Milí čitatelia nášho seminárskeho časopisu!
Zmeny sú v živote každého človeka. Aj v našom seminárskom živote nastala
zmena. Po dlhých rokoch nám odchádzajú dvaja otcovia: OTEC rektor Mons. Jozef
Jarab a OTEC špirituál Mons. Jozef Bieľak. Z ich lásky k nám, bohoslovcom, bolo
naozaj cítiť otcovský prístup. Počas ich pôsobenia ich rukami prešlo množstvo
kňazov, ktorých pripravili na povolanie a službu Božiemu ľudu. Ďakujeme im aj my,
ich poslední bohoslovci za všetko, čo pre nás robili a vyprosujeme veľa Božích milostí
pre ich ďalšiu službu. Taktiež plní očakávaní sa modlíme aj za nových predstavených
a prajeme im trpezlivosť a odvahu v ich službe.
Filip Orlovský
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Príhovor

Svätci nášho storocia
ˇ
V nedeľu 27. apríla
2014 kanonizoval Svätý
Otec František dvoch svojich
predchodcov - Jána XXIII.
a Jána Pavla II. - svätcov
našej doby, ktorých sme mali
možnosť vidieť v médiach
alebo naživo. Počas ich
kanonizácie Svätý Otec
František predniesol tento
príhovor:
„V centre dnešnej nedele, ktorá uzatvára Veľkonočnú oktávu, a ktorú si
sv. Ján Pavol II. želal nazvať nedeľou Božieho milosrdenstva, sú oslávené rany
vzkrieseného Ježiša. On ich už raz ukázal, keď sa zjavil apoštolom v ten istý
večer prvého dňa po sobote, v deň zmŕtvychvstania. Avšak v ten večer, ako sme
počuli, tam nebol Tomáš, a keď mu ostatní hovorili, že videli Pána, odpovedal,
že ak neuvidí a nedotkne sa tých rán, neuverí. O osem dní sa Ježiš opäť zjavil
vo večeradle uprostred učeníkov a bol tam aj Tomáš. Obrátil sa k nemu a pozval
ho, aby sa dotkol jeho rán. A vtedy si tento úprimný človek, tento muž, navyknutý
overiť si všetko osobne, pokľakol pred Ježišom a povedal: “Pán môj a Boh môj!”
(Jn 20,28).
Ježišove rany sú pohoršením pre vieru, ale sú aj previerkou viery. Preto z
osláveného Kristovho tela rany nemiznú, ostávajú, pretože tie rany sú neprestajným
znamením Božej lásky voči nám a sú nevyhnutné pre vieru v Boha. Nie preto,
aby sme verili, že Boh jestvuje, ale pre vieru v to, že Boh je láska, milosrdenstvo
a vernosť. Sv. Peter, vychádzajúc z Izaiáša, píše kresťanom: “Jeho ranami ste
uzdravení” (1 Pt 2,24; porov. Iz 53,5).
Sv. Ján XXIII. a sv. Ján Pavol II. mali odvahu hľadieť na Ježišove rany,
dotýkať sa jeho ranených rúk a prebodnutého boku. Nehanbili sa za Kristovo telo,
nepohoršovali sa na ňom, na jeho kríži, nehanbili sa za telo brata (porov. Iz 58,7),
pretože v každom trpiacom videli Ježiša. Boli to dvaja odvážni ľudia, plní odvahy
(parrésie) Ducha Svätého a vydali svedectvo Cirkvi a svetu o Božej dobrote a jeho
milosrdenstve.
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Príhovor
Boli kňazmi, biskupmi a pápežmi dvadsiateho storočia. V ňom zažili
tragédie, ale neboli nimi premožení. Silnejší bol v nich Boh, silnejšia bola viera
v Ježiša Krista, Vykupiteľa človeka a Pána dejín, silnejšie v nich bolo Božie
milosrdenstvo, ktoré sa zjavuje v týchto piatich ranách, silnejšia bola materská
blízkosť Márie.
V týchto dvoch mužoch kontemplujúcich Kristove rany a svedkoch jeho
milosrdenstva prebývala “živá nádej”, spolu s “nevýslovnou radosťou, plnou slávy”
(1 Pt 1,3.8). Tá nádej a tá radosť, ktoré vzkriesený Kristus dáva svojim učeníkom,
a ktoré im nič a nikto nemôže vziať. Veľkonočná nádej a radosť, ktoré prešli vyhňou
sebazrieknutia, sebavyprázdnenia, najkrajnejšej blízkosti k hriešnikom, až po
nevoľnosť z horkosti toho kalicha. Túto nádej a túto radosť títo dvaja svätí pápeži
dostali ako dar od vzkrieseného Pána a vo svojom čase ich v hojnosti darovali
Božiemu ľudu, získajúc za to večnú odmenu.
Touto nádejou a touto radosťou dýchalo už prvé spoločenstvo veriacich
v Jeruzaleme, o ktorom hovoria Skutky apoštolov (porov. Sk 2,42-47), ako sme
to počuli v druhom čítaní. Je to komunita, v ktorej sa žije podstata evanjelia, to
znamená láska, milosrdenstvo, jednoduchosť a bratstvo.
Tento obraz Cirkvi mal pred sebou Druhý vatikánsky koncil. Ján XXIII.
a Ján Pavol II. spolupracovali s Duchom Svätým, aby obnovili a obrodili Cirkev
podľa jej pôvodnej fyziognómie, toho výrazu, ktorý jej vtlačili svätí počas priebehu
storočí. Nezabúdajme, že práve svätí umožňujú Cirkvi napredovať a rásť. Zvolaním
Druhého vatikánskeho koncilu sv. Ján XXIII. preukázal citlivú vnímavosť voči Duchu
Svätému, nechal sa viesť a stal sa pre Cirkev pastierom, vodcom, ktorý bol sám
vedený, vedený Duchom. V tom spočívala jeho veľká služba Cirkvi. Preto sa mi
páči považovať ho za pápeža poddajnosti voči Duchu Svätému.
V tejto službe Božiemu ľudu bol sv. Ján Pavol II. pápežom rodiny. On
sám raz povedal, že by chcel, aby sa naňho spomínalo ako na pápeža rodiny. S
radosťou to zdôrazňujem, keďže sa nachádzame na ceste synody o rodine a s
rodinami, na ktorej nás on istotne z neba sprevádza a podporuje.
Nech obaja títo noví svätí pastieri Božieho ľudu orodujú za Cirkev, aby
počas týchto dvoch rokov synodálnej cesty bola vnímavá voči Duchu Svätému v
pastoračnej službe rodine. Nech nás obaja učia nepohoršovať sa nad Kristovými
ranami, prenikať do tajomstva Božieho milosrdenstva, ktoré vždy dúfa, vždy
odpúšťa, vždy miluje.“

Homília Svätého Otca Františka pri príležitosti kanonizácie sv. Jána XXIII. a sv. Jána Pavla II.
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Seminárske
Aktuality

turnaj
Január 2014 - Floorballový
do ktorého sa zapojilo
Napínavý floorballový turnaj,
govanie počas
zabezpečil potrebné odrea
až 6 trojčlenných tímov, nám
aj
šok žil športom,
inár tak na chvíľu okrem skú
skúškového obdobia. Sem
osťou. *1
výsledkami, tabuľkami a rad

26. január 2014 – Tomášovská akadémia
28. január patrí spomienke na sv. Tomáša Akvinského. Tento rok sme si
pripomenuli 740. výročie jeho narodenia pre nebo. Slávnostnú prednášku mal
Mons. Alojz Frankovský a okrem nej sme prežili aj umelecké obohatenie pri
recitovanom slove a hudbe. *2

Marec 2014 – Pastoračné víkendy
Aj tento rok sme prežili čas vo farnostiach, z ktorých pochádzajú
naši diakoni.
Navštívili sme tak Poprad, Smižany, Tvrdošín, Rabču, Čimhovú a Okoličn
é, kde
sme mohli vidieť, ako prebieha obyčajný farský život.
25. marec 2014 – Návšteva profesora Nina Albarosu
Náš seminár navštívil jeden z najvýznamnejších svetových gregorianistov.
Okrem teoretickej prednášky z gregoriánskeho chorálu sme si prešli aj
rôznymi praktickými cvičeniami. *3
6. apríl 2014 – Krížová cesta
V rámci Roku Sedembolestnej Panny Márie sme spolu s ňou prežívali krížovú
cestu jej Syna. Špeciálna a cenná bola navyše tým, že autorom zamyslení
jednotlivých zastavení bol ThDr. Jozef Ligoš, ktorý bol v rokoch 1968-1973
kapitulným vikárom. Viedol ju otec biskup Mons. Štefan Sečka. *4
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Apríl 2014 - Kandidatúra na diakonát a akolytát
Seminaristi štvrtého ročníka prijali pri slávnostnej svätej omši v Katedrá
le sv. Martina
ministérium akolytátu a piataci pri svätých omšiach v kaplnke sv. Jána
Nepomuckého
kandidatúru na diakonát. *5

7. - 8. máj 2014 - Púť kňazov a bohoslovcov do Šaštína
Stovky kňazov a bohoslovcov putovali k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína,
kde sa uskutočnilo ich celoslovenské stretnutie. My sme vyrazili už o deň skôr –
spravili sme si výlet do Bratislavy, kde sme navštívili bratislavský kňazský seminár
či televíziu Lux. Krásne bolo aj prežitie večerných a ranných chvíľ na pútnickom
mieste pri Bratislave - Marianke. *6
10. máj 2014 - Púť Rádia Lumen
Tohtoročná 10. – jubilejná – púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakove sa niesla v znamení vďaky organizátorom a ich
spolupracovníkom za ich službu na tomto diele i za mnohé milosti, ktoré pútnici
a poslucháči rádia získali. Kňazský seminár i Schola cantorum získali krásne
ocenenie ako poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu. *7

11. máj 2014 - Deň otvorených dverí
V nedeľu Dobrého Pastiera mal každý návštevník nášho seminára príležitosť vidieť,
ako si tu vlastne žijeme. Nechýbali prehliadky seminára či katedrály, hry, kvalitná
prednáška a workshop dp. Mareka Uličného, duchovný program, putovanie po
stanovištiach pre deti a pravdaže ani tradičný guláš. *str. 47
16. mája 2014 - Menovanie nového rektora
Počas svätej omše v kaplnke svätého Jána Nepomuckého, ktorú celebroval
spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich pri príležitosti slávnosti patróna
kňazského seminára, bolo oznámené aj meno nového rektora kňazského
seminára. Stal sa ním ThDr. Peter Majda, PhD. *8

9. Júna 2014 - V Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave vysvätil o. biskup
Mons. Vladimír Filo 2 bohoslovcov na diakonov pre službu Rožňavskej diecézy.
12. Júna 2014 - V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule vysvätil o. biskup
Mons. Andrej Imrich 6 bohoslovcov na diakonov pre službu Spišskej diecézy.

