Milí čitatelia nášho seminárskeho časopisu!
V súčasnosti v plnom prúde prebieha Rok viery a u nás na Slovensku aj Rok             
sv. Cyrila a Metoda. Máme za sebou biskupskú synodu o novej evanjelizácií, organizujú
sa rôzne konferencie, prednášky, katechézy na tému viera. Toto slovo sa ako červená niť
tiahne aj celým naším časopisom. Všetky tieto iniciatívy sú dobré. Nesmieme však popritom
zabudnúť na to hlavné, k čomu nás vyzýva Benedikt XVI. v apoštolskom liste Porta fidei,
to znamená: „ na opravdivé a nové obrátenie k Pánovi, jedinému Spasiteľovi sveta.“ Toto         
za nás neurobí žiadna synoda, konferencia alebo časopis.
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Cirkev od vás očakáva
svätosť života
Pri príležitosti augustového Sympózia kánonického práva navštívil
Spišskú Kapitulu prefekt Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry
kardinál Raymond Leo Burke. V súčastnosti je jedným z najvýznamnejších
členov kardinálskeho kolégia a je aj veľmi blízky pápežovi Benediktovi XVI.
Je známy svojimi konzervatívnymi postojmi od liturgie až po bioetiku. Sme
veľmi radi, že nám po svätej omši v Poprade poskytol exkluzívny rozhovor.
Čo očakáva Cirkev
od budúcich kňazov?
To prvé a najdôležitejšie,
čo od nich očakáva, je
svätosť života. Byť dobrými                
pastiermi
znamená
byť
príkladom pre stádo ako žiť         
v
Kristovi,
predovšetkým  
svojou oddanosťou posvätnej
liturgii. Potom je to život s
modlitbou, správnosť náuky
a schopnosť viesť ľudí. Byť
dobrými otcami vyžaduje trvať
na tom čo je správne, ale
milujúcim spôsobom.
Čo je počas obdobia stráveného v seminári najdôležitejšie?
Povedal by som, že najdôležitejšie sú dve veci: prvá zo všetkých je
vybudovať si silný duchovný život, lásku k posvätnej liturgii a disciplínu dennej
modlitby. S tým musí byť spojené veľmi usilovné štúdium, aby ste mohli byť dobrými
učiteľmi viery, zvlášť v dnešnom svete, ktorý je tak veľmi zmätený a v ktorom je
mnoho chýb. Je nesmierne dôležité, aby boli seminaristi kvalitne pripravení
odovzdávať vieru. A taktiež chcem ešte zdôrazniť tri veci: vytvoriť si silný život
čností, osobne sa pripraviť na prijatie kňazského celibátu s nerozdeleným srdcom
a rozvíjať čnosť čistoty a lásky, ktoré privádzajú k celibátu.
Čo najviac chýba v dnešných seminároch?
Nemôžem hovoriť o tom všeobecne, pretože nepoznám všetky semináre
v odlišných častiach sveta. Ale povedal by som, aká je moja osobná skúsenosť
zo Spojených štátov. Najpotrebnejší je hlbší intelektuálny život, ktorý bude veľmi
silno prepojený s duchovným životom. Inými slovami: je potrebné získať návyk
na seriózne štúdium a zároveň naučiť sa, ako vyučovať vieru. Odovzdávať vieru            
v dnešnej dobe totiž vôbec nie je ľahké.
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Tento rozhovor robíme v deň spomienky na sv. Pia X. V čom nám
môže byť vzorom aj dnes?
Pius X. žil v dobe, ktorá
nebola až natoľko odlišná od našej.   
V tom čase bol svet vo veľkom
zmätku, ktorý viedol až k Prvej
svetovej vojne, ktorú nazývame aj
Veľkou vojnou. Aj vtedy bolo v Cirkvi
dosť pyšných   ľudí, ktorí narúšali
katolícku doktrínu a boli proti nej. On
však priviedol Cirkev veľmi správne
späť ku Tradícií. Blahoslavený pápež
Ján Pavol II. v apoštolskom liste
Novo Millennio Ineunte povedal, že
programom pre Cirkev je evanjelium
a živá Tradícia. Dnes je to úplne
rovnaké. Je to Kristus, ktorý k nám
prichádza v Tradícii Cirkvi.

“Najdôležitejšie je: vybudovať si silný duchovný život,

lásku k posvätnej liturgii a disciplínu dennej modlitby.
S tým musí byť spojené veľmi usilovné štúdium.”

Pius X. veľmi miloval liturgiu. Aký vzťah k nej majú mať dnešní
seminaristi?
Aby budovali a prehlbovali porozumenie liturgii, tak ako nám bola
odovzdávaná od čias apoštolov až podnes. Osobitne by som vyzval študovať
liturgickú teológiu pápeža Benedikta XVI., ktorá je veľmi bohatá a výrazne nám
pomáha pochopiť pravdu o liturgii, úžasnú nádheru, obrovskú dobrotu prameniacu    
z   posvätnej liturgie, tak ako bola verne
odovzdávaná v priebehu storočí.
		
Vy sám ste veľkým zástancom
predkoncilovej liturgie. Je potrebné sa ňou
dnes zaoberať?
Áno, je to veľmi dôležité a Svätý Otec by bol veľmi
rád, aby sa všetci seminaristi učili mimoriadnu
formu rímskeho obradu, aby ocenili kontinuitu
posvätnej liturgie a aby videli, že tieto dve formy
sa môžu navzájom obohacovať.

Lukáš Stolárik, Filip Orlovský, Štefan Bocko
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Seminárske aktuality
22.9.2012
Akademický a formačný rok začal svätou omšou Veni Sancte, ktorú celebroval
spišský pomocný biskup, Mons. Andrej Imrich. Po svätej omši nasledovala v aule seminára
imatrikulácia študentov, ktorí nastúpili v akademickom roku 2012/2013 do prvého ročníka.
Študentov v odbore Katolícka teológia je 8 a v odbore Sociálna práca 38. (pozri foto*1 na strane 1)
26.9.2012
Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka pri svätej omši v seminárskej
kaplnke požehnal desiatim bohoslovcom štvrtého ročníka nové reverendy. Biskup Štefan
bohoslovcov vo svojej homílii upozornil, že tento nový odev im má pripomínať, aby vydávali
svedectvo svojím životom, zatiaľ iba medzi sebou, no neskôr aj pred svetom, do ktorého
budú poslaní. *2
7.10.2012
Na sviatok Ružencovej Panny Márie putovali bohoslovci s predstavenými na
Mariánsku horu v Levoči. Svätú omšu v tamojšej bazilike celebroval rektor seminára Mons.
Jozef Jarab. Viacerí bohoslovci putovali zo Spišskej Kapituly do Levoče pešo už od rána. *3
10. - 11.11.2012
Na Spišskej Kapitule sme si pripomenuli sviatok hlavného patróna katedrály i celej
diecézy. V predvečer sviatku sv. Martina boli slávnostné latinské vešpery, na ktorých sa
okrem našej Scholy cantorum spolupodieľali Svatomichalská gregoriánska schola z Brna a
Gregoriana z Košíc. Gregoriánske nápevy boli obohatené o originálne antifóny zo Spišského
Antifonára z 15. storočia. Slávnosť sv. Martina vyvrcholila v nedeľu odpustovou svätou
omšou, ktorú celebroval apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mario Giordana.
Spolu s ním ju slávili spišskí biskupi a viacero kňazov. *4

Modlitby za vieru sveta
Pri príležitosti Roku viery prebieha v našom seminári akcia modlitieb
za upevnenie, vzbudenie či oživenie viery v jednotlivých krajinách sveta.
Bohoslovci, ktorí sa zapájajú do tejto akcie, tak majú možnosť vytvoriť duchovný
most s krajinou, o ktorej možno ani nikdy nepočuli. Táto akcia bude prebiehať až
do konca Roku viery, ktorý je ohlásený na 24. novembra 2013. V priebehu tohto
roka sa modlíme za 208 krajín celého sveta. Každý, kto sa zapája do tejto akcie,
sa modlí za 4 krajiny, ktoré sa v pravidelných intervaloch menia. Od 4. decembra
2012 sa tiež celý seminár každý deň modlí za jednu krajinu, ktorá je na ten deň
určená. Hoci nám nateraz nie je možné hlásať evanjelium na rôznych miestach
ako sv. Cyrilovi a Metodovi a iným misionárom, predsa chceme svojimi modlitbami
a obetami pomôcť šíreniu mena Ježiš do všetkých štátov, za všetky hranice až
po samý kraj zeme, tak ako to konala sv. Terézia z Lisieux, patrónka misií. *5
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V júni tohto roku pápež Benedikt XVI. menoval pre Spišskú diecézu
štyroch nových Kaplánov Jeho Svätosti. Keďže všetci štyria
monsignori majú veľmi úzky vzťah k nášmu semináru, rozhodli sme
sa, že ich v nasledujúcich dvoch číslach postupne predstavíme.

„Pôsobenie v Spišskej diecéze považujem
za veľké dobrodružstvo“
mons. Thdr. Paeddr. PAVoL JANÁČ, Phd. je jednou z významných
kňazských osobností Spišskej diecézy. Patril medzi hlavných zostavovateľov
Spišského katechizmu. Jeho prínos na poli katechézy, ﬁlozoﬁe, prípravy
budúcich kňazov a publikačnej činnosti je nespochybniteľný. Aj naďalej
tvorí a má čo odovzdávať svojim súčasníkom i ďalším generáciám kňazov
a bohoslovcov. Tento rok je pre neho jubilejným, pretože 7. decembra sa
dožil 70 rokov života, ku ktorým mu vyprosujeme veľa Božích milostí.
Aká bola Vaša cesta ku kňazstvu a
Vaše bohoslovecké začiatky?
Keď sa jedná o spomienky na moju
cestu ku kňazstvu, v pamäti čítam záznam
o mojich kontaktoch s kňazmi môjho detstva.
Nezabudnuteľné bolo moje prvé miništrovanie,
keď ma p. farár Boris Ivanov obliekal do
kamže, ktorá mi bola neprekonateľne veľká.
Kamža bola vlastne malá, detská, len ja som
vtedy bol ešte príliš malý. To bol začiatok
môjho dlhotrvajúceho miništrovania, vlastne
až dovtedy, kým som nebol vysvätený na
kňaza. Ešte jedna spomienka na iného
kňaza môjho detstva, p. farára Andreja Rosu.
Bol som vtedy asi štvrták alebo piatak, keď
sa to stalo. Na hodine náboženstva prišiel
ku mojej lavici, chytil ma pravou rukou spredu
za kabátik, odniesol ma pred sebou cez
triedu až k tabuli a napokon mojím chrbtom
poutieral tabuľu. Potom ma zasa položil do
lavice. Nebál som sa, lebo som vedel, že je
to žart a že chcel ukázať svoju silu. Spolužiaci
sa smiali a tlieskali jeho výkonu. Ja som to
považoval za zvláštny prejav priateľstva a moja úcta, dôvera a láska k nemu ešte
vzrástla. Blízkosť kňazov a ich príkladný život bola iskra, ktorá zažala plamienok
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môjho budúceho povolania.
Tento plamienok sa rozhorel aj pod vplyvom nášho rodinného prostredia
presiaknutého láskou mojich rodičov a súrodencov a veľkou úctou ku kňazom.
Veď z domu, v ktorom sme bývali, už pochádzal kňaz, otcov brat Ignác. Bol som
najmladší z deviatich detí. Vždy som si myslel a toto presvedčenia mám dodnes,
že v našej rodine nám bolo najlepšie na svete. Boli sme chudobní, bývali sme
v drevenici, v jednej izbe, ale boli sme veľmi bohatí na vzájomnú lásku jeden
k druhému. Dodnes sa mi zdá, že tej lásky sa mne dostávalo najviac. Cítim sa
veľkým dlžníkom lásky mojím zosnulým rodičom i všetkým súrodencom. Toto
prostredie našej rodiny Pán Boh využil na vzbudenie kňazského povolania aj v
mojom staršom bratovi Ignácovi, ktorý pôsobil v Banskobystrickej diecéze a teraz
žije na emeritúre spolu so mnou v Krušetnici.  
Študovali ste doma aj v zahraničí. Čo
Vás motivovalo naďalej sa vzdelávať aj
po skončení základnej teológie?
Moje rozhodnutie pre kňazstvo sa
uskutočnilo až rok po maturite, ktorý som
vyplnil zamestnaním. Predtým sa totiž
hlásil do seminára starší brat Ignác, ale
toho na viaceré pokusy neprijali pre „zlý
kádrový posudok“ z našej obce. Potom som
urobil pokus ja. A mňa prijali na prvý raz                       
za Spišskú diecézu. Podotýkam, že som sa
hlásil za Nitriansku, diecézu nášho pôvodu.
Ignáca prijali do seminára až keď ja som
bol už kňazom. Po skončení základného
teologického štúdia na CMBF v Bratislave
ešte som stále nemal požadovaný vek pre
kňazskú vysviacku. Dostal som dišpenz od
Svätého Otca Pavla VI. Od začiatku môjho kňazstva ma vábila posvätná bohoveda,
jej hlbšie štúdium. Z teologických disciplín má najviac oslovila dogmatická teológia,
ktorej som sa viac venoval aj počas základného štúdia na fakulte. Keď som urobil
prvý pokus prihlásiť sa na postgraduálne štúdium na fakultu do Bratislavy, prišla mi
odpoveď o potrebnej angažovanosti sa v Kňazskom mierovom hnutí. Tak sa moja
iniciatíva na postgraduálne štúdium na dlho odložila.
Študijné „chúťky“ sa vo mne nanovo prebudili až po skončení totality               
a vyžiadala si to aj potreba. Z rozhodnutia o. biskupa Františka som začal vyučovať
filozofiu v našom spišskom seminári a bolo si treba nadobudnúť aj primeranejšie
akademické vzdelanie. Študoval som to, čo bolo vtedy dostupné   a možné
– „pastorálnu teológiu“. V Ľublíne som získal ThLic. a neskoršie v Bratislave
ThDr. a PhD. Priznám sa, že som sa aj trochu uhanboval za to, že študujem už                            
v takom pokročilejšom veku, nebolo to obvyklé, ale celá tá doba bola neobyčajná
a „tragikomická“.
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Spolu s ďalšími kňazmi ste boli členom Katechetickej komisie
Spišskej diecézy. Aké sú vaše spomienky?
Osobitnou
láskou
môjho kňazského života bola
katechizácia – vyučovanie
náboženstva.
Ako
kaplán             
v
Dolnom
Kubíne
som
vyučoval 34 hodín týždenne.
Dosvedčuje to rozvrh hodín,
ktorý si doteraz ako pamiatku
opatrujem. Problém bol s
materiálmi na katechézu. V tej
dobe boli skromné možnosti.
To ma vlastne donútilo chystať
si prípravy na jednotlivé hodiny
náboženstva a pripraviť aj
niečo, čo by sa mohlo dať do rúk
deťom v jednotlivých ročníkoch.
Tak vznikol „zárodok“ budúceho
tzv. Spišského katechizmu.
Niektorí členovia Katechetickej komisie Spišskej diecézy
Z iniciatívy ďalších horlivých
s bl. Jánom Pavlom II.
kňazov vznikla „skupinka nadšencov“
pre katechézu, z ktorej sa neskoršie zrodila Katechetická komisia. Miestom
pôsobenia spočiatku „skupinky nadšencov“ a neskoršie Komisie bola Krušetnica,
kde som od roku 1970 pôsobil ako správca farnosti. Tu sme sa viac ako desaťročie
stretávali a pracovali na tvorbe nového katechizmu. Bolo to v osemdesiatych
rokoch minulého storočia. Treba povedať, že naša práca na katechizme sa konala
„potajomky“ pred sliedičmi a svetskou vrchnosťou. Boli to krásne roky, plné radosti
a nadšenia zo spoločenstva kňazov a obetavej spolupráce. Veľmi nás to obohatilo
a utvrdilo v nadšení pre Cirkev. Ešte chcem pripomenúť, že do tej „skupinky
nadšencov“ pri tvorbe katechizmu patril aj terajší o. biskup Štefan, p. dekan Oparty,
p. špirituál Bieľak, p. dekan Kostelanský,  p. farár Koma,  P. Filipek SJ, p. Mikluščák.
Spomeniem aj tých, ktorí už odišli na večnosť: p. dekan Škantár, p. farár Kasan,      
p. farár Žolondek a p. farár Hagovský.  
Prednášali ste filozofiu bohoslovcom v seminári v Spišskej Kapitule.
Čo pre Vás znamenala táto práca?
Filozofia sa mi už v seminári v Bratislave stala „priateľkou“. Veľmi často som
so spolužiakmi o nej hovoril („filozofoval“), až mi preto medzi spolužiakmi prischla
prezývka „filozof“. Vtedy som ešte netušil, ako jej budem môcť raz poslúžiť. Až keď
som sa stal farárom v Spišskom Podhradí, stala sa filozofia predmetom, ktorý som
bol poverený prednášať v Spišskom seminári. Táto práca pre mňa znamenala nové
výzvy, ale aj nasadenie a námahu. Príprava na prednášky bola zložitá a náročná.
Bolo treba nanovo študovať filozofiu a jej jednotlivé disciplíny. Láska k bohoslovcom,
aby to mali ľahšie, čo sa týka filozofie, ma donútila, aby som spracoval aj primerané
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učebné pomôcky, ktoré by mohli mať v rukách na štúdium ináč dosť náročného
študijného oboru. V tom čase ešte neboli pramene pre bohoslovcov na štúdium
filozofie v dostupnom jazyku. (Staré latinské skriptá boli nepoužiteľné.)
Filozofia poskytuje nenahraditeľnú službu človekovi na jeho ceste                         
za pravdou. Chráni ho pred omylmi a nebezpečenstvami klamu. Človek sa totiž vždy
nachádza v nebezpečenstve, že namiesto pravdy si zvolí klam a namiesto istého
poznania mylné názory a mienky. Prostredie, v ktorom ľudia žijú, nie je sterilné ani
od klamu, ani od omylov. Štúdium filozofie zvyšuje imunitu človeka brániť sa tejto
mnohotvárnej „infekcii” a zachovať si zdravý a nepredpojatý pohľad rozumu na
skutočnosti sveta.
Ešte spomeniem to dobro filozofie, ktoré voláme „realizmus poznania“. Je
to dôležité najmä dnes, keď nás na každom kroku ohrozuje tzv. „virtuálna realita“
a človek sa ľahko ocitne mimo reality, v ilúziách alebo predsudkoch v myslení.
Iným dobrom filozofie je schopnosť porozumenia pravdám a tajomstvám viery,
ktoré predkladá teológia. Filozofia - jej jazyk - je nástrojom vyjadrovania právd viery,
preto kto si neosvojil tento „filozofický jazyk“ teológie, len ťažko vniká do formulácii
tajomstiev viery. Z filozofických disciplín pre kňaza najdôležitejšie sú metafyzika        
a antropológia.
V Spišskej diecéze ste pôsobili v mnohých farnostiach a boli ste tiež
vysokoškolským pedagógom. Ktoré miesto Vám najviac utkvelo v pamäti?
Moje kňazské pôsobenie v Spišskej diecéze považujem za „veľké
dobrodružstvo“ vzhľadom na okolnosti a pomery, v ktorých sa moja kňazská misia
odohrávala. Cítil som sa ako misionár na území novej diecézy, pre ktorú som bol
vysvätený. Pomáhalo mi to plnšie rozvíjať a prežívať misionársku kňazskú identitu,
o ktorej sa dnes intenzívnejšie hovorí v kontexte novej evanjelizácie v Cirkvi. K
tomu pocitu dobrodružstva dopomáhalo aj pozadie totalitného režimu, ktorý útočil
na veriacich a bezohľadne prenasledoval kresťanstvo a všetky duchovné hodnoty.
Táto klíma nás kňazov vtedy ešte viac provokovala k horlivosti byť na blízku
veriacim a pomáhať im obstáť v skúške pre vieru.
Po kaplánskych začiatkoch v Trstenej a v Rabči som bol na základnej
vojenskej službe a po jej skončení som kaplánoval tri roky v Dolnom Kubíne.             
Z tejto kňazskej zástavky ma vyhnala „normalizácia režimu“ v roku 1970. Hrozilo
mi odobratie štátneho súhlasu. Ocitol som sa v Krušetnici ako správca farnosti. Tu
som pôsobil celých 22 rokov. Spomienky z môjho pôsobenia by zaplnili celú knihu.
Spomeniem hlavne moje kňazské priateľstvo s vdp. Ladislavom Hagovským, ktorý
bol farárom v Novoti. Bol to statočný kňaz, vyznávač, dlhodobo väznený pre Krista.
Bol mi oporou v búrkach mojej kňazskej mladosti. Vďačím mu za veľa. Bol to dar
Božej prozreteľnosti pre mňa. V Krušetnici sa viac ako desať rokov uskutočňovali
aj stretnutia kňazov na príprave katechizmu. Ktosi vtedy úsmevne poznamenal, že
v Krušetnici je „duchovný prsník diecézy“. Pripravovala sa tam duchovná výživa
(„mlieko“) pre deti nášho biskupstva.
Po prevrate som sa v roku 1992 ocitol v službe farára v Spišskom Podhradí.
Na toto pôsobenie sa viaže už aj moja akademická služba v Cirkvi, keď som začal
prednášať filozofiu v seminári a neskoršie aj na Katolíckej univerzite. Z toho
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obdobia mi hlboko utkvela spomienka na úžasný a neobyčajný hlad u mladých ľudí
- študentov - po pravde. To platilo vtedy aj o študentoch - bohoslovcoch v Kapitule.
Bol to zvláštny fenomén tej doby, ktorý by mal byť trvalým sprievodným javom
všetkých študujúcich.
Božia prozreteľnosť to tak zariadila, že som sa na konci mojich pastoračných
a akademických ciest ocitol vo farnosti Zákamenné, v rodisku ctihodného Božieho
sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a že som mohol pôsobiť v blízkosti jeho hrobu. Ešte
viac som sa zblížil s duchom biskupa Vojtaššáka, ktorý bol dominujúcim znakom
aj celého môjho pôsobenia v diecéze. Už pri príchode na územie diecézy ma tento
duch ovanul a oslovil, našiel som ho aktívne prítomný v účinkovaní, zmýšľaní i            
v živote prevažnej väčšiny kňazov v Spišskej diecéze. Vtedy bol tento duch veľmi
živý, čo žiaľ teraz už v mladšej generácii kňazov tak nie je citeľné. Moje zdravotné
problémy mi zabránili pokračovať v pastoračnej službe v Zákamennom, tak som sa
ocitol na kňazskej emeritúre.
Vaša publikačná činnosť
je rozsiahla. Čomu sa najviac
venujete vo Vašich knihách?
Moja publikačná činnosť
bola z mojej strany pokusom prispieť
duchovnému dobru veriacich aj
písanou formou, keďže som mal
menej možností ohlasovania živým
slovom, vzhľadom na to, že som už
nemal vlastnú farnosť v čase, keď
som vykonával akademickú službu
v seminári a neskoršie na Katolíckej
univerzite v Ružomberku. Moju
publikačnú činnosť môžem rozdeliť
na tri skupiny kníh. Prvá sa dotýka
oblasti katechézy. Sú to viaceré
pokusy o katechizmy pre rodinu      
a farskú katechézu. Druhá skupina
mojich publikovaných kníh vznikla ako príspevok k prežívaniu jednotlivých rokov
prípravy na Veľké jubileum 2000. Ich hlavným zámerom bolo priblížiť veriacim
dokumenty Svätého Otca, bl. Jána Pavla II., ktoré sú tak krásne a tak aktuálne        
pre tú dobu, v ktorej vznikli. Konečne tretia skupina kníh, ktoré som vydal považujem
za spirituálnu tvorbu. Vznikli na podklade rôznych mojich príprav na exercície      
pre kňazov a rehoľníkov, ale i laikov. Obyčajne som materiály na exercície doplnil          
a prepracoval na duchovnú četbu pre širší okruh veriacich. Tak vzniklo niekoľko
mojich kníh ako nedokonalý pokus o duchovné obohatenie iných.
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Od roku 2003 ste na zaslúžilom odpočinku v Krušetnici, ale i naďalej
ste aktívny. Na čom v súčasnosti pracujete?
Obdobie môjho kňazského dôchodku nebolo časom odpočinku a
ničnerobenia. Božia prozreteľnosť v osobe o. biskupa Františka mi našla prácu,
čo považujem za veľké vyznačenie, keď ma menoval za člena prípravného
výboru Druhej diecéznej synody a neskoršie aj za jej člena. Počas prípravy som
sa podieľal v rámci Informočno-formačnej subkomisie na príprave materiálov pre     
tzv. lineamentá k jednotlivým tematickým okruhom budúcej synody pre farské
synodálne bunky. Toto obdobie synody, jej prípravy i samotného synodálneho
procesu ,bolo veľmi vzrušujúce a obohacujúce. Dá Boh, že synoda, ktorú sme
prežívali, nájde silnú ozvenu v srdciach kňazov i laikov a že postupne prinesie aj
duchovnú úrodu v podobe obnovy viery našich veriacich.
K zvýšenej pracovnej aktivite ma posledné roky i v súčasnosti vyprovokovali
výzvy na prípravu a prežívanie 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda, ako aj
ohlásený Rok viery a výzvy k novej evanjelizácii v Cirkvi. Páve mám v počítači
rozpracované úvahy týkajúce sa novej evanjelizácie. Dal som tomu pracovný
názov „Z nádvoria hľadajúcich do domu viery“.
V júni tohto roku ste boli prijatý medzi Kaplánov Jeho Svätosti. Čo to
pre Vás znamená?
Skutočnosť, že som bol započítaný medzi Kaplánov Jeho Svätosti
považujem za nesmiernu česť a vyznačenie. Som vďačný za tento dar, i keď sa
necítim dosť hodný tohto vyznačenia. Skôr by si ho zaslúžili kňazi našej diecézy,
ktorí pre Krista a jeho Cirkev trpeli vo väzeniach. Zaväzuje ma to vo zvýšenej miere
svojimi modlitbami pomáhať Svätému Otcovi v jeho službe Petra našich čias a kde
sa len dá obhajovať jeho autoritu najvyššieho pastiera Cirkvi, keď súčasný svet     
na ňu tak kruto a bezohľadne útočí.
Čo by ste chceli odkázať našim bohoslovcom a predstaveným
spišského seminára?
Drahým bohoslovcom by som chcel, práve v Jubilejnom roku sv. Cyrila
a Metoda, odkázať, aby si podľa vzoru sv. Cyrila – Filozofa zamilovali filozofiu,
považovali ju za svoju životnú priateľku, a to nielen počas štúdii, ale na celý
život.Bude im pomáhať uskutočňovať to augustinovské: „Verím, aby som chápal                   
a chápem, aby si viac veril.“
Ctihodným predstaveným seminára chcem v prvom rade úprimne
poďakovať za obetavú službu diecéze, keď sa zodpovedne starajú o nové kňazské
povolania a odkázať im, aby voči bohoslovcom boli láskavo trpezliví a plní nádeje,
že ten, ktorý začal toto dobré dielo, ho aj dokončí (porov. Flp 1, 6). Aj prispením
mojich modlitieb i modlitieb celej diecézy.
Ján Mahút
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Labia sacerdotis custodient scientiam
Pery kňaza majú zachovávať poznanie

