň kvôli tomu, aby sme 
brázdu nášho povolania vystavili 
pôsobeniu tepla Božej lásky, rosy 
a vetru Ducha Svätého, a tak aby 
došlo k nášmu skutočnému totál-
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V tomto životnom nastavení má veľ-
mi dôležitý význam práve to, ako sa 
začne.  
 Začiatok je teda vždy dôležitý! 
Nový začiatok prežívame všetci – ja 
ako arcibiskup pri zodpovednosti za 
smerovanie mne zvereného Božieho 
ľudu, vy, ako bohoslovci na začiatku 
svojej kňazskej služby. Preto tu máme 
začiatok nového školského roka 
i nové číslo tohto časopisu „Brázda“. 
Prajem vám, aby tá brázda vášho po-
volania nezarástla burinou všednosti 
a ľahostajnosti, ale aby pod vplyvom 
Ducha Svätého z vás stále viac vyras-
tali integrálni ľudia a svätí kňazi.                                                                                
                                                                                           
                   Mons. Bernard Bober 
          košický arcibiskup - metropolita  

nemu obráteniu ku Kristovi. Pritom 
si musíme uvedomiť, že dnešné časy 
zmätú z pozície lásky a služby všet-
kých, ktorí nie sú totálne zakorenení 
v Kristovi. Preto vás povzbudzujem 
predovšetkým k tomu, aby ste čo 
najlepšie a najužitočnejšie využili 
čas formácie v kňazskom seminári. 
Tak, ako sa v týchto časoch presa-
dzuje tvrdenia zdravej výživy vzhľa-
dom k integrálnej alebo celozrnnej 
potravy, tak niečo obdobné môže-
me tvrdiť aj o kňazskom poslaní: 
najviac pomôcť dnešnému človeku 
môže iba integrálny kňaz, to zname-
ná kňaz ľudský, opravdivo duchov-
ný, kultúrny, vzdelaný a šťastný. 
Samozrejme, že vždy bude tento 
rast k ideálu poznačený nedokona-
losťou a hriešnosťou, no to pozna-
čenie nemôže mať črty zlyhania. 
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                 AKTUALITY 

     Modlitbami k Duchu Svätému začali peda-
gógovia a študenti nový akademicky rok na 
teologickom inštitúte v Spišskom Podhra-
dí, Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu 
Veni Sancte celebroval košický arcibiskup - 
metropolita Mons. Bernard Bober, veľký kan-
celár KU v Ružomberku. Koncelebrovali spiš-
ský pomocný biskup Mons. Štefan Sečka, 
dekan TF KU v Ružomberku prof. Anton Ko-
nečný, prodekan prof. Gabriel Ragan, rektori 
spišského a košického seminára, predstavení 
seminára, vyučujúci a niektorí kňazi pôsobiaci 
na Spišskej Kapitule. 

             18.9.2010 

      
     Pri rannej svätej omši v seminári, boli sied-
mim bohoslovcom štvrtého ročníka požehna-
né reverendy. Zároveň sa konala aj obliečka 
týchto bohoslovcov. Svätú omša 
v seminárskej kaplnke slávil spišský pomocný 
biskup Mons. Štefan Sečka. V závere všetci 
spoločne zaspievali hymnus Veni Creator. 
V ten deň tiež títo bohoslovci skladali štátnu 
skúšku z pedagogiky a seminaristi tretieho 
ročníka štátnu skúšku z filozofie. Týmto 
dňom začalo v seminári aj prednáškové ob-
dobie. 
 
 
 
      
     
     Tradičné stretnutie bohoslovcov na začiat-
ku akad. roka pri varení gulášu. Zároveň pre-
behol aj futbalový zápas medzi prvákmi  
a výberom seminára. Výsledok bol 2:2.  

             20.9.2010 

          25.9.2010 
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     V nedeľu sa uskutočnila v poradí už 21. púť 
bohoslovcov Kňazského seminára biskupa 
Jána Vojtaššáka na Mariánsku horu v Levoči. 
Seminaristi si pri nej vyprosovali milosti do 
nového akademického roka na hlavnom pút-
nickom mieste Spišskej diecézy. Program toh-
toročnej púte začal v bazilike minor modlit-
bou posvätného ruženca. Po nej nasledovala 
svätá omša, ktorú celebroval rektor spišského 
seminára Mons. Jozef Jarab spolu 
s predstavenými.  
seminára.  

          3.10.2010 

     V priestoroch Kňazského seminára biskupa 
Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa usku-
točnila vedecká konferencia o Božom sluhovi 
biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Konferencia sa 
konala v snahe priblížiť aj na vedeckej úrovni 
slovenskej verejnosti jeho význam pre Katolíc-
ku cirkev na Slovensku, zvlášť v časoch prena-
sledovania Cirkvi počas komunistického reži-
mu. Vystúpili na nej poprední slovenskí histo-
rici ako napr. Milan Stanislav Ďurica, Ivan Cha-
lupecký, František Dlugoš, Ľuboslav Hromják a 
další.  

      21.-22.10.2010 

    Lukáš Stolárik  

                 AKTUALITY 
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Ani dnešný človek nemôže poznať 
Boha Otca, ktorý je čistý duch, ak 
nezačne čítať evanjelium nášho 
Pána Ježiša Krista, lebo jedine On, 
Vtelený Boží Syn, nám priniesol 
spoľahlivú zvesť o svojom Otcovi. 
Veď nám jasne v evanjeliu pove-
dal: „Ja a Otec sme jedno ...  kto 
mňa pozná, pozná aj Otca“. 
A nebude rozumieť slovám ani 
skutkom Ježiša Krista, ktoré sú 
zapísané najmä v Jeho evanjeliách.  
 
 
Ten, kto pri čítaní Svätého Písma 
nebude prijímať vnuknutia Ducha 
Svätého, lebo jedine On, Duch 
Svätý, nám konkrétne priblíži 
a vysvetlí, čo znamenajú Ježišove 
slová, ktoré práve čítam, v danú 
chvíľu pre mňa a pre tých, 
s ktorými žijem. A nedokáže tieto 
vnuknutia Ducha Svätého prijať 
ten, kto nezaujme k týmto veciam 
taký postoj, aký zaujala Panna Má-

ria, veď ona hneď vtedy 
v Nazarete, na výzvu anjela Gabrie-
la jednoznačne odpovedala: „Hľa, 
služobnica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova!“ A aj keď nero-
zumela hneď všetkému, čo sa to 
od nej žiada, hlboko vo svojom 
srdci nad tým všetkým rozmýšľala 
a verne v tejto odpovedi zotrvala 
najmä vtedy, keď stála verne pod 
krížom, kde Ježiš za nás umieral. 
 
 
Ona totiž tušila, že krížom nič ne-
končí, že bude nasledovať večná 
sláva a ako Matka Cirkvi dodnes 
odpovedá Bohu na výzvu, ktorú 
dostala pod krížom „Hľa, tvoj syn!“ 
a tak dodnes za nás oroduje, priho-
vára sa za nás, prichádza medzi 
nás tajomným spôsobom, pomáha 
nám a uisťuje nás, že aj my doká-
žeme kráčať cestou života za Ježi-
šom, ak to budeme robiť tak, ako 
ona, ak to budeme robiť spolu 
s ňou a s našimi bratmi a sestrami. 
Ba čo viac, ak osobitným zasväte-
ním sa Márii vstúpime do záhrady 
jej Nepoškvrneného srdca, Ona 
sama nás prikryje akoby ochran-
ným plášťom a zlo diabla ani tohto 
sveta nebude mať nad nami žiadnu 
moc. Všemohúci Boh totiž ak uvidí 
nás v jej Nepoškvrnenom srdci, tak 
to, čo by chcel dať jej, dáva i nám, 
jej deťom, ktorí sa jej držia a spolu 
s ňou, nikdy nie bez nej, kráčajú 
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životom za Kristom a spolu 
s Kristom, v Duchu Svätom, 
k Nebeskému Otcovi.  
 
 
A tak potom, vo večnej sláve, kde 
Všemohúci Boh po svojej pravici 
stavia Krista a Kristus zasa po svo-
jej pravici stavia Matku, tak Mária, 
naša Matka, po svojej pravici sta-
via nás, svoje deti a pevne ich drží 
a nedopustí, aby sa Bohu natrvalo 
stratili. Toto sa v tradícii Katolíckej 
Cirkvi odjakživa verilo, toto sa na 
mariánskych pobožnostiach vyjad-
rovalo a žilo. A opäť práve toto, 
pomôže najviac dnešnému člove-
ku spoznať Boha, počúvať Ho 
a konať s Ním, skrze Neho 
a v Ňom, ako to spievame pri svä-
tej omši na konci Eucharistickej 
modlitby. Veď čo iné znamenajú 
loretánske litánie, ak nie cestu 
našej Matky za Kristom, jej vlast-
nosti, ktoré chceme aspoň z časti 
nadobudnúť aj my. Veď nie nadar-
mo spievame Panna verná, Panna 
mocná atď., veď aj my chceme 
spolu s ňou byť verní nášmu Páno-
vi, byť mocní v tomto svete 
a podobne. Čo iné znamená mod-
litba svätého ruženca, ak nie me-
ditáciu nad životom nášho Pána 
Ježiša Krista, nad jeho vykupiteľ-
ským dielom, ale meditáciu, ktorú 
vykonávame spolu s Máriou, Jeho 
Matkou, ktorá prvá z nás medito-
vala nad týmito udalosťami 
a teraz k tejto meditácii pozýva aj 
nás.  