14. Júna 2014 -V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule vysvätil o. biskup
Mons. Štefan Sečka 6 diakonov na kňazov pre službu Spišskej diecézy.
Štefan Bocko
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Rektori nášho seminára
V piatok 16. mája 2014 počas svätej omše v kaplnke svätého Jána
Nepomuckého, ktorú celebroval spišský pomocný biskup Mons.
Andrej Imrich pri príležitosti slávnosti patróna kňazského seminára,
bolo oznámené aj meno nového rektora kňazského seminára.
Stal sa ním Peter Majda, doterajší kancelár biskupského úradu.
Nahradil tak Mons. Jozefa Jaraba, ktorý pozíciu rektora zastával od
roku 1990. Doteraz mal Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
16 rektorov. Predstavíme si z nich aspoň 6 od zániku RakúskoUhorska.

Ján Vojtaššák

Tento „opravdivý Kristov svedok a mučeník
v boji za víťazstvo pravdy, dobra a krásy“
sa narodil ako siedme z jedenástich detí
14. novembra 1877 v Zákamenno – Kline
na Orave. Po gymnaziálnych štúdiách
v Trstenej a v Ružomberku začal v roku
1895 štúdium teológie v Kňazskom
seminári v Spišskej Kapitule. Po ukončení
štúdií prijal 1. júla 1901 kňazskú vysviacku
z rúk Pavla Szmreczányiho, vtedajšieho
diecézneho biskupa. Bezprostredne potom
nasledovala kaplánka v Hornej Zubrici
(terajšie Poľsko), ďalej v Kvačanoch,
Bijacovciach, Podwilku (terajšie Poľsko),
Zubrohlave, Ústí nad Oravou, Tvrdošíne,
a Veličnej, kde bol farárom. V tom čase
bol kapitulným vikárom Štefanom Mišíkom
povolaný do funkcie riaditeľa diecézneho
úradu. V roku 1919 sa stal rektorom
kňazského seminára. Vojtaššák sa však
popri povinnostiach v seminári musel venovať aj svojej farnosti vo Veličnej,
kam cestoval každý víkend. To trvalo až do Vianoc roku 1920. Koncom toho
roku, presne 13. novembra 1920, bol totiž menovaný za spišského biskupa.
Zomrel v Senohraboch pri Prahe r. 1965. Prebieha proces jeho blahorečenia.
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Jozef Vojtiček
Rektor Jozef Vojtiček bol „vzorný kňaz, veľmi
prísny, a mal široký rozhľad v teológii. Narodil
sa 18. decembra 1861 v Hornej Lipnici v
dnešnom Poľsku. Po absolvovaní ľudovej
školy vo svojom rodisku študoval na gymnáziu
v Trstenej a v Levoči. Po skončení štúdia
teológie v Spišskej Kapitule prijal kňazskú
vysviacku z rúk vtedajšieho spišského biskupa
Juraja Cászku. Prvým kaplánskym miestom
Jozefa Vojtička sa stala Slovenská Ves, po
nej nasledovali Markušovce a Námestovo.
Do farnosti Námestovo nastúpil v roku 1887.
V roku 1893 bol vymenovaný za školského
inšpektora v námestovskom dekanáte. V tom
istom roku sa z nariadenia spišského  biskupa
Szmrecsányho stal farárom v Zákamenno
– Kline. V tejto farnosti pôsobil Vojtiček 28 rokov. Bola to plodná etapa jeho
kňazského života, kedy zažil aj kňazskú i biskupskú vysviacku Jána Vojtaššáka.
Medzitým, dňa 1. mája 1912 sa stal dekanom námestovského dekanátu. V roku
1916 ho biskup Alexander Párvy vymenoval za čestného kanonika. V roku 1918
bol zasa menovaný za sudcu diecézneho cirkevného súdu. O dva roky neskôr,
4. apríla 1921, ho Ján Vojtaššák, toho času už biskup, vymenoval za riadneho
katedrálneho kanonika v Spišskej Kapitule a v júni za svojho prvého generálneho
vikára. 29. septembra 1921, teda iba o dva dni neskôr, bol Vojtiček vymenovaný
za rektora kňazského seminára v Spišskej Kapitule biskupom Jánom Vojtaššákom,
ktorý dovtedy sám tento úrad zastával. Dva roky nato, 17. marca 1923, bol naviac
vymenovaný za liptovského archidiakona. O pár rokov neskôr, v r. 1927, ho z návrhu
Jána Vojtaššáka pápež Pius XI. vymenoval za pápežského preláta.  Podľa Jozefa
Špirka, Jozefovi Vojtičkovi pripadla ťažká úloha uviesť život v spišskom seminári
do normálneho behu, avšak, ako ďalej uvádza, pomáhali mu v tom jeho „osobná
svätosť a skúsenosti z pastorácie“. Čo sa týka spôsobu vedenia seminára, bol skôr
konzervatívny. „Jeho zásadou bolo nezísť z vyšliapanej cesty minulosti a prísne sa
pridržiavať starých seminárskych tradícií“. Na druhej strane, na základe Synodálnych
ustanovení spišskej diecézy, cítil potrebu zreformovať a zmodernizovať spišský
seminár. Zaviedol napríklad hodinovú adoráciu pred Najsvätejšou Eucharistiou, a
to každú prvú nedeľu v mesiaci. Jozef Vojtiček sa stal počas toho, ako bol rektorom,
aj katedrálnym archidiakonom, a to v roku 1930. Krátko nato, 16. apríla 1931, v
Spišskej Kapitule rektor Vojtiček zomrel. Je pochovaný v Zákamennom.
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Ján Ferenčík
Ján
Ferenčík
bol
profesorom
Učiteľského
ústavu,
riaditeľom
Ústrednej katolíckej kancelárie v
Bratislave, špirituálom v kňazskom
seminári,
profesorom
teológie,
asesorom, moderátorom kňazského
adoračného spoločenstva, pápežským
prelátom. Narodil sa 1. novembra 1888
v Kežmarku, kde bol aj pokrstený.
Gymnázium absolvoval v Kežmarku a v
Rožňave. Tam 1. júla 1907 zmaturoval.
Po ukončení bohosloveckých štúdií
v seminári v Spišskej Kapitule bol
1. júna 1911 ordinovaný za kňaza.
Prvým kaplánskym miestom mu bola
Liptovská Lúžna, na krátky čas Lisková
a potom na päť rokov Ružomberok. V
septembri 1917 sa dostal do Levoče
ako kaplán, zároveň bol katechétom na
štátnej reálke a tiež na štátnej vyššej
dievčenskej škole. Počas pastoračnej
služby študoval kánonické právo v Budapešti, kde v roku 1918 získal doktorát.
V novembri 1919 bol vymenovaný za profesora rímskokatolíckeho Učiteľského
ústavu v Spišskej Kapitule, zároveň pôsobil v kňazskom seminári ako špirituál.
V roku 1926 nastúpil ako riaditeľ ústrednej katolíckej kancelárie v Bratislave
a zároveň pôsobil ako špirituál vo Svoradove. V októbri 1929 bol menovaný
za pápežského komorníka a v apríli 1931 za rektora a profesora Vysokej školy
bohosloveckej v Spišskej Kapitule, kde prednášal cirkevné dejiny a cirkevné právo
do novembra 1938. Jozef Špirko o ňom píše, že poznatky a skúsenosti získané
počas jeho bratislavského účinkovania mohol zužitkovať pri základnej reorganizácii
spišského seminára prevedenej za jeho rektorstva. Po smrti Andreja Hlinku bol
Ján Ferenčík zvolený obecným zastupiteľstvom mesta za ružomberského farára.
Slávnostne inštalovaný bol 13. novembra 1938. Výrazne sa angažoval aj politicky,
či už v meste Ružomberok, ale bol aj poslancom snemu Slovenskej republiky.
Toto všetko bolo záťažou pre jeho kultúrnu a edičnú činnosť. Ján Ferenčík sa
stal obeťou vykonštruovaného súdneho procesu a v roku 1946 bol odsúdený na
dlhoročné väzenie. Počas výkonu trestu zomrel vo väznici v Leopoldove v roku
1950. Pochovaný je vo svojom rodisku v Kežmarku.
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Ferko Skyčák
Ferko Skyčák bol európsky rozhľadený
vzdelanec, filozof, publicista, skvelý
pedagóg, teológ. Bol naozaj výnimočnou
osobnosťou svojej doby i spišskej diecézy.
Narodil sa 17. februára 1899 v oravskej
dedinke Klin. Jeho otec František Skyčák
bol podnikateľ a ľudácky politik. Pre svoje
mimoriadne nadanie začal Ferko Skyčák
popri svojom bratovi chodiť do školy ako
štyri a pol ročný. Napriek tomu, že mal
silné národovecké rodinné zázemie, prvé
štúdiá absolvoval v maďarských školách.
Postupne navštevoval gymnázium v
Jozsefvárosi, neskôr prestúpil do malého
seminára v Rožňave a gymnaziálne
štúdiá dokončil v roku 1914 v Námestove
ako 15-ročný. Po jednoročnom štúdiu
bohoslovia v Spišskej Kapitule pokračoval
na univerzite v Pešti a v júni 1921 ukončil
teologické štúdiá na Karlovej univerzite
v Prahe. Počas pobytu v Prahe sa stal
spoluzakladateľom spolku slovenských katolíckych akademikov Považan. Za kňaza
Spišskej diecézy bol vysvätený v júli 1921. Jeho prvá kaplánka bola v Zázrivej,
odkiaľ ho ale spišský biskup Ján Vojtaššák už v roku 1922 povolal do kňazského
seminára prednášať kresťanskú filozofiu, kde zároveň pôsobil do roku 1927 ako
prefekt seminára a od roku 1930 do roku 1938 ako vicerektor. „Po odchode rektora
Jána Ferenčíka za ružomberského farára roku 1938 rektorom sa stal František
Skyčák.“ Pod jeho vedením, ako píše Jozef Špirko, sa rozbehnutý seminár snažíl
ďalej pokračovať v zdravých seminárskych tradíciách, pestovať zbožnosť, kultúrnu
šírku a charakternosť budúcich kňazov. Pekné spomienky zo svojich seminárskych
štúdii na Ferka Skyčáka má profesor Ladislav Hanus. Píše, že stretnutie s ním
malo rozhodujúci význam pre jeho život. Ferko Skyčák nebol len predstavený,
ktorý iba prejde chodbou, alebo sa náhle zjaví v múzeu, dormitorke, či je všetko
v poriadku. On pomalými krokmi prechádzal pomedzi lavice. Bolo príjemné dívať
sa mu do tváre, počúvať jeho mäkký, delikátny hlas, ktorým vyslovoval múdrosť.
Seminaristov učil postoju úcty k myšlienkovým hodnotám, skromnosti a opatrnosti
v posudzovaní, opatrnosti z lásky k pravde. Počúvali ho dychtivo, vypadli z miesta a
času. Profesor Hanus hodnotí, že „filozofia si nemohla nájsť lepšieho interpretátora.
Hľa, tu sa začala formovať moderná kňazská generácia.“ Pre spišských klerikov
bol zároveň duchovným priateľom a pomocníkom. Rád ich vítal vo svojej izbe,
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na čo sa museli odhodlávať s chvejúcim srdcom, nakoľko v tých časoch sa cirkev
budovala na dištancoch, na úcte k autorite. Ferko Skyčák si našiel pre každého
čas, tým, že si ho usadil do hlbokého fotela a priateľsky ho oslovil. „S takýmto
záujmom o moju osôbku ma ešte neoslovil nik“, dodáva Ladislav Hanus, vtedajší
bohoslovec. František Skyčák bol vo funkcii rektora od roku 1938 až do konca
života. Za jeho vedenia nastal zjavný rozkvet tejto inštitúcie. V roku 1940 dosiahol
hodnosť pápežského komorníka, monsignora. Prispieval do viacerých novín a
časopisov, prekladal filozofickú a teologickú literatúru z nemčiny. Na základe
filozofie a teológie Tomáša Akvinského sa staval proti najväčším bludom novoveku
– socializmu a liberalizmu. V období rokov 1935-1945 žiaril medzi elitou slovenskej
kňazskej inteligencie. František Skyčák zomrel 5. januára 1945. Pochovaný je v
hrobke Katedrály sv. Martina – pod Kaplnkou Zápoľských.