Mons. ThDr. Alojz Frankovský, PhD. patrí bezpochyby
medzi najlegendárnejších profesorov v spišskom seminári. Od jeho
obnovenia v roku 1990 nepretržite podáva všetkým generáciám
bohoslovcov obsah našej katolíckej viery spôsobom, ktorý je
nezabudnuteľný.

Pán profesor, aká
bola Vaša cesta ku kňazstvu?
Chcel som byť kňazom
od
najútlejšej
mladosti.
Najväčšou starosťou bolo, či
je to vôbec možné v časoch
nenávisti vládnucej garnitúry      
a ateistického režimu voči
Cirkvi a náboženstvu. Keď som
sa dozvedel, že existuje jediný
seminár pre celé Slovensko
v Bratislave, začal som sa
zaujímať o to, ako sa tam
dá dostať. Veľkou pomocou
mi bol vtedy vsdp. dekan František Móš, ktorý prišiel do môjho rodiska, Veľkej
Frankovej, v roku 1946. Predtým bol farárom dvoch slovenských farností v
terajšom Poľsku, a to v Novej Belej a Krempachoch.  Aj on usudzoval, že mám
kňazské povolanie, preto po ukončení 9. ročníka ZŠ mi ihneď písal na papieriky
základy latinského skloňovania a časovania, kým sa mi nepodarilo s jeho pomocou
zohnať latinskú gramatiku, cvičebnicu a slovník. Potom som sa učil latinčinu sám
a on mi kontroloval domáce úlohy. Po prvom prihlásení som nebol prijatý, ale po
odchode jedného spišského bohoslovca zo seminára, som bol dodatočne prijatý na
namáhavý príhovor vtedajšieho profesora cirkevných dejín a patrológie  dr. Alojza
Miškoviča, ktorý pochádzal z Jurgova, slovenskej farnosti v terajšom Poľsku. Do
prvého  ročníka som nastúpil 26. decembra 1966. Vtedy sme boli v prvom ročníku
za Spišskú diecézu vsdp. Štefan Koma, rodák z Černovej, vsdp. Štefan Mordel,  
rodák z Rabčíc,  pán Dionýz Rot, rodák zo Spišskej Novej Vsi, už nebohý, ktorý sa
po prerušení štúdia nerozhodol pre prijatie sviatostného kňazstva.
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Ako si spomínate na roky strávené v seminári?
„Pane, dobre je nám tu. Postavme si tu tri stánky.” S veľkou nostalgiou.
Keď kedykoľvek navštívim Bratislavu, neobídem seminár a prejdem sa od kaplnky        
po každom poschodí a nazriem aspoň do každej učebne a v niektorej si aj sadnem
do lavice. Pri tomto prechádzaní uvažujem o veľkej múdrosti Cirkvi, ktorá ustanovila
semináre pre výchovu kňazov. Ďalej si opakujem slová sv. Alžbety, ktoré povedala
Panne Márii, keď ju prišla navštíviť, samozrejme trochu pomenené a prispôsobené:
“Odkiaľ mám to šťastie, že som sa aj vďaka tomuto semináru stal kňazom?”
Vaše meno sa každému neodmysliteľne spája s dogmatikou. Odkedy
ste sa s ňou začali podrobnejšie zaoberať a ako ste sa dostali k tomu, že ju
učíte?
Záujem o dogmatiku som mal odvtedy, odkedy som sa o nej dozvedel, že
existuje a čo je. Podrobnejšie som sa s ňou zaoberal až po kňazskej vysviacke, a to
namáhavým pokusom prekladať si sám pre seba Summu teologickú od sv. Tomáša
Akvinského. Kde som zbadal dogmatickú príručku, ihneď som si ju kúpil alebo od
starších kňazov poprosil. Už pohľad na ne mi robil veľkú útechu. A čo potom text?
Je o Vás známe, že aj najzložitejšie pravdy viery viete vysvetliť na
najjednoduchších príkladoch. Ako vznikajú tieto vaše príklady?
Sv. Tomáš Akvinský nenapísal možno ani jeden articulus, kdeby nepoužil
nejaký príklad. To bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Potom sa pomaly každý naučí
vidieť v prírode alebo v nejakých životných udalostiach istú podobnosť s pravdami
viery. A či to Pán Ježiš nerobil, keď hovoril v podobenstvách?
Čo je pre Vás v dogmatike najkrajšou matériou a čo je zase najťažšie
na vysvetlenie študentom?
Náuka o milosti. Stretáva sa tu celá dogmatika. Trojjediný Boh, človek,
vykupiteľské dielo Ježiša Krista,
oslava Boha a zárodok zavŕšenia
človeka a sveta vo večnosti.
Najťažšie na vysvetlenie sú tie
pravdy viery, ktoré sa nedajú
pochopiť už pre svoju prirodzenosť
tajomstva, ale dá sa pochopiť,
že sa nedajú pochopiť a pritom
vlastnia najväčšiu istotu. Tzv.
ignorantia docta. Chápem, prečo
to nemôžem pochopiť.
Ktorý z teológov sú
Vám osobne najbližší?
Sv. Ambróz, sv. Augustín,
sv. Albert Veľký, sv. Tomáš
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Akvinský, Ludwig Ott, Scheeben, Ratzinger, Auer, Rahner.
Vo svojich skriptách aj na prednáškach idete podľa tomistickej
štruktúry. Prečo je podľa Vás dobré držať sa pri štúdiu dogmatiky tomizmu?
Lebo všetky dokumenty Učiteľského úradu Cirkvi sú písané touto metódou.
Najviac v teológii, aj tej súčasnej, je citovaný sv. Tomáš Akvinský. Karl Rahner
hovorí: „Len vtedy bude teológia pravá a súčasná, t. j. že bude mať znamky našej
doby, ak sa budeme nanovo a stále učiť z Písma, Otcov a scholastiky.“ (Karl
Rahner, Sämtliche Werke, Maria, Mutter des Herrn, Bd. 9, str. 24, Herder 2004)
V tom istom diele na str. 5 hovorí: „Bez Denzinger-Theologie, bez biblickej teológie,
bez dejín dogiem a bez špekulácie  si nie je možné počínať v teológii.”
Ako sa pozeráte
na Rok viery z pohľadu
toho,
kto
vyučuje
vierouku?
     S veľkou
radosťou. Veď to je
nielen príležitosť, ale aj
povinnosť
prehlbovať
poznanie obsahu viery,
bez čoho nemôže byť akt
viery.
Čo Vám dáva to,
že okrem akademických
povinností ste aj farárom
v Poľanovciach?
  
Niekedy
v osemdesiatych rokoch
v časopise Seminarium,
ktorý vydáva Kongregácia
pre katolícku výchovu, som čítal výrok istého nemeckého biskupa (meno si
nepamätám), že dnes nie je pri ohlasovaní problém was (čo), ale wie (ako).
A k tomu „ako”, je farnosť veľmi potrebná.
Ktoré pravdy viery je potrebné dnes zo strany kňazov ľuďom najviac
pripomínať?
Potrebu Zjavenia pre spásu, potrebu milosti kvôli záslužným skutkom,
vzkriesenie tela, posledné súdy (osobný a všeobecný), skutočnosť a možnosť
zatratenia, existenciu a činnosť zlých duchov...
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Ste aj sudca a cenzor. Dnešní
ľudia nemajú veľmi radi slovo
cenzúra. Ako vnímate túto svoju
úlohu?

ale aj zodpovednosť.

Len ten nemá rád slovo cenzúra,
kto nevie, čo ona je. V hmotnom svete
je to kontrola. Keby fungovala kontrola
v hmotnom svete, nebol by problém s
vodkou z Čiech, neboli by machinácie      
s mäsom a ďalšími potravinami, možno
by nebolo ani veľkej tragédie pri výstavbe
diaľnice na moste pri Kurimanoch, atď.
Služba cenzora je poskytnutie pomoci
biskupovi, aby mal istotu, že nedáva
imprimatur niečomu, čo nesúhlasí s
učením Cirkvi vo veciach viery, mravov
a disciplíny. Je to pre mňa vyznačenie,           

Čo Vám doteraz vo Vašom kňazskom živote spôsobilo najväčšiu
radosť?
Že som sa dožil takých okamihov, v ktorých skrachoval tzv. “vedecký
svetonázor”,ktorý predpovedal Cirkvi skorý zánik, vraj kým ešte žijú nevzdelané
dedinské babičky. Musí to byť veľká sila zhora, keď Pánu Bohu stačili “nevzdelané
dedinské babičky”, aby udržal svoje Zjavenie a zlikvidoval ideológiu akýchsi
vzdelancov.
Aké odporúčanie by ste dali seminaristom v ich príprave na kňazstvo?
Nech si osvoja nápis proroka Malachiáša na podstavci sochy sv. Jána
Nepomuckého a nápis na čelnej strane seminárskej budovy. (Labia sacerdotis
custodient scientiam / Pery kňaza majú zachovávať poznanie (Mal 2,7); Religioni
et scientiis / Náboženstvu a vedám. pozn. red.)
Čo to pre Vás znamená, že ste boli zaradení medzi Kaplánov Jeho
Svätosti?
Mám veľa čo doháňať, aby moja bytosť bola hodná tohto titulu, o čo sa
chcem usilovať.

