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Marián Marhefka

Drahí čitatelia časopisu Brázda!

	 Opäť	sú	tu	Vianoce,	sviatky,	ktoré	sú	nášmu	srdcu	najmilšie.	V	týchto	dňoch	sa	
ľudia	viac	stretávajú	v	chráme,	chodia	k	svojim	blízkym	na	návštevy,	celkovo	sú	 jeden	k	
druhému	bližšie.	Atmosféra	je	jedinečná.	Vianočná	výzdoba,	stromček,	vôňa	medovníkov,	
teplo	domova...	Aké	krásne	sviatky!
	 No	o	čo	väčší	a	vznešenejší	význam	majú	Vianoce	pre	nás	kresťanov.	„Slovo	sa	
telom	stalo.“	 (Jn	1,14)	„Zázračný	Radca,	mocný	Boh,	večný	Otec,	Knieža	pokoja“	 (Iz	9,5)	
prichádza	medzi	 nás	 a	 zostáva	 s	 nami.	 V	 príprave	 na	 vianočné	 sviatky	má	 rozhodujúci	
význam	naše	duchovné	prežívanie	Adventu.	Využime	tieto	posledné	dni	našej	adventnej	
prípravy,	 aby	 sme	 naše	 srdcia	 spravili	 ľudskejšími.	 Prežime	 celé	 sviatky	 tak,	 aby	 boli	
dôstojným	 privítaním	 Kráľa	 kráľov.	 Zrieknime	 sa	 svojho	 pohodlia,	 lebo	 aj	 On	 neváhal	
zanechať	trón	svojej	velebnosti	a	prísť	na	tento	svet,	aby	nás	vykúpil.
	 Milí	čitatelia,	pozývam	seba	i	vás	k	tomu,	aby	sme	nezatvárali	dvere	svojho	srdca.	
Aj	v	ňom	sa	chce	narodiť	Ježiš.	V	mene	redakcie	časopisu	Brázda	vám	želám	a	vyprosujem	
požehnané	vianočné	sviatky.	
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Duchovná obnova bohoslovcov
	 Formačný	rok	2018/19	v	spišskom	
seminári	 sme	 odštartovali	 duchovnou	
obnovou.	 Po	 roku	 sme	 boli	 opäť	 v	
zahraničí,	konkrétne	v	Českej	republike	na	
Morave.	Seminaristi	spolu	s	predstavenými	
putovali	 na	 najvýznamnejšie	 moravské	
pútnické	 miesto	 -	 Svatý	 Hostýn.	 Pobyt	 u	
našich	severozápadných	susedov,	ktorého	
hlavným	 cieľom	 bolo	 načerpanie	 nových	
duchovných	síl	na	začiatku	akademického	
roka,	sa	uskutočnil	v	dňoch	od	14.	do	16.	
septembra.
	 Počas	 návratu	 sme	 si	 urobili	
prestávku	v	Rožnove	pod	Radhoštem,	kde	
si	 niektorí	 prezreli	 skanzen,	 iní	 si	 urobili	
prechádzku	 mestom.	 Za	 takýto	 krásny	
začiatok	 formačného	 roka	 patrí	 úprimná	
vďaka	našim	predstaveným,	ktorí	celú	púť	
naplánovali.																																

Zemiaková brigáda
	 Aj	 tento	 rok	 sa	 v	 našom	 seminári	
uskutočnila	brigáda	s	názvom	“gruľovka”.	Ide	
o	 zber	 zemiakov,	na	ktorých	 si	potom	počas	
roka	pochutnávame.	Úroda	bola	naozaj	veľmi	
dobrá	 a	 “švábky”	 sú	 dobre	 uskladnené	 v	
pivnici.	 Všetko	máme	 z	 Božích	 rúk	 a	 aj	 keď	
možno	niekto	nemá	až	tak	veľa	ako	by	chcel,	
treba	byť	vďačný,	lebo	nie	vždy	sú	a	nie	vždy	
budú	také	požehnané	roky.	Pán	Boh	zaplať	za	
takú	hojnú	úrodu	ako	je	tento	rok.

Aktuality

Celodiecézna rekolekcia
	 Dňa	 19.	 septembra	 sa	 v	 Spišskej	
Kapitule	 konala	 celodiecézna	 kňazská	
rekolekcia.	 Začala	 sa	 o	 10:00	 hod.	 svätou	
omšou,	 ktorú	 celebroval	 spišský	 diecézny	
biskup	 Mons.	 Štefan	 Sečka.	 Prítomných	
bolo	 približne	 230	 koncelebrujúcich	 kňazov	
a	 ďalší	 traja	 biskupi,	 vrátane	 košického	
emeritného	 arcibiskupa	Mons.	 Alojza	 Tkáča.	
V	 homílii	 otec	 biskup	 povzbudil	 kňazov	 ku	
horlivému	sláveniu	Eucharistie,	ktorá	má	byť	
najdôležitejším	 okamihom	 dňa.	 Po	 skončení	
svätej	 omše	 sa	 všetci	 presunuli	 do	 auly	
kňazského	seminára,	kde	program	pokračoval	
prednáškou	 košického	 pomocného	 biskupa	
Mons.	Mareka	Forgáča.	V	prednáške	poukázal	
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Lektorát a akolytát
 Na	 slávnosť	 Krista	 Kráľa	 v	 nedeľu	
25.	 novembra	 pri	 svätej	 omši	 v	 Katedrále	
sv.	Martina	poveril	otec	biskup	Štefan	Sečka	
šiestich	 seminaristov	 4.	 ročníka	 službou	
akolytu	 a	 troch	 seminaristov	 3.	 ročníka	
službou	 lektora.	 Počas	 týchto	 slávností	
ich	 prišli	 podporiť	 aj	 najbližší	 príbuzní.	
Svätá	 omša	 sa	 začala	 o	 9:00	 hodine	 a	my	
mnohí	 sme	 mohli	 byť	 svedkami	 Božieho	
požehnania,	 milosti	 a	 daru,	 ktorý	 naši	
seminaristi	 z	 Božej	 vôle	 dostali.	 Veľmi	 sa	
tešíme	 z	Božieho	pôsobenia	 v	 ich	 živote	 a	
prosíme	vás	o	modlitby	za	nich.

na	niektoré	dôležité	psychologické	momenty,	
ktoré	môžu	kňazi	využiť	v	pastoračnej	praxi	i	
v	osobnom	živote.
Veni Sancte
	 V	 sobotu	 22.	 septembra	 sme	
spoločne	 začali	 nový	 akademický	 rok	
2018/2019	 svätou	 omšou	 v	 Katedrálnom	
chráme	 sv.	 Martina	 v	 Spišskej	 Kapitule.	
Hlavným	 celebrantom	 bol	 emeritný	
pomocný	 biskup	 Mons.	 Andrej	 Imrich.	
V	 homílii	 sa	 nám	 prihovoril	 generálny	
vikár	 Mons.	 Anton	 Tyrol,	 ktorý	 vyzval	
všetkých	 prítomných	 a	 najmä	 študentov,	
aby	 sa	 nechali	 viesť	 Duchom	 Svätým	 pri	
všetkých	 školských,	 ale	 zvlášť	 životných	
skúškach.	 Po	 skončení	 slávnostnej	 liturgie	
sa	v	priestoroch	 spišského	 seminára	 začala	
imatrikulácia	 študentov	 1.	 ročníka.	 Do	
prvého	ročníka	vo	všetkých	troch	študijných	
programoch	 nastúpilo	 136	 študentov	 a	 z	
toho	10	nových	bohoslovcov.	Stredobodom	
bol	 imatrikulačný	 sľub,	 ktorý	 za	 všetkých	
prvákov	 predniesol	 pedel	 Marek	 Mrekaj.	
Slávnosť	sa	ukončila	spoločným	obedom.

Futbalový zápas: Prváci vs. Výber seminára
	 V	 sobotu	 29.	 septembra	 sa	 na	
ihrisku	 pri	 kňazskom	 seminári	 uskutočnil	
tradičný	 futbalový	 zápas	 bohoslovcov	
prvého	 ročníka	 proti	 výberu	 z	 ostatných	
ročníkov.	 Po	 napínavom	 zápase,	 v	 ktorom						
nebola	núdza	o	krásne	futbalové	momenty,	
sa	z	víťazstva	napokon	tešil	výber	seminára	
5:3.	Medzi	 fanúšikmi	nechýbali	ani	 rehoľné	

sestričky.	 Po	 zápase	 sa	 všetci	 zúčastnení	
mohli	 nasýtiť	 výborným	 gulášom,	 ktorý	
pripravili	 naši	 diakoni.	 Tieto	 chvíle	 relaxu	
a	 spoločného	 trávenia	 času	 sú	 vďaka	
predstaveným	 kňazského	 seminára	
úžasnou	príležitosťou	pre	bohoslovcov	viac	
sa	spoznať,	zabaviť,	oddýchnuť	si	a	načerpať	
síl	do	ďalšej	práce.
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Obliečka bratov štvrtákov
	 V	 stredu	 10.	 októbra	 2018	 sa	
v	 seminárskej	 kaplnke	 svätého	 Jána	
Nepomuckého	 v	 Spišskej	 Kapitule	
uskutočnilo	 požehnanie	 nových	 reverend	
pre	 bohoslovcov	 4.	 ročníka.	 Svätú	 omšu	
celebroval	 emeritný	 spišský	 pomocný	
biskup	 Mons.	 Andrej	 Imrich.	 Vo	 svojej	
homílii	 seminaristov	 pozval	 k	 dôvere	
voči	 nebeskému	Otcovi,	 v	 ktorého	 náručí	
nájdu	vždy	najväčšie	bezpečie	a	istotu.	Po	
homílii	 požehnal	nové	 reverendy,	 ktoré	 si	
následne	bohoslovci	4.	ročníka	po	prvýkrát	
obliekli.	 Otec	 biskup	 pripomenul,	 že	
nosenie	 reverendy	 je	 pre	 nich	 symbolom	
Božej	ochrany.	V	závere	všetkých	povzbudil	
k	dôvernej	modlitbe	ku	svätému	Michalovi	
archanjelovi	 a	 k	 anjelom	 strážnym	 a	
zároveň	 štvrtákov	 vyzval,	 aby	 radi	 nosili	
reverendu.

Odpustová slávnosť svätého Martina
	 V	 nedeľu	 11.	 novembra	 o	 10:00	
sme	 slávili	 slávnostnú	 odpustovú	 svätú	
omšu,	 ktorú	 celebroval	 emeritný	 košický	
arcibiskup	 J.E.	Mons.	Alojz	 Tkáč,	 ktorý	 sa	
nám	aj	prihovoril	v	homílii.	V	nej	porovnával	
život	 Božieho	 služobníka	 biskupa	 Jána	
Vojtaššáka	 so	 sv.	Martinom.	 Každý	 z	 nich	
žil	 v	 úplne	 inej	 dobe,	 no	 obaja	 vynikali	
nezvyčajnou	 pastoračnou	 horlivosťou	 a	
dokázali	 aj	 veľa	 vytrpieť	 pre	 Krista.	 “Aké	

je	 naše	 želanie?	 Aby	 Ján	 Vojtaššák,	 Boží	
služobník,	 bol	 povýšený	 na	 oltár	 tak,	 ako	
je	 povýšený	na	oltár	 svätý	Martin,”	 uviedol	
arcibiskup	Tkáč.

Duchovná obnova pre stredoškolákov 
	 V	 dňoch	 od	 30.	 novembra	
do	 2.	 decembra	 2018	 sa	 uskutočnila	 v	
Kňazskom	 seminári	 duchovná	 obnova	 pre	
stredoškolákov,	ale	i	starších,	ktorej	hlavným	
cieľom	 bolo	 ponúknuť	 možnosť	 stíšiť	 sa	 v	
pokojnom	 prostredí	 Spišskej	 Kapituly	 na	
začiatku	 Adventu	 a	 vytvoriť	 čas	 a	 priestor	
na	 prehlbovanie	 vzťahu	 s	 Bohom.	 Účastníci	
mali	 možnosť	 zúčastniť	 sa	 na	 programe	
seminaristov	a	tak	mohli	aj	v	tichu	nahliadnuť	
i	 otvoriť	 pomyselnú	 bránu	 do	 svojho	
vnútra.	Dúfame,	že	pre	zúčastnených	 to	bol	
obohacujúci	čas	a	radi	sa	na	Spišskú	Kapitulu	
opäť	vrátia.