Štefan Barnáš
Štefan Barnáš bol jedným z tých, čo
znášali utrpenie i ťažkosti komunistického
režimu. Jeho cesta bola vždy priama,
nikdy nespochybňoval, že jeho miesto je
pri oltári. Pôsobil tiež ako profesor
dogmatickej teológie, bol prefektom
v kňazskom seminári, diecéznym
cenzorom,
spišským
pomocným
biskupom, trpiteľ za vieru vo väzení.
Narodil sa 19. januára v roku 1900 v
Slovenskej Vsi. Štefan Barnáš pochádzal
z gazdovskej rodiny. V detstve bol veľmi
pracovitý, pretože ho k tomu viedli jeho
rodičia. Stredoškolské štúdiá absolvoval
v Podolínci, kde bol 4 roky, potom bol
v Rožňave, kde študoval jeden rok.
Tu ho zastihla 1. svetová vojna a ďalej
pokračoval v Košiciach, kde aj maturoval. Do spišského seminára nastúpil
ako 21-ročný a po prvom ročníku teológie ho biskup Ján Vojtaššák vyslal
študovať teológiu do Prahy, pretože bol veľmi nadaný, veď nie nadarmo
ho spolužiaci nazývali “Lexikón”. Na štúdiá do Prahy odišiel spolu s iným
bohoslovcom, Ferkom Skyčákom.
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Po absolvovaní teológie na Karlovej univerzite bol 14 mesiacov na
prezenčnej službe v československej armáde. Diakonskú vysviacku prijal
31. mája 1925 a kňazskú 29. júna v tom istom roku v Spišskej Kapitule od  
biskupa Jána Vojtaššáka. Jeho prvé pôsobisko bolo Námestovo, kde slúžil
ako kaplán. Vo farnosti Tri Revúce (dnešné Liptovské Revúce) slúžil od
roku 1927 do roku 1933 ako farský administrátor. V tom čase sa aj politicky
angažoval až do roku 1941. V roku 1931 sa stal doktorom teológie. Keď
bol v roku 1933 biskupom Vojtaššákom povolaný za profesora do Spišskej
Kapituly, jeho životným horizontom sa stal spišský seminár. V tej dobe mal
seminár dobrú povesť teologickej a kultúrnej kvality a Štefan Barnáš tejto
kvalite len prispel. Bol príkladný pre študentov a taktiež veľmi otvorený. Z
profesorov si najviac rozumel s Ladislavom Hanusom. V seminári vyučoval
dogmatickú teológiu, apologetiku, kresťanskú filozofiu, hebrejčinu a
biblickú archeológiu. Súčasne bol poverený funkciou prefekta Kňazského
seminára, ktorú zastával v rokoch 1933 až 1938. Okrem toho bol aj vo
funkcii prosynodálneho examinátora. V roku 1938 musel sa obliecť opäť
do vojenskej uniformy, kedy bola vyhlásená všeobecná mobilizácia. Po
nej sa stal vicerektorom, ktorým bol až do roku 1939. V roku 1945 ho
biskup Ján Vojtaššák menoval za rektora kňazského seminára, po Ferkovi
Skyčákovi, ktorý nečakane zomrel. Počas svojho rektorstva bol taktiež
diecéznym cenzorom v rokoch 1942 – 1946, od roku 1947 bol pápežským
komorníkom a taktiež bol aj riaditeľom Ústrednej charity na Slovensku. V
pozícii rektora kňazského seminára bol do roku 1950, kedy bol seminár
štátnou mocou násilne zatvorený. Štefan Barnáš bol kňaz veľmi zbožný
a taktiež kultúrne založený. Svojou publikačnou činnosťou bol vzorom aj
pre klerikov, avšak podľa Ladislava Hanusa nepatril medzi „píšuce typy“.
Napriek tomu jeho publikačná tvorba nebola malá. Bol redaktorom viacerých
časopisov a časopisu Svätá Rodina robil hlavného redaktora. Prispieval aj
do Katolíckych novín. Jeho najvýznamnejším dielom je Filozofia v modernej
protestantskej teológii, ktoré vydal na vlastné náklady. Koncom októbra
1949, keď už politickú situáciu v krajine mali pod kontrolou komunisti, Štefan
Barnáš dostal pozvánku na nunciatúru do Prahy, kde si prebral dekrét od
pápeža Pia XII. z 25. októbra 1949, ktorým ho menoval za pomocného
svätiaceho biskupa Spišskej diecézy. Menovanie Štefana Barnáša za
biskupa bol jediný svetlý bod tých čias. Štefan Barnáš bol tajne vysvätený v
seminárskej kaplnke za biskupa 5. novembra 1949 biskupom Vojtaššákom.
Spolusvätiteľom bol biskup Martin Kheberich. Vtedy však už všetci vedeli,
že biskup Štefan bol vysvätený pre väzenie. V roku 1950 na svätého Jána
bol štátnou mocou biskup Štefan Barnáš odvezený do koncentračného
tábora v Mučeníkoch pri Nitre. Odtiaľ bol v noci 25. februára prevezený
najprv do Nových Zámkov do vyšetrovacej väzby, potom do krajskej väznice
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v Bratislave, kde pobudol niekoľko týždňov. Vo väzniciach strávil celkovo
biskup Barnáš 10 rokov svojho života. Tak ako tým najhorším zločincom,
aj kňazom dávali vykonávať tie najťažšie práce a tresty. Radosť vo väzení
mu prinieslo to, keď sa mu podarilo hoci tajne niekomu udeliť sviatosť. Po
dlhoročnom väzení bol 9. mája 1960 Štefan Barnáš prepustený z väzenia,
no nebolo mu umožnené dožiť svoj život v rodnej obci, ale bol nútený ho
dožiť v Pezinku v domove pre dôchodcov. Tam aj 16. apríla 1964 zomrel a
pochovaný bol v Slovenskej Vsi.
Štefan Barnáš bol posledným rektorom spišského seminára do jeho
zrušenia v roku 1950.  

Jozef Jarab
Jozef Jarab bol rektorom Kňazského
seminára biskupa Jána Vojtaššáka od jeho
obnovenia v r. 1990 až do r. 2014. Zároveň
bol  moderátorom štúdia na Teologickom
inštitúte v Spišskom Podhradí, kde je aj
profesorom v odbore pastorálna teológia.
Taktiež je členom akreditačnej komisie.
Jozef Jarab sa narodil v Bijacovciach
23. februára v roku 1947. Po maturite,
ktorú absolvoval v roku 1965 na Strednej
všeobecno-vzdelávacej škole v Levoči,
bol prijatý na teologické štúdiá na
Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte
(CMBF) v Bratislave. Úspešne ich ukončil
v roku 1970 a 21. júna toho istého roku
prijal kňazské svätenie z rúk rožňavského
biskupa Dr. Róberta Pobožného. Stal sa
kňazom Spišskej diecézy. Jeho prvým
kaplánskym miestom sa na 3 roky stala
Levoča, potom to bola Spišská Nová Ves.
Tajomník Biskupského úradu v Spišskom
Podhradí bol od roku 1975 do júla 1980,
kedy musel túto funkciu opustiť a bol mu
odobratý štátny súhlas pre jeho agilnosť  
v pastoračnej činnosti. Proti tomuto
rozhodnutiu sa postavili kňazi biskupstva na čele s jeho ordinárom Štefanom
Garajom, čím dosiahli, že od novembra toho istého roku mohol ďalej pôsobiť
ako kňaz. Ako správca pôsobil vo farnostiach Svit – Lučivná od 1. 10. 1980 a v
Spišskom Bystrom, kde pôsobil od 1. apríla 1984. Po páde komunistickej vlády
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v Československu v roku 1989 svitla nová nádej a Cirkev opäť dostala vytúženú
slobodu. Prvého februára v roku 1990 bol menovaný spišským diecéznym
biskupom Františkom Tondrom za rektora kňazského seminára a tiež za moderátora
Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí. Súčasne sa stal prednášateľom
pastorálnej teológie a homiletiky a taktiež vedúcim katedry pastorálnej teológie a
homiletiky. V roku 1992 bol menovaný pápežom Jánom Pavlom II. za kaplána Jeho
Svätosti. O tri roky neskôr v roku 1995 získal licenciát teológie a bol promovaný
za doktora posvätnej teológie. V roku 1996 dosiahol akademickú hodnosť docenta
teologických vied. V tom istom roku získal titul philosophiae doctor v Bratislave.
V septembri v roku 2001 sa stal garantom pre pastorálnu teológiu v programe
vzdelávania kňazov. Od 13. júna 2005 je akademickým profesorom. Rektor
Jozef Jarab pracuje v Akreditačnej komisii vysokých škôl a v mnohých ďalších
organizáciách. Akademický senát Katolíckej univerzity ho 9. mája 2014 zvolil za
povereného rektora Katolíckej univerzity.