Lukáš Stolárik
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V seminári - škole viery
Pri príležitosti Roku viery, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI., máme v pláne
predstaviť čitateľom jednotlivé teologické disciplíny, ktoré sa vyučujú v kňazskom
seminári a ktorých obsah tiež predstavuje poklad viery. Sme veľmi vďační našim
profesorom, ktorí boli ochotní fundovane a zároveň zaujímavo priblížiť, o čo ide
v predmetoch, ktoré vyučujú. Taktiež ďakujeme aj bohoslovcom, ktorí prispeli
svojím pohľadom „z opačnej strany katedry“.

Starý zákon

Mons. prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.

Ročníky: 1., 2., 3.

Milí študenti, drahí seminaristi! Váš nápad prispieť k prežívaniu Roku
viery tým, že ste požiadali vyučujúcich, aby oni sami predstavili svoje teologické
disciplíny, mi pripadá veľmi originálny a duchaplný. Táto myšlienka sa mi veľmi
páči. Iste sa zrodila po živej diskusii v študentských kapitulských kuloároch a je
aj výrazom vašej zodpovednosti za dobré zužitkovanie Roku viery. Teda pokus
o stručnú odpoveď.
Starý zákon som si obľúbil z mnohých
dôvodov. V prvom rade som si ho obľúbil
pre jeho neporovnateľnú originalitu. Na svojich
stránkach vedie čitateľa až k prvým začiatkom
ľudského bytia. O začiatkoch stvorenia hovorí
svojimi obraznými správami, z ktorých si čitateľ
tvorí určitú syntézu plnú nežnej lásky Boha
k človeku a nádejného i úprimného vstupu
človeka do osobnej komunikácie s Bohom.
Keď človek na tejto ceste nevinnosti zlyhal,
začal sa obdivuhodný dialóg Boha a človeka,
ktorý má svoj zmysel, svoj smer a napokon svoj vrchol v Ježišovi Kristovi.
V tejto – z iniciatívy Boha – prispôsobenej obnove komunikácie má človek
svoju dôstojnú pozíciu. Nie je v nej nárokov, ktoré sú naň kladené, ale nie je
ani zbavený slobody, a preto ani zásluh. Teda zápas o víťazstvo nad hriechom
a predovšetkým nad sebou samým je dráma. Je to zápas o slobodu, ktorá bude
nasmerovaná na Boha, darcu tejto slobody. Boh nám daruje nielen slobodu, ale
daruje nám seba samého.
Druhým dôvodom mojej záľuby v Starom zákone je rozmanitosť jeho
literárnych foriem a štýlov vyjadrujúcich rozličné spôsoby, ktorými sa ľudský duch
dvíhal k Bohu. Človek tak prekračoval svoj horizont. Tak napríklad modlitby žalmov
alebo Jóbove meditácie či Izaiášove videnia fascinujú aj po stáročiach a tisícročiach

17

Téma

pohľad bohoslovcov

a neustále budú napĺňať úžasom každého, kto po tých textoch siahne a osvojí si
ich, resp. prijme ich posolstvo. Jednoducho, aj dnešný človek sa v týchto textoch
môže nájsť.
Napokon tretím dôvodom mojej záľuby v Starom zákone je to, že pomocou
neho možno lepšie rozumieť aj novozákonným textom, ba aj sebe samému. Je
pozoruhodné, že biblická dejinno-dynamická mentalita je veľmi blízka dnešnému
kreatívno-dynamickému mysleniu (tak si tieto kategórie dávam do súvisu sám        
pre seba) predovšetkým v Európe. Domnievam sa preto, že dnes máme veľmi
dobré predpoklady porozumieť skutočnosť a zbližovať rozličné myšlienkové svety.
To treba využiť hlavne v ekumenizme a nie menej aj v misiách. V stredoveku
prevládal statický obraz sveta, preto sa odlišné vnímanie sveta zdalo ako trvalé.    
V biblicko-dynamickom myslení môže človek ľahšie prijať aj svoju pozíciu, pretože
táto mu poskytuje viac nádeje. To tvrdím vzhľadom na subjektívne vnímanie
človeka ako takého. Objektívne tu bola vždy kresťanská nádej, ktorá prevyšuje
akékoľvek uzavreté horizonty ľudského myslenia.
Napokon ostáva tu ešte jedna dôležitá skutočnosť, ktorú v čase aktuálneho
Roka viery nesmieme prehliadnuť, a to je prínos koncilu pre spiritualitu našich
čias. Koncilová konštitúcia o Božom zjavení - Dei Verbum, priniesla zásadnú
novosť, ktorá bola pre mňa objavom. Totiž tradičný inštrukčno-teoretický pojem
Zjavenia bol na koncile hlbšie pochopený a objasnený tým, že ho preformuloval na
personálno-existenciálny pojem. To sa aplikuje na všetky zásadné piliere Božieho
zjavenia: na Zjavenie ako také, na Tradíciu a taktiež na charizmu inšpirácie.
Znamená to, že koncil nám v tomto dokumente ešte viac otvoril prístup k Bohu, s
ktorým môžeme cez Písmo a v Písme komunikovať ako s Osobou, resp. Trojicou
osôb. To znamená, že po koncile by náš duchovný život mal byť oveľa intenzívnejší                 
a účinnejšie formujúci človeka ako predtým. Ak sa nám podarí cez Rok viery toto si
hlbšie osvojiť, bude to dobré.
Ondrej
Na predmete Starý zákon sa mi páči, že nám ponúka poznanie našich “starších bratov
vo viere” - ich dejiny, geografiu, exegézu jednotlivých textov, atď. Ďalej sa mi páči, že ponúka
paralelu s Novým zákonom a takto máme lepší prehľad o Svätom Písme. Ťažké je na tom
to, že je dosť študijného materiálu a človek nestihne naštudovať do detailov všetko čo chce.
Ján
Všeobecne štúdium biblickej teológie je základom pre ostatné teologické disciplíny. Starý
Zákon vnímam v prvom rade ako predmet, ktorý nám ukazuje ako JHWH pôsobí v živote
človeka, v dejinách svojho vyvoleného národa a až na druhom mieste je predmetom, ktorý
analyzuje starozákonné texty.
Marek
Štúdium Starého zákona je pre mňa veľmi zaujímavé. Dozvedel som sa tu veľa nových vecí,
ktoré mi pomohli pochopiť text pri čítaní Svätého Písma. Preto som rád že na prednáškach
rozoberáme tieto posvätné texty a učíme sa ho správne chápať, aby sme ho mohli vykladať
iným.
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Nový zákon

doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
Ročníky: 3., 4., 5., 6.

Názov „Nový zákon“ sa používa na označenie zbierky 27 spisov, ktoré
tvoria jednu z dvoch častí, z ktorých sa skladá Sväté písmo. Samotné pomenovanie
zdôrazňuje, že uznávame existenciu a dôležitosť „Starého zákona“. Už v 2. storočí
po Kr.  bola známa snaha kňaza Marcióna, ktorý neprijímal spisy Starého zákona,
avšak Cirkev tento   jeho postoj odmietla a jednoznačne učí, že bez poznania
Starého zákona nie je možné porozumieť ani novozákonným spisom.
Avšak jedinečnosť Nového zákona spočíva v tom, že nie len pokračuje
v Božom zjavení, ktoré začalo v Starom zákone, ale v Ježišovi Kristovi prišlo                 
k prelomu, naplneniu a prekonaniu Starého zákona. Preto osobitné miesto medzi
všetkými knihami Svätého písma majú štyri Evanjeliá.  
Názov „Nový zákon“ sa používa aj ako súhrnné pomenovanie tých
teologických disciplín, ktoré  sa zaoberajú výskumom novozákonných spisov. Ide   
o tieto predmety:
1. Úvod do Nového zákon. Tento predmet sa zaoberá základnými faktormi
formácie Nového zákona, tzn. historickou, kultúrnou a náboženskou situáciou          
v Palestíne v čase od 2. stor. pred Kr. po 2. stor. po Kr., vytváraním jednotlivých
novozákonných textov ako aj spôsobom a metódami ich interpretácie.
2. Evanjeliá Nového zákona. Tento predmet sa zameriava na otázku
autorstva, miesto a   dobu vzniku, štruktúru, posolstvo a hlavné témy Evanjelia
podľa Marka, Matúša, Lukáša a Jána.
3. Pavlove listy. Predmet sa orientuje na priblíženie života apoštola Pavla
a jeho náuky  ako ju zachytávajú Skutky apoštolov a 13 novozákonných Pavlových
listov.
4. Katolícke listy a Zjavenie apoštola Jána. Ako samotný názov hovorí,
predmet sa venuje literárnej štruktúre a teologickému posolstvo týchto spisov
Nového zákona.
V rámci štúdia Nového zákona sú dôležité aj pomocné predmety, kam
zaradzujeme Biblickú gréčtinu, Biblickú archeológiu a geografiu a Metodológiu
Nového zákona. Biblická gréčtina je dôležitá z toho dôvodu, že všetky novozákonné
spisy boli napísané v gréčtine. Poznať tento jazyk znamená veľakrát aj presnejšie
porozumieť samotnému biblickému textu    
v jeho pôvodnom znení. Pápež Pavol VI. pri
svojej návšteve Svätej zeme v roku 1964
nazval Svätú zem „piatym evanjeliom“.
Oboznámiť sa s geografiou tejto krajiny
výrazne uľahčuje čítanie samotných
biblických textov, načo sa zameriava
Biblická archeológia a geografia. Jestvujú
rôzne metódy a prístupy, pomocou
ktorých sa analyzujú texty Svätého písma.
Prednosti ale aj obmedzenia jednotlivých
metód sa preberajú v rámci Metodológie
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Nového zákona. Cieľom štúdia jednotlivých predmetov je dôležité z toho dôvodu,
aby  sa nielen poznalo učenie Cirkvi, ale aby sme vedeli aj odôvodniť a vysvetliť
cestu a spôsob, akým sa Cirkev k definíciám právd viery dostala.
Druhý vatikánsky koncil hovorí o štúdiu Biblie akoby o duši teológie, lebo
všetky ostatné teologické disciplíny sa opierajú o ústne Božie slovo, ktorým je
Tradícia a písané Božie slovo, ktorým je Biblia. Nemôže byť dobrým dogmatikom,
liturgistom, moralistom atď. ten, kto dôkladne nepozná Sväté písmo. Tomu musí
zodpovedať aj formácia bohoslovcov v seminári, na čo sa niekedy zabúda. Ten
istý koncil pripodobňuje úctu k Svätému písmu k úcte k Eucharistii. Tak, ako
zdôrazňujeme časté prijímanie Kristovho Tela, rovnako je potrebné povzbudzovať
k pravidelnému čítaniu Biblie. V duchovnom živote má mať svoje miesto adorácia
pred Sviatosťou oltárnou ako aj adorácia so Svätým písmom, lebo ono je živým
slovom Boha. Svätá Terézia Ježišova to vystihla slovami: „Len čo nazriem                    
do evanjelia, už aj dýcham vôňu Ježišovho života a viem, kam mám bežať.“
Som presvedčený, že v pastorácii je práca so Svätým písmom dostupným,
osvedčeným a účinným spôsobom, ako ľudí priviesť do kontaktu s vierou, ako
ich nadchnúť pre spoznávanie dejín spásy, prehĺbiť ich duchovný život a ukázať
im vzory biblických postáv. Je možné využiť liturgiu slova v rámci svätej omše,
bohoslužby slova, pobožnosti, biblické stretnutia a katechézy, biblické súťaže
alebo putovanie knihy Svätého písma po rodinách, aby aj týmto spôsobom ľudia
spoznávali Krista a aby sa pre nich Božie slovo stalo kompasom viery.
Michal
Nový zákon je vynikajúci predmet rovnako ako aj profesor. Mohol by sa otvoriť aj seminár
z tohto predmetu, pripadne aj zo Starého zákona, ale aby to viedol doc. Trstenský.
Peter
Sväté Písmo má byť v strede kňazského života. Len kňaz musí chápať i rozumieť pozadiu
Písma, ktoré nám odovzdal Boh. Som veľmi rád, že máme veľmi dobrých odborníkov, ktorí
nás učia rozumieť Písmu. Potom nám to utvorí krásny obraz teológie. A o tom je Nový zákon.
Skriptá sú kvalitné a dajú sa použiť aj pre vysvetľovanie v príhovoroch pre veriacich. Takže
je vždy čo objavovať v Písme a čo aplikovať na svoj život.

Pastorálna teológia

Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
Ročníky: 5., 6.

Pastorálna teológia sa do Druhého vatikánskeho koncilu vyučovala                  
v rámci sakramentálky (zjednodušene náuky o sviatostiach) a ešte moja generácia
sa na ňu pripravovala z trojzväzkového diela Noldina: De principis, De praeceptis
a De sacramentis. Pre praktické vedenie farnosti (duší) bol predmet hodegetika          
a kancelárie (farského úradu) kancelaristika.
S prvou zmienkou o pastorálnej teológii sa stretávame v starostlivosti
cisárovnej Rakúsko–Uhorska, Márie Terézie, ktorej išlo o usporiadané vládnutie     
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a na to potrebovala „census“, zoznam a poriadok svojich poddaných. Tak jej dvorný
kaplán benediktín F.Š. Rautenstrauch ju v roku 1777 zaviedol ako samostatnú
disciplínu k formovaniu budúcich duchovných pastierov, aby vychovávali dobrých
katolíkov a občanov.
Druhý vatikánsky koncil priniesol zásadnú zmenu, keď formuloval základné
premisy. Ježiš Kristus zveril svojej Cirkvi službu ohlasovania Evanjelia celému
svetu. Nová evanjelizácia, ktorá je naším naliehavým poslaním (viď 13. Synoda
biskupov v Ríme – október 2012), predpokladá kvalitnú pastoráciu a pastoračnú
evanjelizačnú duchovnosť členov Katolíckej cirkvi.
Termín „pastoračná, pastorálna“ má viac významov a môžeme ho vysvetliť ako:
1.
Pastiersku službu biskupov a kňazov.
2.
Súbor činností konaných všetkými členmi Cirkvi.
3.
Pastoračného ducha a osobitnú citlivosť pripisovanú niektorým osobám.
4.
Cirkevnú operatívnosť, čo je spoločným rozmerom celej teológie.
Posynodálny dokument „Pastores dabo vobis – Dám vám pastierov“ (Ján
Pavol II. 25.4.1994) o formácií kandidátov kňazstva a permanentnej formácií
kňazov, definuje pastoračnú alebo praktickú teológiu, že „je vedeckou úvahou          
o tom, ako sa Cirkev deň čo deň buduje v toku dejín silou Ducha, čiže o Cirkvi,
ktorá je všeobecnou sviatosťou spásy a ktorá je znamením a živým nástrojom
spásy Ježiša Krista pôsobiaceho v slove, vo sviatostiach a v službe lásky... z viery
čerpá zásady a kritéria pastoračnej činnosti.“ (PDV 57)
Samotný predmet je rozdelený na:
1. Pastorálnu teológiu laikátu a cirkevných hnutí. Prednášky uvádzajú
poslucháča do praktickej podoby života Cirkvi a oboznamujú ho so základmi
pastoračnej činnosti a služby laikov, hnutí a cirkevných spoločenstiev pri budovaní
Božieho kráľovstva. Sylabus je zameraný na informácie o dôležitosti vlastnej
duchovnej formácie, ako predpokladu účinnej duchovnej spolupráce s duchovnými
pastiermi. Nasleduje matéria o možnostiach            
a rôznych formách apoštolátu, kde majú laici
svoje pole pôsobnosti.
2.
Pastorálnu
teológiu
základnú.
Prednášky uvádzajú poslucháča do problematiky
základov pastorálnej teológie. Učíme sa orientácií
v základnej problematike, obsahu pojmov,
ďalej definícií, histórií a obsahu predmetu.                               
V praktickom prepojení sa oboznamujú so svojou
budúcou úlohou: podstatou svojho poslania vo
svete, spoznávajú možnosti svojho angažovania
sa v apoštoláte a oboznamujú sa s podmienkami
a obsahom svojej účasti na pastoračných aktivitách.
3. Pastorálnu teológiu všeobecnú a sviatostnú (iniciačné sviatosti). Táto
má podať poslucháčovi poznatky o pôsobení, prírave a prijatí sviatosti v Cirkvi.
Táto problematika, rovnako ako u špeciálnej pastorálnej teológie je vždy vložená
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do širšieho kontextu ohlasovania evanjelia a vysluhovania sviatosti spásy, teda tej
základnej úlohy pastorálnej teológie, ktorou je spása človeka a rovnako premena
spoločnosti po ceste svätosti k Bohu, ako cieľu. Je to teda to uvedomenie si cesty
„s Ním, k Nemu!“
4. Pastorálnu teológiu špeciálnu. Zaoberá sa konkrétnou službou                         
a súvislosťami s touto službou tak jedincovi, ako i spoločenstvu. Venuje sa
problematike starostlivosti Cirkvi o chorých, umierajúcich, ale aj pastorácií
pozostalých. Pomáha nám aj predmet pastorálna medicína. Rovnako ako predmet
pastorálna psychológia nám pomáha v praktickej príprave na službu spovedníka.
Veľký teoretický, ale aj praktický pastoračný okruh je okolo oboch sviatosti
služby spoločenstvu – v Orde i sviatosti manželstva (KKC 1533). V Roku viery
si uvedomujeme pravdu, že sviatosti predpokladajú vieru, ale rovnako ju živia,
posilňujú a vyjadrujú navonok. („Viera ak sa neprejavuje skutkami je mŕtva!“         
Sv. Jakub) Od budúcich správcov Božích tajomstiev sa vyžaduje, aby bol každý
spoľahlivý. Kňaz koná „in persona Christi“ – v mene a osobe Ježiša Krista. Aj preto
pri ich slávení je potrebné preukazovať najvyššiu úctu a náležitú starostlivosť už      
v príprave na ich slávenie.
V špeciálnej pastorácií sa rovnako venujeme zvláštnym skupinám, ako ich
menuje Pastoračný a evanjelizačný plán KBS. (Pastorácia chorých v nemocniciach,
mládeže, hluchonemých, zrakovo postihnutých, pastorácia väzňov, v armáde,          
a pod.)
Pridám už len krátko. Rád sa už roky v posluchárni stretávam s tými, ktorí
stoja na „prahu“ kňazstva a rád sa s nimi delím o skúsenosť.  Spolu uvažujeme
a povzbudzujeme sa navzájom, ako naštudované z materiálov, ale hlavne
„nazbierané“ zo života, pretaviť do svedectva našej horlivej a zodpovednej
pastoračnej služby na každom mieste, kde nás Božia prozreteľnosť cez vôľu
našich predstavených postaví do služby. A učíme sa - prosíme si milosť, mať
odvahu stáť v pastoračnej službe aj „na ľudsky stratenom mieste“ (skamenelina
vojaka Pompeje), teda formovať sa s nádejou Abraháma, ktorý „proti nádeji“ uveril,
že bude otcom mnohých pokolení. V Roku viery, ale potom po všetky roky (viery)
svojho života, takú svoju osobnú vieru ponúkajme Pánovi až do chvíle, keď sa
všetky roky viery i nášho života ukončia a my ho „uvidíme z tváre do tváre takého,
aký je“!
Martin
Pastorálna teológia je pre mňa predmetom, ktorý ma učí vidieť veci preberané na práve,
morálke, či dogmatike v kontexte života veriacich i života kňazov. Páči sa mi na nej to, že
poskytuje podnety pre moju budúcu službu.
Marek
Pastorálna teológia je veľmi podstatný predmet, lebo sa tu prakticky spája právo, liturgika
a pastoračná prax. Mám rád aj ostatné “pastoračné” predmety, pastoračnú psychológiu
a medicínu. Všetky tieto disciplíny nám otvárajú horizont pastorácie, na ktorú sa veľmi
tešíme a sme plní elánu do práce v teréne...
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Liturgika

ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Ročníky: 1., 2., 3., 4., 5., 6.