Lukáš Filický, Marián Marhefka
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Emanuel (vianočné zamyslenie)
	 Evanjelista	Matúš	píše:	„Hľa,	panna	počne	a	porodí	syna	a	dajú	mu	meno	Emanuel,	
čo	v	preklade	znamená:	Boh	s	nami.“	(Mt	1,	23)	Pohliadnime	teda	na	to,	čo	sa	stalo	pred	
viac	ako	dvetisíc	rokmi	a	čo	sa	každoročne	opakuje.	Veľmi	dobre	vieme,	že	panna,	ktorá	
porodila	 dieťa,	 Ježiša,	 bola	 Panna	 Mária	 a	 bola	 uchránená	 od	 dedičného	 hriechu.	 To	
znamená,	že	bola	„celá	krásna“,	presne	tak	ako	sa	to	spieva	v	jednej	našej	piesni.	Ak	bola	
ona	celá	krásna	a	porodila	syna,	ktorý	bol	aj	z	nej,	ako	asi	muselo	vyzerať	toto	krásne	dieťa?	
Môžem	zavrieť	oči	a	skúsiť	si	to	predstaviť.	Na	to,	aby	som	to	dokázal,	je	ale	potrebné	ísť	do	
ticha.	Trebárs	vojdem	do	svojej	izby,	upokojím	sa	a	zatvorím	za	sebou	dvere.	Musím	si	ale	
dávať	pozor,	aby	som	nezatvoril	dvere	svojho	srdca,	ktoré	mi	pomáhajú	vstúpiť	do	tohto	
najčarovnejšieho	tajomstva.	Toto	tajomstvo	nesie	v	sebe	dieťa,	ktoré	je	pre	mňa	najväčším	
darom,	lebo	je	samotným	Bohom.	Práve	z	takéhoto	daru	môžem	mať	počas	Vianoc	veľkú	
radosť...	
	 Lenže	tieto	pekné	sviatky	plné	rodinnej	pohody,	pokoja	a	radosti	sa	rýchlo	končia.	
Ešte	nejaký	ten	„Silvester“	 	a	Nový	rok	s	novými	plánmi	a	predsavzatiami	a	opäť	tá	 istá	
všednosť,	ktorá	nemá	toto	vianočné	čaro.	Prichádza	mi	na	um	opäť	ďalšia	pieseň,	kde	sa	
spieva	o	„nebeskom	pelikánovi,	ktorý	tu	s	nami	ostáva.“	Tento	vták	vytrháva	svoje	vlastné	
mäso,	aby	nakŕmil	svoje	mláďatá.	Toto	isté	robí	Boh.	On	je	ten	Emanuel,	ktorý	sa	narodil	v	
Betleheme.	On	je	ten	Emanuel,	ktorý	keď	vyrastie,	nechá	sa	zbičovať,	ponížiť	a	ukrižovať.	
On	svoje	telo	trhá	a	daruje	nám,	aby	sme	mohli	prežiť.	Robí	to	denne	pri	svätej	omši,	keď	
sa	dáva	ako	chlieb	v	malej	hostii.	Ak	chcem	tento	dar	prijať,	musím	ešte	niečo	urobiť.
	 Všetci	 dobre	 vieme,	 že	 keď	 prichádzajú	 Vianoce,	 zvyknú	 sa	 robiť	 doma	 veľké	
poriadky.	Ženy	všetko	poupratujú,	poumývajú	okná,	prezlečú	obliečky	na	perinách	a	mnohé	
iné	práce,	ktoré	sú	dôležité.	Muži	sa	zasa	starajú	o	to,	aby	bolo	v	dome	príjemne,	teplo	a	
aby	bol	nejaký	ten	kapor	na	stole.	No	a	deti	sa	tiež	čo	to	snažia	pomôcť	rodičom,	aby	ich	
trošku	odbremenili.	Takúto	prípravu	a	upratanie	si	žiada	aj	moja	duša.	Ešte	stále	mám	čas	
povedať	svojim	deťom,	manželovi	či	manželke,	otcovi	či	mame	alebo	iným,	ktorým	som	
ublížil,	prepáč	a	odpusť	mi.	Ak	to	ale	neviem	alebo	nemám	odvahu,	poprosím	Ježiša.	No	a	
keď	chcem	mať	naozaj	celkom	čisto	a	poriadené	v	duši,	pôjdem	na	svätú	spoveď,	kde	Boh	
aj	mne	odpustí	moje	pády	a	zlyhania.	Potom	sa	stanem,	tak	ako	Panna	Mária,	„celý	krásny“	
a	môžem	prijať	ten	najkrajší	dar.	A	keďže	tento	vianočný	dar	je	Boh	s	nami,	nemusíme	sa	
báť,	že	budeme	niekedy	sami.	Príď	Emanuel...

Lukáš Briš
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Naši prváci
Na	začiatku	nového	akademického	roka	sme	v	kňazskom	seminári	privítali	desiatich	prvákov.	
Položili	sme	im	niekoľko	otázok,	aby	sa	predstavili,	a	keďže	od	ich	nástupu	do	seminára	už	
nejaký	ten	čas	prešiel,	požiadali	sme	ich,	aby	zhodnotili	chvíle	v	našom	kňazskom	seminári.

1. V krátkosti sa predstav.
2. Aký je tvoj obľúbený citát, motto?
3. Ako vnímaš čas, ktorý si už strávil v seminári?
4. Čo hovoríš na spolubratov? Ako vnímaš seminársku rodinu?

Andrej Dominik
1.	 Volám	 sa	 Andrej	 Dominik	 a	 9.1.2019	
oslávim	svoje	20.	narodeniny.	Pochádzam	
z	 Popradu	 -	 Veľkej,	 z	 milujúcej	 rodiny	 a	
mám	 dvoch	 starších	 bratov.	 Navštevoval	
som	 gymnázium	 na	 ulici	 Dominika	
Tatarku	 v	 Poprade,	 kde	 som	 aj	 úspešne	
zmaturoval.	 Do	 seminára	 som	 vstúpil	
hneď	nato.	Medzi	moje	záľuby	patrí	šport	
ako	 volejbal,	 kalčeto	 a	 ping-pong,	 keďže	
tie	sa	dosť	často	hrávajú	u	saleziánov,	ku	
ktorým	 som	 vždy	 rád	 chodieval,	 pretože	
spravujú	našu	farnosť.	Tiež	som	si	obľúbil	
francúzsky	 jazyk.	 Som	 rád,	 že	 som	 túto	
vedomosť	 dokonca	 využil	 v	 seminári.	
Pán	si	stále	tie	naše	schopnosti	a	danosti	
použije	na	svoju	chválu	a	slávu.

2.	Medzi	moje	obľúbené	citáty	patrí	výrok	
sv.	 Františka	 z	 Assisi:	 „Človek	 je	 len	 taký,	
aký	je	pred	Bohom.	Nič	viac	a	nič	menej.“	
Pripomína	mi,	aby	som	sa	snažil	byť	stále	
pokorným	 a	 zároveň,	 že	 som	 	 milované	
Božie	dieťa.

3.	V	seminári	je	naozaj	pekne.	Je	tu	dosť	času	
a	podnetov	na	prehĺbenie	svojho	duchovného	
života	a	vzťahu	s	Bohom,	taktiež	i	na	štúdium	
a	budovanie	vzťahov	s	ostatnými.	

4.	Medzi	bratmi	 sa	 cítim	dobre.	Ujali	 sa	nás	
ako	svojich	mladších	bratov.	Ako	ročník	držíme	
dosť	pospolu	a	navzájom	sa	podporujeme.

Ján Feja
1.	 Volám	 sa	 Ján	 Feja.	 Mám	 35	 rokov	
a	 pochádzam	 z	 oravskej	 obce	 Lokca.	
Navštevoval	 som	 základnú	 školu	 v	 Lokci,	
Gymnázium	Antona	 Bernoláka	 v	Námestove	
a	 Vysokú	 školu	 dopravnú	 v	 Žiline	 v	 odbore	
cestná	a	mestská	doprava.	Ďalej	som	získaval	
rôzne	pracovné	aj	vedomostné	skúsenosti.

2.	,,Prvé	je	toto:	,Počuj,	Izrael,	Pán,	náš	Boh,	je	
jediný	Pán.	Milovať	budeš	Pána,	svojho	Boha,	
z	 celého	 svojho	 srdca,	 z	 celej	 svojej	 duše,	 z	
celej	svojej	mysle	a	z	celej	svojej	sily!‘	Druhé	
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je	toto:	,Milovať	budeš	svojho	blížneho	ako	
seba	samého!	Iného,	väčšieho	prikázania,	
ako	sú	tieto	niet.‘

3.	 	 Čas,	 ktorý	 som	 strávil	 v	 seminári,	
hodnotím	veľmi	pozitívne.

4.	 Otvorenosť,	 prijatie,	 ochota	
predstavených,	 spolubratov,	 profesorov,	
zamestnancov	 a	 celkovo	 seminár	 vytvára	
naozaj	 rodinné	 prostredie	 na	 ďalšie	
formovanie.

Peter Filip
1.	Pochádzam	z	okresného	mesta	Spišská	
Nová	 Ves.	 Mám	 19	 rokov	 a	 navštevoval	
som	 miestne	 gymnázium	 Školská	 7.	
Medzi	moje	 záľuby	patrí	 turistika,	 futbal,	
lyžovanie,	 hudba	 a	 predovšetkým	 dobrá	
kniha.

2.	 Vo	 veľkej	 obľube	 mám	 bosých	
karmelitánov.	 Páči	 sa	 mi	 motto	 tejto	
rehole,	ktoré	v	latinčine	znie:	„Zelo	zelatus	
sum	pro	Domino	Deo	exercituum“	(Horlím	
horlivosťou	pre	Pána	Boha	zástupov),	ale	aj	
motto	emeritného	pápeža	Benedikta	XVI.:	
„Cooperatores	Veritatis“	 (Spolupracovníci	
Pravdy).	 Tiež	 mám	 v	 úcte	 niektorých	
svätých	 z	 rehole	 karmelitánov,	 napríklad	
sv.	 Jána	 z	 Kríža,	 sv.	 Teréziu	 Avilskú	 a	
ďalších,	ktorí	vo	svojich	spisoch	zanechali	

množstvo	 krásnych	 citátov.	 Konkrétny	
najobľúbenejší	citát	je	preto	ťažké	určiť.

3.	 Čas	 tu	 ide	 veľmi	 rýchlo.	 Je	 umenie	 ho	
dobre	 využiť.	 Za	 tých	 pár	 mesiacov	 sme	
mali	 možnosť	 zoznámiť	 sa	 s	 ostatnými	
bohoslovcami,	predstavenými	a	profesormi	a	
taktiež	s	denným	programom,	ale	aj	rôznymi	
brigádami.	Čas	je	tu	vyhradený	na	formovanie	
v	 duchovnej,	 intelektuálnej,	 pastoračnej,	
ale	aj	 ľudskej	oblasti.	Voľný	 čas	 sa	dá	využiť	
rôzne,	či	už	prechádzkou	v	peknom	prostredí,	
čítaním	alebo	športom.	