Okrem toho čo Pán pre nás urobil 
(tajomstvá radostné, bolestné 
a slávnostné), Cirkev nám 
v súčasnosti pridáva ešte aj to, čo 
nám povedal (tajomstvá svetla), 
keď tri roky po tejto zemi chodil 
a kázal. A teraz Jeho Matka Mária 
chce spolu s nami rozjímať nad 
tým, čo nám to povedal a chce 
nám tiež ukázať a pomôcť, ako 
treba žiť to, čo nám hlásal. 
 
 
 Z vyššie povedaného vyplýva, že 
mariánske katolícke pobožnosti sú 
Kristologickými modlitbami a ru-
ženec duchovní otcovia, ale aj 
praví teológovia vždy nazývali 
evanjeliovou modlitbou. Pápež 
Pavol VI. vo svojej apošt. Exhortá-
cii Marialis Cultus  píše: Ruženec 
sa opiera o evanjelium a jeho stre-
dobodom je tajomstvo vtelenia 
a ľudského vykúpenia. Preto je to 
naozaj kristologická modlitba. Veď 
najvlastnejšia zložka ruženca – 
Litániové opakovanie anjelského 
pozdravu Zdravas Mária premieňa 
sa na neprestajnú Kristovu chválu. 
 
 
Preto snažme sa aj my, ľudia dneš-
nej doby, kráčať k Bohu s Máriou 
a nie bez nej. Ona totiž už túto 
cestu prešla, Ona ju najlepšie 
z ľudí pozná a Ona sama nám ju 
ponúka.  



 

10 

 
 Historický pôvod ruženca siaha do stre-
doveku. Je to obdobie, v ktorom sú bežnou 
modlitbou žalmy. Na biblických žalmoch sa však 
vtedajší ľudia, ktorí nevedeli čítať, nemohli zú-
častňovať. Preto sa pre nich snažili vytvoriť neja-
ký žaltár, a tak zostavili mariánsku modlitbu 
s tajomstvami života Ježiša Krista, zoradenými 
ako dajaké perly na jednom povrázku. Človeka 
dojímajú rozjímavosťou, pri ktorej opakovanie 
ukolísava dušu do pokojného stavu, 
a sledovanie posvätného slova, opisujúceho 
predovšetkým postavu Panny Márie a obrazy 
Krista, ktoré defilujú pred očami, upokojuje 
a oslobodzuje dušu a poskytuje jej vyhliadku na 
Boha. 
 Ruženec nás naozaj spája s pradávnym 
poznatkom, že opakovanie patrí k modlitbe, 
k meditácii, že opakovanie znamená istý spôsob 
ukolísania do rytmu pokoja.  
 
Ratzinger, J.: Boh a svet. Trnava: SSV, 2002 

 Ruženec, alebo žaltár Panny Márie je jednou 
z najvynikajúcejších modlitieb k Pánovej Matke. Preto Rímsky veľkňazi 
opätovne povzbudzovali veriacich k častej modlitbe posvätného ru-
ženca, k modlitbe s biblickou pečaťou, zameranej na rozjímanie 
o spásonosných udalostiach Kristovho života, ktorých bola dôverne 
účastná panenská Matka. A mnohé sú aj svedectvá duchovných pas-
tierov a ľudí svätého života o hodnote a účinnosti tejto modlitby. 

 
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti: Direktórium o ľudovej zbožnosti 
a liturgii. Trnava: SSV, 2005  
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Ruženec je strom života, čo kriesi mstvych, uzdravuje chorých 
a udržuje pri sile zdravých. (Mikuláš IV.) 

Ruženec je poklad všetkých milostí. (Pavol V.) 

Ruženec je najlepší liek proti chybám a náruživostiam. (Benedikt XII.) 

Ruženec je slávou Rímskej cirkvi. (Július III.) 

Ruženec je najúčinnejšou modlitbou, aby sa v srdciach veria-
cich zveľaďovala úcta k Panne Márii. (Pius IX.)   

Najlepšia modlitba, ktorou môžeme uctievať Pannu 
Máriu a zaslúžiť si od nej milosti, je ruženec.  
(Lev XIII.) 

Ruženec Panny Márie je najlepším prostriedkom na dosiah-
nutie dvojakého cieľa: dobre sa modliť a správne žiť. (Pius V.) 

Ak sa dobre a nábožne modlievame ruženec, mô-
žeme s dôverou očakávať všetky milosti. (Pius XI.) 
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 V súvislosti s mariánskou úc-
tou sa musíme najprv pozrieť trošku 
do dejín. Rómovia pochádzajú zo 
severnej časti Indie, kde patrili ku 
skupine Dómov, ktorí žijú dodnes 
predovšetkým v oblasti Radžastánu. 
Indiu začali opúšťať niekedy medzi 
rokom 800- 950 n.l. Odtiaľ smerovali 
na  západ do Európy, kam dorazili po 
roku 1110. Prvú písomnú 
zmienku o prítomnosti Ró-
mov v Byzancii možno nájsť 
v gruzínskom hagiografic-
kom texte, napísanom 
v kláštore v Iberone na ho-
re Athos okolo roku 1068.  
Tu predpokladáme, že 
v Arménsku a Byzancii sa 
prvýkrát Rómovia dostali 
do kontaktu 
s kresťanstvom.  Rómovia 
mali rôzne trasy migrácie 
do Európy, no táto trasa 
Arménsko- Byzancia je za-
znamenaná aj 
v prameňoch, preto môže-
me povedať, že na tejto 
trase sa stretli 
s kresťanstvom. Pôvodné 
náboženstvo Rómov bol hinduizmus.  
Môžeme na túto skutočnosť prísť aj 
tým, že obyvatelia severnej Indie bola 
skupina ľudí, ktorá bola prevažne 
hinduistická. Aj v dnešných časoch 
nájdeme skupinu ľudí v oblasti Pan-
džábu, ktorá je veľmi podobná Ró-
mom. Tieto skupiny sú podobné črta-
mi aj jazykom. Po emigrácii do Euró-
py sa Rómovia stali kresťanmi, pre-
važne katolíkmi. Rómovia, ktorí ostali 
v moslimských krajinách, sa stali mos-

limami.  Z tohto vychádza téza, 
v ktorej krajine sme, tak sa aj prispô-
sobíme náboženstvu aj vierovyzna-
niu. U Rómov je hlboko zakorenená 
úcta k žene a to je dôsledok 
i pozostatok z Indie. Z územia, odkiaľ 
pochádzajú Rómovia, je i doteraz 
rozšírené uctievanie bohyne Kálí. 
Kálí je indická bohyňa, ochrankyňa 

materstva, neskôr spájaná s krvavými 
obeťami; manželka, boha Šivu. Zobra-
zovali ju s čiernym telom, červenou 
tvárou a desiatimi rukami držiacimi 
zbrane. Rómovia i doteraz zobrazujú 
Pannu Máriu ako čiernu. Túto úctu 
dávajú najavo i tým, že vo svojich 
domácnostiach majú obrazy Panny 
Márie. Väčšina týchto obrazov, ktoré 
majú vo svojich domácnostiach sú 
veľmi farebné. Ďalšou takou ženou, 
ktorú si uctievajú, je svätá Sára. Ró-
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movia uctievajú svätú Sáru ako svoju 
patrónku. Jej historická existencia je 
zahalená rúškom tajomstva. Existuje 
o nej viacero legiend a nevie sa pres-
ne, ktoré sú pravdivé. Jeden apo-
kryfný text z 11. storočia dokonca 
hovorí, že Sára bola prítomná pri 
prázdnom Kristovom hrobe spolu s 
Martou a Máriou. Napriek nejednoz-
načnosti jej existencie sa vo francúz-
skom Saintes-Maries de la Mer kaž-
doročne 24. mája konajú rómske 
púte. V tomto meste je kostol, v kto-
rom sa nachádza socha svätej Sáry. 
Podľa dobových prameňov prichá-
dzajú každoročne do juhofrancúzske-
ho mestečka Saintes-Maries-de-la-

Mer už od roku 1855, aby si uctili 
túto sväticu. Od roku 1935 povolil 
arcibiskup procesie so sochou sv. 
Sáry, ale samotní predstavitelia cirkvi 
sa na týchto procesiách začali zúčas-
tňovať až od roku 1953.  V pastorácii 
by sa mohlo uplatniť heslo: Cez Máriu 
k Ježišovi. Od Matky Božej ukázať na 
Spasiteľa, ktorý by viedol aj ich život 
k novému zmyslu života 
a dynamizmu.             
     