Peter Majda
Peter Majda sa narodil v roku 1976.
Pochádza z Beňadova na Orave. Základné
teologické štúdia absolvoval v Kňazskom
seminári biskupa Jána Vojtaššáka v
Spišskej Kapitule. Za kňaza bol vysvätený
16. 6. 2001 spišským diecéznym biskupom
Mons. Františkom Tondrom. Do roku 2003
bol kaplánom v Levoči. Od roku 2003 bol
vicekancelárom a tajomníkom Biskupského
úradu v Spišskej Kapitule, zároveň členom
presbyterskej rady, od roku 2004 aj
hovorcom Biskupského úradu. V roku 2004
získal licenciát z pastorálnej teológie na KUL
v Lubline, v roku 2008 ThDr. a PhD. na TF v
Košiciach KU v Ružomberku. Od roku 2009
pôsobil ako kancelár a riaditeľ Biskupského
úradu v Spišskej Kapitule, zároveň bol
tajomník presbyterskej rady. Okrem toho bol
v minulosti aj členom komisie pre posvätné
rády a ministéria. Od 16. mája 2014 sa stal
v poradí 17 rektorom kňazského seminára v
Spišskej Kapitule.

Ján Mahút
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“Pri pohľade na vás som
napĺňaný veľkou nádejou”
Nového o. rektora Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Petra Majdu sme poprosili o rozhovor. Na množstvo našich otázok
nám s trpezlivosťou odpovedal takto:
Vyrastali ste na Orave...aké bolo vaše detstvo?
Moje detstvo bolo krásne, hoci bolo poznačené aj smutnými udalosťami. Je
nás šesť súrodencov, najstaršia je sestra, potom štyria bratia a ja som najmladší.
Môj starší brat Jaroslav je tiež kňazom a aktuálne pôsobí ako farár v Lokci. Naša
milovaná matka spolu s otcom museli najskôr chodiť za prácou po tzv. majeroch,
aby zarobili nejaké peniaze na živobytie. Keď sa vrátili do Beňadova, potom som sa
narodil ja, ako ich posledné dieťa. Keďže otec bol ťažko chorý, šesť rokov po mojom
narodení zomrel. Ale ostali mi niektoré spomienky na neho, ktoré si uchovávam
ako scény z toho najkrajšieho a najvzácnejšieho filmu. Potom všetky rodičovské
starosti prešli na mamu. Je to jednoduchá, pracovitá žena so silnou vierou, veľkou
odvahou a zodpovednosťou. Našu výchovu zvládla vynikajúco. Robila všetko pre
to, aby to, čo si ona ako dieťa nemohla dovoliť, hoci to potrebovala, nám nechýbalo.
S mojim detstvom a dospievaním sa spája aj práca na poli. Vtedy sa robili všetky
práce ručne. Niektoré domáce povinnosti sme mali podelené a to nás vychovávalo
k pracovitosti a zodpovednosti. Bolo to krásne obdobie môjho života. Ďakujem
Pánu Bohu za rodinu a prostredie, v ktorom som vyrastal.

Aká bola vaša cesta hľadania povolania?
Ja som bol asi také omilostené dieťa, že som dlho hľadať nemusel. Môžem
povedať, že skôr si povolanie našlo mňa. Moje kňazské povolanie má korene v
detstve, v období prvého svätého prijímania, vyrastalo v miništrantskej službe pri
oltári a dozrelo v období birmovky, keď som mal 13-14 rokov. Vtedy som si bol istý,
že chcem byť kňazom. Potom sa už všetko podriaďovalo tomuto cieľu.

Ktorí kňazi boli vašimi vzormi a prečo?
Veľmi významným vzorom v detstve bol pre mňa pán farár Pavol Mikula,
ktorý ma pokrstil, priviedol k prvému svätému prijímaniu aj k birmovke. Vďaka nemu
som sa nemusel veľa učiť v kňazskom seminári z liturgickej praxe, vysluhovania
sviatostí, či liturgických obradov. Predstavil som si, ako to robil on a presne tak
to bolo aj v knihách aj v skriptách. Dokonca aj niektoré modlitby si pamätám,
ktoré on používal spamäti. Spomínam na neho s láskou a cítim, že ma tak akosi
duchovne sprevádza. Bola to vzácna osobnosť. Potom mi boli príkladom aj iní
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kňazi, spomeniem len vdp. V. Gašaja, saleziána J. Sobotu, vdp. M. Pitoniaka, či
Mons. J. Dudu. Každý z nich vynikal v niečom inom. Ako mladý kaplán som sa veľa
naučil od Mons. F. Dlugoša. Veľa inšpirácie a duchovnej podpory som čerpal aj od
mojich dvoch bratrancov kňazov P. Majdu a M. Majdu, ktorí boli také prvé zorničky
kňazského povolania v našej rodine. A stále mi je veľkým vzorom statočného
kňazského a pastoračného života môj starší brat Jaroslav. Na tomto mieste chcem
spomenúť aj milovaného otca biskupa Františka Tondru, pri ktorom som bol deväť
rokov. Jeho príklad skromnosti, pracovitosti a obetavosti, jednoduchosti a pokory je
pre mňa stálou inšpiráciou.

Do seminára ste vstúpili v roku 1995, ešte v období veľkého
rozkvetu a plného seminára, bolo vás okolo 350. V čom to malo
výhody a naopak nevýhody?
Boli to pekné roky.
Kňazský seminár naozaj
bol vtedy v období veľkého
rozkvetu.
Obdivujem
tých ľudí, ktorí stáli
vtedy na čele kňazského
seminára, ako to všetko
zvládali. Veľmi si cením
obetavosť, ale i štedrosť
otca
biskupa
Štefana
Sečku, ktorý bol vtedy
vicerektorom,
rovnako
si vážim službu rektora
kňazského
seminára,
môjho
predchodcu
Mons. Jozefa Jaraba,
vicerektorov, prefektov, či
špirituálov. Snažili sa nám
vytvoriť skutočný druhý domov. Niekedy sa nám aj niečo nepáčilo, ale v seminári
bol poriadok. Nevýhody boli napríklad také, že sme jedávali na dve zmeny. Jedna
polovica jedla, druhá sa modlila a potom čakala na chodbe na vystriedanie. Služba
v kuchyni sa musela naozaj obracať. Boli spoločné sprchy, umývarky, bývali
sme v prvom ročníku 8 na izbe. Predstavení mali naozaj čo robiť, aby s každým
urobili kolokviá, aby nás bližšie spoznali. Výhody väčšieho počtu seminaristov
však požívame dodnes. V Košickej arcidiecéze a v Rožňavskej diecéze máme
veľa známych kňazov. A musím povedať, že tie mnohé obmedzenia nás zároveň
vychovávali ku skromnosti, aby sme nemali veľké nároky, čo je v živote kňaza
veľmi dôležité.

V tomto čase si budete pripomínať 13. výročie vašej kňazskej
vysviacky. Čo si na kňazstve najviac ceníte?
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Kňazstvo je nezaslúžený Boží dar. Obdivujem dobrotivého Boha, že dal
taký veľký dar do rúk krehkého človeka. Kňaz má, okrem iného, moc premieňať
chlieb a víno na Telo a Krv Ježiša Krista. Je to prejav obrovskej dôvery a lásky
Boha. A potom tie prejavy milosti, a neraz i veľké obrátenia, ktoré sa dejú pri
vysluhovaní sviatosti zmierenia, sú priam zázračné. Pri takých situáciách si tak
hlboko uvedomujem hodnotu tohto daru. Rovnako je tomu pri vysluhovaní viatika. V
takých situáciách kňaz nemôže byť colníkom, ale asistentom a sprostredkovateľom
Božej milosti. Toto je pre mňa vždy povzbudením do kňazského života, ale i
záväzkom vytrvať v dobrom až dokonca v službe Božiemu ľudu.

Aké boli Vaše pocity keď ste sa dozvedeli, že máte byť
rektorom seminára?
Bol som tým zaskočený. Otec biskup bol vždy ku mne otvorený a ja k
nemu. Cítil som od neho lásku, priazeň, podporu, ale že má ku mne až takú dôveru,
to som nečakal. Najskôr som sa pýtal pred Bohom, prečo práve ja? Však sú tu aj
iní talentovaní a veľmi schopní kňazi. Postupne však pocit zodpovednosti prerástol
vo mne nad vlastnými predstavami, a tak som súhlasil.

V roku 1920 prišiel za rektora seminára z pozície riaditeľa
biskupského úradu Ján Vojtaššák. Dnes sa história opakuje. V čom
Vám môžu byť na osoh skúsenosti z diecéznej kúrie?
Boží sluha, biskup Ján Vojtaššák mal medzi ustanoveniami aj také, ktoré
narážalo práve na túto oblasť: Kňaz, ktorý odslúžil dva roky v diecéznej kúrii,
nemusel potom robiť žiadne ďalšie skúšky, ktoré sa inak vyžadovali pre úrad
farára. Skúsenosti v diecéznej kúrii sú iste veľmi cenné, ale aj skúsenosti kňazov
v pastorácii sú rovnako dôležité. Vážim si každého zodpovedného pastoračného
kňaza. Nie je však pravdou,
ako nám to niekedy niektorí
dajú pocítiť, že kňaz na
kúrii nevie o čom je realita
pastorácie. Na biskupskom
úrade sa riešia odpovede
na rôzne životné situácie
veriacich, preto je potrebné
stále siahať po Kódexe
kánonického práva a jeho
komentároch, cirkevných
dokumentoch, inštrukciách,
partikulárnych predpisoch,
či rubrikách. Je potrebné
stále sa vzdelávať a na
biskupskom úrade je k
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tomu každý kňaz nútený samotnými situáciami. Verím, že tieto skúsenosti budú
na osoh všetkým bohoslovcom, ktorých tak predstavení, ako aj učitelia a profesori
budeme formovať, aby boli dobrí a zodpovední pastorační kňazi.

Aký je Váš vzťah k biskupovi Vojtaššákovi, ktorého meno nesie aj
náš seminár?
O Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi som prvý krát počul v
detstve od nášho pána farára vdp. Pavla Mikulu, ktorého biskup Vojtaššák vysvätil
a neskôr s ním zdieľal aj osud nespravodlivo odsúdených a väznených. Hovoril o
ňom s veľkým dojatím. Takým prvým mojím veľkým stretnutím s „vojtaššákovským
duchom“ bolo slávenie 25. výročia od jeho smrti v auguste 1990 v Zákamennom.
Bolo to vonku, na ihrisku a bolo tam množstvo veriacich, predovšetkým mladých.
Vtedy tam mal veľmi ohnivú homíliu Mons. Viktor Trstenský. Odvtedy som sa
začal čoraz viac zaujímať o biskupa Vojtaššáka. Občas som zašiel aj na bicykli
s miništrantmi pomodliť sa na jeho hrob v nedeľu poobede, pretože Zákamenné
je blízko Beňadova. Môj vzťah k nemu takto rástol. Biskup Vojtaššák žil vo veľmi
ťažkých totalitných režimoch, v ktorých ako kňaz a biskup obstál. Mnohí zlyhali, ale
on nie. On ostal verný. Obdivujem vnútornú silu a húževnatosť  tejto osobnosti i
všetkých, ktorí v tých časoch trpeli pre vieru.