4.	 Tým,	 že	 nás	 tu	 nie	 je	 veľa,	 vzájomné	
spoznávanie	 bolo	 rýchlejšie.	 S	 niekým	 som	
sa	 spoznal	 viac,	 s	 niekým	 menej.	 Človek	
si	 v	 tomto	 prostredí	 viac	 všíma	 povahové	
vlastnosti	 ostatných	 spolubratov	 (každý	 má	
iné	 črty	 povahy).	 Nazdávam	 sa,	 že	 nikde	 na	
svete	 v	 seminári	 to	 nie	 je	 ideálne,	 to	 isté	
platí	aj	o	tomto	mieste.	Ostatní	aj	mňa	musia	
trpezlivo	 znášať	 v	 nádeji,	 že	 sa	 polepším	 a	
tak	 isto	 aj	 ja	 chcem	 trpezlivo	 znášať	 svojich	
spolubratov	 v	 nádeji,	 že	 sa	 polepšia.	 Nikto	
z	 nás	 nie	 je	 svätý	 (v	 pravom	 slova	 zmysle).	
Sme	na	ceste	 formovania	a	posväcovania	ku	
kňazstvu.	Máme	svoje	dobré	 i	 zlé	vlastnosti,	
ale	máme	aj	dobrý	priestor	a	prostriedky	na	
to,	aby	sme	sa	duchovne	formovali.	Najprv	z	
nás	musia	byť	dobrí	a	čestní	ľudia	a	až	potom	
môžeme	byť	dobrými	a	svätými	kňazmi.
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Dávid Holubjak
1.	Ahojte	všetci,	volám	sa	Dávid	Holubjak	a	
pochádzam	z	krásnej	dedinky	Mútne,	ktorá	
sa	nachádza	na	severe	Oravy.	Mám	20	rokov	
a	 pred	 vstupom	 do	 kňazského	 seminára	
som	 študoval	 na	 Strednej	 odbornej	 škole	
technickej	v	Námestove,	kde	som	aj	úspešne	
zmaturoval	 v	 odbore	 staviteľstvo.	 K	 viere	
som	bol	vychovávaný	a	vedený	od	malička	
svojimi	rodičmi,	za	čo	som	im	veľmi	vďačný.	
Čo	 sa	 týka	 súrodencov,	 mám	 jedného	
mladšieho	 brata.	Medzi	moje	 záľuby	 patrí	
čítanie,	 šport	 a	 hranie	 na	 gitare.	 Keď	 je	
pekné	počasie,	tak	neodmietnem	možnosť	
sa	niekam	prejsť,	či	už	do	lesa	alebo	niekde	
na	 turistiku.	 Pred	 seminárom	 som	 taktiež	
veľa	 času	 trávil	 v	 spoločenstve	 mladých	
Pátra	Pia,	kde	som	mohol	duchovne	rásť	a	
navzájom	zdieľať	svoj	život	viery	s	ostatnými.	

2.	 Môj	 obľúbený	 citát	 zhotovil	 sv.	 Pavol	
keď	 povedal:	 „Už	 nežijem	 ja,	 ale	 vo	 mne	
žije	 Kristus.“	 (Gal	 2,20)	 Tieto	 slová	 sa	 ma	
nesmierne	 dotýkajú,	 pretože	 od	 chvíle	
svojho	 obrátenia	 som	 si	 ich	 dal	 za	 svoj	
celoživotný	 cieľ.	 Cieľ,	 ktorým	 je	 úplne	
nasledovať	 Krista	 až	 za	 hranice	 svojho	
života.	 Vyjadrujú	 vo	 mne	 túžbu,	 v	 ktorej	
chcem	 zomrieť	 tomuto	 svetu	 a	 samému	
sebe,	aby	sa	vo	mne	mohol	plne	narodiť	a	
žiť	Kristus.	

3.	 Čas,	 ktorý	 prežívam	 tu	 v	 kňazskom	
seminári	by	som	označil	slovom	požehnaný.	
Človek	tu	zažíva	pokoj,	radosť	a	zvlášť	kopec	
zážitkov	 v	bratskom	 spoločenstve,	 ktoré	 tu	
ako	bohoslovci	 tvoríme.	Dôležité	 si	 je	 však	
uvedomiť,	že	je	to	práve	čas	na	formovanie	a	
pretváranie	sa	v	Ježišovho	kňaza	a	preto	ho	
treba	využívať	naplno.	

4.	 Celú	 seminársku	 rodinu	 vnímam	 ako	
jedno	 veľké	 spoločenstvo,	 v	 ktorom	 sa	
všetci	 podporujeme	 a	 pomáhame	 si	
navzájom	 kráčať	 po	 ceste	 za	 Ježišom.	 A	
práve	takéto	kráčanie	za	Ježišom	je	pre	mňa	
radosťou,	 pretože	 človek	 tu	 okrem	 iného	
zažije	 kopec	 zábavy	 a	 okamihov,	 na	 ktoré	
nikdy	 nezabudne.	 Za	 čo	 som	 však	 najviac	
vďačný	je,	že	si	môžem	od	každého	jedného	
spolubrata	brať	príklad,	ako	môžem	rôznymi	
spôsobmi	 milovať	 Ježiša,	 prehlbovať	 svoju	
vieru	a	rásť	tak	v	láske	k	Nemu.

Peter Hovanec
1.	 Tak,	 ako	 ste	 si	 už	 všimli,	 volám	 sa	 Peter	
Hovanec	 a	 meno	 som	 dostal	 po	 svojom	
otcovi,	 keďže	 som	 sa	 pôvodne	 mal	 volať	
Mária,	 ale	 žiaľ,	 akosi	 sa	 to	 nehodilo.	
Pochádzam	 z	 obce	 Milpoš,	 okres	 Sabinov.	
Vyštudoval	som	Akadémiu	umení	v	Banskej	
Bystrici,	Fakultu	dramatických	umení,	odbor	
herectvo	a	dva	roky	som	pracoval	v	Spišskom	
divadle	 v	 Spišskej	 Novej	 Vsi	 ako	 interný	
herec.	 Medzi	 moje	 hobby	 patrí	 hudba,	
inscenované	umenie	a	umelecká	 literatúra.	
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Najobľúbenejšou	 aktivitou	 však	 naďalej	
zostáva	vyprážaný	syr	s	hranolkami.

2.	 Ide	 o	 kombináciu	 šiesteho	 zastavenia	
krížovej	 cesty	 s	 týmto	 citátom:„V	 srdci	 mi	
znejú	 tvoje	 slová:„Hľadajte	 moju	 tvár!“	
Pane,	ja	hľadám	tvoju	tvár.“	(Ž	27,	8)

3.	Čas,	ktorý	som	strávil	v	seminári,	vnímam	
ako	 požehnaný	 čas.	 Tento	 náš	 krátky	
život	 je	 celoživotné	 štúdium	 hľadania	 a	
nachádzania	 stále	 nových	 spôsobov	 Božej	
prítomnosti.	 Takto	 nejako	 sa	 snažím	 rásť	
vo	všetkom,	čomu	sa	ešte	potrebujem	učiť,	
hľadať	 a	 nachádzať	 na	 tomto	mieste.	Môj	
budík	o	5:30	ma	síce	nie	vždy	dokáže	uistiť	o	
absolútnom	šťastí,	ale	dôverujem.	:)

4.	Myslím,	že	spolubratia	sú	fajn.	Žijeme	si	
tu	 ako	 taká	 naozajstná	 rodina,	 ktorá	 síce	
nie	 je	 spojená	 prirodzeným	 pokrvným	
putom,	ale	hlbším,	nadprirodzeným	putom,	
v	 ktorom	 sme	 údmi	 Kristovho	 Tela,	 a	
voľbou	 povolania.	 To	ma	 pobáda	 k	 väčšej	
zodpovednosti	 v	 každom	 vzťahu,	 ktorý	 tu	
vytváram,	 ako	 aj	 v	 každej	 službe,	 ktorá	mi	
tu	 je	 zverená.	 Ďakujem	 každému	 bratovi	
za	 milé	 slovo,	 úsmev,	 za	 povzbudenie	 i	
za	 láskavé	 napomínanie.	 Keď	 raz	 začnú	
padať	 taniere,	vyhrážky	a	zhorí	mi	bicykel,	
napíšem	určite	niečo	viac.	

František Kapusta
1.	Ahojte,	 pochádzam	 z	 krásnej	 a	malebnej	
dedinky	 Jamník,	 nie	 až	 tak	 vzdialenej	 od	
Spišskej	 Kapituly,	 takže	 mám	 to	 domov	
najbližšie	 zo	 všetkých	 bohoslovcov.	 :)	 V	
septembri	tohto	roku	som	oslávil	32	rokov	a	v	
tomto	smere	tuším,	že	som	piatym	najstarším	
bohoslovcom	v	seminári.	Kým	som	sa	dostal	
k	 tomu,	 že	 som	 poslal	 prihlášku	 a	 nastúpil	
do	 seminára,	 stihol	 som	 vyštudovať	 TU	 vo	
Zvolene	 a	 úspešne	 ju	 ukončiť	 v	 roku	 2011.	
Pred	 nástupom	 do	 seminára	 som	 okrem	
iného	pracoval	ako	požiarny	a	bezpečnostný	
technik.	 Venoval	 som	 sa	 dosť	 intenzívne	
hasičskému	 športu	 a	 veciam	 okolo	 neho.	
Veľmi	 rád	 šoférujem,	 aj	 keď	 tu	 v	 seminári	
sa	musím	dočasne	 zaobísť	bez	 tejto	 záľuby.	
Rád	 si	 zájdem	do	 prírody	 a	 amatérsky	 som	
čo	 to	 odfotil.	 V	 poslednom	 čase,	 ak	 nám	
to	 povinnosti	 dovolia,	 sa	 so	 spolubratmi	
venujeme	stolnému	futbalu.

2.	„Nik	nemá	väčšiu	lásku	ako	ten,	kto	položí	
život	za	svojich	priateľov.“	(Jn	15,13)

3.	 Vnímam	 ho	 ako	 veľmi	 obohacujúci	 a	
požehnaný	 čas	pre	 svoj	 život.	 Či	 sa	 jedná	o	
prednášky	 alebo	 ostatný	 program,	 ktorý	
nás	 vedie	 k	 hlbšiemu	 prežívaniu	 viery	 a	
budovaniu	 osobného	 vzťahu	 s	 Pánom	
Bohom.	 Učí	 nás	 správne	 si	 organizovať	 a	
využívať	čas	pre	učenie,	povinnosti	a	oddych.	
Popritom	všetkom	sa	budujú	aj	medziľudské	
vzťahy	medzi	nami	bohoslovcami	navzájom.		

4.	 Za	 ten	 krátky	 čas,	 čo	 som	 tu	 v	 seminári,	
sa	 postupne	 snažím	 spoznávať	 všetkých	
svojich	 spolubratov.	 Zaujímavé	 je,	 ako	 si	
nás	 Boh	 povolal	 sem	 z	 rôznych	 kútov	 celej	
našej,	 ale	 aj	 z	 Košickej	 diecézy.	 Som	 veľmi	
rád,	 že	 aj	 ja	 môžem	 byť	 súčasťou	 tejto	
seminárskej	 rodiny,	 kde	 má	 každý	 jej	 člen	
svoje	nezastupiteľné	miesto	a	kde	každý	od	
každého	 sa	 môže	niečim	inšpirovať.	
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Jozef Mizerák
1.	 Ahojte,	 volám	 sa	 Jozef	 Mizerák,	 mám	
20	 rokov	 a	 pochádzam	 z	 Kamenice.	 Pred	
seminárom	 som	 navštevoval	 gymnázium	
v	 Lipanoch.	 Medzi	 moje	 záľuby	 patrí:	
cyklistika,	turistika,	volejbal	a	astronómia.	

2.	Takmer	každý	citát	ma	vie	niečím	osloviť.	
Vo	 Svätom	 písme	 ma	 obzvlášť	 oslovili	
slová	 z	 Listu	 apoštola	 Pavla	 Rimanom:	
„Vytrvalosťou	 k	 skúsenosti,	 skúsenosťou	 k	
nádeji.“	(porov.	Rim	5,3)	Osobitne	sa	mi	tiež		
páči	 citát	 sv.	 Augustína:	 „Stvoril	 si	 nás	 pre	
seba	Pane	a	nespokojné	je	naše	srdce,	kým	
nespočinie	v	Tebe.“

3.	Čas	v	seminári	vnímam	ako	dar	k	hlbšiemu	
rozvíjaniu	 vzťahu	 s	 Bohom	 a	 lepšiemu	
spoznávaniu	a	formácii	seba	samého.	Tento	
čas	 v	 seminári	 mi	 pomohol	 pochopiť,	 aký	
veľký	dar	je	čas	a	ako	treba	s	ním	rozumne	
nakladať.	V	nie	poslednom	rade	ma	naučil	
nosiť	hodinky,	na	ktoré	som	nebol	zvyknutý.