   Peter Gaži  
 
Zdroje:  
http://kmeto.blog.idnes.cz/c/108018/Romska-
patronka-svata-Sara.html 
Jana Horváthová, Devleskere čhave,2006 

 Čoraz častejšie sa s takýmto postojom stretávame medzi mladou 
a strednou generáciou veriacich. Jeden slovenský časopis na svojej internetovej 
stránke uverejnil anketu ohľadom mariánskych púti. Najväčší počet hlasov, až 42 
percent získal názor, že „nie som síce ateista, ale ani vyznávač mariánskeho kul-
tu.“ O dôvodoch možno len špekulovať. Je mariánsky kult pre dnešných ľudí už 
len prežitok? Alebo prevládol názor, že s Bohom sa dá komunikovať najlepšie 
priamo, a teda prostredníctvo niekoho je zbytočné? Alebo ide o nezdravý eku-
menizmus, ktorý chce odstrániť všetko, čo „prekáža“ jednote? Je však isté, že 
niekto sa nemôže pokladať za dobrého katolíka a súčasne odmietať mariánsku 
úctu, pretože tým odmieta aj učenie Cirkvi. A z toho si nemôže vyberať len to, čo 
sa mu páči. Úcta k Panne Márií patrí k samej podstate kresťanského kultu. Kato-
líkov od iných spoločenstiev odlišujú najmä sviatosti (hlavne Eucharistia), pápež-
stvo a mariánska úcta (a úcta svätých). Kto sa vzdá jedného, je už len krok od 
toho, aby sa vzdal aj ďalších. Vlažný postoj k Panne Márii môže teda predzname-
nať celkový úpadok viery na Slovensku . 
Je preto veľmi dôležité, aby sa v našom národe pestovala úcta k Tej, ktorá mu 
vždy preukazovala útechu v utrpeniach a pomoc v nebezpečenstvách. Aby sa aj 
naďalej s materinskou láskou starala o bratov a sestry svojho Syna.  
 
                   Lukáš Stolárik 

http://kmeto.blog.idnes.cz/c/108018/Romska-patronka-svata-Sara.html
http://kmeto.blog.idnes.cz/c/108018/Romska-patronka-svata-Sara.html
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Staré kostoly sú často postavené tak, že oltár stoji smerom na východ. Kostoly 
stavané týmto smerom začali vznikať od 3. storočia.1 Toto smerovanie na východ 
sa označuje ako orientácia, pretože latinsky sa východ nazýva orient.  
Dnes už mnohé kostoly nie sú takto orientované. „Akonáhle sme pochopili, že 
oltár je miestom, okolo ktorého sa zhromažďujeme, musí byť umiestnený bližšie 
k ľudu.“2 Prednosť sa dáva architektúre, ktorá viac zdôrazňuje spoločenstvo ve-
riacich okolo oltára. Taktiež svoju úlohu zohrávajú i praktické dôvody, ako  akus-
tika, či osvetlenie.  
V tomto článku sa pokúsim načrtnúť, čo sa za prastarým zvykom smerovania 
oltára, či modlitby samotnej, na východ skrýva. 
 
Kresťanská modlitba a nádej sa vždy obracia konkrétnym smerom, totiž ad Domi-
num, tzn. k Pánovi. „Napriek všetkým obmenám, pretrvávajúcim až do 2. tisícro-
čia, zostáva pre celé kresťanstvo jasná jedná vec: modlitba smerom na východ 
bola tradovaná od začiatku a predstavovala podstatný prejav kresťanskej syntézy 
kozmu a dejín, syntézy jedinečného základu spásonosných dejín a ich smerovania 
k prichádzajúcemu Pánovi.“3      
 
Slnko 
Slovo orient (z lat. oriri – vychádzať) znamená východ ako stranu, kde vychádza 
slnko. Vychádzajúce slnko prináša svetu svetlo a život. Je symbolom Krista, ktorý 
o sebe hovorí: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, 
ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12) 
 
Opozícia západu 
Pre prvých kresťanov bolo prirodzené modliť sa smerom na východ. Môžeme sa 
o tom presvedčiť napr. z obradu krstu. „Už od kresťanského staroveku krstný 
obrad pozostával z troch častí: exorcizmus, pri ktorom sa katechumeni zriekali 
diabla a jeho skutkov, vlastné obmytie vodou s formulou krstu a napokon poma-
zanie sv. olejom. Pri prvom úkone sa obrátili katechumeni smerom na západ, 
akoby k miestu hriechu a smrti a zriekali sa diabla a všetkého zla, aby sa vymanili 
tak spod diablovej moci. Potom sa obrátili smerom na východ a vyznali vieru 
v Ježiša Krista.“4 
 
Prvý príchod 
Keď sa v Betleheme narodil Ježiš, na východe vyšla hviezda. Mudrci z východu sa 
pýtali: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na výcho-

„A hľa, velebnosť Izraelovho Boha prichádzala smerom od východu, jej hukot bol ako hukot 

veľkých vôd a zem sa jagala od jeho velebnosti.“ (Ez 43, 2) 

O zmysle obrátenia sa na východ 
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de a prišli sme sa mu pokloniť.“ (Mt 2,2) 
Hviezdou na východe začala ticho a nenápadne epifánia vteleného Božieho Syna 
pred zrakom sveta. Inak tomu bude pri jeho druhom príchode, pri ktorom príde 
ako blesk z východu. (Mt 24,27)  
 
Druhý príchod 
Očakávanie druhého Kristovho príchodu sa spája s jeho nanebovystúpením. Už 
v Starom zákone nachádzame proroctva o nanebovystúpení na východe: 
„Spievajte Bohu, zemské kráľovstvá, na harfách hrajte Pánovi, hrajteže Bohu, čo 
sa nesie na odvekých nebesiach k východu (ad orientem)...“(Ž 68, 33-34) Skutoč-
ne Ježiš 40 dní po Veľkej noci pred zrakom svojich učeníkov vystúpil do neba. 
Odvtedy očakáva Cirkev jeho príchod na konci sveta, v posledný deň z východu: 
„Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod 
Syna človeka.“ (Mt 24,27) 
V mnohých románskych chrámoch sa nachádza práve vo východnej apside obraz 
prichádzajúceho Sudcu celého sveta. 
 
Tretí príchod 
Vo sv. omši prichádza sám Ježiš Kristus, aby nám skrze službu Cirkvi udelil plody 
vykúpenia. Keď kňaz pri premieňaní pozdvihuje Telo Pána, aby sa mu veriaci 
klaňali, nepodobá sa Hostia slnku vychádzajúcemu na východe? 
 
Iné názory 

 Tradičná spoločná orientácia modlitby je výrazom zdvorilosti voči Bohu. 
I medzi ľuďmi je slušné pozerať sa  na toho, s kým hovoríme. Je prirodzené, 
že sa kňaz pri kázni obracia k ľudu. „Modlitba však nesmeruje k ľudu, je 
pozdvihnutím mysle k Bohu, a preto sa javí ako samozrejmé, obrátiť sa pri 
modlitbe a pri konaní eucharistickej obety zovňajškom k Bohu.“5 

 Spoločná orientácia kňaza i veriacich je krásnym a silným znamením jedno-
ty. Bolo by nedorozumením, domnievať sa, že jednota je len tam, kde sa 
pozeráme na seba. Omnoho silnejšia jednota vzniká, keď sa všetci pozerá-
me jedným smerom.6 

 „Spoločný obrat smerom na východ nebol „slávením k stene“, neznamenal, 
že kňaz „ukazuje ľudu chrbát“. [...] Šlo v prvom rade o spoločný smer kňaza 
i ľudu, ktorí v spoločnej procesii putujú k Pánovi.“7 Pri sv. omši teda nejde 
o to, aby sme sa pozerali na kňaza. Kňaz ako pastier kráča pred stádom 
v ústrety Pánovi. Ako Mojžiš viedol ľud cez púšť do zasľúbenej zeme, tak 
nás vedie kňaz do zasľúbenej zeme, do neba. 
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 Podľa sv. Tomáša Akvinského (STh II-II, 84, 3 ad 3) v prenesenom význame 
vyjadruje modlitba smerom na východ taktiež túžbu po stratenom raji, kto-
rý podľa svedectva Písma (Gn 2,8) ležal taktiež na východe.8 

 Významné je aj to, že v okamihu premieňania nehľadíme kňazovi do tváre, 
čím je zdôraznený objektívny charakter liturgie, pretože kňaz koná pri oltári 
in persona Christi.9 Kňaz je „sviatostným sprítomnením Ježiša Krista, Hlavy 
a Pastiera“10 Pre veriacich je potom ľahšie abstrahovať od podoby celebru-
júceho kňaza a hľadieť na večného Veľkňaza. 