“Príležitosť intenzívnejšie sláviť vieru v liturgii.” Týmto želaním sa nám
prihovára v apoštolskom liste motu proprio Porta fidei Svätý Otec Benedikt XVI.
V ňom si želá: „Aby Rok viery vyvolal u každého veriaceho túžbu vyznať vieru               
v plnosti a presvedčivo, s novou dôverou a nádejou. Bude to vhodná príležitosť aj
na intenzívnejšie slávenie viery v liturgii a osobitne v Eucharistii, ktorá je vrcholom,
ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi, a zároveň prameňom, z ktorého prúdi všetka jej
sila.“ (PF 9)
Pri týchto slovách mi napadá, že slávenie liturgie bez viery je len
bezduchým zachovaním liturgických predpisov. Konám to len preto, lebo taký je
predpis. Slávenie liturgie bez viery znamená vnášať do nej svojvoľné prvky. To
je to, čo liturgiu v tom pravom zmysle slova ochudobňuje. „Veď viera dáva liturgii
ducha a liturgia zasa ukazuje vieru, dáva jej tvár“, píše kardinál Jozef Ratzinger       
v knihe Duch liturgie. Svätý Otec Benedikt XVI. je nám živým príkladom toho, s
akou vierou a láskou pristupuje k sláveniu svätých tajomstiev.
K tomuto základnému pochopeniu liturgie nás má
privádzať predmet liturgika, ktorý sa vyučuje v kňazskom
seminári priebežne počas celých šiestich rokov. Nemá viesť
bohoslovcov len k tomu, aby bezchybne ovládali všetky
rubriky pri vysluhovaní sviatostí a svätením. To by bol názov
predmetu „rubristika“. Liturgika však vo svojom predmete
musí ísť oveľa hlbšie. Musí poukázať na vzťah „Lex credendi,
lex orandi“. Naša viera sa navonok musí prejaviť najmä v
liturgii. To znamená, že nestačí len poznať samotnú liturgiu,
ale aj to, z čoho vychádza a k čomu privádza. Je preto
dobre, ak si bohoslovci pri štúdiu liturgiky uvedomia aj jej
prepojenosť hlavne s dogmatikou, ale aj so Svätým Písmom,
cirkevnými dejinami, patrológiou, ekleziológiou, kánonickým
právom atď. Na samotných hodinách sa tiež zameriavame
konkrétne na niektoré oblasti ako napr. teológia a princípy
liturgie, dejiny liturgie, liturgický rok, liturgia sviatostí a ďalšie.
Svoj význam má aj liturgický spev.
Denne sa zúčastňujeme slávenia Eucharistie, či už ako kňazi, diakoni,
bohoslovci alebo laici. No sami na sebe badáme, že aj naša účasť na liturgii
sviatostí je z času na čas zvyková, povrchná, zotrvačná, bez ducha, bez viery.
Zovšednelo nám to krásne a pôvabné, čo liturgia sviatostí prináša. Často sa vyčíta,
že na liturgike sa málo času venuje praktickej stránke liturgie. Jej prvoradou úlohou
je však poskytnúť dobrý teoretický základ. Nebudeme totiž dobre vedieť sláviť
liturgiu, ak nebudeme poznať teologický zmysel jednotlivých úkonov. Taktiež sa
budeme dopúšťať rôznych „liturgických prehreškov“, ak nebudeme poznať históriu
a nebudeme konať v kontinuite liturgickej tradície Cirkvi.
V konštitúcii o posvätnej liturgii Sacrosanctum concilium sa v bode 59
píše, že sviatosti vieru nielen predpokladajú, ale ju aj udržujú, posilňujú a prejavujú
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slovami a vecami. Preto sa nazývajú sviatosťami viery. Sviatosti považujeme
za hlavné pramene Božieho života a Božej pomoci. Nimi sa človek posväcuje,
stáva sa údom Kristovho tela a vzdáva Bohu úctu a oslavu.  Preto je ich správne
vysluhovanie jednou z najdôležitejších povinností kňaza. K tomuto sa majú
bohoslovci pripravovať už počas seminárskej formácie.
S liturgiou sviatostí sú spojené úkony, gestá, symboly, znaky. Bolo by preto
dôstojné a správne práve v tomto Roku viery, prehĺbiť aj svoj postoj k sláveniu,
či už Eucharistie alebo ostaných sviatostí. Úkony a gestá pri ich slávení nech sú
doprevádzané našou živou vierou.
Na záver chcem ešte podotknúť, že samotné „ars celebrandi“ (umenie
sláviť), ku ktorému veľmi vyzýva Benedikt XVI., nie je možné naučiť sa na hodinách
liturgiky, ako by si niekto možno mohol myslieť. Najdôležitejší je totiž konkrétny
príklad a osobné rozhodnutie. Pre správne ars celebrandi je potrebné venovať
pozornosť všetkým formám jazyka liturgie: slovu a spevu, gestám a tichu, pohybu
tela, liturgickým farbám. K tomuto majú svojim príkladom viesť bohoslovcov
najmä celebranti, v prvom rade biskup a následne kňazi, či už v seminári alebo
vo farnostiach. Pomocou a oporou im majú byť v tom ceremoniári, ktorí majú byť
zdatní tak po teoretickej ako aj praktickej stránke. Konečné rozhodnutie je však            
na každom jednom z nás, či bude liturgia nami slávená na väčšiu oslavu Boha,
alebo len nepodareným divadlom na oslavu nás samých.
Pavol Viczencz
Liturgia má veľký význam v živote kresťana katolíka a zvlášť v živote kňaza. Nič nie je
krajšie ako zúčastniť sa na krásne a podľa predpísaných rubrík odslúženej liturgii. Pozemská
liturgia by mala byť súčasťou nebeskej liturgie. Náš teologický inštitút má veľmi vzácnych
profesorov liturgiky, ktorí dbajú o to, aby bola liturgia čo najlepšie odslúžená na väčšiu česť
a slávu Božiu.
Martin
Liturgika nám pomáha hlbšie vniknúť do podstaty modlitieb, piesní a obradov. Myslím si, že
ako predmet je prednášaná pútavým a jasným spôsobom, pričom profesori často upozorňujú
na prípadne zmeny a zároveň nás povzbudzujú k správnemu a dôstojnému sláveniu liturgie.
Medzi ťažšie prednášky určite patrí vývoj a história celej liturgie v dejinách.
Ján
Na hodinách liturgiky a následne jej štúdiom získavam vedomosti o formách slávenia
svätých obradov, v ktorých môžem spoznať samotného Krista. V rámci liturgického spevu si
osvojujem samostatnosť pri spievaní modlitieb jednak slovenských, ale aj niektorých textov
v latinčine. Umožňuje mi pochopiť posvätné obrady, ohlasovanie Evanjelia - kde ide o službu
Bohu a ľuďom, samotné tajomstvo umučenia, zmŕtvychvstania a slávneho nanebovstúpenia,
čo nie je jednoduchá záležitosť. Je naozaj potrebné vynaložiť patričné úsilie, aby som získal
dôveru a úzke spojenie so samotným Kristom - Kňazom.
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Fundamentálna teológia Mons. doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak,
Ročníky: 3.

Existujú tri hlavné aspekty apologetiky, čiže fundamentálnej teológie:
dokazovanie pravosti Cirkvi; zdôvodnenie faktu, že Boh sa zjavil v Ježišovi Kristovi;
otázka zmyslu a úlohy náboženstva v živote jednotlivca a spoločnosti. Domnievam
sa, že je dôležité zaoberať sa   týmito otázkami pri predstavení môjho predmetu        
v Cyrilometodskom roku a v Roku viery, ktorý z iniciatívy Svätého Otca Benedikta
XVI. prežívame spolu s celou Cirkvou.
Čo je to fundamentálna teológia?
Zvyčajne sa pri objasňovaní cieľa a metód fundamentálnej teológie
poukazuje na Prvý list apoštola Petra: „...ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich
srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej,
ktorá je vo vás“ (1Pt 3, 15). Tento text je považovaný teológmi za Magnu Chartu
a najvýstižnejší popis cieľa fundamentálnej teológie, ktorá sa usiluje pomocou
rigoristickej argumentácie zdôvodniť kresťanskú nádej. Usilujúc sa odpovedať       
na otázky, ktoré jej kladú samotní kresťania, je tak stará ako samotné kresťanstvo,
ktoré od svojich prvopočiatkov žilo v neprajnom prostredí, kde sa kresťania museli
brániť pred útokmi a rozvíjať apologetiku.
Fundamentálna teológia, či apologetika?
Fundamentálna teológia ako veda vznikla omnoho neskôr než samotné
kresťanstvo. Počiatky siahajú do 19. stor. Avšak už dávno predtým vznikali rozličné
“demonstrationes”, ktoré boli obsahom základnej teológie. Po reformácii v 16.stor.
vznikla otázka, ktorá Cirkev je pravá. Osvietenectvo zas spochybnilo Božie zjavenie.
Nástupom veľkých, masových ateizmov v devätnástom storočí boli nastolené
vážne otázky, či Boh naozaj existuje a či má náboženstvo
zmysel?! A toto sú vlastne tri veľké a podstatné otázky
apologetiky, čiže fundamentálnej teológie: zdôvodnenie
pravosti Cirkvi; zdôvodnenie faktu, že Boh sa zjavil v
Kristovi a otázka zmyslu a úlohy náboženstva v živote
jednotlivca i spoločnosti. Pomenovanie „fundamentálna
teológia“ zdôrazňuje, že toto trojité zdôvodnenie
nestojí kdesi mimo, ale je hlboko zviazané s vierou.                                     
V pokoncilovom období sa akcent položil najmä na otázky
teologickej epistemológie spätej s   hermeneutikou, čiže
interpretáciou textov a opisom vzájomných vzťahov medzi
rozumom a vierou.
V tomto duchu vznikla aj encyklika Jána Pavla II.
Fides et ratio, skvelý dokument novodobej fundamentálnej
teológie. Podľa encykliky je fundamentálna teológia
svojím osobitným charakterom disciplína, ktorej úlohou je
zdôvodniť vieru a postarať sa o zdôvodnenie a vysvetlenie
vzťahu medzi vierou a filozofickou úvahou (Porov. Fides
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et ratio, 67). Pri štúdiu Zjavenia a jeho vierohodnosti spolu s úkonom viery
fundamentálna teológia musí ukázať, ako sa vo svetle poznania prostredníctvom
viery objavujú niektoré pravdy, ktoré rozum zachytáva na svojej autonómnej ceste
hľadania. Týmto pravdám dáva Zjavenie plný zmysel tým, že ich usmerňuje na
zjavené tajomstvo, v ktorom nachádzajú svoj posledný zmysel. Ide tu o prirodzené
poznanie Boha, možnosť rozpoznania Božieho zjavenia od iných javov, poznanie
jeho vierohodnosti, schopnosť ľudského jazyka rozprávať pravdivo aj o tom, čo
presahuje každú ľudskú skúsenosť. Veď „skúmanie podmienok, v ktorých človek
kladie prvé základné otázky o zmysle života, o cieli, ktorý mu chce dať a o tom,
čo ho čaká po smrti, tvorí pre základnú teológiu úvod k tomu, aby aj dnes mohla
viera naplno ukázať cestu rozumu, ktorý úprimne hľadá pravdu (Ján Pavol II., List
účastníkom Kongresu základnej teológie, organizovaného k 125. výročiu dog.
konšt. Dei Filius (30. septembra 1995), 4: Katolícka dokumentácia 92 (1995), 972973).
Rovnako musí fundamentálna teológia ukázať vnútornú zlučiteľnosť medzi
vierou a jej podstatnou požiadavkou predstaviť sa prostredníctvom rozumu, ktorý
je schopný celkom slobodne dať svoj súhlas. Viera tak bude vedieť „naplno ukázať
cestu“ rozumu, ktorý úprimne hľadá pravdu. Takým spôsobom sa viera ako Boží
dar, i keď sa neopiera o rozum, nebude môcť bez neho zaobísť. Súčasne sa javí
pre rozum nutným, aby sa vierou posilnil pre objavovanie horizontov, ku ktorým by
sa sám nedostal (Ján Pavol II., List účastníkom Kongresu základnej teológie).
Ktorými veľkými otázkami dneška sa zaoberá fundamentálna teológia?
Okrem redefinovania vzťahov medzi vierou a rozumom má fundamentálna
teológia úlohu zdôvodniť vierohodnosť Cirkvi a poslania Cirkvi prostredníctvom
života kresťanov v súčasnom svete. Podľa teológa Bruna Forte tu ide o
vierohodnosť, ktorá implikuje rozvoj nového humanizmu. Podľa neho kľúčovým
bude problém kresťanskej antropológie nastoľujúcej otázky: aká je úloha človeka
v súčasnej spoločnosti?; ako treba chápať človeka v kontexte výziev vyplývajúcich
z ekonomických i politických procesov a   bioetických otázok? Antropologickými
otázkami dneška sa zaoberal aj Druhý vatikánsky koncil. Tvrdí, že Boh nám                
v Zjavení zjavil nielen seba samého, ale zjavil človeku aj samotného človeka a to
tak, že v Ježišovi Kristovi nám ukázal, kým sme my, ľudia.
Budúcnosť kresťanstva.
„Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18, 8). Má
náboženstvo vôbec a kresťanské náboženstvo, zvlášť budúcnosť zoči-voči rastúcej
sekularizácii? V našich časoch existujú aj náznaky návratu sacrum-posvätna do
ľudských životov. Mnohí sa zaujímajú o duchovnosť a o náboženstvá a dnes sa
už tak často netvrdí, že náboženstvá nie sú osožné alebo nezmyselné.  V týchto
súvislostiach Vás, bratia diakoni a seminaristi nabádam, s láskou študujme
všetky teologické disciplíny, medzi nimi aj fundamentálnu teológiu. Aj cez štúdium                  
a dôsledný duchovný život v Roku viery a Cyrilometodskom roku dovoľme Duchu
Svätému, aby prebudil a oživil našu vieru.
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Tomáš
Bola to príjemná zmena po filozofických predmetoch. Mal som rád tento predmet, veď hovorí
o samotnom Kristovi. Neučí nás len milovať Krista, ale ho aj poznať a vidieť jedinečnosť
učenia v porovnaní s inými náboženstvami.
			

Ekumenizmus

pohľad bohoslovcov

Peter
Fundamentálna teológia je jednou zo základných teologických disciplín, ktorej cieľom je
dokazovanie základov viery zo Zjavenia. Zaoberá sa náboženstvom, náukou o zjavení,
náukou o Ježišovi Kristovi a ďalšími vecami, ktoré s tým súvisia. Prednášky s Mons. doc.
Jozefom Bieľakom sú veľmi živé, poučné a neraz i vtipné.

prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček CM, PhD.
Ročníky: 3.