Ste v poradí sedemnásty rektor nášho seminára, zároveň ste druhý
najmladší v histórií. Beriete to ako výhodu, že ste bohoslovcom
vekovo bližšie?
Áno, v histórii rektorov nášho kňazského seminára to bol Pavol Richnavský,
ktorý sa stal rektorom 36 ročný v roku 1872 a túto úlohu vykonával 15 rokov. Potom
ešte po dvojročnej pauze bol rektorom druhý krát na päť rokov. Či je to výhoda,
ťažko povedať. Ja si myslím, že rovnako dobre môže túto úlohu vykonávať mladší
i starší kňaz. Záleží od charakteru a od dobrej vôle bohoslovcov.

Pri spomienkach na seminár ste pred dvoma rokmi v Brázde písali,
ako ste oceňovali, že spolu so seminaristami na brigádach neraz
pracovali aj predstavení. Aký by mal byť vzťah medzi predstavenými
a seminaristami?
Mal by to byť vzťah dôvery pri vzájomnom rešpekte úloh, poslania a
povinností. Taký vzťah sa nedá kúpiť, ani nepríde sám s vymenovaním do nejakej
služby, či úradu. Taký vzťah sa buduje niekedy dlhodobo. Spoločná modlitba,
spoločne strávené chvíle, či už pri práci na brigáde alebo pri nejakej pastoračnej
aktivite ponúka spôsob, ako taký vzťah nadobudnúť, ako sa lepšie navzájom
spoznať a jeden druhého si viac vážiť. Je to podobné ako v rodine. Jeden druhého
má dobre poznať a jeden druhého má aj správne usmerniť, pričom hlavné slovo
majú rodičia. Ak rodič dieťa upozorňuje a usmerňuje, tak to len preto, že ho miluje.
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Pred pár dňami ste slávili prvú svätú omšu ako nový rektor
seminára pre bohoslovcov. Aké boli vaše pocity pri pohľade na
tváre vyše päťdesiatky mladých mužov, ktorých ste sa odhodlali
viesť na ceste ku kňazstvu?
Pri pohľade na vaše tváre cítim veľkú zodpovednosť, pretože rozlišovať
znaky povolania nie je jednoduché, je to veľká zodpovednosť pred Bohom i pred
Cirkvou. Treba si však uvedomiť, že nikto nemá právo na kňazstvo, že musí byť
vysvätený. Ak nastanú pochybnosti zo strany predstavených o súcosti kandidáta,
treba mu to čím skôr oznámiť. Tu treba mať na zreteli aj dobro Cirkvi a užitočnosť
pre Cirkev. Pri pohľade na vás som však zároveň napĺňaný aj veľkou nádejou.
Vaša prítomnosť v kňazskom seminári je aj prejavom viery veriaceho Božieho ľudu.
Za vašim povolaním treba vidieť množstvo obiet, modlitieb obyčajných veriacich a
zároveň orodovanie tých, ktorí nás už predišli do večnosti. Na ceste ku kňazstvu
vás vedie Kristus, on vás povolal, on vám dal dar povolania. Ja vás na tejto ceste
chcem skôr sprevádzať; spolu s predstavenými overovať pravosť tohto povolania,
stáť pri vás, podporovať vás, povzbudzovať a usmerňovať. Takto chcem sprevádzať
všetkých a každého zvlášť.

Čo je najdôležitejšie v tejto dobe pre kňazskú formáciu? Akých
kňazov by ste chceli posielať po šiestich rokoch formácie do
diecézy?
Bol by som rád, keby sa nám podarilo do diecézy posielať vzdelaných a
pastoračných kňazov, upevnených v povolaní, verných Kristovi a jeho Cirkvi, ktorí
denne v modlitbe hľadajú a nachádzajú východiská. Vy sa v kňazskom seminári
pripravujete pre pastoráciu. Tam vonku, vo farnostiach vás čaká množstvo mladých
i starších ľudí, ktorí potrebujú vašu duchovnú pomoc v spletitých životných
situáciách. Ak niekto má vlohy študovať ďalej rôzne odbory, to je len dobré. Ale
z kňazského seminára musia vychádzať kňazi pripravení predovšetkým do
praktického pastoračného života.

Počas svojich štúdií ste sa špecializovali na masmediálnu
komunikáciu. Čo z tejto oblasti by si mali budúci kňazi osvojiť?
Média je potrebné vnímať ako Božie dary. Toto by si budúci kňazi mali osvojiť.
Netreba sa báť tejto výzvy, ale treba ich používať zodpovedne. Budúci kňazi by sa
mali naučiť zmysluplne komunikovať, viesť interpersonálny dialóg. Svet mediálnej
komunikácie je príležitosťou k dobru, ale i nebezpečenstvom. Nebezpečenstvo
spočíva v neschopnosti osobne komunikovať. Človek sa pod týmto vplyvom môže
uzatvárať do seba, stáva sa z neho samotár a čudák. Toto je nebezpečenstvo pre
kňaza - nedostatok komunikácie. Východiskom je budovanie spoločenstva, aj toho
kňazského. Kde je živé kňazské spoločenstvo, tam sa strácajú krízy. Masmédiá
treba správne využiť aj pre budovanie farského spoločenstva. Je mnoho spôsobov,
ako to robiť. Potom ešte treba povedať, že vo svete médií sú nebezpečenstvom
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aj rôzne prvky a techniky manipulácie, na ktoré si treba dávať pozor, preto vyšla v
tejto oblasti aj inštrukcia od otcov biskupov. Kňaz kontaktovaný masmédiami by sa
však mal usilovať o dobrý obraz Cirkvi.

Môžete nám prezradiť, čo bude vašim prvým zásadným
rozhodnutím ako rektora?
Nerobím zásadné rozhodnutia, pokiaľ ich nemám konzultované s
viacerými kompetentnými osobami. Aj pri preberaní úradu a služby rektora som
parafrázoval slová Pána Ježiša, keď som povedal s rešpektom, že iní pracovali,
iní sa namáhali a ja vstupujem do tejto ich práce. Najskôr chcem v tejto službe
spoznať všetky súvislosti, ktoré viedli predstavených k nejakým rozhodnutiam a
zásadám. Nevylučujem však, že časom nejaké zmeny prídu.

V nasledujúcom roku seminár oslávi 200 rokov od svojho vzniku.
Ako vidíte budúcnosť seminára? Nemôže ho ohroziť všeobecný
úbytok kňazských povolaní?
Boh v každej dobe povoláva do
svojej služby, ale nie každý je vnímavý na
jeho hlas. Úbytok povolaní je výsledkom
hedonizmu, konzumného spôsobu života
spoločnosti a neochoty obetovať sa. Mladí
ľudia pod týmto vplyvom sú na Božie
volanie akoby hluchí. Toto prekonávať a
meniť mienku ľudí je úloha pre každého
z nás. Príkladom v tejto oblasti je nám aj
súčasný Svätý Otec František, ktorý mi
v mnohom pripomína nášho nebohého
biskupa Františka. Ten vždy hovorieval,
že prvým a hlavným protagonistom
vzniku a rastu kňazských povolaní je kňaz
vo farnosti. Ten vzbudzuje povolania predovšetkým svedectvom svojho života,
svedectvom jednoduchosti, nenáročnosti, pokory, pracovitosti a zbožnosti. Boh
prostredníctvom takýchto kňazov vždy daruje nové povolania pre nové generácie.
Takýto štýl života vždy bude oslovovať a priťahovať mladé duše, aby veľkodušne
odpovedali Bohu na jeho volanie. Ak budú zo seminára vychádzať takí kňazi, potom
mám opodstatnenú nádej, že budeme mať dostatok povolaní.

Čo si myslíte, že od Vás očakávajú bohoslovci a čo Vy očakávate
od bohoslovcov?
Neviem, čo očakávajú odo mňa bohoslovci, to by snáď odhalila nejaká
anketa. Ja od nich očakávam, že sa budú pripravovať na svoje budúce povolanie
zodpovedne, tak v procese vzdelávacom, ako aj v procese formačnom. Očakávam
tiež, že budú zachovávať disciplínu stanovenú seminárnym poriadkom a že spolu
vytvoríme spoločenstvo úprimnej zbožnosti, vzájomnej dôvery, otvorenosti a
zmysluplnej komunikácie.
redakcia Brázdy
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Nakohosanesmiezabudnúť
Keď si v tomto čísle spomíname na rektorov
spišského seminára, nesmieme pri tom zabudnúť na
jednu postavu, ktorá síce nebola rektorom, ale spája
sa s osudom seminára na Spišskej Kapitule viac
ako ktokoľvek iný. Ide o Ladislava Hanusa, ktorého
dvadsiate výročie smrti si pripomíname práve tohto
roku.
Ladislav Hanus bol nie len svedkom
minulého storočia, ako sa sám označil, ale aj
svedkom dejín spišského seminára v dvadsiatom
storočí a jednou z jeho najväčších osobností.
Významných osobnosti „Spišského Siona“ bolo
veľa, ale on bol jediný, ktorému sa dostalo tej milosti,
že niesol tradíciu Vojtaššákovho seminára cez
štyridsať ročné komunistické „babylonské“ zajatie a
ako jediný z veľkej skyčákovskej generácie sa na
„Spišský Sion“ aj vrátil.
Bol posledný, kto stál na čele seminára, po
tom čo v máji 1950 bol internovaný rektor – biskup
Štefan Barnáš. Bol posledný, kto 20. júna 1950 vyprevadil bohoslovcov „do úplnej
tmy, do neznáma, do rúk Božích.“ Počas obrovskej búrky, ktorá sa vtedy strhla
povedal posledné slová: „Lúčime sa na neurčito. Nech vám Pán Boh pomáha,
aby ste obstáli na tomto mieste. Kedy sa ešte uvidíme, čo bude ďalej, to teraz
my ľudsky povedať nemôžeme.“ On ostal v seminári sám až do úplného konca.
22 augusta 1950 posledný krát pokľakol k modlitbe v seminárskej kaplnke, ktorá
sa už za pár dní mala stať divadelnou sieňou. V najväčšom žiali, pri rozlúčke so
seminárom sa obrátil na Pannu Máriu s piesňou „Neopúšťaj nás...“
Modlitba profesora Hanusa bola vyslyšaná. Matka neopustila svoje deti.
Po štyridsiatich rokoch, v januári 1990 sa Ladislav Hanus, už ako starec, po
mnohoročnom väzení a vyhnanstve vracia ako prvý a vstúpi na miesto, ktoré bolo
pre mnohé generácie také vzácne. Pokľakne do snehu, ešte medzi strážiacich
vojakov a pobozká prah dverí za modlitby žalmu: „Na brehu babylonských riek tam
sme sedávali a plakali, keď sme si spomínali na Sion“. Za ním v tej chvíli stojí jeho
žiak – Jozef Jarab, ktorý bude nasledujúcich 24 rokov odovzdávať seminaristom to,
čo sa naučil pri jeho nohách. Na potvrdenie kontinuity mu profesor Hanus odovzdá
plášť a biret – insígnie rektorov spišského seminára, ktoré dal v roku 1922 vyhotoviť
biskup Ján Vojtaššák a ktoré štyridsať rokov čakali na svojho zákonného majiteľa.
Vďaka profesorovi Hanusovi žije tradícia spišského Siona aj dnes. Jeho
slová, jeho spomienky, jeho dôraz na „chápanie súvislosti“ prešli cez osobu rektora
Jozefa Jaraba až k dnešnej generácií bohoslovcov. V týchto dňoch, keď odchádza
z úlohy rektora seminára, odchádza s ním tak trochu aj Ladislav Hanus. Splnili
svoju úlohu. Obaja ako svedkovia storočia tu zanechali dedičstvo, z ktorého budú
môcť žiť ďalšie generácie „Spišského Siona“.      
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Noví robotníci
v Pánovej vinici
14. júna 2014   diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka vysvätil
6 diakonov na kňazov pre službu veriacim v našej diecéze. Na konci
ich 6 ročnej seminárskej formácie sme sa ich opýtali niekoľko otázok.
1. Mohol by si sa podeliť s tým, za čo si najviac vďačný počas
formácie v seminári?
2. Kňaz by mal byť svedkom Krista vo svete. Kto a v čom bol pre
teba tým svedkom a vzorom na ceste povolania?
3. Kňaz je mužom modlitby. Ktorá modlitba ti zvlášť prirástla k
srdcu a prečo?
4. Čo by podľa teba malo byť charakteristickou
črtou Kristovho kňaza?