4.	 Spolubratom	hovorím,	 že	mnohí	majú	 z	
mojej	 strany	 rešpekt.	 Seminársku	 rodinu	
vnímam	 v	 prvom	 rade	 ako	 spoločenstvo	
ľudí.	 Ľudí,	 ktorí	 sa	 napriek	 svojej	 ľudskej	
krehkosti,	snažia	hľadať	Pánovu	tvár	a	plniť	
jeho	vôľu.

Marek Mrekaj
1.	 Volám	 sa	 Marek	 Mrekaj	 a	 mám	 19	
rokov.	 Vyrastal	 som	 v	 hornooravskej	
dedinke	Mútne,	 ktorá	mi	 za	 ten	 čas,	 ktorý	
som	 v	 nej	 prežil,	 veľmi	 prirástla	 k	 srdcu.	
Vrátane	 základnej	 školy	 som	navštevoval	 aj	
Súkromnú	Spojenú	odbornú	školu	v	Slanickej	
osade	v	odbore	kuchár.	Vo	voľnom	čase	rád	
športujem.	Najmä	 futbal	mi	 veľmi	 prirástol	
k	srdcu	a	to	aj	z	toho	dôvodu,	že	som	sa	už	
ako	malý	chlapec	chcel	stať	profesionálnym	
futbalistom.	 Obľubujem	 však	 športy	 ako	
napríklad	 volejbal,	 florbal,	 ping	 pong,	 beh,	
poprípade	 cyklistika.	 V	 neposlednom	 rade	
taktiež	 rád	 čítam	 Sväté	 písmo,	 duchovnú	
literatúru	a	životopisy	svätých.

2.	 Je	 množstvo	 úryvkov	 zo	 Svätého	 písma,	
ktoré	 som	 si	 obľúbil.	 Aktuálne	 sa	 mi	 však	
páči	 tento:	 „Ja	však	v	 spravodlivosti	uzriem	
tvoju	tvár	a	až	raz	vstanem	zo	sna,	nasýtim	sa	
pohľadom	na	teba.“	 (Ž	17,15)	Keď	počujem	
tento	žalm	vybavuje	 sa	mi,	ako	sa	po	smrti	
ocitnem	pred	Bohom	a	uzriem	ho	z	tváre	do	
tváre	a	pri	srdci	ma	bude	hriať	tá	skutočnosť,	
že	 tento	 stav	 sa	 nikdy	 nezmení.	 Nebo	 za	
to	 stojí!	 V	 každom	 prípade	 nebude	 ľahké	
dosiahnuť	 ten	 víťazný	 veniec,	 ktorý	 tam	na	
každého	z	nás	čaká.	Budem	sa	však	snažiť	dať	
do	toho	všetko	!
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3.	Čas,	ktorý	 som	zatiaľ	 strávil	 v	 seminári	
vnímam	 veľmi	 pozitívne.	 Denný	 program	
je	 nastavený	 tak,	 že	 mám	 dostatok	 času	
na	osobnú	modlitbu,	 spoznávanie	bratov,	
šport,	vychádzky	do	prírody	či	mesta.

4.	V	mojich	spolubratoch	sa	usilujem	vidieť	
Krista.	 Som	 vďačný	 za	 každého	 jedného	
brata,	pretože	svojím	životom	a	príkladom	
ma	učia	a	obohacujú.	Aj	ich	si	povolal	Boh	
tak	ako	mňa	a	chcem	im	prejavovať	úctu,	
ktorá	im	prináleží.	Spoločenstvo,	v	ktorom	
žijem,	 je	pre	mňa	nesmiernym	darom	od	
Pána,	 lebo	 aj	 ono	 je	 prostriedkom	 skrze,	
ktorý	 si	 ma	 Boh	 formuje	 a	 naďalej	 bude	
formovať.	 Aj	 ja	 sa	 chcem	 podieľať	 na	
budovaní	 dobrých	 vzťahov	 v	 kňazskom	
seminári,	aby	sme	tak	boli	ako	jedna	rodina,	
ktorá	je	základom	každého	spoločenstva.	

Michal Skokan
1.	 Pozdravujem	 vás.	 Volám	 sa	 Michal	
Skokan,	mám	28	rokov	a	pochádzam	spod	
Tatier	z	malej	farnosti	Lučivná.	Mám	dvoch	
mladších	bratov.	Študoval	som	na	Strednej	
lesníckej	 škole	 v	 Liptovskom	 Hrádku,	
potom	 tri	 roky	 na	 Technickej	 univerzite	
vo	 Zvolene	 odbor	 lesníctvo.	 Po	 prerušení	
štúdia	 som	začal	pracovať	vo	firme,	ktorá	
sa	špecializuje	na	výrobu	betónu.	V	nej	som	
pracoval	až	do	nástupu	do	seminára.	Moje	
záľuby	 sú	hlavne	poľovníctvo,	prechádzky	
v	prírode,	hasiči	a	posedenia	s	priateľmi.

2.	Mojím	veľmi	obľúbeným	citátom	zo	Svätého	
písma	 je:	 „Svojim	 anjelom	 dá	 príkaz	 o	 tebe,	
aby	ťa	strážili	na	všetkých	tvojich	cestách.“	(Ž	
91,11)	Úryvok	tohto	verša	mal	za	svoje	heslo	
Boží	sluha	biskup	Ján	Vojtaššák	a	veľmi	ma	to	
oslovilo.	Rád	mám	aj	citáty	svätého	Jána	Pavla	
II.,	je	pre	mňa	veľkým	vzorom.

3.	 Veľmi	 rýchlo	 som	 si	 zvykol	 na	 systém	 a	
režim	 tu	 v	 seminári	 a	dá	 sa	povedať,	 že	 som	
tu	 spokojný,	 nevyrušuje	 ma	 tu	 prostredie	
vonkajšieho	 sveta	 a	 môžem	 sa	 koncentrovať	
na	to,	prečo	som	tu.	Čas	tu	beží	veľmi	rýchlo,	
deň	za	dňom,	týždeň	za	týždňom...

4.	 Je	 prirodzené,	 že	 s	 niekým	 si	 človek	 viac	
rozumie	 a	 s	 iným	 menej.	 Tým,	 že	 nás	 tu	 je	
pomerne	 málo,	 mal	 som	 už	 možnosť	 asi	 s	
každým	prehodiť	 pár	 slov,	 prípadne	 sa	dlhšie	
porozprávať.	 Nikdy	 som	 nemal	 pocit,	 že	 by	
niekto	 nebol	 ochotný	 či	 už	 poradiť	 alebo	
pomôcť.	Povolanie,	na	ktoré	sa	tu	pripravujeme	
nás	má	predsa	učiť	byť	ohľaduplnými	a	slúžiť	
iným.	A	myslím	si,	že	o	to	sa	tu	všetci	snažíme.
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Michal Uličný
1.	Volám	sa	Michal	Uličný	a	mám	19	 rokov,	
no	pomaličky	to	už	je	bližšie	k	tej	dvadsiatke.	
Pochádzam	 z	 Liptovského	 Hrádku,	
malebného,	 no	nie	 príliš	 veľkého	mestečka,	
ktoré	 svojou	 krásou	 očarí	 nejedného	
návštevníka,	 či	 už	 ide	 o	 milovníkov	 prírody	
alebo	nadšencov	umenia,	kultúry	a	histórie.	
Strednú	školu	som	vyštudoval	vo	vedľajšom	
meste.	Navštevoval	som	Gymnázium	Michala	
Miloslava	 Hodžu	 v	 Liptovskom	Mikuláši,	 na	
ktoré	 ešte	 doteraz	 s	 láskou	 spomínam	 a	 aj	
stále	spomínať	budem,	lebo	toto	gymnázium	
všetkými	 dobrými	 i	 poučnými	 vecami	 a	
hodnotami	 formovalo	 moju	 osobnosť.	
Keďže	 Liptov	 je	 na	 kultúru	 celkom	 bohatý,	
poznačilo	to	aj	moje	vlastné	záľuby.	Vytvoril	
sa	vo	mne	celkom	vzácny	vzťah	k	umeniu	v	
rôznych	 podobách,	 od	 dramatického	 cez	
hudbu	 až	 k	 výtvarnému	 umeniu.	 Nehľadiac	
na	umenie	len	ako	na	nejaké	strohé	výstavné	
exponáty,	 ale	 ako	 na	 umenie,	 ktoré	 nesie	
posolstvo	či	zbližuje	ľudí.	Okrem	umenia	som	
sa	tešil	vareniu	a	pečeniu.	V	našej	prekrásnej	
farnosti,	 pod	 ochranným	 plášťom	 Panny	
Márie,	som	sa	spočiatku	venoval	práci	s	deťmi	
v	 rámci	 hnutia	 kresťanských	 spoločenstiev	
detí	na	Slovensku	-	eRko	alebo	som	slúžil	ako	
animátor	birmovancom	a	tak	isto	moje	úsilie	
patrilo	aj	mládežníckej	hudbe	i	spevu	v	zbore,	
alebo	 ako	 žalmistovi	 pri	 prednese	 žalmov	 v	
chráme.

2.	 Nad	 otázkou,	 aké	 je	moje	motto	 alebo	
aký	citát	zo	Svätého	písma	je	mi	blízky,	som	
dlhšie	uvažoval,	no	nedá	sa	mi	tu	s	istotou	
napísať	 jeden	 jediný	 a	 povedať,	 že	 to	 je	
ten	pravý.	Musel	by	som	tu	vypísať	mnoho	
statí	z	Písma,	ak	nie	priam	celé	kapitoly.	No	
zhrniem	to	do	myšlienky	asi	takto:	Chcem,	
aby	 celý	 môj	 život	 patril	 Kristovi,	 aby	 mi	
bol	 Pán	 všetkým,	 aby	 láska,	 ktorú	 chcem	
žiť	 pramenila	 z	 jeho	 srdca.	 Lebo	 len	 jeho	
láska	je	dokonalá.	Dve	state	z	Písma,	ktoré	
v	 tento	 čas	 ku	mne	 zvlášť	 hovoria,	 sú	Mk	
12,28-34	a	Mt	5,	1-12.

3.	Formácia	duchovná,	ale	aj	intelektuálna	
ma	 nesmierne	 teší,	 hoc	 musím	 na	 sebe	
ešte	 v	 mnohom	 pracovať	 a	 byť	 ešte	 viac	
zodpovednejší	 a	 úprimnejší	 voči	 druhým	
i	 sebe	 ako	 doposiaľ.	 V	 seminári	 sa	 cítim	
naozaj	veľmi	dobre	i	keď	nie	vždy	je	všetko	
ideálne.	 Avšak	 Boh,	 dobrý	 a	 milosrdný	
Otec,	nás	deň	čo	deň	buduje	a	okresáva	k	
lepšiemu.	

4.	 Keď	 poviem	 spolubratia,	 tak	 myslím	
ozaj	bratia	v	pravom	slova	zmysle.	 Ja	totiž	
Cirkev	 vnímam	 ako	 rodinu	 a	 o	 čo	 viac	
je	 to	 tak	 práve	 tu	 v	 seminári.	 Vo	 svojich	
bratoch	 naozaj	 nachádzam	 pomoc,	 ale	
aj	oporu	a	 jednotu.	Taktiež	aj	vo	vzťahu	k	
predstaveným,	 ktorých	 vnímam	 ako	 veľké	
vzory	 či	 už	 v	 samotnom	 kňazstve	 alebo	 v			
ľudskom	prístupe.