Na Druhom vatikánskom koncile sa zviditeľnila myšlienka „jednoty“ medzi
veriacimi. Migrácia v Európe nastolila viacero otázok medzi veriacimi. Kňaz
dvadsiateho prvého storočia si uvedomuje viaceré konfesionálne otázky. Mnoho
krát nie sú to len teologické otázky, ale i spoločenské. Je správne, že naša Cirkev
nepodceňuje život prirodzený, ale učí, vysvetľuje... Rieši rovnako večné vieroučné
otázky, ako Vysluhovanie sviatosti krstu, asistenciu pri sviatosti manželstva, výchovu
detí, spolužitie medzi manželmi a iné. Toto si vyžaduje poznať ekumenickú rovinu.
Je správne, keď katolícky kňaz vie veci objasniť, veci viery vysvetliť, poukázať
na rôznosť prístupu k večným
hodnotám.
Je
potrebné
veľmi
dôsledne brať Ježišove slová:
„Aby všetci jedno boli.“(Jn
17,21). Ekumenické hnutie je
Božia milosť. Väčšina ľudí je
pokrstených a vzývajú meno
Kristovo a predsa vznikajú
prekážky „v úsilí o jednotu“.
(porov. UR 5) Je potrebné             
s pokorou uznať, že dovŕšenie
ekumenizmu – úplnej jednoty,
nie je v našich silách. Veriaci máme podľa Kristovej vôle vzrastať pôsobením
Ducha Svätého prostredníctvom verného ohlasovania evanjelia, vysluhovania
sviatostí    a vedenia nástupcov apoštolov.
Pápež Benedikt XVI. vyhlásil apoštolským listom Porta fidei   Rok viery.
Začal sa vo štvrtok 11. októbra 2012 v deň 50. výročia otvorenia Druhého
vatikánskeho koncilu a potrvá do 24. novembra 2013 – slávnosti Krista Kráľa. Podľa
neho je toto obdobie totožné s „dialógom lásky“ a významnú úlohu tu zohráva i
ekumenizmus. Rok viery má vyjadrovať jednomyseľné úsilie o znovuobjavenie a
aj štúdium základných obsahov viery, ktoré sú systematicky a organicky zhrnuté                           
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v Katechizme Katolíckej cirkvi. Tu sa totiž objavuje bohatstvo učenia, ktoré Cirkev
vo svojej dvetisícročnej histórii prijíma, spravuje a odovzdáva.
Ktosi múdry raz povedal zaujímavú pravdu: “Veľký poklad možno nájsť aj
s malou sviecou.” Skutočne je to tak. Predstavme si človeka, ktorý hľadá v jaskyni
skrytý poklad a má pritom iba svetlo malej sviece, prípadne baterky. Nevadí, že
svetlo je malé. Veď podstatné nie je svetlo, ale hľadaný poklad. Ekumenické hnutie
možno k tomu prirovnať.
V Roku viery sa chceme osobitne zamyslieť nad pravdami, ktoré asi všetci
poznáme. Aspoň si to myslíme. Sú zhrnuté v modlitbe Verím v Boha. Jednotlivé
pravdy tejto modlitby sú akoby sviece, ktoré nám svietia na cestu, aby sme
pomocou nich objavili poklady múdrosti, dobroty, Božej lásky, aby sme sa vrátili      
k pravdám viery. Hovorí nám to aj samotný názov motu proprio Porta fidei - Brána
viery. Brána je na to, aby sme ňou mohli vchádzať i vychádzať; aby sme hľadali,
objavovali; aby sme nestáli, ale tešili sa z pokladov, ktoré môžeme žiť.
Náš predmet Ekumenizmus má čím osloviť. Záleží na nás. Prajem sebe       
i každému z Vás Božie požehnanie.

pohľad bohoslovcov

Tamáš
Ekumenizmus nám pomáha v tom, aby sme si uvedomili, že musíme neustále hľadať
cestu k ostatným náboženstvám. Otvára nám nové horizonty na pochopenie jednotlivých
náboženstiev a dáva nám spôsob hľadania pravdy a spolupráce v jednotlivých cirkvách.
Ťažkosti v tom predmete nevidím, pretože si myslím, že je dobré mať široký pohľad
na náboženstvo, tak ako máme širší rozhľad na svet.
Lukáš
Ekumenizmus je hlboká a naozaj ťažká vec. Len ľudskými silami sa spoločná jednota
kresťanov naozaj nedá dosiahnuť. Keďže priestor na hodinách nie je taký veľký, ako by
si táto téma žiadala (cca. 13 hodín v jednom semestri), je skôr osobnou vecou každého
človeka, zvlášť budúceho kňaza či teológa, aby sa touto témou sám zaoberal.
Na tomto predmete sa mi páčil postoj pátra Stančeka - postoj prijatia bratov z oddelených
spoločenstiev na Západe či oddelených cirkví na Východe. Tomuto sa nás snažil učiť.
Každopádne je to ale ťažká téma, ktorá okrem otvorenosti ducha vyžaduje veľmi rozsiahle
poznatky, najmä z histórie a teológie a pevné zakotvenie vo viere Katolíckej Cirkvi.
Vladimír
Predmet ekumenizmus nás oboznamuje so snahou Cirkvi o jednotu všetkých kresťanov.
Profesor Stanček prednáša veľmi pútavým spôsobom a svojimi príkladmi zo života nám
názorne ukazuje, ako máme ekumenizmus žiť. Povzbudzuje nás najmä k láske voči
oddeleným bratom a k hľadaniu toho, čo nás spája, a nie toho, čo nás rozdeľuje.

Cirkevné dejiny

HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
Ročníky: 1., 2.

Cirkevné dejiny sú filozoficko-teologickou disciplínou, ktorá skúma božskoľudský rozmer Cirkvi ako mystického tela Kristovho na ceste za svojim Majstrom
a Hlavou do večnej vlasti. V rámci svojich metód je cirkevná história v mnohom
totožná s profánnou historickou vedou, opierajúc sa predovšetkým o historický
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výskum založený na štúdiu historických prameňov a na historickej analýze, ale
sa aj v mnohom líši. Klasický historik síce môže používať tie isté pramene ako
cirkevný historik, predsa sa však pohľad na tie isté dejiny líši. Líši sa predovšetkým
pohľadom. Kým bežný historik pozerá na Cirkev zvonka ako na jednu z inštitúcií,
ktorá zohrala dôležitú úlohu v spoločnosti, cirkevný historik pozerá na vlastné
dejiny z vnútra. Tým vnáša do historickej vedy teologický pohľad. Práve tu je jeden
z dôvodov štúdia cirkevných dejín v kňazských seminároch.
Ak je pravdou, že Cirkev je mystickým telom Kristovým, potom poznávaním
cirkevných dejín poznávame lepšie Krista. Cirkev a Kristus tvoria jedno telo.
Cirkevné dejiny cez tento teologický pohľad (paradigmu) sa tak stávajú nielen
akýmsi súbehom udalostí v zmysle fyzického zákona o príčine a dôsledku a z nej
vyvodených súvislostí, ale cestou k pochopeniu vlastnej úlohy Cirkvi vo svete a k
pochopeniu Božieho plánu so svojim vyvoleným ľudom. V tom Cirkev nasleduje to,
kde vznikla, teda židovský svet, od ktorého Cirkev múdro prijala spôsob poznávania
Boha a seba cez vlastné dejiny.
Neraz Cirkev stála vo svojich
dejinách na pokraji zrútenia.
Ježišov prísľub Petrovi v
Cézarei Filipovej: „A pekelné
brány ju nepremôžu“ (Mt 16, 18),
ako aj prísľub apoštolom pred
Ježišovým
nanebovstúpením
„Ja som s Vami po všetky dni
až do skončenia sveta“ (Mt 28,
20) veľakrát našiel v priebehu
dejín Cirkvi svoje naplnenie.
V cirkevných dejinách máme
možnosť sa presvedčiť, ako Boh
svoju Cirkev neopustil a dal jej silu, aby niekedy aj cez zdanlivo malú skupinu
presvedčených a horlivých kresťanov, našla silu vrátiť sa k jej pôvodnému poslaniu
– byť znamením Krista vo svete a jeho posvätením. Cirkevné dejiny sa takto
ukazujú ako dejiny spásy, prostredníctvom ktorých Boh Otec cez Ježiša Krista v
Duchu Svätom napĺňa spásonosný plán najprv v Kristovej Neveste  - Cirkvi a potom
cez Cirkev vo svete. Poznávaním dejín Cirkvi odkrývame Božiu prozreteľnosť so
svetom, ktorý smeruje k cieľu. Je to teda lineárny pohľad, ktorý smeruje k plnosti
čias na konci vekov. Dejiny spásy od patriarchov cez prorokov nachádzajú svoj
vrchol v Kristovi, ktorý svoje dielo spásy síce dovŕšil v jeho spásonosnej smrti            
a zmŕtvychvstaní, ale i naďalej pokračuje vo svojej vykupiteľskej činnosti cez svoju
Cirkev až do konca vekov. Do tohto vykupiteľského plánu patria zvlášť kňazi, ktorí
cez vysluhovanie sviatostí pre zásluhy Ježiša Krista vykupujú duše z priepasti
záhuby. Dejiny Cirkvi tak vypĺňajú priestor spásy ľudského rodu od Kristovho
zmŕtvychstvania až po jeho druhý slávny príchod.
V tomto Roku viery štúdium cirkevných dejín nadobúda ešte jeden dôležitý
rozmer. Vedie nás k prehĺbeniu viery o Cirkvi, ktorá je súčasťou jedného z článkov
Apoštolského vyznania viery. Cirkev žije vo svete, aj keď nie je zo sveta, lebo
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má božský pôvod. Predsa však nemožno poprieť, že Cirkev vo svojom putovaní
za svojim Majstrom a Hlavou, je nevyhnutne ovplyvňovaná či už pozitívne alebo
negatívne spoločnosťou, v ktorej žije. Vo svete, kde vládne túžba po moci, je aj
Cirkev vystavovaná tomuto pokušeniu, voči ktorému je niekedy slabá, inokedy
obdivuhodne rezistentná. Čím človek hlbšie preniká do reality Cirkvi, tým viac si
kladie otázku: Čo je vlastne Cirkev? Tým tažšie je mu veriť Cirkvi. Dokonca sa
človek môže spytovať ako to, že napriek toľkým škandálom, Cirkev je tu? Tiene        
v dejinách Cirkvi vždy spôsobovali ťažkosti nielen tým, ktorí sa na skutočnosť Cirkvi
pozerajú zvonka, ale aj tým, ktorí sú členmi Cirkvi, mystického tela Kristovho. Nie
raz sa v dejinách Cirkvi stalo, že tí, ktorí mali ťažkosti prijať jej nedostatky, ktoré
sú prejavmi a následkami dedičného hriechu, zaradili sa do protitábora. Na druhej
strane, kto hlbšie preniká do Cirkvi očami viery, uvidí to, čo tvorí jej duchovnú
podstatu a to je spojenie s Kristom. Cirkev je živý Kristus, jeho telo, ktorej on je
Hlavou. Cirkev je „nevestou bez vrásky a poškvrny“ (Ef 5, 27) ale i tá istá Cirkev,
skladajúca sa z krehkých hriešnych ľudí, plných ľudskej biedy a slabosti. Stačí sa
pozrieť aj na náš osobný život. Mnohí by radi videli v Cirkvi len vznešenú, skrytú
duchovnú skutočnosť a o všetkom, čo je na nej pozemské (organizácia, správa,
cirkevná politika) by najradšej zamlčovali. Tertulián bojoval za čistú duchovnú
Cirkev a triedil katolíkov na dobrých (pneumatikov) a menej dobrých (psychikov),
až napokon zanechal viditeľnú Cirkev a upadol do montanizmu. Podobne aj katari
v stredoveku.
Tak ako Ježiš Kristus pred svojim vzkriesením ukryl svoju Božskú slávu  do
pokory svojej pozemskej postavy, tak aj Cirkev nie je len mystickým telom Krista,
lež tak isto aj „telom poníženosti“ (Fil 3,21), a preto stať sa môže „abjectio plebis“
(Ž 21,7), „ktorej vzhľad je neľudsky zohavený“ (Iz 52,14), pred ktorým „si zastierajú
tvár“ (Iz 53,3). Cirkev Kristova je žijúcim pokračovaním Kristovho dvojitého
tajomstva Logos a Telo, teda čohosi neviditeľného a viditeľného. Túto skutočnosť
Cirkev vždy prízvukovala a viditeľnosť pokladala za svoju podstatnú vlastnosť.
Keď je Cirkev viditeľná, možné sú v nej aj prirodzené prípadnosti, ktoré vyplývajú
z ľudskej prirodzenosti. Náuka o viditeľnosti Cirkvi nás učí otvorene a mužne sa
vysporiadať s tými ťažkosťami, ktoré spôsobila v dejinách Cirkvi ľudská slabosť.
Takto sa štúdium cirkevných dejín stáva mimoriadne praktickým pre každého
budúceho kňaza, lebo ako budúcich služobníkov Cirkvi nás učí prijímať Cirkev v
pravde takú aká je, bez prílišného idealizovania a zakrývania ľudských slabostí v
Cirkvi, ale aj bez toho, aby sme Cirkvi ubrali na jej vznešenom pôvode a poslaní.
Martin
Tento predmet mám rád. Je veľmi dôležitý, pretože každý kresťan by mal poznať dejiny
Cirkvi, nehovoriac o jej vysvätených služobníkoch. Páči sa mi preto, lebo mi umožňuje lepšie
poznať Cirkev, vidieť ju ako slávnu a aj napriek jej pádom ako božskú a svätú.
Dávid
Podľa mňa sú Cirkevné dejiny veľmi dôležité pre dnešnú dobu, lebo svet nám predkladá
veľa zavádzajúcich a povrchných informácii ohľadom počínania Cirkvi v minulosti, ale hlbším
štúdiom môžeme dospieť k pravde, ktorá nám dáva pravdivý pohľad na Cirkev. Na tomto
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Bystrík
Predmet Cirkevné dejiny mám rád. Páči sa mi, že sú nám predstavované aj také veci,
o ktorých nie každý vie. Tiež to, že si vieme priznať chybu a omyly z histórie. Poskytuje
mi zároveň iný pohľad na dejinné udalosti, aký mi bol predstavovaný na stredoškolskom
dejepise. Jediná ťažká vec je asi pripraviť sa na skúšku. :-)

Ekleziológia

pohľad bohoslovcov

predmete ako pozitívum vidím aj to, že sa môžeme poučiť na chybách ľudí v minulosti
a zároveň sa aj povzbudiť na živote svätých ľudí, oddaných Cirkvi. Mňa osobne vždy
fascinuje, keď preberáme vývoj jednotlivých reholí a rádov. Je neskutočné práve tu badať
Božiu prozreteľnosť a napĺňajúci sa Boží plán. Za náročnejšie by som pokladal učenie sa
jednotlivých rokov a presných dátumov.

ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD.
Ročníky: 3.

Ekleziológia je systematická náuka o Cirkvi, ktorá sa nazýva aj teológiou o
Cirkvi. Termín ekleziológia zaviedol Angelus Silesius /+1677/. Etymológiu vysvetľuje
Katechizmus Katolíckej cirkvi: „Cirkev“ sa vo Svätom písme označuje výrazom
ekklesia (z gréckeho slovesa ek-kalein, „volať z“; z neho je latinské Ecclesia,
francúzske Église, talianske Chiesa), ktorý znamená „zvolanie [zhromaždenia]“.
Označuje zhromaždenia ľudu, zvyčajne náboženskej povahy. Tento výraz sa             
v gréckom preklade Starého zákona často používa na označenie zhromaždenia
vyvoleného ľudu pred Bohom, najmä zhromaždenia na Sinaji, kde Izrael dostal
Zákon a kde ho Boh ustanovil za svoj svätý ľud. Keď sa teda prvé spoločenstvo
tých, čo verili v Krista, nazvalo „Cirkev“ (ekklesia), uznalo, že je dedičom tohto
zhromaždenia. V Cirkvi Boh „zvoláva“ svoj ľud zo všetkých končín zeme. Výraz
Kyriake, od ktorého je odvodené nemecké Kirche, anglické Church i slovenské
Cirkev, značí „tá, ktorá patrí Pánovi“ (KKC 751).
Pápež Pavol VI. vo svojej prvej encyklike Ecclesiam suam poukazuje         
na dôležitosť ustavičného skúmania tajomstva Cirkvi: „Cirkev musí prehĺbiť
poznanie   o sebe samej, musí sa zamyslieť nad tajomstvom, ktoré je jej vlastné,
musí preskúmať, na vlastné poučenie i povzbudenie, učenie, ktoré jej je už
známe... Ide o učenie Cirkvi o svojom pôvode,
charaktere, poslaní, o konečnom osude, ktoré
nikdy nebude dostatočne preštudované a
pochopené, keďže obsahuje „plán tajomstva,
od vekov skrytého v Bohu, ...aby sa teraz skrze
Cirkev... stala známou Božia múdrosť“.  V bode
32 tejto encykliky čítame: „Stačí, aby sme sa
tu odvolali na učenie Prvého vatikánskeho
koncilu v tejto oblasti, a pochopíme, ako
si tematika štúdia Cirkvi vyžaduje, aby sa
pozornosť tak pastierov a učiteľov, ako i
veriacich a všetkých kresťanov zamerala na
toto štúdium, ako povinnú etapu na ceste ku
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pohľad bohoslovcov

Kristovi a k celému Jeho dielu. Až do takej miery, že - ako bolo povedané - Druhý
vatikánsky koncil nie je nič iné než pokračovanie a naplnenie Prvého, a to práve
pre záväzok, ktorý mu vyplýva, znovu prevziať štúdium a definíciu učenia o Cirkvi.“  
Pápež Benedikt XVI po otvorení Roku viery povedal na generálnej audiencii
dňa 17.10.2012: „Päťdesiate výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu je
vynikajúcou príležitosťou na návrat k Bohu, na prehĺbenie viery a nadobudnutie
väčšej odvahy pre jej prežívanie, na posilnenie nášho vzťahu k Cirkvi, „učiteľke
ľudstva“, ktorá nás prostredníctvom Slova, slávenia sviatostí a konania skutkov
dobročinnej lásky vedie k stretnutiu a spoznaniu Krista, pravého Boha a pravého
človeka. ... Cirkev zrodená z Kristovho boku sa stala nositeľkou novej, pevnej
nádeje: je ňou Ježiš z Nazareta, ukrižovaný a vzkriesený Spasiteľ sveta, ktorý
sedí po pravici Otca a je sudcom živých i mŕtvych. Toto je kerygma, centrálne                             
a strhujúce ohlasovanie viery. Povinnosťou Cirkvi je odovzdávať vieru, komunikovať
Evanjelium tak, aby sa kresťanské pravdy stali svetlom pre nové zmeny kultúry,
aby kresťania boli schopní obhájiť nádej, ktorú v sebe majú. V katechézach tohto
Roka viery by som chcel ponúknuť prostriedok pri uskutočňovaní tohto cieľa, aby
sme znovu prebrali a prehĺbili centrálne pravdy viery týkajúce sa Boha, človeka a
Cirkvi.“  
Napokon – pri zdôvodňovaní dôležitosti Ekleziológie zvyknem argumentovať
nasledovne: Všetky kľúčové teologické disciplíny, napr. biblikum, dogmatika,
morálna teológia, cirk. právo, liturgika... sú veľmi dôležité. Ale načo by nám boli
poznatky získané ich štúdiom, keby sme ich neuplatnili v Cirkvi a pre dobro Cirkvi?!
Práve preto sa ekleziológia javí tiež ako kľúčová teologická disciplína s praktickým
prínosom pre život kresťana v dnešnej dobe.
Bystrík
Ekleziológiu som absolvoval minulý semester a ak sa mám vyjadriť k tomu, aký je môj
pohľad na tento predmet, čo sa mi na ňom páči a čo je ťažké, tak musím povedať, že
s Ekleziológiou je to v mnohom podobné ako s ostatnými predmetmi - v každom si človek
môže nájsť nejakú problematiku jemu blízku, látku, ktorá ho oslovuje, ale aj matériu, ktorá
je preňho náročnejšia. Osobne považujem Ekleziológiu za predmet zaujímavý i potrebný
najmä pre objasnenie a priblíženie sa k tajomstvu Cirkvi.
Marián
Predmet Ekleziológia pokladám za jeden zo základných teologických predmetov. Je užitočný
preto, aby sme si naplno uvedomili to, čo často vyznávame v Kréde - že Cirkev je jedna,
svätá, katolícka a apoštolská. Bez vedomia tohto je akékoľvek ďalšie štúdium teológie
zbytočné.