Názor kardinála Ratzingera  
„Kňaz – predsedajúci, ako sa dnes  nazýva, sa stal zrazu vzťažným bodom celej 
liturgie. Všetko sa sústredí na neho. [...] Čoraz menej je v zornom uhle Boh, stále 
dôležitejším sa stáva to, čo robia ľudia. [...]Obrátenie kňaza smerom k ľudu tak 
vytvára spoločenstvo uzavreté v kruhu do seba.“11 
 
Ak chce vysvätený služobník Cirkvi slúžiť sv. omšu smerom na východ, je pre ne-
ho najjednoduchšie slúžiť ju na pôvodnom hlavnom oltári. Keďže táto možnosť 
nie je v novopostavených chrámoch, prichádza kardinál Ratzinger s riešením. „Ak 
nie je priamo možný obrat smerom na východ, môže poslúžiť aj kríž  ako vnútorný 
východ viery. Mal by stáť v strede oltára a priťahovať pohľad kňaza i modliaceho 
spoločenstva.[...] Posledné desaťročia priniesli niečo, čo považujem za skutočne 
absurdný jav: kríž sa začal klásť nabok, aby bolo lepšie vidieť kňaza. Vari je kríž 
pri Eucharistii rušivým prvkom? Je kňaz dôležitejší ako Pán? Tento omyl by sa mal 
čo najrýchlejšie napraviť.“12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spôsob slávenia sv. omše, ktorý preferuje Sv. Otec Benedikt XVI. 



 

 

17 

Záver 
V slávení smerom k východu na hlavnom oltári Sixtínskej kaplnky pripomenul Sv. 
Otec Benedikt XVI. každému, že je úplne legitímne obrátiť sa rovnakým liturgic-
kým smerom. Žiadny koncilový ani pokoncilový dokument nevyžaduje slávenie 
sv. omše „tvárou k ľudu“. Žiadny dokument nezakazuje slávenie ad orientem. V 
skutočnosti rubriky Missale Romanum dokonca vo vydaniach nového obradu, 
čiže Novus Ordo predpokladajú, že sv. omša sa slávi ad orientem. Smernice nabá-
dajú kňaza obrátiť sa k ľudu a potom sa znova obrátiť k oltáru.13 Z toho jasne 
vyplýva, že rubriky rozlišujú obrátenie kňaza k oltáru a obrátenie kňaza k ľudu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Porov. Berger, R.: Liturgický slovník. Praha: Vyšehrad, 2008, s. 543 
2Richter, K.: Liturgie a život. Praha: Vyšehrad, 2003, s. 268 
3Ratzinger, J.: Duch liturgie. Trnava: Dobrá kniha, 2005, s. 59 
4Mordel, Š.: Kresťanská archeológia. Spišská Kapitula: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 
 2004, s. 175 
5Ramm, P.: Přistoupím k oltáři Božímu. Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o., 2007,s. 18 
6Porov. Tamtiež, s. 18 
7Ratzinger, J.: Duch liturgie. Trnava: Dobrá kniha, 2005, s. 63 
8Porov. Ramm, P.: Přistoupím k oltáři Božímu. Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o., 2007,s. 18 
 9Porov. Tamtiež, s. 19 
10Ján Pavol II., Apošt. exhortácia Pastores dabo vobis, 11: cit., 675. 
11Ratzinger, J.: Duch liturgie. Trnava: Dobrá kniha, 2005, s. 63 
12Tamtiež, s. 66 
13Porov. http:/www.missa.cz/clanky/texty/druha-nedela-po-deviatniku-_quinquagesima_ (8.3.2010) 

Lukáš Kutlák 

Pápež Benedikt XVI. celebruje sv. omšu ad orientem 
podľa misála Pavla VI. v Sixtínskej kaplnke. (11.1.2009) 
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Štefan Mišík sa narodil 19.8.1844 
v Ondrašovej (dnes časť L. Mikuláša). Gymná-
zium navštevoval v Levoči, neskôr v štúdiách 
pokračoval v kňazskom seminári na Spišskej 
Kapitule. Už tu verejne prejavoval svoje národ-
né cítenie a prispieval do slovenských časopi-
sov, za čo mu aj hrozilo vylúčenie zo seminára. 
Ordinovaný za kňaza bol 26. 7. 1868. Hneď na 
to bol poslaný za kaplána do Nemeckej Ľupče. 
Roku 1870 bol preložený za kaplána do Ružom-
berku, roku 1872 do Námestova, roku 1873 do 
Hniezdneho a v roku 1873 do Hnilca. V Hnilci 
pobudol ako farár skoro celých 45 rokov. On 
sám bol z toho veľmi nešťastný. Bol odsunutý 
na okraj diecézy, do nevľúdneho kraja, medzi ľudí, ktorých hlavnou obživou bola 
ťažká manuálna práca. Sám mnohokrát písal na Spišskú Kapitulu a žiadal 
o preloženie na iné miesto. Jeho žiadosti však  nikdy nebolo vyhovené. Napriek 
tomu nezanevrel na život a už vonkoncom nie na slovenský národ. Jemu venoval 
aj celý svoj voľný čas, ktorého mal v Hnilci dostatok. 

Š. Mišík bol milovníkom Matice slovenskej (MS). Už ako študent teológie 
vstúpil za jej člena. Neskôr ako kaplán v Námestove založil pre tamojších obyva-
teľov knižnicu, za čo bol z miestnych politických kruhov obvinený, že sa sna-
ží ,,založiť akúsi Maticu“. Za tento pokus bol preložený do inej farnosti.  Zrušenie 
Matice slovenskej sa ho veľmi bolestne dotklo. Po jej zrušení (1875) ostali slo-
venskí národovci bez miesta na porady a rôzne kultúrne podujatia. Š. Mišík bol 
jedným z iniciátorov a aj propagátorov myšlienky postaviť v Martine Národný 
dom v ktorom sa mali tieto národné akcie uskutočňovať. Sám na neho prispel 
značnou sumou a po jeho dokončení (1890) mu venoval časť svojej vzácnej kniž-
nice (celkovo 407 kníh).  
  Avšak najviac sa meno Š. Mišíka spája s Muzeálnou slovenskou spoločnos-
ťou (MSS) (založená 1893). Táto organizácia bola po zrušení MS celých 25 rokov 
jedinou inštitúciou na poli vedy a kultúry, ktorá zastrešovala slovenské národné 
záujmy a svojím spôsobom MS aj nahrádzala. Š. Mišík patril medzi jej zakladajú-
cich členov a bol aj členom jej výboru. Po smrti A. Kmeťa (1908), ktorý bol prvým 
predsedom MSS, bol za jeho nástupcu zvolený Š. Mišík (bol ním až do smrti). 
Novej úlohy sa ujal s veľkým oduševnením. Už dva roky po nástupe do funkcie sa 
pokúsil obnoviť MS a dokonca chcel od Uhorskej vlády vyreklamovať jej majetok. 
Žiaľ bezúspešne. Začal pracovať na založení slovenského národného múzea. Veľ-
ký význam má jeho národopisná a zberateľská činnosť. Už r.1898 uverejnil zbier-
ku 393 ľudových piesni z celého Spiša. Tiež zbieral aj povesti, rozprávky, porekad-
lá atď. Všetko zapisoval fonetický a v dialekte. Vzácne sú aj jeho výskumy 
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v oblasti folklóru a histórie. Hovorilo sa o ňom, že ovláda všetky Európske jazyky.  
 24. 3. 1919 zomiera v 71. roku života, 48. roku kňazstva a 16. roku biskup-
skej služby diecézny biskup Dr. Alexander Párvy. Po biskupovej smrti mali kanoni-
ci povinnosť zvoliť kapitulného vikára, ktorý v čase sedis vakancie riadil diecézu. 
Tak sa aj stalo a po šiestich dňoch 30. 3. 1919 bol do tohto úradu zvolený dovte-
dajší pomocný spišský biskup Martin Kheberich. Ten však za zaujímavých okol-
ností na túto funkciu abdikoval a hneď v deň jeho odstúpenia (16. 4. 1919) bol za 
kapitulného vikára zvolený Štefan Mišík. Prečo práve on, s istotou nevieme. Naj-
väčším prekvapením to asi bolo pre neho samého. Po štyridsiatich rokoch na 
okraji diecézy sa dostal do jej vedenia. 

Mišík si však túto funkciu (svojho času najvyššiu v diecéze) jednoznačne 
zaslúžil. Jeho menovanie sa medzi slovenskými kňazmi stretlo s kladnou odo-
zvou. Za všetkých to vyjadruje list farára zo Štrby, písaný po slovenský, v ktorom 
dotyčný blahoželá Mišíkovi k zvoleniu a sťažuje sa na krivdy spôsobené nebohým 
biskupom Párvym. Gratulácia prišla tiež od  oravského dekana. 