Andrej Adamčák
1. Za ľudí, ktorých som tu stretol.
2. Teraz už sv. Ján XXIII.
4. Aby sme nezabúdali na to, že kňaz je Kristov služobník.

Matúš Bašista
1. Najväčšia vďaka patrí za čas
strávený pri modlitbe a adorácii pri
eucharistickom Ježišovi.
2. Určite to boli kňazi, ktorí svoje povolanie prežívali v
bezprostrednej Božej blízkosti, naplno, 24 hodín denne, 7 dní
v týždni.
3. Myslím, že ruženec ako osobné stretnutie s našou nebeskou
Matkou.
4. Byť blízky Bohu i ľuďom.
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František Janečko
1. Za dôveru predstavených a priateľstvo spolubratov.
Za dobrých profesorov. A tiež za podporu zo strany
rodiny, farnosti a pána dekana.
2. Mal som to šťastie poznať na svojej ceste povolania
viacero vzácnych kňazských osobností, a bolo by ich
tu ťažké spomenúť všetky, preto spomeniem za všetky
iba nášho pána dekana: bol a je pre mňa vzorom
statočného kňazského života, pevného - chlapského
- charakteru, triezveho zmýšľania, jasného úsudku,
veľkej ľudskosti a vzácnej životnej múdrosti; dokáže
sa na svet pozerať veľmi reálne, no napriek tomu
neprestáva byť mužom plným nádeje a ťažkosti
prekonávajúceho optimizmu; vie citlivo odľahčiť aj veľmi
ťažké životné situácie, je empatický, spoločenský a má
výnimočný dar prijatia (=poskytnúť ľuďom prijatie); je mi
vzorom aj v pracovitosti, húževnatosti, vernosti svojim
povinnostiam, schopnosti nepoddávať sa a veľmi cennej schopnosti v pravý čas sa
“stiahnuť” a nechať vyniknúť niekoho iného; má veľký zmysel pre humor no aj pre
obetu; veľmi hlboko chápe veci Božie, pričom však nestráca úprimné pochopenie
pre veci ľudské.
Špirituálna teológia hovorí, že charizmou diecézneho kňaza je pastoračná
láska; príklad pána dekana ma to učí.
3. Modlitba “Pod tvoju ochranu”. Ide o najstaršiu mariánsku modlitbu, pochádzajúcu
z tretieho storočia, ktorá tak v sebe nesie hlboké duchovné posolstvo a dedičstvo
všetkých tých generácií, ktoré sa ju s úctou modlili. Navyše - je
veľmi krátka, a vyjadruje bezhraničnú dôveru a odovzdanosť
voči Panne Márii, ktorá nás vedie k Ježišovi.
4. Pravá ľudskosť a hlboká duchovnosť

Peter Križian
1. Za čo som najviac vďačný počas formácie v seminári?
Myslím, že za seminárske spoločenstvo. Aj keď sa to počas
tých rokov tak nezdalo, ale dnes, pri pohľade späť vidím, že
spolužitie tak pestrej palety najrôznejších pováh ľudí má svoj
význam. Aj keď niekedy je to veľmi náročné, a veľakrát človek
možno aj zlyhá, no práve to ho môže naučiť skutočne žiť. Učiť
sa prijímať navzájom takí, akí sme, vzájomne sa okresávať
a dozrievať. Rôzne nedorozumenia či konflikty, ak sa k nim
správne postavíme, môžu nás postupne budovať a formovať

24

Diakoni
z nás statočných ľudí a zrelých kresťanov.  Takže ja som najviac vďačný za pestré
seminárske spoločenstvo.
2. Príkladom a vzorom na mojej ceste povolania bolo určite viac ľudí, no myslím,
že najväčší podiel na prebudení povolania vo mne mal náš bývalý pán farár Garaj.
On mi ukázal krásu kňazského povolania vo všetkých rozmeroch. Myslím, že veľa
„ťahov“ ktoré som sa naučil od neho budem používať aj sám vo svojom kňazskom
živote.
3. Veľa modlitieb mi prirástlo k srdcu, no najradšej a veľmi často sa obraciam
na Máriu v modlitbe Pod tvoju ochranu. Už viac krát som pocítil ochranu jej
materinského plášťa, keď som to veľmi potreboval. Cez tú modlitbu cítim, ako ma
Mária veľmi miluje. Je to modlitba krátka, no veľmi mocná.
4. Charakteristickou črtou Kristovho kňaza by celkom určite mal byť hlboký
duchovný život, teda osobný vzťah s Ježišom. Ak mu toto bude chýbať, nikdy
nebude dobrým kňazom, môže byť dobrým zabávačom, alebo organizátorom, či
stavebným inžinierom, no nie kňazom. Ak naopak priľne k Ježišovi, a všetko bude
robiť spoločne s Ním v úzkom spojení,  vtedy môže byť skutočne dobrým Kristovým
kňazom. A na tomto vzťahu môže potom stavať aj ostatné svoje pastoračné činnosti.
Veľmi sa modlím, aby sme aj my dokázali byť takými kňazmi.

Tomáš Lieskovský
1. Určite   som Pánu Bohu vďačný za mnoho vecí.
Jednou z nich je i to bratské spoločenstvo, ktoré sme v
seminári vytvárali.  
2. Myslím si, že kňaz potrebuje vidieť svedectvo viery a
modlitby tých ľudí, ktorým slúži. V tomto zmysle vnímam
vo svojom živote viac vzorov.  
3. Azda najviac mi prirástli k srdcu takzvané fatimské
soboty. Spoločne s pútnikmi z okolitých farností sme
chodievali v prvé soboty do Levoče, kde sme sa
opätovne vkladali pod ochranu a mocný príhovor Panny
Márie.

má byť verným až do smrti.

4. Ježiš zveril dar kňazského povolania tomu, komu sám
chcel. Obdarovaný má byť verným a dobrým sluhom,...
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Michal Pavol
1. Najviac som vďačný za duchovnú formáciu, za priestor
modlitby, duchovných obnov, rozjímania a adorácie.
Osobitnú vďaku pociťujem voči môjmu spovedníkovi.
2. Myslím si, že vo väčšine prípadov je tým svedkom a
vzorom na ceste povolania kňaz. Ja som presvedčený,
že k môjmu povolaniu ma priviedli moji drahí rodičia.
Ich zásluhou som sa rozhodol ísť do seminára. V prvom
rade to boli oni, ktorí ma s láskou viedli na mojej ceste
ku kňazstvu. Po Pánu Bohu som spomedzi všetkých ľudí
práve im najviac vďačný za to, že sa podľa Božej vôle
onedlho stanem Kristovým kňazom.
3. Moja najobľúbenejšia modlitba je táto: „Ó, KRV A VODA,
KTORÁ SI AKO PRAMEŇ MILOSRDENSTVA VYTRYSKLA
PRE NÁS Z JEŽIŠOVHO SRDCA - dôverujem v Teba.“
Túto modlitbu som si mimoriadnym spôsobom obľúbil
preto, lebo Pán Ježiš v jednom zo svojich zjavení svätej
sestre Faustíne vyslovil prisľúb, že ak sa duša s dôverou
pomodlí spomínanú modlitbu, udelí jej potrebné milosti.
4. Najdôležitejšou črtou kňaza by podľa môjho názoru malo byť autentické svedectvo
o Kristovi. Myslím si, že ľudia vonku vedia rýchlo vycítiť, či dotyčný kňaz len káže o
Pánu Bohu, alebo či podľa toho, čo káže, aj žije. Ľudia nebudú veriť našim kázňam,
keď nás nebudú vidieť podľa nich aj žiť.       
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Rožňavská diecéza