                      Otázky kládol Marián Marhefka
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Michal Uličný, Andrej Dominik

SCHOLA CANTORUM Z POHĽADU PRVÁKOV

	 Drahí	čitatelia,	v	Cirkvi	po	stáročia	
patrí	 náležitá	 pozornosť	 sakrálnej	 hudbe.	
Tá	 takmer	 od	 jej	 počiatkov	 pomáha	
slávnostnejšie	 prednášať	 naše	 modlitby	
všemohúcemu	 Bohu.	 Túto	 dôležitú	 úlohu	
zastupuje	 v	 našom	 kňazskom	 seminári	
predovšetkým	 zbor	 spevákov,	 bohoslovcov	
–	 Schola	 cantorum,	 no	 v	 neposlednom	
rade	 aj	 ostatný	 ľud,	 prítomný	 na	 slávení	
liturgie.	 Spolu	 s	 príchodom	 prvákov	 do	
kňazského	 seminára	 sa	 rozrástla	 i	 Schola	o	
ôsmich	nových	členov.	V	tomto	článku	vám	
priblížime	 vyjadrenie	 ich	 pohľadu	 na	 túto	
službu.
	 Jeden	z	prvákov,	Michal	Uličný,	nám	
o	 Schole	 povedal:	 „V	 Schole	 sa	 nám	 veľmi	
páči.	Dúfame,	že	náš	spev	nie	je	len	akýmsi	
zbytočným	 doplnkom,	 ale	 obohacujúcim	
prvkom	slávenia	svätej	omše.	To,	 že	si	 táto	
služba	neraz	 žiada	venovať	 i	niečo	 z	nášho	
voľného	 času	 do	 nácvikov,	 nemení	 nič	 na	
tom,	že	sa	spevu	v	Schole	venujeme	s	vášňou	
a	radosťou	v	srdci.	Občas	sa	premáhame	a	
radšej	by	sme	si	oddýchli,	no	nezabúdame,	
že	spievame	na	Božiu	chválu	a	slávu.	Určite	
už	 každý	 z	 vás	 počul	 slová:	 ,Kto	 zbožne	
spieva,	dvakrát	sa	modlí.’	Chceme,	aby	to	tak	
platilo	aj	v	našom	prípade,	aby	sme	si	vždy	
uvedomovali,	aké	posolstvo	nesie	spievaná	
modlitba,	 nielen	 vo	 svojom	 obsahu,	 ale	 aj	
v	 harmónii	 melódií,	 ktorá	 obsah	 modlitby	
podporuje	a	dotvára.	Ako	Schola	cantorum	
nie	 sme	 len	 zborom	 spevákov,	 ale	 sme	
v	 prvom	 rade	 spoločenstvom	 bratov	
bohoslovcov,	uprostred	ktorého	je	sám	Pán,	
veď	koniec	koncov	je	to	On,	komu	spievame.	
Avšak,	čo	by	to	bolo	za	spoločenstvo,	ktoré	
by	 nikto	 neviedol.	 Obzvlášť	 zbor	 spevákov	
potrebuje	 svojho	 dirigenta,	 aby	 sa	 v	 speve	
dokázal	 zjednotiť	 a	 s	 ľahkosťou	 prednášať	
jednotlivé	 spevy.	 Naším	 dirigentom	 je	 v	

súčasnej	 dobe	 regent	 Scholy	 cantorum	
Matúš	Olejník,	bohoslovec	tretieho	ročníka,	
ktorý	 si	 tiež	 zvyká	 na	 zodpovednosť	 a	
úlohu,	 ktorá	 mu	 bola	 zverená	 od	 starších	
spolubratov.	Tajomníkom	a	zároveň	pravou	
rukou	regenta	je	Jozef	Kudlačák,	bohoslovec	
štvrtého	 ročníka.	 Na	 chod	 Scholy	 taktiež	
dohliada	 profesor	 Amantius	 Akimjak,	
ktorý	 nás	 neraz	 povzbudí	 svojou	 vášňou	 a	
zápalom	 pre	 liturgickú	 hudbu,	 no	 rovnako	
i	 dlhoročnými	 skúsenosťami,	 ktoré	 sú	
mu	 vlastné.	 Hrou	 na	 organe	 nás	 väčšinou	
sprevádza	 bohoslovec	 piateho	 ročníka	
Štefan	 Štellmach.	Najčastejšie	 naša	 Schola	
cantorum	 spieva	 pri	 slávení	 nedeľných	
liturgií	 a	 ďalších	 významných	 slávností	
či	 sviatkov,	 ktoré	 prežívame	 v	 našom	
katedrálnom	 chráme	 svätého	 Martina	 v	
Spišskej	Kapitule.“
	 Na	 záver	 nám	 už	 neostáva	 nič	
iné,	 len	 ďakovať	 Bohu	 Otcovi	 za	 milosti	 a	
talenty,	 ktorými	 nás	 neprestajne	 zahŕňa	 a	
rovnako	vyzvať	vás,	drahí	čitatelia,	aby	ste	si	
vo	svojich	modlitbách	spomenuli	i	na	nás	a	
na	našu	službu.	Možno	práve	i	vtedy,	keď	sa	
zapojíte	aj	vy	svojím	spevom	do	slávnostnej	
modlitby	 a	 vyprosíte	 nám	milosti	 u	 Boha.	
Pán	Boh	zaplať.	Svätá	Cecília,	oroduj	za	nás!
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Ako sme strávili letné prázdniny 
Dva týždne v ázijských stepiach 
	 V	 druhej	 polovici	 augusta	 sme	 sa	
spolu	 s	 bohoslovcom	 Jankom	 Zavackým,	
otcom	prefektom	Marti	nom	Majdom	a	jeho	
bratom	vydali	na	dlhú	cestu.	V	Krakove	sme	
nastúpili	 do	 lietadla,	 v	 Rige	 sme	 prestúpili	
do	 ďalšieho	 a	 to	 s	 nami	 pristálo	 v	 strednej	
Ázii	 –	 v	 Kazachstane.	 Cieľom	 našej	 cesty	
bolo	 stretnúť	 a	 spoznať	 katolícku	 misiu	 v	
Kazachstane	a	Kirgizsku.	Počas	dvoch	týždňov	
sme	 sa	 stretli	 s	 biskupmi,	mnohými	 kňazmi	
a	 rehoľnými	 sestrami,	 ktorí	 slúžia	 v	 týchto	
krajinách.	

	 Spoznávali	 sme	 miestne	 farnosti		
a	 farské	 spoločenstvá,	 zažili	 sme	 prísne	
kontroly	 medzi	 krajinami	 aj	 jednotlivými	
regiónmi,	 ale	 takti	ež	 sme	 videli	 krásnu	
prírodu,	 kultúru	 a	miestne	 zvyky.	 Farnosti		 v	
Kazachstane	 sú	 rozdelené	 na	 územia	 veľké	
takmer	 ako	 Slovensko.	 Takže	 aby	 sme	 sa	
dostali	 z	 jedného	 mesta	 do	 druhého,	 sme	
niekedy	 museli	 cestovať	 autom	 (stredom	
cez	 step)	 aj	 9	 hodín.	 Čas,	 ktorý	 sme	 strávili	
v	 týchto	 krajinách	 bol	 často	 veľmi	 náročný	
a	 z	 ľudského	 pohľadu	 často	 bez	 nádeje.	
Neúrodná	 pôda,	 rozpadajúce	 sa	 domy,	 zlé	
cesty	 (ti	e	 na	 Slovensku	 sú	 luxusné)...	 Videli	
sme	 plechové	 „búdy,“	 ktoré	 slúžia	 ako	
ošetrovne	pre	bezdomovcov.
	 Skúsenosť	 toho,	 ako	 Boh	 koná	
uprostred	týchto	okolností	,	nám	v	mnohých	

momentoch	 úplne	 vyrážala	 dych.	 Osobne	
si	pamätám	na	jednu	konkrétnu	skúsenosť,	
keď	sme	celý	deň	strávili	v	„rozpadajúcom“	
sa	 meste,	 ktoré	 ostalo	 ako	 pozostatok	
koncentračného	 tábora.	 Vyschnutá	 zem,	
prašné	cesty,	rozpadajúce	sa	bytové	domy,	
všetko	šedé	a	smutné.	No	uprostred	tohto	
70-ti	sícového	 mesta	 stál	 malý	 kostolík	 s	
pastoračným	 centrom,	 malým	 ihriskom	
pre	deti		a	s	krásne	rozkvitnutou	záhradou,	
ktorá	bola	plná	ovocia	a	 zeleniny.	Už	 toto	
sa	 zdalo	 ako	 rozprávka,	 no	 to,	 čo	 sme	
zažili	večer,	sme	nečakali.	Kostol	sa	naplnil	
ľuďmi,	ktorých	spájala	„iba“	viera.	Takmer	
každý	bol	inej	národnosti	,	farby	a	veku,	ale	
tá	 láska,	 ktorú	 mali	 medzi	 sebou,	 kričala	
jedno	 hlasné:	 „Pozrite,	 ako	 sa	 milujú“.	
Moje	unavené	telo	a	zaliate	oči	slzami,	len	s	
údivom	sledovali,	čo	to	znamená	mať	lásku	
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k	bratom	a	sestrám	v	Kristovi.	Vtedy	som	Bohu	
povedal	len	jednu	vetu:	„Bože,	ak	som	tu	mal	
prísť	iba	kvôli	tomuto	jednému	momentu,	tak	
to	stálo	za	to.“	
	 Aj	 v	 našich	 životoch	 a	 rodinách	 to	
môže	niekedy	vyzerať	pusté	a	vyschnuté.	Ale	
keď	dovolíme	Ježišovi,	aby	vstúpil	do	„nášho	
sveta,“	 tak	 spoznáme	 rozkvitnutú	 záhradu	
plnú	ovocia	uprostred	pustatiny.
                                                        Andrej Branický

Letný tábor v Rumunsku
	 Počas	 tohtoročných	 prázdnin	 sme	
sa	zúčastnili	detského	tábora	v	Rumunsku	pri	
milosrdných	 sestrách	 sv.	 Kríža	 v	 Gemelčíčke.	
Dostali	 sme	 možnosť	 stráviť	 jeden	 týždeň	 v		
v	 tejto	slovenskej	 farnosti	v	zahraničí	spolu	s	
deťmi,	 rehoľnými	 sestrami	 a	 tamojším	 vdp.	
farárom	Martinom	Roľníkom.	Vycestovali	sme	
v	pondelok	v	popoludňajších	hodinách	s	otcom	
prefektom.	Počas	 cesty	autom	a	tiež	 	 	počas	
celého	 pobytu	 bolo	 veľmi	 horúco.	 Teploty	
boli	 o	 niečo	 vyššie	 ako	 u	 nás	 na	 Slovensku.	
Keď	 sme	 sa	 blížili	 na	 vrchol	 jedného	 kopca,	
zrazu	sa	pred	nami	objavila	nádherná	krajina	a	
dedinka,	do	ktorej	sme	smerovali.	Vo	všetkom	
tom,	 čo	 sme	 videli,	 bolo	 čaro	 nádherných	
rumunských	dediniek.