Avšak  Mišík si veľa slávy neužil. Dňa 27. 7. 1919  o tretej hodine rannej 
zomiera v 76. roku života, 51. roku kňazstva, po 102 dňoch strávených na čele 
spišskej diecézy na marazmus senilis. Pohrebné obrady odbavil jeho predchodca 
Martin Kheberich, spišský pomocný biskup dňa 29. 7. 1919 na spišskokapitul-
skom cintoríne. 
 Mohlo by sa zdať, že sto dní na čele diecézy, pritom vo vysokom veku 
a chorobe, je veľmi málo na to, aby človek stihol niečo zásadné urobiť. Jednu vec 
však zásadne ovplyvnil, bez toho, že by o tom sám vedel. Najlepšie o tom hovorí 
Ján Vojtaššák vo svojej autobiografii: „9. mája 1919 – vtedy farár vo Veličnej – 
dostal som úradný list od kapitulného vikára Štefana Mišíka, ktorým ma volal do 
diecézneho úradu za vedúceho. Toho som sa zľakol a odpísal som mu, že sa necí-
tim na to ani schopným, ani povolaným, a konečne, redaktorské a vydavateľské 
povinnosti mesačného časopisu Svätá rodina mi prekážajú prijať takú úlohu. Ale 
vikár i ďalej stál na svojom rozhodnutí a súril, aby som miesto zaujal. Z povinnej 
poslušnosti som sa podrobil, neberúc na seba zodpovednosť za nedostatky 
a chyby, ktoré sa prípadne stanú pre moju neschopnosť. Tie si vikár vyhradil se-
be.“ Týmto menovaním Štefan Mišík dostatočne zviditeľnil Jána Vojtaššáka, čo 
mu neskôr umožnilo cestu k ďalším funkciám. Vyvrcholením bolo menovanie za 
spišského biskupa roku 1920. Samozrejme zásluhy na tom, že sa Vojtaššák stal 
biskupom môžeme Mišíkovi pripísať iba nepriamo. Jeho zásluhou však je, že do-
kázal odhaliť a oceniť kvality kňaza, ktorý, niekoľko desaťročí neskôr, bol jednou 
z najdôležitejších osobností cirkevného života na Slovensku. 
Biskup Vojtaššák prejavil svoju vďačnosť voči Štefanovi Mišíkovi aj tým, že mu dal 
r. 1949 vyhotoviť náhrobný kameň z dreveníckeho travertínu.  
         
         Lukáš Stolárik 
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 Milí čitatelia, keďže sme z technických príčin minuloročných prvákov do-

posiaľ nepredstavili, prinášame vám ich v tomto čísle. Súčasných prvákov pred-

stavíme v nasledujúcom čísle. 

 
Martin Bartoš 
Pochádzam z neveľkej dedinky patriacej medzi najstaršie 
obce na Spiši. Vyrastal som v bežnej kresťanskej rodine spolu 
s mojimi dvoma mladšími súrodencami. Od detstva mám 
v obľube prírodu a turistiku,  Slovenský Raj mám prechodený 
krížom-krážom v každom období a za každého počasia. Rád 
vystupujem na miesta s ďalekým rozhľadom. Venoval som sa 
skautingu a chovu králikov i holubov. Z hudby počúvam sko-
ro všetko. Od klasiky až po ľudovečky. Zaujímam sa 
o históriu, hrávam airsoft,  rád cestujem a spoznávam nové kraje a ľudí. 
Čo myslíš, čím by sa dal dnes najviac zmeniť svet? 
Neviem, či dokážem dať  odpoveď na túto otázku.Odpoveď záleží od toho, v čom  
sa má svet meniť a v akom duchu.  Až potom sa pýtam čím alebo kým ? Môžeme 
ho meniť  láskou, pravdou, obetovaním sa...  Alebo pýchou, klamstvom, egoiz-
mom... A tieto abstraktné pojmy sa viažu na ľudí. Na každého z nás. Odpoveď 
teda hľadám v konkrétnom človeku. O čo budeme lepší, o to bude svet krajší. 
 
Bystrík  Dragoš 

Pochádzam z malého oravského mestečka Námestovo, kde 
som chodil na základnú a aj na strednú školu. Mám 19 rokov 
a jedného mladšieho súrodenca – brata. Kým som mal čas, 
venoval som sa divadlu. Dnes medzi moje záľuby môžem 
jednoznačne zaradiť bicykel, vynikajúcu knihu a prechádzky 
v prírode... 
Na čo by si sa chcel v seminári najviac zamerať? 
Seminár je veľmi rozmanité miesto a človek si tu môže nájsť 
naozaj všeličo, čo ho baví a zamerať sa mnohostranne. Ja sa 
chcem predovšetkým zamerať na to, aby som sa formoval 

a aby som rástol vo všetkých smeroch. Preto sa chcem snažiť rásť nielen, čo sa 
týka vedomosti, ale aj duchovne prehĺbiť svoj život a vzťah s Bohom. Pevne ve-
rím, že po maximálnom vklade z mojej strany sa mi to s Božou pomocou podarí :)  
 
Pavol Gajdošík 
Mám 32 rokov. Pochádzam z Tvrdošína na Orave. Som v poradí druhý zo všet-
kých šiestich súrodencov. Cesta sem do seminára bola tsnistá, poprepletaná rôz-
nymi povolaniami a životnými skúsenosťami, ktoré som doposiaľ nadobudol. 
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Verím, že sa mi na tomto mieste hodia a zužitkujem ich 
nielen vo svoj prospech. 
Prekvapil ťa niečím seminár? 
Čakal som, že tu budú ranné rozcvičky ako na vojne. Nie-
čo na zasmiatie na úvod. Hoci mnohým by to prospelo – 
dodávam. Keď som nastúpil v septembri do seminára, 
vedel som zhruba, ako to tu funguje na základe tých ví-
kendov, ktoré som tu strávil pred prijatím. Avšak vždy 
človeka niečo prekvapí alebo zaskočí, s čím nerátal. Život 
je totiž plný prekvapení, niekedy príjemných inokedy 
naopak. Stane sa, že ma tu sem-tam prekvapia istým spô-
sobom ľudia alebo niektoré udalosti, či už v dobrom, ale i v zlom. Všetko však 
treba prijať, nad niečo sa povzniesť a kráčať ďalej za svojim cieľom.  
 
Tomáš Harčár 
Volám sa Tomáš Harčár a som z Černovej pri Ružomberku. Mám 34 rokov. Po-

chádzam z klasickej katolíckej rodiny a vždy som mal bliž-
šie k oltáru, lebo som miništroval od malička. Mám jed-
ného staršieho brata, ktorý býva s rodičmi. Než som na-
stúpil do seminára, tak som pracoval ako učiteľ angličtiny. 
Moje záľuby sú hudba, príroda a knihy. Keď som sa roz-
hodol, že pôjdem do seminára, tak mi veľa ľudí povedalo, 
že už je na čase, veď mám práve „Kristove roky“. A mož-
no sa niekto opýta, že prečo idem do seminára až teraz. 
Ja osobne ďakujem Pánu Bohu, že som dozrieval vo svo-
jom povolaní dlhšie a že teraz sa na Božie volanie poze-
rám jasnejšie, s väčšou vážnosťou a zodpovednosťou. 
Ako prekonávaš prekážky vo svojom živote? 

Slovo prekážka je odvodené od slovesa prekážať. Keď človeku niečo prekáža, tak 
sa to snaží jednoducho odstrániť. Ja osobne sa snažím nevidieť v prekážkach len 
negatívny rozmer, ale snažím sa vydolovať z takýchto momentov to dobré, čo 
ma posunie ďalej. Prekážky sú na to, aby sa zdolávali a potom to človeka aj viacej 
zocelí. Ja sa vždy snažím pozerať sa za horizont. Je to ako keď stúpate na vysoký 
vrch. Namáhate sa, potíte sa, ale veríte, že tam hore čaká odmena v podobe 
nádherného výhľadu na svet. Teda keď človek verí, že s Božou pomocou to zvlád-
ne, hneď ide všetko akosi ľahšie. Viera v Božiu prozreteľnosť je tá najlepšia vý-
stroj na zdolávanie prekážok. Ja vnímam svoj život ako neustály beh cez prekáž-
ky, pričom najdôležitejšie je dôjsť do cieľa, ktorým je Kristus.  
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Matúš Knižacký 
Pochádzam z malebnej obce Nižná na Orave. Ak vám 
to nič nehovorí, tak to budete poznať podľa toho, že 
sa tu kedysi vyrábali televízory značky OTF. Mám 20 
rokov. Po skončení 8 ročného gymnázia v Tvrdošíne 
som si podal prihlášku tu do kňazského seminára. 
Mám dvoch mladších bratov. Miništrovať som začal 
ako 6 ročný. Medzi moje záľuby patrí hlavne turistika a 
horolezectvo. Najradšej mám hory v zime. Medzi moje 
záľuby patrí aj cyklistika. Každoročne chodievame 
z našej farnosti na púť na Mariánsku Horu do Levoče. 
Toho roku to bol už 17. ročník. Ja som bol už 7-krát. 
Máš nejaký vlastný návod, ako sa stať svätým? 
Je ľahšie prísť do neba ako do pekla, také veľké je Božie milosrdenstvo. Myslím 
si, že svätým môže byť každý. Dôležitá je dôvera v Boha a pokora, pretože tej sa 
diabol bojí najviac.  
 