ZRIADENIE DIECÉZY ROŽŇAVA
1. časť
1. Situácia pred zriadením Rožňavskej diecézy
Dobré vedenie veriacich si vyžaduje vskutku jasnú normu pre vymedzenie
jurisdikčnej oblasti jednotlivých pastierov, preto sa Cirkev pri svojom členení od
počiatku riadila týmto pravidlom. Zavedenie diecéz umožňuje hlavne jej lepšiu
správu. Pri zakladaní diecézy ide spravidla o dve rozličné veci, ktoré sú však
vzájomne prepojené. Prvá vec je samo založenie a druhá je menovanie biskupa
pre novozriadenú diecézu.
V krajinách Svätoštefanskej koruny jestvoval už dávno pred Máriou
Teréziou až po 1. svetovú vojnu zvláštny spôsob udeľovania prebiend biskupských
stolcov, ktorý sa mal použiť aj pri zriadení troch diecéz. Tento zvyk sa nazýval
„najvyššie kráľovské patronátne právo“ a má pôvod v tom, že kráľ sv. Štefan po
obrátení Maďarov na kresťanskú vieru zriadil desať nových diecéz a ustanovil
so súhlasom Svätej stolice Ostrihomskú arcidiecézu za metropolu a učiteľku
ostatných diecéz. Lenže ďalšia legenda, vymyslená kráľom Kolomanom a
napísaná biskupom Hartwichom, hovorí o tom, že kráľ Štefan poslal k pápežovi
delegáciu na čele s Astrikom, aby si vyprosil požehnanie, lebo pápež chcel za kráľa
menovať iného kandidáta a nie Štefana. Avšak pápež Silvester II. bol údajne vo sne
Bohom napomenutý, aby korunoval sv. Štefana, a tak nielenže mu udelil korunu
panovníka, ale mu dokonca dal aj právomoc, aby bol pred ním nosený apoštolský
kríž a splnomocnenie, aby mohol spravovať cirkevné záležitosti. A toto rozhodnutie
pápeža Silvestra II. bolo spečatené údajnou Silvestrovskou bulou, ktorá je však
podľa niektorých historikov falzifikátom.   
Ostrihomské arcibiskupstvo   hralo významnú úlohu nielen v dejinách
Uhorského kráľovstva ale aj v dejinách Európy. Zriadenie troch diecéz - Rožňavskej,
Spišskej a Banskobystrickej - by sme nemali chápať ako číro byrokratický čin,
pretože bol jedným z najlepších príkladov uhorskej formy osvietenského
štátnocirkevného práva za panovania Márie Terézie.
V druhej polovici 18. storočia neboli cirkevné záležitosti riadené výlučne
cirkevnými miestami, i keď išlo o závažné a spravidla Svätej stolici podliehajúce
veci, ako napr. zriaďovanie nových diecéz. Práve naopak, čím boli veci dôležitejšie,
o to väčšmi vplývala svetská moc na ich riešenie. Od tureckých vpádov bol uhorský
episkopát izolovaný od ostatnej Cirkvi, hlavne od Svätej stolice. Správy, ktoré bolo
treba predkladať každých 5 rokov, boli veľmi zriedkavo vypracované a čo sa týka
Ostrihomskej arcidiecézy, tak to v tomto prípade neboli vôbec.
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2. Dôvod zriadenia Rožňavskej
diecézy
Myšlienka rozdeliť obrovské
územie Ostrihomskej arcidiecézy
a zriadiť tri nové diecézy nevzišla
z hlavy Márie Terézie. V „litterae
manuales“ adresovaných uhorskej
dvorskej kancelárii z 30. 11. 1775
a v liste Piovi VI., v ktorom prosí o
súhlas pápeža ohľadom rozdelenia
Ostrihomskej arcidiecézy, sa Mária
Terézia odvoláva na takéto pokusy
už v minulosti.
V 14. storočí cisár Ľudovít
I. podporoval plán, aby sa z
Ostrihomského
územia
vytvorili
tri diecézy, no vojny toto úsilie zmarili. Na začiatku 17. storočia sa arcibiskup
Pázmaň riadil pokynmi Tridentského koncilu, ktorý obsahoval žiadosť o dokonalú
dušpastiersku činnosť. Aby sa táto dokonalá dušpastierska činnosť dala v praxi
zrealizovať, bolo potrebné dôverne poznať svojich veriacich a priamo spravovovať
celú diecézu. Arcibiskup nehľadel na to, že by sa mu umenšili príjmy, jeho
všeobecný plán počítal s rozdelením jemu zverenej arcidiecézy. Na Trnavskej
synode v r. 1629 predložil Pázmaň svojmu kléru plán na rozdelenie arcibiskupstva
na 4 diecézy, všetko na území dnešného Slovenska, pričom sa o toto rozdelenie
snažilo aj celé kráľovstvo. Pázmaň sa usiloval rozdeliť arcidiecézu podobne ako to
urobil Filip II. v Belgicku.
3. Kroky k zriadeniu Rožňavskej diecézy
Diecézy, ktoré mali byť zriadené podľa arcibiskupovho návrhu, boli: Spišská,
Gemerská, Turčiansko – Zvolenská a Novohradská. Gemerská diecéza so sídlom
v Rožňave na území župy Gemerskej a Turnianskej. Pázmaň chcel menovanie
nových sufragánov vyhradiť arcibiskupovi, teda aj jeho nasledovníkom, aby
znemožnil kráľovi alebo kráľovnej vymenovať neschopných mužov na spravovanie
diecézy. Dal vytlačiť brožúry, no s jeho návrhom na rozdelenie neuspel ani u kráľa
ani u kléru. Tieto myšlienky potom chcel neskôr oživiť otec Márie Terézie cisár
Karol VI., ale vojna s Turkami mu to znemožnila.
Mária Terézia od začiatku svojho panovania prechovávala v sebe plán
rozdeliť Ostrihomskú arcidiecézu v Uhorsku. Z iných prameňov sa dozvedáme,
že v Ostrihome vládol istý odpor voči rozdeleniu a preto bolo rozumnejšie vyčkať
na vakanciu tejto arcidiecézy a až potom postupovať krok za krokom. Taká
príležitosť sa naskytla po smrti arcibiskupa Barkóczyho r. 1765, keď sa politicky
situácia trochu utíšila. Barón František Koller, brat veszprémskeho biskupa a
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jeden z najdôvernejších uhorských radcov cisárovnej Márie Terézie, ktorý dobre
poznal uhorské dejiny a cirkevné právo, vypracoval začiatkom r. 1774 plán na
reštrukturalizáciu diecéz v celom Uhorskom kráľovstve. K tejto práci si prizval
ostrihomského kanonika Juraja Richwaldského, ktorého náčrt obsahoval 63
strán, no tvoril iba jeden zo 14 príloh celkového Kollerovho plánu. Richwaldsky
pochádzal z Bardejova a predtým bol tajomníkom biskupa Bárkoczyho v Jágri.
Keď bol Bárkoczy vymenovaný za arcibiskupa Ostrihomu, odišiel spolu s ním do
Ostrihomu. Preto poznal takmer celé územie, ktoré sa malo rozdeliť na diecézy. Pre
dnešné Slovensko navrhol zriadiť tri nové diecézy, konkrétne Spiš, Banskú Bystricu
a Jasov oddelením od Ostrihomskej. Richwaldský, namiesto dvoch biskupstiev
Gemer a Novohrad podľa Pázmaňovho návrhu, počítal iba s jednou diecézou.
Pôvodne malo byť sídlo biskupa v premonštrátskom kláštore v Jasove, ale napokon
sa plán zmenil v prospech mesta Rožňava. Tento dôkladne vypracovaný Kollerov
a Richwaldského plán sa 7. 4.  1774 dostal do rúk Márie Terézie. Je zaujímavé,
že autori tohto plánu sa nikde neuvádzali ešte aj v Uhorskej dvorskej kancelárii
bol tento plán predložený pod menom referenta Urményiho. Koncom roku 1775
sa cisárovná verejne odhodlala uskutočniť tento
plán. Plán počítal so zriadením troch diecéz a
nie štyroch ako chcel Pázmaň. Upustilo sa síce
od plánu zriadiť Novohradské biskupstvo inak sa
však zachoval Pázmaňov plán. Výnimka sa urobila
práve pri Gemerskej diecéze. Gemerská diecéza
sa nemala volať Gemerská, ale Rožňavská, podľa
miesta kde mal sídliť biskup.
Preštudovanie celej otázky a všetky
prípravné práce boli zverené uhorskej kancelárii
pri cisárskom dvore, ktorú viedol gróf František
Esterházy. Cisárovná dala tomuto štátnemu orgánu
presné pokyny, ako treba pri tom postupovať.
Kancelária dostala príkaz zriadiť ihneď komisiu,
ktorej bude predsedať kancelár. Troch členov tejto
komisie určila sama cisárovná: boli to viceprezident
cisárskej dvorskej kancelárie, gróf Karol Pálfy a
dvorný radca Majlátha, ktorý bol aj kaločským
arcibiskupom. Komisia mala predložiť pripomienky
a všeobecné rady k už vypracovanému plánu
a malo sa to stihnúť do novoročných osláv, aby
mohla verejne vyhlásiť nového prímasa.
Peter Pázmaň

Štefan Baláž
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Lumen fidei (2.)
2. kapitola – Ak neuveríte, neporozumiete (body 23 – 36)
V tejto kapitole encyklika rozvíja vzťah viery, pravdy a lásky. Tieto tri
skutočnosti sa navzájom  prenikajú a dopĺňajú a tým dávajú životu človeka hĺbku.
Človek zo svojej prirodzenosti túži poznávať a chce byť informovaný. A nie hocijako,  
ale pravdivo. V dnešnej dobe sme však zasypávaní informáciami všetkého druhu,
až máme niekedy problém zbadať kde a čo je pravda. Tých informácií je toľko, že
ich nemôžeme reflektovať a pozrieť sa na ne so zdravým sedliackym rozumom a
necháme sa ľudovo povedané „opiť rožkom“. Preto pravdu treba hľadať, tak ako
nám to napríklad predstavuje život sv. Augustína. „Človek potrebuje poznanie,
potrebuje pravdu, pretože bez nej neobstojí, nekráča vpred. Viera bez pravdy nás
nespasí, nedáva našim krokom istotu.“ (bod 24) Lebo ak sa z obzoru viery vytratí
pravda, z viery sa stane „krásna rozprávka, projekcia našich túžob po šťastí“ alebo
sa „zúži na krásny cit, ktorý potešuje a zahrieva“. (bod 24) Apoštol Pavol v liste
Rimanom píše „srdcom veríme“. (Rim 10,10) „Srdce je v Biblii stredom človeka,
kde sa stretajú všetky jeho dimenzie: telo a duch, interiorita osoby a jej otvorenosť
voči svetu a druhým, intelekt, vôľa a city.“ (bod 26) Preto sa v našom srdci, ak ho
chápe ako centrum našej bytosti, sa navzájom stretávajú pravda a láska, srdce
„je miestom, kde sa otvárame pravde i láske a nechávame sa nimi hlboko dotknúť
a premeniť“. (bod 26) Láska nám pomáha vyjsť z vlastného ja, čím nám otvára
širšie horizonty skutočnosti, tým nám teda napomáha k hľadaniu pravdy a tým aj k
hlbšiemu pochopeniu seba, druhých a sveta. Pravda robí našu realitu zmysluplnou,
predsa „bez lásky sa pravda stáva pre konkrétny ľudský život chladnou, neosobnou
a utláčajúcou.“ (bod 27) Pravda a láska musia vytvárať koexistenciu, lebo jedna
bez druhej stratia svoj význam a zmysel.  Pravda a láska akoby pobádali človeka
k hľadaniu. Táto odveká „túžba po
pravde a jasnosti“ (bod 33) zakorenená
v ľudskom bytí nám umožňuje poznávať
slobodne celú realitu. Kristus sa
stal epifániou Otca, tým nám zjavil
definitívu pravdu o Bohu a človeku.
Táto definitívnosť pravdy sa môže zdať
neprekonateľnou prekážkou dialógu
a to preto, lebo je zle interpretovaná
a „identifikujeme ju s neúprosným
diktátom totalitarizmu.“ Ibaže pravda,
ktorú priniesol Kristus „nie je pravdou,
ktorá sa násilne vnucuje, ani nepotláča
jednotlivca... Viera nie je neúprosná ale rastie v spolužití, ktoré má v úcte druhého.
Veriaci nie je arogantný. Naopak pravda ho činí pokorným, uvedomujeme si, ženie