	 Ak	by	som	mal	opísať	v	krátkosti	
dojmy	 z	 tohtoročného	 tábora,	 povedal	
by	 som,	 že	 práca	 s	 deťmi	 je	 namáhavá,	
no	ak	 im	človek	venuje	čas,	 lásku,	radosť,	
humor,	 trošku	 športu	 a	 Ježiša,	 ktorý	 ich	
najviac	 miluje,	 tak	 sa	 cítia	 ako	 v	 nebi.	 A	
to	 všetko	 vďaka	 detskej	 jednoduchosti	
a	 radosti	 zo	 života.	 Osobne	 si	myslím,	 že	
ako	 bohoslovci	 sme	 načerpali	 viac,	 ako	
sme	 deťom	 odovzdali.	 Týždeň	 zbehol	
ako	 voda	 a	 bola	 načase	 vrátiť	 sa	 domov.	
Čas	 v	 Rumunsku	 bol	 veľmi	 požehnaný	 a	
naplnený	 oddychom,	 radosťou	 a	 novými	
zážitkami.	 Ďakujeme	 tebe,	 nebeský	Otče,	
že	si	nám	dožičil	aj	takúto	skúsenosť!					
                                                     Ján Zavacký

Miništranský tábor
	 Tak	ako	každý	 rok,	nebolo	 tomu	
inak	ani	počas	týchto	letných	prázdnin,	keď	
za	múrmi	 Spišského	 kňazského	 seminára	
biskupa	 Jána	 Vojtaššáka	 bolo	 počuť	
smiech	 malých	 apoštolov	 Pána	 Ježiša.	
Takouto	 svojou	 dobrou	 náladou	 spestrili	
už	 13.	 ročník	 miništrantského	 tábora,	
ktorý	sa	konal	pod	záštitou	bohoslovcov	a	
predstavených	kňazského	seminára.
	 Tábor	 sa	 konal	 od	 pondelka	 do	
piatka	v	termíne	od	30.	júla	do	3.	augusta.	
Už	 v	 pondelok	 predpoludním	 sme	 sa	
tešili	z	usmiatych	tvárí	miništrantov,	ktorí	
prichádzali	 medzi	 nás.	 Po	 následnom	
ubytovaní	 a	 dobrom	 obede	 boli	 chlapci	
rozdelení	 do	 štyroch	 skupiniek.	 V	 každej	
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skupinke	boli	dvaja	bohoslovci	a	jeden	starší	
miništrant.	 Úlohou	 každej	 skupinky	 bolo	
vymyslieť	názov	skupinky,	pokrik	a	spoločnými	
silami	namaľovať	vlajku	svojho	tímu.
	 V	utorok	 ráno	hneď	po	 svätej	omši	
a	 raňajkách,	 duchovne	 i	 telesne	 posilnení,	
sme	sa	vybrali	cestou	-	necestou	na	túru	do	
Slovenského	 raja	 na	 Tomášovský	 výhľad.	 V	
stredu	a	vo	štvrtok	sme	mali	športové	dni,	na	
ktoré	sa	všetci	veľmi	tešili.	Taktiež	nechýbali	
rôzne	 spoločné	 hry,	 pri	 ktorých	 jednotlivé	
skupinky	súťažili	medzi	sebou	a	zbierali	body.
	 Aj	 pri	 takom	 bohatom	 programe	
sme	 nezabudli	 na	 katechézy,	 svätú	 omšu,	
či	 poklonu	 pred	 Najsvätejšou	 Sviatosťou	
Oltárnou.	Práve	témou	tábora	sme	sa	snažili	
miništrantom	 priblížiť	 veľké	 tajomstvo,	
ktoré	 nám	 zanechal	 Pán	 Ježiš	 –	 tajomstvo	
Eucharistie.

Zmorení	po	celom	týždni	(a	možno	niektorí	
po	 štvrtkovej	 nočnej	 hre)	 sme	 sa	 na	 prvý	
piatok	 v	 mesiaci	 zúčastnili	 svätej	 omše	 v	
katedrále	sv.	Martina,	ktorú	slávil	diecézny	
biskup	Štefan	Sečka,	a	doobeda	prebehlo	aj	
vyhodnotenie	 tábora.	 Chlapcom	 na	 záver	
odovzdal	ceny	a	poďakoval	za	ich	službu	pri	
Pánovom	oltári	aj	sám	otec	biskup.
                                                        Lukáš Filický

Ostatné aktivity v seminári i mimo neho
	 Počas	 letných	 prázdnin	 má	 tiež	
každý	 bohoslovec	 priložiť	 svoju	 ruku	 k	
dielu	 a	 pomôcť	 na	 brigádach	 v	 kňazskom	
seminári.	Obsahom	týchto	brigád	je	práca	v	
seminári	a	v	jeho	blízkosti	a	tiež	starostlivosť	
o	 našich	 hostí.	 Konkrétne	 v	 tomto	 roku	
seminár	poskytol	svoje	priestory	na	pobyt	
miništrantov	 z	 Moravy,	 pracovný	 týždeň	
stredoškolákov	 Ora	 et	 labora,	 Sympózium	
kánonického	 práva	 a	 stretnutie	 manželov	
Kána.	 Diakoni	 sa	 zúčastnili	 pastoračnej	
praxe	v	nemocnici	v	Trstenej.
	 Niektorí	 bohoslovci	 sa	 zúčastnili	
iných	aktivít	aj	za	hranicami	našej	Spišskej	
diecézy.	 Za	 všetky	 možno	 spomenúť	
slávnosť	 blahorečenia	 Anny	 Kolesárovej	
v	 Košiciach,	 Národné	 stretnutie	 mládeže	
P18	 v	 Prešove,	 či	 animátorská	 pomoc	
Misionárkam	lásky	v	Ostrave.
                                             Marián Marhefka
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Naše pastoračné výjazdy a výlety
PRVÁCI - Po	dlhších	poradách	v	ročníku	sme	
sa	 rozhodli	 zorganizovať	 náš	 prvý	 ročníkový	
výlet,	síce	len	jednodňový,	ale	plný	zážitkov.	
Hlavným	bodom	dňa	bola	pietna	spomienka	
a	svätá	omša	za	obete	Tatier	na		Symbolickom	
cintoríne	pod	Popradským	plesom.	

	 S	modlitbou	na	perách	sme	vyrazili	
v	 sobotu	 20.	 októbra	 zo	 Spišskej	 Kapituly.	
Na	parkovisku	pod	Popradským	plesom	sme	
boli	 za	 necelú	 hodinku.	 Tatry	 boli	 zahalené	
do	 hmly,	 trochu	 mrholilo	 a	 pri	 siedmich	
stupňoch	to	nevyzeralo	na	pekný	deň.	No	už	
po	chvíľke	chôdze	na	Popradské	pleso	sme	sa	
zohriali.	Svätá	omša	mala	začať	10:30,	takže	
sme	 mali	 dostatok	 času	 i	 na	 vydýchnutie.	
Pomaly	 sa	 začali	 schádzať	 ľudia	 a	 aj	 viacerí	
kňazi.	 Hlavným	 celebrantom	 svätej	 omše	
bol	 otec	 vicerektor,	 a	 s	 ním	 ďalší	 siedmi	
kňazi	 spolu	 s	 otcom	 rektorom.	 V	 kázni	 sa	
prihovoril	 kňaz	 z	 Trnavskej	 arcidiecézy,	 člen	
turistického	 spolku.	 Vyzdvihol	 krásu	 hôr,	
no	 aj	 tragédie,	 ktoré	 sa	 v	 horách	 stávajú,	
a	 to	 hlavne	 kvôli	 ľudskej	 nerozvážnosti	 	 a	
nesprávnym	 úsudkom.	 Bola	 to	 naozaj	
pekná	 svätá	 omša	 pod	 holým	 nebom.	 Aj	
oblaky	 sa	 chvíľami	 začali	 trhať	 a	 slnečné	
lúče	prenikli	na	zem.	Po	svätej	omši	 sme	sa	
presunuli	 na	 chatu	 pri	 Popradskom	 plese,	
kde	 nás	 úctivo	 pohostili	 členovia	 Horskej	
služby	a	pracovníci	 štátnych	 lesov	TANAP-u.	
Z	Popradského	plesa	sme	zišli	dole	k	autám	

a	 presunuli	 sme	 sa	 na	 Štrbské	 pleso.	
Odvážnejší	 bratia	 vyskúšali	 aj	 zaujímavú	
atrakciu	 a	 to	 tzv.	 Veveričiu	 dráhu.	 Ide	 o	
lezenie	 vo	 výške	 cca	 10	 m	 nad	 zemou.	
Večerný	 program	 výletu	 bol	 rozdelený	 na	
dve	 časti.	 Jedna	 skupina	 využila	 možnosť		
zrelaxovať	 v	 známom	 rezorte	 Aquacity	
Poprad	 a	 druhá	 časť	 výpravy	 neodolala	
hokejovému	 zápasu	 medzi	 slovenskými	
a	 českými	 hokejovými	 legendami.	 Hokej	
bol	 síce	 pomalší,	 no	 technicky	 na	 vysokej	
úrovni,	 ako	 sa	 na	 legendy	 patrí.	 Výsledok	
skončil	 v	 prospech	 Slovenska	 8:7.	
Ďakujeme	otcom	predstaveným,	že	s	nami	
prežili	 pekný	deň	a	tiež	kňazom	z	 farnosti	
Vysoké	 Tatry,	 že	 nás	milo	 prijali	 vo	 svojej	
farnosti	 a	 pomohli	 nám	 pri	 organizovaní	
výletu.	 Tento	deň	nám	pomohol	 lepšie	 sa	
spoznať,	stmeliť	kolektív	v	ročníku	a	dodal	
nám	 inšpiráciu	 na	 organizovanie	 ďalších	
ročníkových	výletov	v	budúcnosti.	                             
                                                  Michal Skokan

DRUHÁCI - V	dňoch	12.	-	14.	októbra	2018	sa	
študenti	2.	ročníka	zúčastnili	na	ročníkovom	
výlete,	 alebo	 lepšie	 povedané	 na	
pastoračnom	výjazde,	v	krásnej	obci	Mútne	
na	 Orave.	 Každý	 akademický	 rok	 máme	
nárok	na	 trojdňový	výlet,	ktorý	využívame	
aj	ako	pastoračnú	prax.	Počas	tohto	výjazdu	
prichádzame	do	 farnosti,	 zúčastňujeme	 sa	
bohoslužieb,	 predstavujeme	 sa	 veriacim	 a	
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rozprávame	 sa	 s	 miestnym	 kňazom,	 ktorý	
nám	veľakrát	dáva	aj	veľmi	užitočné	rady	do	
budúceho	kňazského	života.	

	 Bývali	 sme	 v	 hájovni	 Vajdovky,	
ktorá	sa	nachádza	v	obci	Mútne	bod	vrchom	
Pilsko.	 Jej	 nádherné	 situovanie	 je	 naozaj	
čarovné	 a	 evokuje	 v	 človeku	 rozprávkovú	
atmosféru,	 ktorú	 nenarušilo,	 ba	 priam	
znásobilo	aj	to,	že	sme	si	pred	sprchovaním	
museli	pekne	nakúriť	do	bojlera.	Aspoň	sme	
si	 skúsili,	 aké	 je	 to	 sprchovať	 sa	 v	 pol	 litri	
vody.	V	sobotu	sme	sa	spolu	vybrali	na	túru	
na	vrch	Pilsko	kde	sme	slávili	sv.	omšu,	ktorú	
celebroval	náš	pán	rektor	Peter	Majda,	ktorý	
bol	na	výlete	s	nami.	Po	túre	sme	navštívili	
reštauráciu	 Goralská	 koliba	 v	 obci	 Mútne,	
kde	nás	 jej	majiteľ	vrelo	a	štedro	privítal	a	
pohostil.	Cítili	sme	sa	naozaj	ako	doma.	No	
neodniesli	sme	si	len	plné	brušká,	ale	veľmi	
nás	duchovne	povzbudili	aj	 jeho	duchovné	
zážitky,	o	ktorých	sme	viedli	debatu	pri	stole.	
V	ten	deň	sme	v	hájovni	ešte	grilovali	a	zažili	
krásny	večer.	V	nedeľu	sme	boli	asistovať	na	
sv.	omši	v	obci	Beňadovo,	z	ktorej	pochádza	
aj	náš	spolužiak	Marek	Rambala,	u	ktorého	
sme	boli	neskôr	na	obede.	Tým	sa	náš	výlet	
skončil,	no	zážitky	z	neho	budeme	niesť	ešte	
dlhý	 čas	 v	 sebe.	 Bol	 to	 naozaj	 požehnaný	
čas,	 za	 ktorý	 Bohu	 ďakujeme.	 Utužili	 sme	
bratské	 vzťahy,	 ktoré	 sú	 v	 živote	 každého	
z	nás	veľmi	dôležité,	ale	získali	sme	aj	veľa	

ŠTVRTÁCI	 -	V	dňoch	12.	 -	14.	októbra	sme	
sa	zúčastnili	ročníkového	výletu	na	Liptove	
spolu	s	naším	otcom	špirituálom	Františkom	
Fudalym.	Počas	prvého	dňa	sme	navštívili	a	
bližšie	 spoznali	 Komunitu	 blahoslavenstiev	
v	 Okoličnom,	 ako	 aj	 kláštor	 Školských	
sestier	sv.	Františka,	kde	nás	sestričky	veľmi	
srdečne	privítali.	Nemohli	sme	samozrejme	
obísť	 i	 kňazov	 miestnej	 farnosti	 Okoličné.	
Večer	sme	sa	modlili	modlitbu	posvätného	
ruženca	v	kostole	sv.	Mikuláša	v	Liptovskom	
Mikuláši,	 kde	 sme	 sa	 po	 skončení	 svätej	
omše	zúčastnili	aj	živej	diskusie	s	tamojšími	
veriacimi,	ktorí	nás	prijali	z	úctou	a	láskou.