Marián Kundla 

Som zo Starej Ľubovne. Mám 19 rokov, takže patrím 
k najmladším v našom ročníku. Mám 2 sestry, ktoré sú odo 
mňa staršie. Skončil som osemročné gymnázium v Starej 
Ľubovni a teraz som tu... 
Ako na teba vplýva život a atmosféra v seminári? 
Myslím si, že celkom pozitívne. I keď musím povedať, že 
nebolo ľahké si zvyknúť na skoré ranné vstávanie alebo na 
pravidelný denný program. Ale všetko sa dá, keď sa chce. 
Atmosféra je príjemná, dá sa tu formovať duchovne 
i intelektuálne. A časom uvidíme, či bude atmosféra semi-

nára viac vplývať na mňa, alebo ja na ňu :)  
 
Tomáš Mag 
Volám sa Tomáš Mag a bývam v Šíde (okres Lučenec). Po-
chádzam z maďarskej rodiny. Základnú a strednú školu 
(gymnázium) som absolvoval v Slovenskej republike vo Fiľa-
kove a potom som išiel študovať do Maďarska. Tam som 
študoval ako bohoslovec za rožňavskú diecézu na Egri Hittu-
dományi Főiskola. Potom po štúdiách som pracoval vo Fiľa-
kove ako administrátor (preprava potravín, rozdelenie časo-
pisov a novín, skontrolovanie faktúr atď.). 
Čo ti pomáha, aby si sa približoval stále bližšie k Bohu? 
Najprv mi veľmi pomáhajú rôzne modlitby (svätý ruženec, 
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rozjímanie o Bohu atď.), adorácia, stretnutie a rozprávanie s inými ľuďmi, du-
chovná literatúra, a nakoniec mi pomôže aj prechádzka v prírode. To všetko mi 
pomôže, aby som sa posúval stále k Bohu. 
 
Ján Mahút 
Pochádzam z Dolného Kubína. Narodil som sa v revolučnom roku vo veriacej ka-

tolíckej rodine. Mám dve staršie sestry a dvoch mladších bra-
tov. Po úspešnom ukončení Gymnázia svätého Andreja 
v Ružomberku som absolvoval jeden akad. rok na ŽU 
v odbore Aplikovaná matematika. Medzi moje záľuby patrí 
spev, hra na gitaru, počúvanie hudby, matematika, turistika, 
kolektívne športy (futbal, florbal). Taktiež rád spoznávam 
nových ľudí, nové kultúry, krajiny. Veľmi si cením na ľuďoch, 
keď sú pokorní, úprimní a netrápi ich duch ohovárania. Ak by 
ste chceli vedieť viac, tak zaklopte na  izbe č.403/1 :) 
Aká bola tvoja cesta za povolaním? 

Už ako malý chlapec, miništrant, som nevylučoval skutočnosť, že sa vydám na 
cestu za Kristom. Tie myšlienky prichádzali, ale aj odchádzali. Keď som bol na 
strednej škole, bol som už aktívnejší vo farnosti. Okrem miništrovania som spie-
val a hral na gitare v mládežníckom speváckom zbore, ktorý mal pod duchovným 
vedením vždy kaplán farnosti. Dostával som sa viac do styku s kňazmi našej far-
nosti, v ktorých som videl ľudí, čo sa dávajú iným k dispozícii,  dávajú samých 
seba a tým som mohol viac pochopiť o čom je kňazstvo. Myšlienky o duchovnom 
povolaní znovu prichádzali. Na kňazoch ma zaujala ich otvorenosť k ľuďom, ra-
dosť, ktorá z nich vyžarovala, ktorú dávali iným. Môj život do istej miery ovplyvni-
la aj kapela Kapucíni a Stanley, ktorú počúvam už osem rokov. Texty ich piesní sú 
inšpirované Svätým písmom. Cez nich som objavil osobu sv. Františka, ktorý za-
nechal všetko a tak išiel za Ježišom. Celý život dával do popredia službu bratom- 
blaženejšie je dávať, ako prijímať. Okrem Františka vo mne zanechali stopu aj 
svätci ako sv. páter Pio, či sv. Anton Paduánsky, učitelia veľkej pokory. Týmito 
vzormi povzbudený som hľadal Božiu vôľu. Boh mi ju dal poznať rôznymi znakmi, 
ľuďmi, okolnosťami. A tak v smelej dôvere kráčam vo viere Ježiša Krista, ktorý 
požehnáva tých, čo plnia Božiu vôľu. Tak mi Pán Boh pomáhaj. 
 
Peter Matis 
Mám 20 rokov a pochádzam z farnosti Oravská Polhora. 
Pred seminárom som chodil na gymnázium Antona Berno-
láka v Námestove. Medzi moje najväčšie záľuby patri neod-
mysliteľne hudba a technika.  
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Venoval si sa nejakej činnosti, ktorá by mohla byť užitočná pre seminár 
(kňazstvo)? 
Myslím, že užitočné pre seminár a následne kňazstvo by mohlo byť to, že ako tak 
viem zahrať na nejakých hudobných nástrojoch. Aj keď heligónka, gajdy a bicie 
nie sú priamo využiteľné v kostole a v liturgii, ale určite je to jeden zo spôsobov, 
ako sa dostať bližšie k ľuďom. Rád by som tu taktiež využil svoje vedomosti 
o hudbe, ktoré som dostal na umeleckej škole, hlavne pri našej Schole Cantó-
rum.  

 
Lukáš Stolárik 
Pochádzam zo Spišskej Novej Vsi, mám 20 rokov. Som jed-
ným z prvých maturantov Cirkevného gymnázia Š. Míšika v 
Sp. Novej Vsi. Od ôsmich rokov som miništroval a akosi pri-
rodzene to dospelo až k tomu, že som sa dostal tu. Súroden-
cov nemám. Medzi moje záľuby patrí železničná doprava a 
história. 
Čo ťa v seminári doteraz najviac oslovilo, resp. čo sa ti ne-
páči? 

Je výborne, že sa tu dá s mnohými dobre porozprávať. Každý prišiel z iného pro-
stredia, má inú spiritualitu, iné názory. A táto mnohosť vytvára pestrosť. Každý 
by si mal ponechať túto svoju individualitu, poprípade pridať k nej aj niečo dob-
ré, čo vidí na iných. Je preto zbytočné vytvárať nasilu nejakú uniformitu. Veď 
všetci, ktorí sme tu, máme spoločný cieľ, dobre sa pripraviť na kňazstvo. Ale ešte 
dôležitejšie je dobre sa pripraviť na večný život. A to nás má spájať.  
 
Tomáš Tarčák 
Pochádzam z Oravskej Polhory. Mám 4-ch súrodencov a 
som 3. v poradí. Do seminára som prišiel hneď po maturite. 
Rád hrám basketbal, futbal, rád chodím do prírody a na 
hory. Zjem všetko, ak sa to dá zjesť. Niektorí ma považujú 
za flegmu, ktorú ani granát neroztrhne. Ja by som to až tak 
netvrdil, lebo všetko raz môže prasknúť. 
Čo by podľa teba najviac dopomohlo k jednote nášho spo-
ločenstva?  
Ťažko povedať. Ale určite je to modlitba, či už osobná alebo 
spoločná. Občas by nezaškodilo aj niečo prepáčiť, ak niekto niečo prepískne a 
nerobiť z toho tragédiu o konci sveta :). Za ten čas, čo som tu, som si všimol, že 
by nebolo zlé prestať si triediť ľudí na takú a takú skupinu, a podľa tej skupiny ho 
posudzovať (ale to je možno len môj problém). 
 



 

25 

 
Lukáš Vaník 
+Mám 18 rokov, som z Ružomberka, kde som aj navštevoval 
Gymnázium sv. Andreja a mám jedno mladšieho súrodenca, 
brata Radovana. Patrím do modlitbového spoločenstva mla-
dých v Černovej, kde som duchovne vyrástol. 
 
2. Máš nejaký vzor a prečo? 
Je krajší vzor ako náš Pán, Ježiš? Osobitným vzorom je mi 

Matka Božia a potom svätí... každý, kto zabúda na seba a vidí v druhých samého 
Ježiša. Prečo mám vzory? Jednoducho preto, aby ma nestrhol prúd sveta. 
 
Gabriel Wagner 
Zdravím všetkých! Volám sa Gabriel Wagner. Narodil som 
sa 9.novembra 1989 v Košiciach. Ako chlapec som vyras-
tal vo farnosti Spišský Hrhov, na ktorú si veľmi dobre spo-
mínam a mám tu farnosť vo svojom srdci. Neskôr sme sa 
presťahovali do farnosti Spišská Nová Ves kde bývam do-
teraz. Moje chlapčenské roky sú spojené s cirkevnou zá-
kladnou školou sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, 
cirkevným gymnáziom Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi 
a základnou umeleckou školou v Spišskej Novej Vsi. V 
súčasnosti mám 21 rokov a som študentom Teologického 
inštitútu biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí, v ktorom som študent 
2.ročníka katolíckej teológie. Moje záľuby sú : vykonávanie rôznych túr v prírode, 
čítanie kníh, upratovanie :)..a asi tak všetko,.. ako sa povie: z každého rožka troš-
ka :) 
Keby si mohol, čo by si zmenil v seminári?  
Čo by som zmenil??.. Ťažko povedať, asi nič. Myslím si, že duch, ktorý panuje v 

seminári je veľmi rodinný, že napriek rôznym našim povahám sa môžeme spoloč-

ne okresávať a formovať a taktiež vzájomne sa dopĺňať a podporovať. Takže ja by 

som nič nezmenil, pretože človek má byť svätý tam, kde ho Boh posiela, a zbytoč-

ne nereptať a nesťažovať sa, keď sa nám niečo nepáči, ale s poslušnosťou ďalej 

napredovať.  