Peter
Pri predmete Ekleziológia ma vždy napadne známa poučka: Cirkev je ... (myslím,
že každý, kto tento predmet absolvoval si to vie dokončiť). Aj keď tento predmet
nemá vysokú dotáciu vyučovacích hodín je dobre, aby sme si ho aspoň trocha
obľúbili, lebo ak máme Cirkev milovať, tak ju musíme aj dobre poznať.
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DEJINY SCHOLY CANTORUM II.
(2000 – 2010)
V minulom čísle Brázdy sme si priblížili činnosť Scholy cantorum v prvých
rokoch obnoveného Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a jej úspechy,
ktoré dosiahla predovšetkým vďaka vedeniu Rastislava Adamka. V tomto príspevku
budeme pokračovať v dejinách spišskej scholy a to v rokoch 2000 – 2010.
Zo života Scholy cantorum
Scholisti sa stretávali pravidelne pri nácvikoch spevu vždy v utorok a štvrtok
po večeri a v nedeľu ráno pred sv. omšou. Tento režim nácvikov ostal nezmenený až
do dnešného dňa. V období vedenia Františka Fudalyho (2001 – 2003) a Róberta
Neupauera (2003 – 2004) sa stretávala Schola aj na nácvikoch pred slávnostnými
nedeľnými vešperami. Okrem
pravidelných nácvikov sa
samozrejme schádzala vždy,
keď bola potreba. Jedná sa
o liturgické slávenia veľkých
sviatkov, výročí, odpustov či
seminárskych podujatí.
Schola
cantorum
pravidelne spievala každú
nedeľu v katedrále. Môžeme
povedať, že to bola prvoradá
úloha Scholy – doprevádzať
liturgické
zhromaždenie          
v oslave Boha. Vo všedný
deň v seminárskej kaplnke
spievala Schola málokedy,
Schola cantorum na púti rádia Lumen
do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe
bolo to len pri latinskej sv. omši,
kedy zaspievala antifóny, a potom príležitostne pri sv. omšiach doprevádzaných
gitarou, kedy zopár scholistov zaspievalo mládežnícke piesne.   
Schola svojím spevom spríjemňovala atmosféru a povznášala ducha         
na už tradičných mariánskych, vianočných a tomášovských akadémiách,
taktiež na slávnostiach ako Veni Sancte, Te Deum či promócie. Bola prítomná
aj na takých dôležitých udalostiach v živote diecézy ako biskupská vysviacka
súčasného diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku 27. júla 2002, slávnostné
uloženie ostatkov Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka v katedrále sv. Martina                     
11. novembra 2003 alebo tiež liturgické slávenie prvého plenárneho zhromaždenia
Druhej synody Spišskej diecézy 26. apríla 2008. Z liturgických slávení mimo
diecézy môžeme spomenúť účasť na inaugurácii Teologickej fakulty Katolíckej
univerzity 8. novembra 2003 alebo každoročnú púť rádia Lumen do Sanktuária
Božieho milosrdenstva v Krakove.
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Význam Scholy cantorum
Keď sme sa pýtali niektorých bývalých vedúcich Scholy, v čom vidia jej
najsilnejšiu stránku, nezávisle na sebe, bez toho, že by o sebe vedeli, odpovedali
rovnako – v tradícii. História Scholy cantorum začína už v roku 1815, kedy bol
zriadený kňazský seminár. Odvtedy bola stálou a neoddeliteľnou súčasťou
života seminaristov. Svojím spevom významne prispievala ku skvalitňovaniu
a spríjemňovaniu liturgických slávení v seminári, v katedrále sv. Martina, ale aj
na rôznych iných liturgických podujatiach Spišskej diecézy. Viedla seminaristov
k aktívnejšiemu prežívaniu a účasti na liturgii. Viedla ich k plnšiemu pochopeniu
zmyslu spievaných textov, zvlášť latinských. Svojím typickým, čisto mužským
polyfónnym prednesom, prinášala na rôzne spevácke podujatia kúsok „kapitulského“
kňazského ducha, čo prispievalo k jej obľúbenosti a žiadanosti, najmä na Festivaloch
sakrálneho umenia v Košiciach. Bola schopná povznášať ducha aj na rôznych
seminárskych podujatiach ako boli konferencie, akadémie, promócie a pod. Veľmi
dôležitým rozmerom Scholy bola aj formácia či výchova k láske k sakrálnej hudbe,
nadobudnutie istého citu a estetickosti v tejto oblasti. A práve mnohí kňazi, ktorí
radi chodievali na Scholu, túto
lásku k spevu a sakrálnej hudbe
preniesli aj do svojich farností.
Pomáhala
tiež
scholistom
rozvíjať ich spevácke dispozície
a talenty. Častokrát bola „scholou
cantorum“ v pravom zmysle,
pretože niektorí sa v nej naozaj
naučili spievať. Schola učila tiež
seminaristov mať zodpovednosť
pred Bohom ako aj pred ľuďmi
za to, čo im bolo zverené. K
tomu patrili aj mnohé odriekania,
sebazapierania,
trpezlivosť
atď. V neposlednom rade bola
Schola
miestom
rozvíjania
Nahrávanie vešpier do rádia Lumen
vzťahov medzi seminaristami
v katedrále sv. Martina (2002)
navzájom a medzi seminaristami
s predstavenými kňazského seminára, ako aj vytvárania priateľstiev, ktoré sa
preniesli aj za múry seminára.
Nahrávky
Medzi veľké úspechy Scholy cantorum nepochybne patrí aj nahranie
spievaných vešpier na nedele a sviatky, ktoré donedávna pravidelne vysielalo
rádio Lumen. (Dnes ich už vysielame naživo.) Schola a jej spev sa tak opäť stali
duchovným obohatením pre veriacich na celom Slovensku, ktorí majú záujem          
o modlitbu sprostredkovanú rádiom. Málokto tiež vie, že časť scholistov (tzv. malá
schola) naspievala do filmu Lietajúci Cyprián gregoriánsku mariánsku antifónu
Salve Regina.
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Koncerty
Schola cantorum sa takmer pravidelne zúčastňovala na Festivale sakrálneho
umenia v Košiciach. Bola tam už tradičným hosťom a zvyčajne ju dávali vystupovať
až na koniec, možno práve pre ten čisto mužský a kňazský charakter spevu, či
už gregoriánu alebo polyfónnych skladieb, ktorý dal festivalu na záver vystúpení
rôznych zmiešaných zborov
zjednocujúci, sakrálny punc.
Veľkým gestom pre ostatné
väčšinou
nekatolícke
súbory bol spev aspoň
jednej mariánskej piesne.
Čo sa týka iných vystúpení
mimo seminára, môžeme
spomenúť vystúpenie na    
benefičnom koncerte “Príď,
Kriste drahý” v decembri
2004 v evanjelickom kostole
v Brezne. Zaujímavým
bolo
tiež
vystúpenie
v Prešove r. 2005 pri
príležitosti odovzdania ceny
Vystúpenie na Festivale sakrálneho umenia v Košiciach
predsedu
Prešovského
samosprávneho kraja biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, in memoriam, za rozvoj
kresťanstva a kultúry na východnom Slovensku. Pozoruhodnou bola trojdňová
návšteva (9. – 11. 12. 2005) Scholy cantorum v rakúskom Kaumbergu. Program bol
bohatý, a tak scholisti mohli prezentovať svoj spev na viacerých miestach v okolí
(benediktínsky kláštor v Lilienfelde, sv. omša v Hainfelde či audiencia u miestneho
biskupa v St. Pölten).
Záver

Ak by sme porovnali účinkovanie Scholy cantorum v rokoch 1990 – 2000
a 2000 – 2010, mohlo by sa nám zdať, že v prvom desaťročí dosiahla Schola
najvyššiu úroveň, pričom v nasledujúcich rokoch jej úroveň   klesala. Môže sa
nám to javiť na základe väčšieho počtu hudobných nahrávok, koncertov, väčšej
prestíže či veľkolepých vystúpení. Ako je však uvedené vyššie, úlohou Scholy je
predovšetkým oslavovať Boha spevom v liturgii, viesť k jej hlbšiemu prežívaniu,
chápaniu a plnej účasti na nej. Rovnako tiež oslavovať Boha mimo liturgie                     
a vychovávať budúcich kňazov k láske k sakrálnej hudbe a všeobecne ku kráse.
Výchovný rozmer sa prejavuje aj vo vzťahu k službe, zodpovednosti, ako aj k
budovaniu spoločenstva. Z tohto hľadiska Schola cantorum stále plnila túto svoju
úlohu a v tom vidíme jej hlavný význam v živote seminárskeho spoločenstva.
								Mgr. Martin Bunda
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Suum cuique
Jednou z reforiem po Druhom vatikánskom koncile počas pontifikátu Pavla
VI. bolo zjednodušenie odevu klerikov a zrušenie mnohých privilégií. Splnila sa
tak požiadavka koncilového dokumentu o liturgii Sacrosanctum concilium, ktorá
prezentovala myšlienku mať „na zreteli skôr vznešenú krásu než číru pompéznosť“
sakrálneho umenia, posvätnej výzdoby a posvätného rúcha či už bežného,
liturgického alebo chórového.
Posvätné rúcha počas liturgie objasňujú a skrášľujú slávenia a mimo
liturgie poukazujú na prítomnosť Cirkvi vo svete. Veľká pestrosť rúch vyplynula      
zo zvyku Cirkvi vyznamenať niektorých svojich služobníkov právom používať
insígnie určitej hodnosti, ale súčasne im nebola udelená táto hodnosť. Žiaľ, dodnes
celkom nedošlo k realizácii nariadení, ktoré vyšli po koncile, a preto nie každé
rúcho prislúcha hodnosti svojho nositeľa z dôvodu, že niektorí klerici si oblečú čo
sa im páči a nie čo im na základe menovania prináleží.
Reformou rúch sa zaoberajú nasledovné dokumenty: apoštolský list
Pontificalis insignia (motu proprio Pavla VI. o prehodnotení používania pontifikálnych
insígnií), Pontificales ritus (inštrukcia Posvätnej kongregácie pre bohoslužbu o
zjednodušení pontifikálnych obradov a insígnií), Ut sive sollicite (inštrukcia Štátneho
sekretariátu k rúcham, titulom a spoločným insígniám kardinálov, biskupov a nižších
prelátov), De reformatione vestium choralium (obežník Posvätnej kongregácie pre
klérus o reforme chórových odevov). Uvedené dokumenty boli vydané v rokoch
1968 - 1970. Caeremoniale episcoporum z roku 1984 je najnovším dokumentom o
chórových a mimoliturgických odevoch, ktorými sa zaoberá časť zvaná Apendix I.
Okrem liturgických a mimoliturgických odevov kléru sa budeme v článku
okrajovo zaoberať aj problematikou správnych oslovení jednotlivých duchovných,
podľa starej zásady: „Každému, čo mu patrí” (Suum cuique).
Seminaristi
Seminaristi (bohoslovci) sú tí, ktorí
sa v kňazskom seminári štúdiom teológie                    
a formáciou pripravujú na služobné kňazstvo
a až do diakonskej vysviacky ostávajú
laikmi. Odev seminaristov je zväčša
podobný   ako  u kňazov.   Oblečenie závisí
aj od konkrétneho seminára a rozhodnutia
ordinára, ktorý môže svojim seminaristom
stanoviť normy pre používanie klerického
odevu. Niektoré pontifikálne semináre sa
líšia farbou reverendy alebo pásu, ktorý nosia
seminaristi. Pre seminaristov sa používa
oslovenie velebný pán (skratka vlp.).
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Diakoni
Po prijatí sviatosti posvätného stavu, ktorá sa udeľuje vkladaním rúk            
a konsekračnou modlitbou, sa pokrstený muž stáva klerikom. V Katolíckej cirkvi
okrem diakonov, od ktorých sa očakáva prijatie kňazskej vysviacky, sú aj trvalí
diakoni.

Každodenný odevov diakonov je rovnaký ako u kňazov. Kánonické právo
však trvalým diakonom striktne nepredpisuje nosiť kňazský odev tak ako ostatným
klerikom v prípade, ak partikulárne právo nestanovuje niečo iné.
Posvätné rúcho na slávenie liturgie, spoločné všetkým služobníkom
vysväteným a ustanoveným akéhokoľvek stupňa, je alba prepásaná na bedrách
cingulom. Ak alba nezakrýva obvyklé šaty okolo krku, treba si vziať najprv humerál.
Platí to aj v prípade, ak by bolo vidno kňazskú kleriku alebo kolárik, keďže patria
medzi bežný odev klerikov. Diakon si na albu dáva štólu šikmo cez prsia od ľavého
pleca k pravému boku tela a tam ju pripevní. Nakoniec si oblečie dalmatiku, ktorá je
vlastným rúchom diakona. Pri nižšom stupni slávnosti sa môže vynechať. Diakon
smie pluviál používať pri požehnaní Najsvätejšou sviatosťou oltárnou v monštrancii
a pri pohrebe. Pri vysluhovaní sviatostí a svätenín a pri predsedaní sláveniu Liturgie
hodín si diakon oblieka dalmatiku, lebo pluviál je rezervovaný kňazovi. Biskupská
konferencia však môže zmeniť pravidlá pre používanie pluviála diakonmi,  ale musí
o tom informovať Kongregáciu pre Boží kult a disciplínu sviatostí.
Diakonov pri slávnostných príležitostiach oslovujeme dôstojný pán (skratka
dp.) a v bežnom živote pán diakon.
Kňazi

Kňazi sú spojení s biskupmi v kňazskej hodnosti a zároveň aj ich
spolupracovníkmi. Okolo biskupa vytvárajú presbytérium a dostávajú na starosť
určité farské spoločenstvo alebo určitú ekleziálnu službu. Služobné kňazstvo
zastupuje Krista – hlavu Cirkvi – pred zhromaždením veriacich, ale aj prednáša
Bohu modlitbu Cirkvi predovšetkým v Eucharistickej obete. Vysvätení služobníci
vykonávajú svoju službu Božiemu ľudu vyučovaním (munus docendi), Božím
kultom (munus liturgicum) a pastorálnou správou (munus regendi).
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Každodenné oblečenie kňaza tvorí čierna reverenda bez peleríny, čierny
golier (tzv. malá depedencia) a pás čiernej farby. Na Slovensku sa viac používa
názov cingulum, ale latinské dokumenty rozlišujú
pás na reverendu (lat. zona / fascia) a cingulum na
albu (lat. cingulum). Privilégium, ktoré umožňovalo
nosiť reverendu s pelerínou, ktorá pochádzala z
akademického prostredia a znamenala doktorskú
hodnosť, udelila kňazom na území RakúskoUhorska Mária Terézia. Toto a mnohé iné privilégia
však boli zrušené v roku 1970 obežným listom
De reformatione vestium choralium, ktorý vydala
Posvätná kongregácia pre klérus, nasledovne:
„Omnia privilegia, etiam centenaria et ab
immemorabili, praesentibus Litteris abolentur ...“
Tak isto boli zrušené privilégia pre farárov, dekanov
a beneficiátov (napr. fialový biret a fialový pás,
rocheta, ...), ktorí tak nosia rovnaký odev ako ostatní
kňazi, ak nie sú vyznačení inou hodnosťou (napr.
Kapláni Jeho Svätosti, kanonici, ...). Na reverendu
si kňaz môže obliecť čierny plášť nazývaný  ferraiolo. V rámci bežného oblečenia
smie kňaz nosiť čierny klobúk.
Liturgickým rúchom kňaza pri omši je ornát (casula alebo planeta), ktorý
sa oblieka na albu a štólu, ak sa neurčí inak. Štólu si kňaz dá okolo krku, aby mu          
z pliec splývala po stranách hrude. Hlavný celebrant má mať podľa predpisov vždy
ornát. Treba odstrániť zlozvyk, keď vysvätení kňazi celebrujú svätú omšu, hoci je
prítomný iba jeden posluhujúci, proti predpisom liturgických kníh, bez posvätného
rúcha, alebo keď si vezmú iba štólu na mníšsku kapucňu či na zvyčajné rehoľné
rúcho, prípadne na obyčajný oblek.
Chórovým odevom kňaza je čierna reverenda, čierny golier, čierny pás        
a superpelícia. Štólu, ktorá k chórovému odevu nepatrí, si kňaz môže obliecť len ak
vykonáva pri slávení liturgie nejakú službu (napr. má homíliu, ak prenáša Oltárnu
sviatosť, ak rozdáva sväté prijímanie). Súčasťou chórového odevu je aj biret. Jeho
používanie sa po Druhom vatikánskom koncile stalo fakultatívnym. Možno ho
používať počas svätej omše a pri iných posvätných úkonoch podľa predkoncilových
rubrík, keďže jeho používanie nové rubriky neupravujú. Kňazom prináleží čierny
biret s tromi rohmi a s čiernym brmbolcom. Doktorský biret má štyri rohy a je čierny.
Kňazov oslovujeme v bežnom živote podľa toho, akú funkciu zastávajú:
napr. pán farár, pán kaplán, pán generálny vikár, pán dekan. Samotní veriaci
vlastnej farnosti nemusia oslovovať svojho farára titulom dekan. Pre nich je                              
na prvom mieste duchovným pastierom. Po ukončení funkčného obdobia dekanovi
neprislúcha titul „dekan“. Pre rehoľných kňazov sa používa oslovenie páter (P.).
Pri slávnostných príležitostiach môžeme použiť oslovenie dôstojný
pán (skratka dp.) pre kaplána, veľadôstojný pán (skratka vdp.) pre farára                                            
a vysokodôstojný pán (skratka vsdp.) pre dekanov, členov diecéznej kúrie,
cirkevného tribunálu, kanonikov, predstavených a profesorov v seminároch a pre
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kňazov, ktorí plnia osobitné poverenia.
Kňazov, ktorí pracujú v akademickej oblasti môžeme osloviť podľa ich
akademického stupňa: napr. pán doktor, pán docent, pán profesor. Pre oslovenie
rektora univerzity (prorektorov) sa používa oslovenie Vaša Magnificencia, pre
dekana fakulty (prodekanov) Vaša Spektabilita a pre ostatných pedagogických
pracovníkov môžeme použiť oslovenie Vaša Honorabilita.
Kňaz – rektor baziliky minor
Podľa dokumentu Domus Ecclesiæ, ktorý vydala Kongregácia pre Boží
kult a disciplínu sviatostí, môže rektor baziliky minor počas obdobia starostlivosti             
o baziliku nosiť na reverende, ktorá mu podľa hodnosti patrí, spolu so superpelíciou
aj mozetu čiernej farby s červeným lemovaním, pričom sú aj gombíky a gombíkové
dierky červené.
Kňazi – kanonici
Chórovým odevom kanonikov
je čierna reverenda a čierny pás (alebo
reverenda, ktorá im podľa hodnosti
patrí), superpelícia a čierna alebo šedá
mozeta s fialovým lemovaním. Fialovú
mozetu môžu použiť len kanonici, ktorí sú
zároveň aj biskupmi. Beneficiáti (dostali
benefícium, ale nie úrad s povinnosťami)
si tak isto obliekajú šedú alebo čiernu
mozetu, ale bez fialového lemovania.
Mozeta sa oblieka iba na superpelíciu.
Biret kanonikov je čierny s čiernym
Kanonici Katowickej kapituly
brmbolcom. Toto chórové oblečenie
môžu kanonici nosiť iba v katedrále počas liturgických slávení a mimo katedrály
ak vykonávajú úlohy reprezentácie kapituly alebo biskupa. Jednotlivé kapituly
kanonikov však majú možnosť požiadať Kongregáciu pre klérus o ponechanie
privilégií a stáročných zvykov, ktoré využívali do Druhého vatikánskeho koncilu.
Pokračovanie v budúcom čísle.
							