	 Potom	 nás	 ubytoval	 na	 fare	
miestny	 pán	 dekan	 Stanislav	 Culka.	 Na	
druhý	deň	sme	absolvovali	túru	na	vrch	Siná	
v	 Nízkych	 Tatrách,	 preteky	 na	motokárach	
i	 tradičný	 bowling.	 Večer	 sme	 boli	 pozrieť	
pána	 farára	Patrika	Solára	v	obci	 Liptovský	
Trnovec,	ktorý	nám	po	svätej	omši	pripravil	
i	pohostenie.	V	nedeľu	dopoludnia	sme	boli	
prítomní	 na	 dvoch	 svätých	 omšiach,	 kde	
sme	 tamojším	 veriacim	 bližšie	 predstavili	
náš	 kňazský	 seminár.	 Výlet	 sme	 ukončili	
divadelným	 predstavením	 v	 Prešove	 s	
názvom Legenda o zakliatom meste. 

Marek Gavalier

cenných	 skúseností	 z	 farností,	 ktoré	 	 sme	
navštívili.	 Človek	 nikdy	 nevie,	 kam	 ho	 otec	
biskup	pošle	:).																																															
                                                             Filip Zjara 
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PIATACI - Ako	každý	rok,	tak	aj	tentoraz	sme	
mali	možnosť	ísť	na	ročníkový	výlet.	Vybrali	
sme	sa	do	farnosti	Tvarožná.	Je	to	farnosť,	
ktorá	má	dve	filiálky	 -	Vlkovce	a	Hradisko.	
Spolu	s	nami	išiel	aj	náš	nový	otec	špirituál,	
ktorý	 sa	 postaral	 o	 duchovný	 program.	 V	
piatok	večer	sme	prišli	do	Vlkoviec,	kde	sme	
sa	zúčastnili	svätej	omše	za	účastí	detí.	Po	
svätej	omši	sme	Vlkovčanom	predstavili	náš	
seminár.	 Sobotu	 sme	 začali	 svätou	omšou	
vo	 farskom	 kostole	 v	 Tvarožnej,	 a	 potom	
sme	sa	vybrali	na	krátku	túru	do	Ždiaru	a	na	
Chodník	 korunami	 stromov	 v	 Bachledovej	
doline.	Po	spoločnom	obede	sme	cestovali	
do	 Poľska,	 konkrétne	 do	 Noweho	 Targu.	
Odtiaľ	sme	sa	vrátili	späť	do	Tvarožnej,	kde	
sme	 večer	 strávili	 v	 penzióne	 na	 dobrej	
večeri.	 V	 nedeľu	 po	 spoločných	 raňajkách	
sme	šli	na	svätú	omšu	do	Vlkoviec,	a	potom	
aj	do	Tvarožnej.	Po	slávnostnom	nedeľnom	
obede	naša	cesta	smerovala	do	neďalekej	
farnosti,	 do	 Lendaku.	 Navštívili	 sme	 nový	
kostol,	 zasvätený	 sv.	 Jánovi	 Krstiteľovi,	
rehoľné	 sestry	 pôsobiace	 v	 Lendaku	 a	
na	 záver	 aj	 múzeum	 obce	 a	 jej	 ľudových	
zvykov.
	 Okrem	tohto	pastoračného	výletu,	
ktorý	bol	pre	nás	veľmi	požehnaným	časom,	
sme	mali	možnosť	 ísť	ešte	na	 jednodňový	
výlet.	 Naša	 cesta	 smerovala	 úplne	 iným	
smerom,	na	Oravu.	Boli	sme	v	Lokci,	kde	nás	
pán	 farár	 veľmi	 pekne	 privítal	 a	 pohostil.	
Potom	 sme	 sa	 boli	 pomodliť	 pri	 hrobe	
Božieho	 sluhu	 biskupa	 Jána	 Vojtaššáka	

ŠIESTACI - Keďže	 obvykle	 sa	 na	 pastoračné	
víkendy	odchádza	v	piatok	po	vyučovaní,	nám	
diakonom	sa	podarilo	odísť	až	v	 sobotu,	ale	
bol	na	to	milý	dôvod.	Náš	pastoračný	víkend	
začal	17.	novembra	svätou	omšou	v	Katedrále	
sv.	Martina,	kedy	sme	si	pripomenuli	výročný	
deň	 narodenia	 Božieho	 sluhu	 biskupa	 Jána	
Vojtaššáka.	 Otec	 biskup	 mal	 v	 úcte	 človeka	
ako	 Božie	 stvorenie	 a	 veľmi	 veľa	 času	 trávil	
so	svojimi	veriacimi.	Po	skončení	svätej	omše	
sme	odchádzali	do	Novoti,	ale	cestou	sme	sa	
ešte	 zastavili	 pozrieť	 perlu	 Oravy	 –	 Oravský	
hrad.	 V	 nedeľu	 sme	 slúžili	 a	 posluhovali	
pri	 svätých	 omšiach	 a	 poobede	 bol	 čas	 na	
príjemné	 návštevy	 dobrých	 ľudí,	 ktorí	 nám	
poskytli	 ubytovanie.	 Naozaj	 krása	 Oravy	
ukázala	 svoju	 tvár	 v	 nedeľu	 ráno,	 keď	 sme	
sa	zobudili	a	keďže	sme	bývali	takmer	v	lese	
na	 kopci,	 tak	 sme	 videli	 čerstvo	 zasneženú	
dolinu,	 v	 ktorej	 dym	 z	 komínov	 dotváral	
sviatočnú	atmosféru.	Okrem	návštev	sme	boli	
pozrieť	 aj	 Oravskú	 Lesnú,	 kde	 sme	 sa	 prišli	
pomodliť	do	nádherného	kostola.	Pastoračný	
víkend	 bol	 užitočný	 aj	 z	 toho	 hľadiska,	 že	
sme	okrem	potešenia	očí	mohli	aj	duchovne	
načerpať.
                                                       Patrik Mitura

v	Zákamennom.	Na	spoločný	obed	sme	boli	
pozvaní	do	Dolného	Kubína	na	faru,	kde	nám	
veľmi	 dobre	 navarili	 a	mohli	 sme	 sa	 dosýta	
najesť.	Poobede	sme	sa	vybrali	do	Oravského	
Podzámku,	 navštívili	 sme	 Oravský	 hrad.	 Po	
tomto	 krásnom	 a	 požehnanom	 dni	 sme	 sa	
vrátili	naspäť	na	Spišskú	Kapitulu.		
                                                          Tomáš Rušin
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SESTRA CHRISTIANA, rodným	 menom	
Margita	 Suchá,	 sa	 narodila	 13.	 februára	
1929	 v	 Sokoľanoch	 neďaleko	 Košíc.	
Pochádza	 zo	 siedmich	detí.	Vyučila	 sa	 ako	
zdravotná	 sestra.	 Celý	 svoj	 život	 zasvätila	
službe	 Bohu	 i	 práci	 s	 ľuďmi.	 V	 kuchyni	
kňazského	 seminára	 varila	 10	 rokov	 už	
ako	dôchodkyňa.	Starala	 sa	niekedy	o	300	
bohoslovcov	 naraz.	Mnohí	 spišskí	 kňazi	 ju	
poznajú	ako	pracovitú	kuchárku,	ktorá	bola	
stále	usmievavá	a	milá.	Staršia	rodná	sestra	
Regina	 sa	 taktiež	 stala	 rehoľnou	 sestrou	 a	
prijala	rehoľné	meno	sr.	Marisstella.	
V	 roku	 1945	 spolu	 s	 35	 dievčatami	 z	
okolitých	 dedín	 nastúpila	 ako	 kandidátka	
do	 kláštora	 v	 Podunajských	 Biskupiciach	
do	 Kongregácie	 milosrdných	 sestier	
Svätého	 kríža.	 Tam	 zažili	 okrem	 mnohých	
duchovných	 aktivít	 aj	 chudobu	 kláštora,	
keď	si	nemali	čo	obliecť,	ba	dokonca	aj	hlad.	
Mala	vtedy	16	rokov.

Svedectvo sestry Christiany

Predčasne,	na	slávnosť	Nanebovzatia	Panny	
Márie	15.	augusta	1950,	zložila	večné	sľuby.	
14.	 septembra	 toho	 istého	 roku	 ich	 už	
začali	 odvážať	 do	 rôznych	 sústreďovacích	
táborov.	 Boli	 to	 najmä	 Belušská	 Slatina	 a	
Jasov,	 kde	 sa	 stretávali	 s	 inými	 sestrami	 z	
reholí	 vincentínok,	 saleziánok	 a	 rovnako	
aj	 baziliánok.	 Uväznení	 tam	 boli	 aj	 kňazi	
jezuiti.	 Rehoľné	 sestry	 pracovali	 v	 lese	 v	
ťažkých	podmienkach.	 Bola	 zima	a	nemali	
dostatočné	 oblečenie	 na	 takúto	 prácu.	
Staršie	 sestričky	 ich	 však	 povzbudzovali,	
aby	vydržali.
	 Sestra	 Christiana	 pracovala	 15	
rokov	 v	 Matilda	 Hute,	 kde	 opatrovala	
mentálne	postihnuté	deti.	Potom	17	rokov	
opatrovala	chorých	a	 starých	 ľudí	 v	Holíči.	
V	 roku	 1991	 sa	 dostala	 do	 Kňazského	
seminára	 biskupa	 Jána	 Vojtaššáka	 v	
Spišskom	Podhradí,	kde	varila	10	rokov.
	 Vtedy	 tu	 bola	 veľká	 komunita	
sestier.	 Sestra	 Christiana	 ako	 kuchárka	
dostala	 veľkú	 zodpovednosť	 v	 roku	 1995,	
keď	 varila	 Svätému	 Otcovi	 Jánovi	 Pavlovi	
II.	 pri	 jeho	 návšteve	 na	 Spišskej	 Kapitule	
a	 Levoči.	 Vstávala	 ráno	 o	 tretej	 hodine,	
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aby	 Svätému	 Otcovi	 ponúkla	 to	 najlepšie	
a	 najčerstvejšie.	 Pripravila	 slovenské	
špeciality	 ako	 napr.	 bryndzové	 halušky	 so	
slaninkou.	 Keď	 bol	 Svätý	 Otec	 pri	 večeri,	
predstavení	seminára	vyzvali	rehoľné	sestry	
zaspievať	mu	pod	okno,	kde	večeral.	Spievali	
mu	od	srdca	slovenské	piesne,	okrem	iných	
aj	známu	goralskú	pieseň:	„Goraľu,	cy	či	ne	
žaľ...“	 za	 čo	 ich	potom	Svätý	Otec	pozval	 k	
sebe	a	poďakoval	im.	
	 V	 rozhovore	 spomenula,	 že	 Svätý	
Otec	 nespal	 celú	 noc	 pred	 návštevou	
Mariánskej	 hory	 v	 Levoči,	 ale	 adoroval	
Sviatosť	 Oltárnu.	 Zistili	 to	 ráno	 po	 jeho	
odchode,	 keď	 prišli	 upratať	 izbu,	 pretože	
ako	mu	ju	nachystali,	 tak	 ju	aj	nechal.	Celú	
noc	pršalo,	ale	ráno	Svätý	Otec	povedal,	že	
„bendže	slunko“	a	skutočne	bol	nádherný	a	
slnečný	celý	deň.	„Svätý	Otec	bol	skutočným	
Božím	prorokom,	ktorý	bol	poslom	nádeje,	
dobroty	 a	 veľkej	 dôvery	 v	 Boha,“	 dodáva	
sestra	Christiana.