 

        Matúš Reiner 
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Kňaz, historik, vicepostulátor, prednášajúci.  
 
 HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. 
  
Už od detstva ste vyrastali v bezprostred-
nej blízkosti Spišskej Kapituly. Malo to vplyv na 
Vaše ďalšie smerovanie?  
Určite áno. Už od malého chlapca som chodieval 
na Spišskú Kapitulu, kde sme sa mnohí Podhrad-
čania zúčastňovali rôznych liturgických slávností. 
Prepojenie medzi kapitulskou a podhradskou 
farnosťou bolo kedysi väčšie. Pamätám si na ka-
pitulného vikára Štefana Garaja, ktorý pravidelne 
chodieval slúžiť sv. omše takmer každý prvý pia-

tok v mesiaci. Cirkevné záležitosti mi teda od mala boli vecou srdca a živo som 
sledoval očami chlapca a mladíka dianie v Spišskej diecéze. Ako gymnazista sme 
sa skupina mladých každú nedeľu stretávali s niektorými bohoslovcami obnove-
ného spišského seminára. Bolo to za pomoci vtedajšieho podhradského farára, 
dnes už pomocného biskupa, Andreja Imricha. Medzi nimi nechýbali Jozef Kri-
šanda, Miloš Krakovský a Pavol Hudák. Po vychádzkach na Dreveník sme potom 
spoločne šli na slávnostné spievané vešpery do katedrály. Tieto skutočnosti na-
pomáhali rozvoju kňazského povolania. Najväčší vplyv na moje nasmerovanie na 
kňazstvo však pripisujem v prvom rade Pánu Bohu a môjmu farárovi svätého 
života Jánovi Lačekovi.  
 
Čo u Vás definitívne rozhodlo o tom, že ste sa rozhodli vstúpiť do kňazského 
seminára?  
Nemôžem povedať, žeby v mojom živote bola nejaká výrazná zmena, ktorá ma 
priviedla rozhodnúť sa pre kňazstvo. Božie volanie do kňazskej služby som pocítil 
už od útleho detstva. Vekom sa menil len pohľad na kňazstvo, nie však na povo-
lanie. Takmer nikdy som nepochyboval o tom, že Boh ma volá do tejto služby. 
Jeho volanie bolo vždy silné a intenzívne.   
 
Mnohých bohoslovcov by isto zaujímalo, aké to bolo bývať pár metrov od se-
minára. 
Bolo to veľmi zvláštne. Pôvodne som uvažoval o tom, že sa prihlásim za Spišskú 
diecézu, v ktorej som vždy túžil pôsobiť, ale s možnosťou študovať v Bratislave. 
Uvedomoval som si riziká, ktoré by z môjho pobytu v domácom prostredí mohli 
vzniknúť. A aj vznikli. Kým ostatní bohoslovci slobodne prechádzali kapitulskou 
ulicou smerom k Spišskému Podhradiu, moje prechádzky týmto smerom vyvolá-
vali vždy podozrenie, že mám namierené domov. Predsa však odstupom času to 
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vnímam ako Božie riadenie. Nebyť toho, že som študoval na Spiši, asi by som 
ťažko poznal domáci klérus a vytvoril priateľstvá.  
 
Ako by ste porovnali seminár za Vašich čias a v súčasnosti? 
Som veľmi krátko v spišskom seminári na to, aby som to vedel posúdiť. Objektív-
nou zmenou je podstatne menší počet bohoslovcov. Keď som nastúpil do prvého 
ročníka bolo nás 350 bohoslovcov, medzi ktorými nechýbali aj študenti z Košickej 
arcidiecézy. Náš ročník bol ale prvý, v ktorom už košickí bohoslovci neboli. Veľmi 
milo si spomínam na pôsobenie v Schole, s ktorou sme chodievali často na kon-
certy. Pravidelne sme robili vianočný koncert v aule Univerzity Komenského 
v Bratislave. Najkrajším zážitkom bolo vystúpenie Scholy spolu s orchestrom na 
Bratislavských hudobných slávnostiach. V teológii som viac vnímal napojenie 
Spiša na nemeckú a rakúsku teológiu. Často sme mávali rakúskych profesorov, 
ako Kremera, Braulika, ktorí nám otvárali nové obzory. Dnes tento nemecký 
vplyv už viac v seminári necítim. Možno bol aj väčší záujem o samostatné štú-
dium. Vo voľnom čase niektorí starší bohoslovci, ktorí si cez leto robili rôzne kur-
zy z vlastnej iniciatívy, odovzdávali tieto informácie tým, ktorí mali záujem. Nešlo 
o veľké skupiny, ale boli. Bola tam túžba tvoriť, poznávať, pokúšať sa 
o teologické úvahy. Na druhej strane vnímam, že úroveň prednášok a nároky na 
štúdium v seminári sa v porovnaní s nami zvýšila.  
 
Vaše štúdia v Ríme. Históriu ste si vybrali sám? Rozmýšľali ste aj nad inými 
možnosťami? 
História bola mojím koníčkom od detstva. Viedlo ma k tomu už aj samotné pro-
stredie medzi dvoma sídlami cirkevnej i svetskej moci, v ktorom som prežil celé 
detstvo a mladosť. Lásku k histórii vo mne prehĺbil aj môj profesor dejepisu na 
gymnáziu v Levoči Július Olejár a pán docent Ivan Chalupecký počas seminár-
skych štúdií. Môj vzťah k histórii mal svoju postupnosť. Najprv som sa zaoberal 
lokálnymi dejinami, potom cirkevnými dejinami, až napokon sa môj obzor rozšíril 
aj na svetové dejiny. Od mala som však mal potešenie v abstraktnom myslení. 
Miloval som knihy. Kým moji rovesníci sa často venovali iným záľubám, moje 
potešenie mi prinášala radosť z poznania nových vecí. Už v seminári ma mnohí 
videli často v knižnici. Patril som k tým študentom, ktorí mali vypísaný celý kniž-
ný preukaz a museli mi zaviesť nový. Často šlo o historické knihy, zvlášť zo starej 
historickej knižnice, ktorá v mojich časoch bola uložená ešte v kanónii dnešného 
Európskeho kultúrneho domu. Niektorí spolužiaci sa mi smiali, že štúdiom histó-
rie hľadám korene a že celý život prežijem zahrabaný medzi knihami pod zemou. 
Niektorí spolužiaci mi predpovedali moje štúdium dejín v Ríme, keď videli môj 
záujem o tento predmet. Tento vzťah si všimol otec biskup František, ktorý mi 
po dvoch rokoch pôsobenia vo farnosti ponúkol možnosť štúdia cirkevných dejín 
v Ríme. Som mu za to veľmi vďačný. Veľmi ma priťahovalo aj štúdium liturgiky, 
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sakrálneho umenia a špirituálnej teológie, ale história bola silnejšia. Štúdium 
v Ríme v tejto oblasti ma len utvrdilo v tom, že som sa rozhodol správne. Tam 
som počas mojich štúdií spoznal môjho intelektuálneho otca, patra jezuitu Mar-
cela Chappina, ktorý bol neskôr vymenovaný pápežom Benediktom XVI. za vi-
ceprefekta  Tajného vatikánskeho archívu, kde som tri roky pracoval na doktor-
skej práci. Tam som sa spriatelil s kolegami historikmi z krajín bývalej monarchie, 
zvlášť s rakúskymi historikmi ako Andreasom Gottsmannom, Andreou Sommer, 
ale aj chorvátskou historičkou Jadrankou Neralič a slovenskou historičkou Emí-
liou Hrabovec. Tam boli počiatky našej spolupráce. Profesor Chappin bol však 
mojím hlavným formovateľom v tejto disciplíne. Mať raz tak taký veľký rozhľad 
a nadhľad ako mal on. Okolo neho sme skupina mladých historikov vytvorili jeho 
školu. Sme traja: taliansky historik Roberto Regoli, španielsky historik Miguel 
Dionisio a ja.  
 
V čom je štúdium cirkevných dejín iné ako štúdium iných teologických discip-
lín? 
Predpokladá rozvinuté abstraktné myslenie, silný zmysel pre intuíciu 
a interdisciplinaritu.   
 
Je Vám niektoré obdobie z dejín osobitne blízke? 
Najviac ma fascinuje koniec 19. storočia a prvá polovica 20. storočia, ktorým sa 
venujem. Osobitne mi je blízky pontifikát Leva XIII. a jeho prínos pre katolícku 
Cirkev a pre slovenský národ, zvlášť jeho záujem o šírenie katolíckeho slavizmu. 
Je to termín, ktorý sa snažím zaviesť. Veľmi rád sa venujem pomenovaniu 
(terminológii) historických fenoménov.  
 