Tomáš Tomusko
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Pribinov kostol
Sv. Cyril a Metod sú v Katolíckej cirkvi uctievaní ako spolupatróni
Európy a apoštoli Slovanov. Slovenský národ má v sebe hlboko zakorenenú
úctu k týmto svätcom ako k vierozvestcom, teda tým, ktorí mu priniesli svetlo
viery. Vďaka historickým výskumom dnes vieme, že kresťanstvo bolo na našom
území prítomné ešte pred príchodom sv. Cyrila a Metoda. Svedčí o tom aj fakt
existencie Pribinovho kostola. Ide o najstarší známy kostol na území dnešného
Slovenska, ktorý bol postavený v Nitre
okolo roku 828. Historikov fascinoval
tento raný doklad prítomnosti kresťanstva
na našom území   a najmä výnimočnosť a
jedinečnosť takejto zmienky v písomnom
prameni, pretože neexistuje písomné
svedectvo o nejakých iných kresťanských
stavbách z obdobia okolo prvej tretiny
9. storočia v susedných slovanských
oblastiach. Práve v odbornej historickej
literatúre prvej polovice 20.storočia sa stal
kresťanský kostol v Nitre dôležitou témou
a predmetom výskumov. Nepochybne
badať snahu zodpovedať otázku, komu bol
spomínaný chrám postavený. Táto otázka
otvára radu ďalších dohadov o tom, v
akom stave sa tu nachádzalo kresťanstvo,
ako postupovala kristianizácia do tohto
času, ako postupovala v ďalšom období,
kto bol jej činiteľom atď. V súčasnosti
sa predpokladá, že tento kostol slúžil
potrebám kresťanskej misie pôsobiacej
v Nitre. V slovenskej historiografii sa
však objavilo veľa názorov a interpretácií
tejto problematiky. V tomto článku sa
oboznámime s niektorými z nich.
Zo správy o Pribinovom   neskoršom
krste v Treismaueri, ktorú možno nájsť                   
v spise Conversio Bagoariorum et Carantanorum, historici vyvodili,  že Pribina bol
v čase, keď ho Mojmír vyhnal z Nitry, ešte pohanom. Nepredpokladali teda, že
by jeho ľud bol inej viery ako knieža. V tej dobe bol totiž ľud povinný nasledovať
svojho vodcu aj v otázkach náboženstva. V prípade, keď sa knieža rozhodol prijať
kresťanstvo, prijal novú vieru spolu s ním aj všetok ľud. Ak teda Nitrania v čase
výstavby kresťanského chrámu ešte neboli kresťanmi, nutne sa natíska otázka,
prečo a pre koho bol chrám postavený.
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Jednou možnosťou vysvetlenia by
bola prítomnosť cudzincov, pochádzajúcich                                        
z kresťanských krajín, ktorých pohanská
spoločnosť tolerovala kvôli ich užitočnosti. Mohlo
ísť o obchodníkov alebo ľudí nápomocných
kniežaťu pri diplomatických záležitostiach či
výcviku vojska. Knieža Pribina teda mohol dať
postaviť kostol pre túto skupinu ľudí. Potvrdením
tohto predpokladu mal byť fakt, že Nitra bola
neskôr akýmsi centrom profranskej strany či už v
boji proti Rastislavovi alebo Metodovi. Prejavilo sa
to i v tom, že sa práve tu v roku 880 stal biskupom
Viching.
V snahe vysporiadať sa s touto otázkou
neváhali historici siahnuť aj po iných hypotézach,
ktoré však boli ťažko verifikovateľné a môžu sa
nám zdať nereálne. Išlo napríklad o možnosť, že
uprostred pohanskej väčšiny mohlo v Nitriansku
prežívať ešte staršie neslovanské obyvateľstvo,
ktoré bolo kresťanské a ktoré si uchovalo svoju
vieru. Alebo tiež hypotéza o tom, že Pribina nebol
pôvodom z Nitry. Vrámci zjednocovacieho procesu
slovanských kmeňov žijúcich na území Slovenska
Socha Pribinu v Nitre
sa Pribina ako knieža kmeňa, pochádzajúceho z
východnejších oblastí, kam ešte kresťanstvo nedorazilo, mohol zmocniť Nitry, a tak
sa stať kniežaťom už kresťanského ľudu. V tomto prípade by však bolo potrebné
predpokladať, že Pribinov predchodca bol už kresťanom, a teda kresťanstvo už
malo v čase výstavby nitrianskeho chrámu v Nitre silnejšie korene.
Iní autori prišli s názorom, že kostol v Nitre nebol postavený ani pre
bavorských obchodníkov a už vôbec nie pre ľud, ale pre súkromnú potrebu Pribinovej
manželky. Tá pravdepodobne pochádzala zo šľachtického rodu z Bavorska a k
tomu bola príbuznou salzburského arcibiskupa Adalráma. Jeho prítomnosť v Nitre
pri posviacke chrámu mala svedčiť o pravdivosti tohto predpokladu.
Oveľa pragmatickejšími sa javia názory, podľa ktorých Pribina súhlasil         
s výstavbou chrámu a tiež všeobecne s misijným pôsobením bavorských kňazov,
pretože bol pod silným politickým i kultúrnym tlakom mocného suseda v podobe
Franskej ríše. Otázkou však ostalo, či to robil pod nátlakom, a teda nedobrovoľne,
alebo sa dobrovoľne podvolil franským požiadavkám. Ak to bolo nedobrovoľné, je
možné, že knieža prejavoval svoj odpor voči cudzím zásahom tým, že odmietal
krst. Mohol však doplatiť na to tým, že mu Frankovia nijako nepomohli uplatniť
svoje nároky na vládu v Nitre, potom čo sa jej zmocnil Mojmír. Avšak, ak bol
len poslušným vykonávateľom franskej moci, a teda robil ústupky aj ohľadom
kresťanstva, je možné, že takáto politika sa nepáčila ostatným veľmožom, a preto
vznikla v Nitre opozícia voči Pribinovi, ktorá sa spojila s Mojmírom, od ktorého
očakávala viac samostatnú politiku.
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Zaujímavé je tiež sledovať vývoj názorov ohľadom konsekrácie nitrianskeho
kostola. Z písomných prameňov je známe, že ho posvätil už spomenutý salzburský
arcibiskup Adalrám. Uvažovalo sa o tom, že za jeho prítomnosť v Nitre možno
vďačiť príbuzenskému vzťahu ku Pribinovej manželke. Iní historici však dávali
Adalrámovu návštevu do súvisu s vojenskou výpravou Frankov proti Bulharskej
ríši, na ktorej mal byť účastný aj sám arcibiskup. Cestou do Bulharska sa mal
zastaviť v Nitre, aby povzbudil misionárov, ktorých tu sám vyslal, keďže Nitriansko
spadalo do misijného pôsobenia Salzburskej arcidiecézy. Podľa iného názoru,
mala Adalrámova návšteva u Pribinu diplomatický charakter, a teda bola hlavným
cieľom jeho cesty. Arcibiskup mal z poverenia cisára vyjednať u Pribinu spojenectvo
namierené proti Bulharom. Franský cisár Ľudovít Pobožný chystal výpravu proti
bulharskému chánovi Omortagovi a chcel si zabezpečiť Pribinovu lojalitu, aby jeho
vojsku nezaútočil do tylu. Pribina sa mohol tiež cítiť ohrozený Bulharmi, a preto
spojenectvo uvítal.
Nanešťastie, historikom chýbajú písomné zmienky, ktoré by mohli
potvrdiť alebo vyvrátiť dané hypotézy. Naďalej tak ostáva otvorené široké pole
pre najrôznejšie interpretácie minulosti. Na základe uvedených názorov by mohlo
vyplynúť, že obyvateľstvo územia dnešného Slovenska bolo začiatkom 9. storočia
úplne pohanské, a teda sv. Cyril a Metod majú hlavnú zásluhu na kristianizácii
našich predkov. Avšak dnes sú už tieto názory prekonané a je zrejmé, že naše
územie prichádzalo do styku s kresťanstvom skôr, práve vďaka misiám prúdiacim
z Bavorska.
Mgr. Martin Bunda

modLITBA zA SILNÚ VIeRu

(K Panne Márii, Pomocnici kresťanov)
Nepoškvrnená Panna, Matka Božia a naša Matka, Mária, ty vidíš, ako zo
všetkých strán povstáva svet a diabol proti katolíckej viere, v ktorej chceme
s pomocou Božej milosti žiť i umrieť, aby sme si raz zaslúžili večnú slávu.
Ty, Pomocnica kresťanov, zachráň svoje deti, ktoré do tvojich rúk s dôverou
skladajú pevný sľub, že nikdy nechcú byť údmi nijakej spoločnosti, ktorá sa
protiví našej svätej viere. Ty, ktorá si celá svätá, predlož svojmu božskému
Synovi tento náš sľub a vypros nám potrebnú milosť k tomu, aby sme svoj
sľub neochvejne až do konca plnili. Posilni viditeľnú hlavu Cirkvi, podporuj
katolícky biskupský zbor; ochraňuj duchovenstvo a veriaci ľud, ktorý ťa ctí
ako svoju Kráľovnú; urýchli svojím mocným príhovorom ten deň, keď sa
všetky pokolenia zhromaždia okolo jedného najvyššieho Pastiera. Amen.
V. Mária, Pomocnica kresťanov.
R. Oroduj za nás.
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Modlitby pri obliekaní liturgických oblečení
Ad amictum
Impone, Domine, capiti meo galeam
salutis, ad expugnandos diabolicos
incursus.

K humerálu
Polož, Pane, na moju hlavu prilbu spásy,
aby som premohol diabolské útoky.

Ad albam
Dealba me, Domine, et munda cor meum;
ut, in sanguine Agni dealbatus, gaudiis
perfruar sempiternis.

K albe
Zaodej ma, Pane, bielym rúchom a očisť mi
srdce, aby som očistený Baránkovou krvou
mohol požívať večné radosti.

Ad cingulum
Praecinge me, Domine, cingulo puritatis,
et exstingue in lumbis meis humorem
libidinis; ut maneat in me virtus
continentia et castitatis.

K cingulu
Prepáš ma, Pane, pásom čistoty a vyhas v
mojich bedrách oheň žiadostivosti, aby vo
mne zostala čnosť zdržanlivosti a čistoty.

Ad stolam
Redde mihi, Domine, stolam
immortalitatis, quam perdidi in
praevaricatione primi parentis: et,
quamvis indignus accedo ad tuum sacrum
mysterium, merear tamen gaudium
sempiternum.

K štóle
Navráť mi, Pane, rúcho nesmrteľnosti,
ktoré som stratil hriechom prvého rodiča;
a hoci nehodný pristupujem k tvojmu
svätému tajomstvu, kiež si predsa zaslúžim
večnú radosť.

Ad casulam
Domine, qui dixisti: Iugum meam suave
est et onus meum leve: fac, ut istud portare
sic valeam, quod consequar tuam gratiam.
Amen.

K ornátu
Pane, ty si povedal: Moje jarmo je príjemné
a moje bremeno ľahké; daj, nech ho
môžem tak niesť, aby som dosiahol tvoju
milosť. Amen.
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PRVÁCI
V akademickom roku 2012/2013 nastúpili do seminára siedmi noví prváci
za Spišskú diecézu a jeden za Rožňavskú diecézu. Tak ako vždy sme sa o nich
chceli niečo dozvedieť.

Richard Balek
Volám sa Richard Balek, som z Oravskej
Polhory. Mám 30 rokov. Moja rodina je malá, lebo
nemám súrodencov. Moje záľuby sú šport: futbal,
hokej, plávanie, tenis, stolný tenis, turistika. Rád
čítam knihy. Som vyučený čašník. Pracoval som pár
rokov v zahraničí.
V čom sa zmenil Tvoj duchovný život po príchode
do seminára ?

Zmenil sa hlavne v pravidelnosti modlitby, čítania Sv. Písma a rozjímania. Denný
režim mi pomáha modliť sa a pracovať na sebe aj keď sa mi nechce, doma predtým to tak
nebolo.   Aj štúdium mi veľmi pomáha v duchovnom raste. V seminárnom spoločenstve
sa môžem v mnohom poučiť, brať si príklad od iných (skúsenejších), vidieť jasnejšie svoje
chyby. A taktiež sa tu učím úcte a hierarchii. Seminár má výhodu, že je tu priestor na
stíšenie sa, na načúvanie v adorácii takmer kedykoľvek, keď to dovoľuje denný program.
Prežívame Rok viery. Veríš? Prečo?

Áno verím. Bol som vychovávaný vo viere, ale spätne zisťujem, že som viac neveril
ako veril. Teraz sa učím veriť a budem sa učiť veriť celý život. Som rád, že som dostal taký
dar akým je viera, hoci tento dar je krehký. Viera ma ženie dopredu. Vierou sa učím žiť.
Viera mi dáva radosť a nevyčerpateľnú nádej, že život má vždy svoj   zmysel a poslanie,
nech sa zdá byť akokoľvek ťažký. V Roku viery si
chcem prehĺbiť vieru tak, že prehĺbim svoj vzťah
k Tomu, v Ktorého verím a to je Kristus. Učiť sa
od Neho, znamená pre mňa viac Ho milovať        
a viac Ho milovať znamená pre mňa viac veriť.
V tom mi Pán Boh pomáhaj.

Jozef Gorčák
Už 20 rokov ma všetci volajú Jozef.  
Pochádzam z Oravy, konkrétne z Lokce, kde som
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navštevoval základnú školu. Potom som 4 roky študoval na gymnáziu Antona Bernoláka        
v Námestove. Mám 3 bratov. Vo voľnom čase veľmi rád športujem, niekedy až  moc, ale
vtedy prichádzam na iné myšlienky a aspoň ma nenapadajú “blbosti”. A v poslednom čase
veľmi rád čítam dobrú knihu a to pred 2 rokmi som ani nevedel, čo to kniha je. Ale zistil
som, že kniha mi dá viac ako facebook, ktorému som predtým venoval veľa času a nič nové
som sa nedozvedel.
Prečo si v seminári?

Túto otázku si kladiem stále aj ja a pýtam sa Boha: “Čo tu taký hriešnik ako  ja
robí?“ A nedávno som klikol omylom na odkaz, kde jeden športovec písal: “Raz som však
povedal Bohu: Neviem, čo je zlé. Dejú sa čudné veci. Chcem s Tebou kráčať čistý, tak som
tu, rob čo chceš.”  A tak som tu.
Prežívame Rok viery. Veríš? Prečo?

Prečo veriť v Boha, ktorého som nevidel, nerozprával sa s ním, nebol s ním ,
nedotkol som sa ho...? Podstatné je to, že on sa dotkol mňa. A určite sa dotýka všetkých
ľudí, ale nie každý človek s ním chce žiť .Lebo žiť s ním je ľahké, ale aj ťažké, ale žiť bez neho
je ešte ťažšie - nemožné. “S ním môžeme všetko, bez neho nič.”

Peter Kovalič
Som z Cinobane, mám 23 rokov, ocko
a mamka pracujú v Českej republike. Mám dve
mladšie sestry, obidve už študujú na vysokej
škole. Pred tým, ako som nastúpil do seminára,
som študoval na gymnáziu. Potom som išiel na
Fakultu Informačných Technológií v Brne. Tam
som po troch rokoch získal bakalársky titul.
Študoval som aj ďalej magisterské štúdium, ale
to som už úspešne nedokončil. A po tejto škole
som prišiel do seminára. Zo záľub spomeniem
aspoň čítanie kníh, prechádzky v prírode a po
niektorých dňoch aj spánok. Rád si zahrám aj
futbal. Tiež sa zaujímam o športy ako futbal,
hokej, ale hlavne rád sledujem preteky Formuly 1.
Aké sa ti po prvých mesiacoch zdá štúdium v seminári?

Od začiatku nástupu do seminára mám z neho úplne skvelý pocit. Síce mi
chvíľu trvalo zvyknúť si na denný program, ale teraz už to zvládam celkom dobre (hlavne
vstávanie a skoršie chodenie spať). Zistil som, že ten čas tu je naozaj z môjho pohľadu
dobre rozdelený. Štúdium sa strieda s možnosťou rozjímania a modlitby. Napríklad na konci
času vyhradeného pre štúdium sa už teším na stretnutie s Ježišom v modlitbe. Tá mi zasa
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dáva silu a radosť do ďalšieho napredovania. Takto posilnený rozhovorom s mojim Pánom
mám znova chuť do ďalšieho vzdelávania. Tak sa mi tieto dve formácie krásne dopĺňajú.
Prežívame Rok viery. Veríš? Prečo?

Je to pre mňa zaujímavá otázka. Odpoviem na ňu asi takto: Ako človek musí sýtiť
svoj hlad jedlom, tak je moje srdce sýtené vierou. Ona mi dáva a roznecuje v ňom lásku,
radosť a pohýna ma k napredovaniu k čím väčšej dokonalosti. A tak s touto mojou vierou
chcem napredovať až k tej najväčšej a úplnej dokonalosti, ktorou je Boh.