	 V	 jej	živote	bola	každodenná	svätá	
omša	 hlavná	 časť	 dňa.	 Nezanedbávala	
pravidelnú	 modlitbu,	 dokonca	 aj	 pri	
povinnostiach	 v	 kuchyni	 v	 kňazskom	
seminári	si	stále	našla	čas	na	ranné	chvály	a	
rozjímanie.
	 Momentálne	 je	 sestra	 Christiana	
na	odpočinku	v	komunite	 sestier	v	Spišskej	
Kapitule,	kde	sa	venuje	okrem	iných	prác	aj	
pečeniu	vianočných	oplátok	pre	celú	Spišskú	
Kapitulu.
	 Týmto	by	 sme	 chceli	 sr.	 Christiane	
k	 jej	 blížiacemu	 sa	 životnému	 jubileu	
poblahoželať	 a	 popriať	 jej	 hojnosť	 Božích	
milostí,	 pevné	 zdravie	 a	 ochranu	 Panny	
Márie.	Nech	Pán	Boh	vynahradí	jej	obetavú	
lásku,	s	ktorou	sa	starala	o	tých,	ktorí	jej	boli	
zverení.	 O	 modlitbách	 a	 obetách	 uisťujú	
bohoslovci	 a	 predstavení	 z	 kňazského	
seminára	biskupa	Jána	Vojtaššáka.

Štefan Štellmach
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	 Milí	priaznivci	histórie	Spišskej	Kapituly!	Po	kratšej	prestávke	opäť	pokračujeme	
v	našom	cykle	Prechádzky	Kapitulskou	ulicou.	Tentokrát	sa	pristavíme	pri	kanónii	č.	14.	Aj	
keď	patrí	k	jednej	z	najmenších	kanónií,	aj	tu	môžeme	nájsť	veľa	jedinečných	a	zaujímavých	
prvkov.
	 Vznik	 budovy	 kanónie	 môžeme	 datovať	 do	 obdobia	 14.	 storočia,	 kedy	 vznikla	
pôvodná	stavba	v	gotickom	slohu.	Módne	 trendy	v	architektúre	 ju	 zasiahli	 v	niekoľkých	
etapách.	 Najprv	 bola	 mierne	 upravená	 v	 15.	 storočí.	 V	 roku	 1616	 prešla	 výraznou	
renesančnou	 prestavbou	 a	 barokizovaná	 bola	 v	 roku	 1762.	 Dnešnú	 podobu	 získala	
klasicistickou	 prestavbou	 v	 19.	 storočí.	 V	 tomto	 období	 bola	 zmenená	 aj	 fasáda	 na	
historizujúci	 štýl	 v	 podobe	ako	 ju	 vidíme	dnes.	Menšími	 stavebnými	úpravami	 interiéru	
prešla	v	polovici	20.	storočia	a	po	roku	1990.
	 Súčasný	objekt	 kanónie	 je	 trojtraktový	a	má	obdĺžnikový	pôdorys.	Obytná	 časť	
je	 tvorená	 prízemím	 a	 poschodím.	 Vchod	 do	 objektu	 je	 riešený	 centrálnym	 vstupom	 z	
dvora.	Dvojloďový	vstupný	vestibul	je	zaklenutý	pruskými	klenbami	dosadajúcimi	na	stĺpy	
toskánskeho	typu.	V	ostatných	obytných	miestnostiach	je	strop	rovný.	Vzácne	je	klasicistické	
trojramenné	reprezentačné	schodisko,	ktoré	sprístupňuje	prízemie	s	horným	podlažím.	Má	
drevené	kolkovité	zábradlie	s	vázou	v	štýle	Ľudovíta	XVI.	Z	obdobia	klasicizmu	sa	zachovala	
vzácna	biela	kruhová	pec	na	hornom	podlaží.
	 Objekt	 je	 čiastočne	 podpivničený.	 Suterén	 je	 tvorený	 mladšími	 renesančnými	
klenbami	z	kamenného	muriva.	Za	zvláštnu	zmienku	stoja	nádherné	kamenárske	prvky	v	
dvoch	neskorogotických	portáloch	 s	polkruhovým	ukončením	a	 zošikmenými	nárožnými	
hranami.	Sú	to	jedny	z	najkrajších	kapitulských	pivníc,	ktoré	podobne	ako	iné,	slúžili	aj	na	
uskladnenie	chýrneho	kapitulského	vína.
	 Ulicová	strana	kanónie	tvorí	s	paralelne	stojacou	hospodárskou	budovou	ucelený	
blok.	V	ňom	sa	nachádza	pravouhlý	renesančný	portál	pre	peších	z	roku	1616	a	baroková	
brána	pre	konské	povozy	z	roku	1762.	Pozornému	oku	zaiste	neuniknú	nápisy	nad	oboma	
portálmi.	Nad	veľkou	vstupnou	bránou	si	možno	všimnúť	nápis	ANNO	1760	pripomínajúci	
renováciu	za	Karola	Pischa.	O	niečo	zaujímavejší	je	nevýrazný	nápis	nad	malým	vchodom:	
D.	SFC.	ETC.	S.	F.	C.	1616.	Tento	nápis	znamená:	Dom	Štefana	Franyafyho,	spišského	kantora	
a	kanonika,	dané	v	1616.
	 Z	pôvodných	hospodárskych	budov	a	čeľadníkov	sa	zachovali	iba	dve	(ostatné	boli	
zničené	počas	 požiaru	 v	 roku	 1966).	 Zmienku	 si	 zaslúži	 hospodárska	 budova	postavená	
paralelne	s	kanóniou.	Jej	vznik	môžeme	datovať	do	17.	storočia.	Postavená	je	v	renesančnom	
slohu.	Má	jednoduchú	blokovú	dispozíciu	s	ústredným	vstupom	a	schodiskom.	Miestnosti	
majú	 drevené	 trámové	 stropy.	 Dlhé	 roky	 slúžila	 ako	 sýpka	 na	 obilie	 a	 sklad	 potravín	 a	
náradia.	 Za	 kanóniou	 sa	 kedysi	 nachádzala	 aj	 veľká	 záhrada	 so	 studňou	 pred	 hlavným	
vchodom.	

PRECHÁDZKY KAPITULSKOU ULICOU 8 
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	 Podobne	ako	ostatné	kanónie	slúžila	aj	táto	kanónia	ako	sídlo	jedného	z	kanonikov.	
Dlhé	 roky	 bola	 sídlom	 kanonika-lektora,	 preto	 sa	 jej	 dlhé	 roky	 hovorievalo	 Domus	
lectoralis	 –	 Dom	 lektora.	 Počas	 jej	 existencie	 sa	 v	 nej	 vystriedali	 nasledovní	 kanonici:	
Štefan	 Franyafy,	 Martin	 Slawkay,	 Michal	 Brigido	 (neskorší	 spišský	 biskup,	 zakladateľ	
spišského	 seminára	 a	 podporovateľ	 bernolákovského	 hnutia),	 Juraj	 Klobusiczky,	 Štefan	
Lang,	Melchior	Andreánszky,	Roman	Kézmárszky,	Karol	Pisch	a	Neitus	Hillay.	Posledným	
bývajúcim	kanonikom	bol	Štefan	Ľach.	Po	jeho	smrti	(1963)	sa	táto	kanónia	stala	sídlom	
spišskopodhradského	 farára	 Štefana	 Garaja	 a	 po	 ňom	 Jozefa	 Štrbáka.	 Neskôr	 ostala	
opustená.	 Jej	 zaujímavosťou	 je	aj	 to,	 že	ako	 jedna	z	mála	ostala	po	roku	1950	v	užívaní	
spišského	biskupstva.	
	 Po	roku	1990	sa	pristúpilo	k	jej	čiastočnej	rekonštrukcii.	V	rokoch,	kedy	seminár	
mal	najväčší	počet	bohoslovcov,	slúžila	ako	ubytovacie	zariadenie	pre	bohoslovcov.	Mnohí	
kňazi,	ktorí	v	nej	počas	štúdia	bývali,	radi	spomínajú	na	tiché	bývanie	a	tiež	na	to,	ako	ich	
neotravoval	hlasný	zvonček	pri	rannom	vstávaní.	Isté	obdobie	slúžila	aj	ako	sídlo	Cirkevného	
súdu	Spišského	biskupstva.	Dnes	je	opäť	nevyužívaná.

                     Miroslav Mudrík
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	 Kto	je	to	kresťan?		Čo	to	vlastne	znamená	byť	kresťanom?	Keď	som	si	prednedávnom	
kládol	túto	otázku,	natrafil	som	na	slová	sv.	Justína,	ktorý	podáva	celému	svetu	odkrytie	
toho,	čo	znamená	skutočne	nasledovať	Ježiša	Krista.	Nestačí	sa	kresťanom	len	volať,	ale	
musíme	kresťanmi	aj	skutočne	byť	a	to	zvlášť	v	dnešnom	svete,	ktorý	je	nakazený	hriechom	
a	nenávisťou.	Kresťan	je	totiž	nástrojom	lásky,	žije	z	Lásky	a	pre	Lásku,	ktorou	je	Boh.	Je	vo	
svete,	ale	nie	je	z	tohto	sveta…
	 Čo	hovorí	o	kresťanoch	sv.	Justín?	
,,Kresťania	 sa	 nelíšia	 od	 ostatných	 ľudí	 ani	 pôvodom,	 ani	 rečou,	 ani	 spôsobom	 života.	
Nemajú	vlastné	mestá,	nehovoria	zvláštnou	rečou,	nežijú	odlišným	spôsobom.	Ich	učenie	
nie	 je	 výsledkom	 premýšľania	 hĺbavých	 ľudí,	 ani	 nebránia	 ľudskú	 náuku,	 ako	 to	 robia	
niektorí.	 Bývajú	 tak,	 ako	bolo	 každému	 súdené,	 v	mestách	helénskych	 i	 barbarských.	 V	
odievaní	a	jedle	sa	prispôsobujú	miestnym	zvykom.	Čo	sa	týka	života,	dávajú	neuveriteľný	
príklad	vzorného	života.	Majú	vlastnú	vlasť,	žijú	však	ako	cudzinci.	Ako	občania	majú	na	
všetkom	účasť,	avšak	všade	sa	chovajú	ako	cudzinci.	Cudzina	im	je	vlasťou	a	vlasť	cudzinou.	
Ženia	 sa	 ako	ostatní,	 rodia	deti,	 avšak	narodené	deti	neodhadzujú.	Majú	 spoločný	 stôl,	
nie	však	lôžko.	Majú	telo,	nežijú	však	podľa	priania	tela.	Žijú	na	zemi,	bývajú	však	v	nebi.	
Dodržujú	dané	zákony,	spôsobom	svojho	života	však	víťazia	nad	zákonmi.	Všetkých	milujú	
a	 od	 všetkých	 sú	 prenasledovaní.	Nepoznajú	 ich	 a	 predsa	 ich	 odsudzujú.	 Zabíjajú	 ich	 a	
oni	dostávajú	život.	Žobrú	a	predsa	mnohých	obohacujú.	Všetkého	sú	zbavení	a	všetkým	
oplývajú.	 Sú	 zbavení	 cti	 a	 je	 im	 to	 na	 ich	 oslavu.	 Ohovárajú	 ich	 a	 oni	 podávajú	 dôkaz	
svojej	spravodlivosti.	Zlorečia	im	a	oni	žehnajú.	Ubližujú	im,	a	oni	to	považujú	za	česť.	Keď	
preukazujú	dobrodenia,	trestajú	ich	ako	zločincov.	Keď	ich	trestajú,	radujú	sa,	akoby	opäť	
dostali	život.	A	tí,	ktorí	ich	nenávidia,	nemajú	nijaký	dôvod	na	nepriateľstvo…“	

Tak	čo,	podobá	sa	to	na	teba?	
Dávid Holubjak

Kto sú kresťania ? 