Keď ste sa vrátili z Ríma, istý čas ste prednášali na KU v Ružomberku a na Tr-
navskej univerzite v Trnave. Teraz vyučujte bohoslovcov tu na Spišskej Kapitu-
le. Vnímate rozdiel medzi poslucháčmi? 
Myslím si, že štúdium teológie pôsobí veľmi blahodarne pre rozvoj abstraktného 
myslenia. V Trnave sa našlo zopár skutočných nadšencov pre históriu 
s historickým myslením, ale väčšina študentov bola viac mechanická v získavaní 
informácií o dejinách. V tomto zmysle sú bohoslovci lepší. U bohoslovcov však 
nejde o klasických študentov, ale o ľudí, u ktorých sa predpokladá kňazské povo-
lanie. V tom je zásadný rozdiel, ale môže to viesť aj k zneužívaniu 
a intelektuálnej nečinnosti a nezáujmu, čo je vážna hrozba.  
 
Prednášate cirkevné dejiny, patrológiu, latinčinu, sakrálne umenie 
a kresťanskú archeológiu. Aký význam ma poznanie týchto disciplín pre dneš-
ného kňaza? 
Obrovský. Vedú k láske ku Kristovi a jeho Cirkvi, k poznaniu vlastnej identity 
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a bohatstva tradície, ktorá ostáva depositum fidei. Cirkevné dejiny sú otvorenou 
knihou rôznych skúseností veriaceho ľudu. Sú knihou múdrosti. Kto je múdry, 
poučí sa na chybách iných, kto je nerozumný, musí sa trpko učiť na vlastných 
chybách.  
 
Prežívali sme Rok kňazov. Ako by mal vyzerať dnešný kňaz v porovnaní 
s minulosťou? 
Vždy ten istý. Byť svedkom nie o sebe, ale o Kristovi. Prispôsobovanie svetu bolo 
skôr Cirkvi na škodu ako na osoh. Kňaz by sa nemal unášať prúdom doby, ale 
zostať sám sebou. Mužom modlitby a obety. To je to, čo robí kňaza kňazom.  
 
Vy a Panna Mária. 
Od malička som chodieval na Mariánsku horu do Levoče vyprosovať si dar kňaz-
ského povolania. V nej som nachádzal a nachádzam útočište a ochranu. Od gym-
naziálnych čias sa každý deň modlím jeden Zdravas Mária na úmysel, aby som sa 
stal svätým a horlivým kňazom. Panna Mária je Kráľovnou kňazov, lebo pripomí-
na hlavné poslanie kňaza – t.j. dávať Krista svetu, ktorý potrebuje Spasiteľa.  
 
Ako vidíte proces blahorečenia biskupa J.  Vojtaššáka do budúcnosti? 
Je to dlhodobý proces. Obyčajne myslíme, že keď bude biskup Vojtaššák blaho-
rečený, vtedy sa začneme k nemu modliť. Nazdávam sa, že by to malo byť opač-
ne. Blahorečenie by nemalo byť začiatkom, ale vyvrcholením celého nášho úsilia. 
Mali by sme najprv konať buditeľskú činnosť, aby sme prebudili najprv záujem 
o Božieho sluhu a rozpoznali v ňom jeho veľkosť a dôvod, prečo by sa biskup 
Vojtaššák mal blahoslaveným stať. Obracať sa modlitbou k nemu a prosiť 
o orodovanie. Myslím si, že proces nie je ani tak o biskupovi, ako o nás. Biskup 
Vojtaššák to tak nepotrebuje, ako to potrebujeme my. Mal by byť pre nás príleži-
tosťou, aby sme uskutočnili obnovu diecézy v tom duchu, ktorý on šíril. Ak pro-
ces trvá dlhšie, je to možno preto, aby sa biskup Vojtaššák odpolitizoval a ukázal 
sa ako živý svedok viery. Napokon si myslím, že Boh nám týmto procesom ne-
chce darovať len dar biskupa Vojtaššáka ako blahoslaveného, ale chce v nás pre-
hĺbiť život viery a rozvinúť skúsenosť modliacej sa Cirkvi.  
 
Čo hovorí najviac v prospech jeho blahorečenia? 
Svätosť jeho života, silná úcta k Eucharistii, vernosť Svätému Otcovi a Cirkvi vô-
bec, neoblomnosť v znášaní utrpenia pre vieru. Biskup Vojtaššák nebol politik, aj 
keď ako priateľ Hlinku to mohol spokojne urobiť. Jeho záujmom však nebolo 
robiť politiku, ale hájiť záujmy Cirkvi.  
     
       Lukáš Kutlák a Lukáš Stolárik  
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 Preblahoslavená Panna Mária je Božou Matkou. 
Hoci si to často neuvedomujeme, denne to vyslovuje-
me a právom vyznávame. Ako to v skutočnosti je?  
 Keď šla ku kráľovi Dávidovi Božia archa, na kto-
rej spočívala Jeho prítomnosť zvolal: Akože by mohla 
prísť Pánova archa ku mne? Sv. Lukáš, znalec Svätého 
Písma, akoby kopíroval tento text a poukazuje pri náv-
števe Alžbety na Máriu, na tú, ktorá nosila Boha (sv. 
Atanáz), keď uvádza Alžbetine slova: „Čím som si za-
slúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ Po-
dobne aj Otcovia prvých storočí ako sv. Klement Ale-
xandrijský (+215), Origenes (+254) a sv. Alexander Ale-
xandrijský (+328) volali Máriu: „Matka Pána“ a „Božia 
Matka“. V prvých štyroch storočiach nikto nepochybo-
val, že Mária je skutočnou Božou Matkou – veď Kristus 
je Boh, a tak ona je skutočne Božou Matkou. 

 
 Avšak v r. 428 carihradský patriarcha Nestorius vyhlásil, že Mária nie je 
a nemôže byť Bohorodičkou, ale len Matkou Krista – Človeka, lebo ľudská bytosť 
nemôže splodiť Boha. V Kristovi bola podľa neho ľudská osoba Krista i Božská 
osoba Krista. No my s celou Cirkvou v Duchu Svätom veríme, že v Ježišovi Kristo-
vi, našom Pánovi sú v jednej osobe dve prirodzenosti bez premeny, neoddeliteľné 
a zároveň nezmiešané. Ježiš Kristus je pravý Boh a zároveň je pravým človekom 
ako sme my. Mária –  i keď je to vždy nesmierne tajomstvo – je teda Matkou 
jednej Osoby – Krista, Boha i Človeka zároveň. Nestoriov blud bol v r. 431 odsú-
dený na Efezskom koncile: "Ak niekto nevyzná, že Emanuel je Boh a preto Svätá 
Panna je Matka Božia, vzhľadom k tomu, že vo svojom tele niesla Božie Slovo, 
ktoré sa telom stalo [tak ako je napísané, “Slovo sa telom stalo“]: nech je exko-
munikovaný." 
 Ona, ako volá svätý Ján Damascénsky, je „mušľa, ktorá z neba zo záblesku 
božstva počne a porodí drahocennú perlu – Krista.“ 
A pokračuje:  „Plesaj, Joachim, pretože z dcéry “chlapček sa nám narodil, daný je 
nám syn”, bude sa volať Posol veľkého zámeru” spásy celého sveta, “Mocný 
Boh” . Nech sa hanbí Nestorios a nech si dá ruku na ústa! Dieťa je Bohom; akoby 
nebola Bohorodičkou tá, čo ho rodí? “Ak niekto nevyznáva, že táto svätá Panna 
je Bohorodička, je ďaleko od božstva.” Nie je to moje slovo, aj keď je aj mojím: 
prijal som ho ako hlboké teologické dedičstvo od otca Gregora [Naziánskeho]...“ 
   Vrúcne teda vzývajme Máriu, našu i Božiu Matku: 
Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička... 
                                          (Egypt, 3. Storočie) 
         Lukáš Vaník  

Madona a Dieťa, 

 Sandro Botticelli, 1445-1510 
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 1. Vzťah Panny Márie k Cirkvi (lat.)           

 2. Blízky príbuzný Panny Márie (z kňazskej triedy)     

 3. Titul, ktorým Pán Ježiš oslovil Pannu Máriu na svadbe v Káne 

 4. Vlastnosť, pre ktorý si Boh Pannu Máriu zvlášť obľúbil   

 5. Heslo pápeža Jána Pavla II.            

 6. Rod, z ktorého pochádzala Panna Mária       

 7.         

 8. "Matka" všetkých čností  

 9.              

     

1.MATER ECCLESIAE, 2.  ZACHARIÁŠ, 3. ŽENA, 4. POSLUŠNOSŤ, 5. TOTUS TUUS, 
 6. ÁRONOV, 7. EFEZSKÝ KONCIL, 8. POKORA, 9.ROSARIUM VIRGINIS MARIAE. 
Výsledok: THEOTOKOS (grécky Bohorodička) 

František Janečko 

             1.                               

            2.                          

              3.                   

              4.                          

             5.                          

           6.                          

          7.                                 

            8.                       

                                                9.     

Koncil, ktorý zadefinoval Pannu Máriu ako >Bohorodičku< 

 Apoštolský list Jána Pavla II. o posvätnom ruženci 
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