Martin Kováč
Volám sa Martin Kováč. Mám 22
rokov. Narodil som sa a dlhé roky som
býval v meste Dolný Kubín. Po čase sme sa
presťahovali do Istebného, čo je len 6 km od
Dolného Kubína.
Študoval som na strednej odbornej
škole odbor obchod a podnikanie a neskôr
som pokračoval aj v štúdiu na vysokej škole      
v Trenčíne. Ale Božie volanie bolo silnejšie,
tak som opustil ekonómiu a začal som
študovať katolícku teológiu.
Zhodujú sa tvoje predošlé predstavy o seminári s realitou?
Je rozdiel nazerať na seminár z vonkajšieho prostredia, a potom byť jeho
súčasťou. Seminár nie je žiadna továreň na svätých. Tým nechcem povedať, že som mal
takú predstavu o seminári. Ale celkovo sa moje predstavy zhodovali aj s realitou a vďaka
skvelým duktorom, ktorých máme, je naša aklimatizácia ešte pohodovejšia.
Prežívame Rok viery. Veríš? Prečo?
Boh nás zahŕňa svojou láskou a našou odpoveďou na jeho lásku je viera. Tak
aby som odpovedal na tvoju otázku, áno verím, lebo keď verím aj milujem. A aktuálne
prebiehajúci Rok viery a Rok sv. Cyrila a Metoda mi/nám môže pomôcť túto vieru-lásku
očistiť od zbytočných nánosov a mylných predstáv, ktoré časom prišli.  

František Ondrek
Ako už viete volám sa František Ondrek, pochádzam z malej dediny na Orave
– Beňadovo. Mám 20 rokov. Mám 5 súrodencov - 2 bratov a 3 sestry. Študoval som na
Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove. Chodil som tam 4 roky a boli to roky občas
ťažké, ale viac tam bolo toho dobrého a radostného. Medzi moje záľuby patrí futbal,
turistika, niekedy si prečítam nejakú knihu.
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Čo hovoríš na spolubratov? Ako
vnímaš seminársku rodinu?
Seminárska rodina, to je ako keby
moja druhá rodina. Som veľmi rád, že sú tu takí
ľudia akí sú. Myslel som si, že si nás nebude
nikto všímať, ale bol som milo prekvapený, keď
sa nás začali pýtať čo a ako, ako sa nám tu páči,
či sme spokojní. Bolo to milé.
Prežívame Rok viery. Veríš? Prečo?
Viera je dar. Keby som neveril, bol by som nešťastný a nič by ma v živote nenapĺňalo.
Boh ma naplnil jeho láskou ku mne a som šťastný, že ten veľký dar „vieru“ som dostal.

Lukáš Vnučák
Volám sa Lukáš, mám 20 rokov. Pochádzam z malého, ale o to krajšieho mesta
Námestova. Život je krajší aj vďaka mojím 3 súrodencom. Študoval som na gymnáziu             
v Námestove, kde som prežil krásne 4 roky. Aktívne som hrával futbal a ostatné športy
hrávam rekreačne. Veľmi rád čítam Sv. Písmo, stretávam sa s ľudmi, počúvam dobrú hudbu,
hrám na gitare...
Čo hovoríš na prostredie Spišskej
Kapituly? Vieš si predstaviť, že tu stráviš
6 rokov?

Bohu.”

Prostredie Spišskej Kapituly je
veľmi pekné. Naša izba je situovaná s
priamym výhľadom na hrad. Snažím
sa prežiť každý deň naplno aj keď to
nieje vždy ľahké. Riadim sa heslom:
Tu a teraz! Nemyslím na vzdialenú
budúcnosť, žijem v prítomnosti. Páči
sa mi tu, vládne tu rodinná atmosféra.
Ktosi múdry raz povedal: “Povolanie
nie je o istote, ale o dôvere a túžbe po

Prežívame Rok viery. Veríš? Prečo?

Verím preto, lebo v druhých ľuďoch som videl, svedectvo ich vlastného života, že
to čo veria, aj uskutočnujú. Či už sú to rodičia, alebo rodina, kamaráti a pod. Tak aj mňa to
nejako strhlo a pomaly si vytváram osobný vzťah s Ježišom.
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Blažej Raška
Volám sa Blažej Raška, mám                   
20 rokov. Pochádzam zo Zemianskej
Dediny. Skoro nikto netuší kde to je, tak je
to malá dedinka pri obci Nižná. Mám ešte
starších štyroch súrodencov (troch bratov
a sestru). Od malička miništrujem. Mám
ukončené gymnázium v Tvrdošíne.Medzi
moje záľuby patrí: šport, PC...
Z čoho sa v seminári najviac tešíš a z
čoho máš naopak obavy?

Teším sa z toho, že je tu dobré spoločenstvo a dá sa tu dobre porozprávať s
ostatnými. Z čoho mám obavy? Ani neviem, možno najväčšia obava je z toho ako budú
prebiehať skúšky, keďže som prvý rok na vysokej škole .
Prežívame Rok viery. Veríš? Prečo?

Verím! A prečo? Pretože dôverujem a milujem Boha. Viem, že Boh je stále pri
mne a bez Jeho pomoci by som vo svojom živote nič nedosiahol. Svätý Otec Benedikt XVI.
o vierehovorí: „Kto verí, nikdy nie je sám - ani počas života, ani počas smrti.”

Tomáš Soják
Volám sa Tomáš Soják, bývam v malebnej dedine na Liptove, ktorá sa volá
Liptovská Lúžna, je 6 km dlhá a
nachádza sa v peknom prírodnom
prostredí. Mám mladšieho brata
Martina, ktorý tento rok maturuje.
Ja som po skončení základnej školy
v rodnej obci študoval manažment
regionálneho cestovného ruchu
na Spojenej škole v Ružomberku.
Medzi moje záľuby patrí turistika,
čítanie, plávanie, práca v záhrade.

Aké je to byť už pár
mesiacov bohoslovcom?
Pár mesiacov byť bohoslovcom je celkom super a je to celkom fajn pocit.
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Oboznamujeme sa s mnohými ľuďmi, spoznávame prostredie v ktorom žijeme. Dostávame
mnoho poznatkov od múdrych profesorov, možno sa nám to niekedy zdá nudné a málo
záživné, ale určite sú to potrebné poznatky, ktoré využijeme v každodennom živote.               
A keďže je naše štúdium spojené s formáciou, ktorá udáva rytmus každému nášmu dňu,
človek sa premieňa na lepšieho človeka a dokonalejšieho kresťana. Tým nechcem povedať,
že seminár je miestom najlepších ľudí, ale že je miestom, kde s Božou pomocou a milosťou
premieňame seba a dávame Božiemu obrazu v nás jasnejšie farby a vyzrievame v Božom
povolaní, ktorému sme odpovedali.
Prežívame Rok viery. Veríš? Prečo?
Verím, aspoň sa snažím. Verím preto, lebo Boh je väčší ako ja a moja odvaha.
Viem, že s Bohom každý krok urobený do neznáma je príležitosťou uvedomiť si, že On nás
drží za ruku, nech sme akýkoľvek. Pre vedomie, že Boh ma drží za ruku, je vo mne odvaha
ísť celým životom aj napriek prekážkam, utrpeniu a zlu, ktoré život prináša.
Filip Orlovský
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Zomrel biskup,
Kristov služobník ...

3. mája 2012 sa v nezvyčajnom dopoludňajšom čase rozozvučali zvony
na Katedrále svätého Martina. Po seminári sa rýchlo rozniesla smutná správa,
ktorú oznamovali: v košickej nemocnici zomrel otec biskup František Tondra.                           
V tých chvíľach sa istotne každý bohoslovec stíšil v modlitbe za zomrelého
pastiera. Ja osobne som začal spomínať aj na všetky situácie, ktoré som s ním
prežil. V spomienkach som sa vrátil do roku 2006, ku dňu, kedy som práve od o.
biskupa Františka prijal sviatosť birmovania.
„Svet bude o toľko krajší, o koľko my budeme
lepší. Aby sa nám to podarilo, budeme sa
navzájom ty a ja za seba modliť.“ – takto
vždy pri vysluhovaní tejto sviatosti vyzýval
nespočetné zástupy birmovancov. Ďalšia živá
spomienka ma zaniesla do roku 2009. Hlásil
som sa do kňazského seminára. Na prvom
stretnutí tzv. nultého ročníka sa uskutočnili
osobné rozhovory s vtedajším diecéznym
biskupom Františkom. Vtedy som mal prvý
krát možnosť rozprávať sa s ním medzi štyrmi
očami. Prežíval som veľký strach, ale všetko
zo mňa opadlo, keď som videl, s akým pokojom
i záujmom sa on rozprával so mnou. Naozaj  z
neho žiaril pokoj. Všetko dobre skončilo a po
absolvovaní prijímacích pohovorov rozhodol
o mojom prijatí do seminára.
Čas plynul, otec biskup František v roku
2011 dosiahol kánonický vek a ukončil svoju
aktívnu službu riadenia spišskej partikulárnej
cirkvi. Vtedy som si ho – ako profesora
morálnej teológie – vybral za spovedníka.
Spolu s ďalším bohoslovcom sme každú
kajúcu stredu chodievali k nemu do jeho
bytu v kanónii. Vždy nás rád prijal. Slová
jeho povzbudenia boli balzamom pre dušu
zranenú hriechom. Často citoval Tomáša Kempenského a jeho Imitatio Christi –
Nasledovanie Krista. Nikdy sa nezabudol spýtať na život v seminári. Z jeho slov bolo
cítiť lásku  k bohoslovcom. Zvlášť si spomínam na poslednú svätú spoveď - tá bola
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výnimočne v utorok kvôli tomu,
že otec biskup odchádzal
na duchovné cvičenia pre
biskupov.
Pri
rozlúčke
poznamenal, že najbližšie sa
uvidíme až po Veľkej noci. Žiaľ,
to sa už nestalo. Na Zelený
štvrtok pri missa chrismatis
diecézny
biskup
Štefan
prosil o modlitby za svojho
predchodcu, ktorý podstúpil
operáciu srdca. Správy o
zdravotnom stave otca biskupa
Františka sa každú chvíľu
menili. Po mesačnom utrpení
si ho Pán života i smrti povolal
k sebe. No ešte jedna udalosť jeho posledných dní sa ma hlboko dotkla. Rozprával
o nej generálny vikár Mons. Anton Tyrol v spomienkovej rozhlasovej relácii. Keď bol
pozrieť otca biskupa v nemocnici v Košiciach pár dní pred jeho smrťou, pripomenul
mu, že nasledujúca nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera. A vtedy otec biskup, i keď
už nemohol rozprávať, napísal: „Modlím sa za seminár.“ I toto je svedectvo jeho
lásky k semináru, bohoslovcom, že i vo svojom utrpení myslel v modlitbách na nás
a iste aj svoje utrpenie za nás obetoval.
Nech sám Kristus mu je večnou odmenou. Requiescat in pace!
Marián Kundla

foto: Anton Kulan, www.t2.sk
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Všemohúci
Nepochopiteľné Tajomstvo.
Nepreskúmaná priepasť.
Neprebádaná hlbina.
Neprekonateľný vrchol.
Nedosažiteľné bytie.
Neprepočuteľný šepot.
Veľavravné ticho.
Mnohotvárna jedinečnosť.
Tvorca originálov.
Cesta zmyslu života.
Istota v neistote.
Dávajúci dôstojnosť
každému človeku bez rozdielu.
Nehasnúci smäd človeka.
Prinášajúci význam utrpenia.
Vše objímajúca Láska.
Nekonečno v kúsku chleba a vína.
Svetlo premáhajúce každú temnotu.
Nie myšlienka, ale živá Prítomnosť.
Dávajúci maličkostiam mohutnosť.
Večné Ty, odsúdené k milovaniu.

Krok

Tomáš Soják

Zastav že sa človek biedny,
krok ti vedie v kraj šeredný.
Zagáň, bo mrkom nevidíš –
do záhuby, už si poblíž.
Kde pobrali sa tie časy,
keď láska spájala tie hrdé klasy...
Čože spája teraz nás?
Nenávisť, chtíč, zlata jas.
Mudrci tohto veku –
smiešni blázni v Božom oku.
Chudí blázni našej doby –
hrdinovia v Božej vôli.
Zastav, zváž kam vykročíš.
Či do blatných močarísk,
či tmavých popolu ohnísk.
Teraz uži umu blysk.

Tomáš Dzurov
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Radosť v duši
Tajomný pocit opantal dušu človeka,
keď svoju masku zo seba vyzlieka,
a chce prejaviť svoju ľudskosť,
tým, že pre druhého urobí maličkosť.
Našiel smutne bytie,
v ktorom život hynie,
sklonil sa a mlčky hľadel,
utýranému bytiu do tváre.
Usmial sa, pohladil líce zbrázdené slzami,
a biednu dušu zasypať chcel kvetami.
Slza za slzou už netečie,
Tvoj hlas slova neprerečie,
len hladí líce zbrázdené slzami.
Smutná tvár akoby skamenela,
a z Tvojej duše iskra by preletela,
a chvíľu ako by hľadala hniezdo v druhom bytí.
Keď iskra padla do dobrej zeme,
do hlbokej priepasti, ktorou je srdce,
založila, obrovské ohne, požiary,
a horko – sladký úsmev vyčarila na tvári.
Mieša sa smútok s radosťou,
mieša sa nádej s bolesťou,
Ty len hlaď líce zbrázdené slzami.
Je to len nemá útecha,
a predsa vylúdi radosť v duši človeka.
Tomáš Soják

Reportáž
V dňoch od 7. 9. 2012 do 14. 9. 2012 sme opustili brány nášho seminára a vydali
sme sa na dlhú cestu do večného mesta Rím. Tejto púte sme sa zúčastnili takmer všetci
seminaristi a úplne všetci predstavení. Počas dlhej cesty sme prezrádzali s akými úmyslami
ideme na túto púť a za čo ju chceme obetovať.

Seminárska púť do Ríma
Po skoro 24 hodinovej
ceste sme sa zobudili do
slnečného rána v meste Assisi.
Navštívili sme hrob sv. Františka,
kde sme sa mohli pomodliť
a načerpať ďalšie sily.
Po Asissi nasledoval
hlavný cieľ našej cesty – Rím,
s celou svojou krásou a úzkymi
uličkami. Po tomto večnom
meste nás sprevádzal človek,
ktorý má v Ríme polovičku svojho
srdca – HEDr. Ľuboslav Hromják.
Teraz sa Vám pokúsim
opísať náš pobyt v Ríme. Každý
deň sme navštívili jednu baziliku väčšiu a v nej sme mali svätú omšu. Ako prvú sme
navštívili Baziliku svätého Petra a hrob blahoslaveného Jána Pavla II., na ktorom sme mali
svätú omšu. Po nej sme spoznali prvý malý kúsok Ríma. Nasledujúce dni sme navštívili
ďalšie baziliky. Boli to napríklad Bazilika svätého Klimenta, kde sme si uctili relikvie jedného
z našich vierozvestov svätého Cyrila. Navštívili sme aj baziliku, ktorá je matkou všetkých
bazilík - Lateránsku bazilika. Ďalšia bola Bazilika Svätého Kríža v Jeruzaleme. Tam sme
mali možnosť pomodliť sa pri relikviách svätého Kríža, ktoré dala z Jeruzalema preniesť
sv. Helena.
Prekvapenie, ktoré nám prichystali
naši predstavení s HEDr. Hromjákom bola
návšteva Vatikánskeho rozhlasu, kde nás
sprevádzal vedúci slovenskej sekcie páter
Jozef Šofranko. Počas prehliadky nás svojou
prítomnosťou poctil aj riaditeľ Vatikánskeho
rozhlasu páter Federico Lombardi, ktorý je
aj riaditeľom Vatikánskej tlačovej kancelárie
a zároveň hovorcom Svätej stolice.
A bol tu, deň „D“. V tento deň sme
mohli byť účastní generálnej audiencie
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so Svätým Otcom. Hneď ráno sme dostali ďalšie prekvapenie, keď sme mohli byť úplne
sami v Sixtínskej kaplnke, ktorú sme si mohli podrobne prezrieť. Bolo to o to vzácnejšie, že
práve tento rok si Sixtínska kaplnka pripomína 500 rokov od ukončenia Michelangelovej
výmaľby.  Ďalšie prekvapenie bolo to, že sme sa mohli pomodliť ranné chvály v Pavlínskej
kaplnke, ktorá patrí k súkromným priestorom pápeža, a teda je verejnosti neprístupná.
Túto možnosť pred nami mali iba bohoslovci z Milána. Za všetky tieto „bonusy“ vďačíme
pápežskému sakristiánovi, ktorým je v súčasnosti Slovák, páter Pavol Benedik.  
Samotná audiencia sa konala v aule Paula VI. Potom ako nás Svätý Otec pozdravil
po slovensky, sme mu s veľkou radosťou zaspievali: „Živ, Bože, Otca Svätého, námestníka
Kristovho.“ Benedikt XVI. nám adresoval tieto slová: „Bratia a sestry, v sobotu Slovensko
oslávi slávnosť svojej Patrónky, Sedembolestnej Panny Márie. Ježiš ju dal za Matku
každému z nás. Ona nech vás sprevádza na ceste k Nemu. Rád vás žehnám. Pochválený
buď Ježiš Kristus!” Na záver nám udelil svoje pápežské požehnanie.
Po ukončení audiencie sme navštívili Pápežské kolégium svätého Cyrila a Metoda,
kde sme mali svätú omšu spolu so seminaristami z Bratislavy.
Najväčším zážitkom pre mňa osobne bolo mesto San Giovanni Rotondo, kde
pôsobil sv. Páter Pio. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých vecí z jeho života. Navštívili
sme novopostavený kostol, kde sú teraz uložené pozostatky sv. Pátra Pia a mohli sme
pokľaknúť pred krížom, kde sv. Páter Pio dostal stigmy. V kostole, kde dlhé roky slúžil, sme
mali svätú omšu.
Pre mňa to bola krásna púť, pretože som mohol bižšie spoznať svojich spolubratov
a modliť sa i vyprosiť milosti pre mňa, ale aj pre mojich blížnych. Mal som tiež možnosť
navštíviť Assisi, Rím a San Giovanni Rotondo. Bola to moja prvá púť, za ktorú by som chcel
povedať úprimné Pán Boh zaplať našim predstaveným a všetkým, ktorí nám umožnili, aby
sme mohli byť účastní na tejto púti. Ešte raz Pán Boh zaplať.
František Ondrek
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