30

Encyklika
sme vlastníkmi pravdy, ale skôr ona objíma a vlastní nás.“ (bod 34) Aj ľudia iných
náboženských tradícií a aj tí, pre ktorých predstava o Bohu je nejasná v konečnom
dôsledku hľadajú Boha. Možno to je Boh bez jasných kontúr, avšak ak hľadajú s
otvoreným srdcom nájdu Boha, „ktorého nie je nemožné nájsť. ... Obrazom tohto
hľadania sú mudrci, vedení hviezdou až do Betlehema. Náboženský človek je na
ceste a musí byť ochotný dať sa viesť, vyjsť zo seba, aby našiel Boha, ktorý vždy
prekvapuje.“ (bod 35)
3. kapitola – Odovzdávam, čo som prijal (body 37 – 49)
Tretia kapitola tejto encykliky rozoberá spätosť viery s Cirkvou ako matkou
našej viery, ktorá sa sama posilňuje sviatosťami a modlitbou a svoje kroky na
ceste za svojou Hlavou usmerňuje Desatorom. Dobro sa potrebuje dávať. Táto
filozofická poučka sa dá aplikovať aj na dar viery. Dar viery si nemôžem nechať
pre seba. Dobro možno konať nepozorovane, skryto, nebadane,  avšak dar viery
„sa šíri takpovediac kontaktom, z jedného človeka na druhého, ako sa plameň
zapaľuje od iného plameňa.“ (bod 37). Viera sa rodí zo stretnutia. Viera je vzťah,
živý vzťah. Nemali by sme vieru redukovať len na prijatie určitých a jednoznačných
dogmatických poučiek, na určitý morálny úzus. „Viera nie je len individuálne
rozhodnutie, ku ktorému dochádza vnútri veriaceho. Nie je izolovaným vzťahom
medzi ja veriaceho a božským Ty, medzi autonómnym subjektom a Bohom.“
(bod 39) Viera to je radosť z pravdy, tajomstvo a dar. Viera to je stála radosť zo
spoločenstva, ktorým je Cirkev, matky, ktorá nás učí hovoriť rečou viery.“ Preto “ten
čo verí, nie je nikdy sám a prečo viera má tendenciu šíriť sa a pozývať aj druhých
do svojej radosti.“ (bod 39) Viera by sa pre nás nemala stať samozrejmosťou, ktorá
nás po istom čase omrzí niekedy možno znechutí a unudí. Viera nie je strnulá
božská čnosť, ale veľmi dynamická. Všetko dynamické musí čerpať odniekiaľ silu
ku svojej činnosti. Tou silou, ktorá živí dynamizmus viery sú sviatosti, ktoré sú
stretnutím sa s Tajomstvom. Sviatosti oživujú náš dar viery a ukazujú „ako sa to,
čo je viditeľné a materiálne, otvára mystériu večnosti.“ (bod 40) Sviatosti „zapájajú
celú osou, telo a ducha, vnútorný svet človeka i vzťahy.“ Práve sviatosťou krstu sa
odovzdáva dar viery a začína náš duchovný život. „V krste človek prijíma aj náuku,
ktorú ma vyznávať, a nový konkrétny život, ktorý vyžaduje zapojenie celej jeho
osoby a ktorá ho uvádza na cestu dobra.“ (bod 41) Krstom sme boli včlenení do
mystického Kristovho tela – to znamená, že sme sa stali súčasťou Cirkvi, ktorá nám
odovzdáva dar viery. Symbolom krstu je voda. Tento symbol hovorí o mnohom. Voda
naznačuje akoby smrť kde odumiera naše ja a stáva sa spoločným My, ktorým je
Cirkev bez toho, aby zrušila našu slobodu a individualitu. Pokrstený človek prijíma
novú identitu Božieho dieťaťa, ktorá mu dovoľuje volať Boha Otcom. „Tak sa voda
smrti mení na vodu života.“ (bod 42) „Sviatostná povaha viery nachádza svoje
maximálne vyjadrenie v Eucharistii.“ (bod 44) Je to stretnutie a vzťah so živým
Kristom v spôsobe chleba a vína. Kristus dáva seba samého aby nás posilňoval
na našej ceste viery a dal svetlo naším všedným dňom. Eucharistia je vrcholom
jeho lásky k nám. Eucharistia je sviatosťou jednoty, lebo zjednocuje v láske ľudí
okolo jedného stola. Tak ako je Cirkev jedna, tak je jedna aj viera. „Viera je jedna
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aj preto, že ju vyznáva celá Cirkev,
ktorá je jedno telo a jeden duch.“
(bod 47) Viera je jedna a tá istá po
celej zemi, lebo vierou vyznávame,
že je jeden Boh a zjavil sa nám
vo svojom Synovi a prehovára k
nám cez Ducha Pravdy, ktorému
by sme sa mali naučiť naslúchať.
Duch Pravdy k nám hovorí aj
cez Desatoro, ktoré usmerňuje
naše kroky viery. “Desatoro nie je
zbierka negatívnych predpisov. ...
umožňuje „nám vstúpiť do dialógu
s Bohom, nechať sa objať Jeho
milosrdenstvom a stať sa nositeľom
jeho milosrdenstva.“ (bod 46)
Desatoro je praktickým vyjadrením
nášho vzťahu s Bohom. Nechať sa
ním viesť a podľa neho usmerňovať
svoj život. Tak sa Desatoro nestane
bezduchou etickou normou, ale „sa javí ako cesta vďačnosti, odpoveď lásky...“ (bod
47) Jeho posolstvo je nadčasové a nehovorí nič iné, iba nám sám Boh pripomína
prirodzený zákon, ktorý do nás vložil on sám. Napriek tomu, že tieto prikázania sa
často popierajú, nedajú sa zničiť ani vymazať a vykoreniť z ľudskej prirodzenosti.
Preto nás tieto príkazy učia stať sa človekom naplno, a keďže sme boli stvorení
na Boží obraz, tieto prikázania v nás vyjasňujú tento Boží obraz a podobu, ktorá
zrkadlí krásu obyčajnosti a jednoduchosti a nepreniknuteľnosti Boha.
4. kapitola – Boh im pripravuje mesto (body 50 – 60)
Hlavnou témou tejto kapitoly je vzťah medzi vierou a skutočnosťami, ktoré
sa nás bezprostredne dotýkajú a to sú spoločné dobro, rodina, život v spoločnosti
ale i záhadná otázka o ľudskom utrpení. V závere kapitoly je Panna Mária
predstavená ako žena viery, lebo podľa Písma je „blahoslavená, lebo uverila.“ V
Biblii sa hovorí o viere nielen ako o ceste, po ktorej máme kráčať, ale aj ako o
stavbe, ktorú budujeme, a tak pripravujeme miesto „na ktorom by človek mohol
bývať spolu s inými.“ (bod 50) Jedným z biblických obrazov tejto udalosti je Noe
a jeho postavenie korábu, archy, v ktorej sa zachránila celá jeho rodina. „Viera
ukazuje, aké pevné môžu byť vzťahy medzi ľuďmi, keď je medzi nimi prítomný  
Boh.“ (bod 50) Spoločný cieľ to je to, čo spája ľudí. Ak sa spoja všetci ľudia dobrej
vôle, až vtedy môžeme realizovať sen o spravodlivejšom, ľudskejšom svete a stať
sa nositeľmi pokoja. Len ak máme pred očami spoločné dobro, ktoré vyžaduje
konkrétne služby lásky, len ak sa zbavíme strachu a s „vierou, ktorá sa nevzďaľuje
od sveta“ (bod 51), len vtedy to bude možné vykonať. „Bez vierohodnej lásky
nemôže ľudí udržať skutočne zjednotených.“ ( bod 51) Práve láska spája človeka
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s človekom, nie na báze užitočnosti alebo nejakom spoločnom záujme, ale láska
spája na základe “radosti, ktorú môže vyvolať jednoduchá prítomnosť druhého.“
(bod 51) Viera akoby nás učila stavať ľudské vzťahy na tejto láske a radosti, preto
ju môžeme považovať za všeobecné dobro. Viera má ešte jednu zvláštnosť, že
nám nepomáha stavať a budovať mesto ľudských vzťahov len na tomto svete.
Oči viery v tejto veci hľadia za horizont, kde Boh pre nás pripravuje mesto lásky,
radosti a dobra. „Ruky viery sa pozdvihujú k nebu, pritom však v láske budujú
mesto vystavené na vzťahoch, ktorých základom je Božia láska.“ (bod 51) Takým
mestom vybudovaným na vzťahoch je hlavne rodina. Práve ona má byť miestom,
ktoré osvecuje vierou, najmä svoje deti a vedie ich k zrelosti viery. Rodiny majú byť
pozorné k svojim deťom najmä v takom zložitom období ako je mladosť. Mladí túžia
dať svojmu životu cieľ a zmysel a perspektívne pozerajú na svet. Rodina má však
byť miestom kde pocítia blízkosť na základe ktorej budú rásť vo viere. Práve oni
vytvárajú našu budúcnosť. To, čo rodina odovzdá mladému človeku sa ďalej prejaví
aj v spoločnosti. Človek formovaný vierou, pozerá na druhého človeka ako na brata.
„Viera nás učí vidieť, že v každom človeku je pre mňa pripravené požehnanie, že
svetlo Božej tváre ma osvecuje prostredníctvom bratovej tváre.“  (bod 54) Musíme
sa znova naučiť žiť toto bratstvo medzi ľuďmi navzájom. Boh ako náš spoločný Otec
daroval každému z nás rovnakú ľudskú dôstojnosť a urobil náš život výnimočným
a jedinečným. „Hovoriť o viere často znamená hovoriť o bolestných skúškach.
Avšak práve v nich svätý Pavol vidí najpresvedčivejšie ohlasovanie evanjelia,
pretože práve v slabosti vyniká a
prejavuje sa Božia moc, ktorá
premáha našu slabosť a utrpenie.“
(bod 56) Otázka ľudského utrpenia
vo svete je veľkou záhadou a
odpoveď na ňu je zložitá a ťažká.
Z ľudského pohľadu a perspektívy
nepochopiteľná hádanka, ktorá
ostáva otvorená.   „Trpiacemu
človeku Boh nedáva argumenty,
ktoré by mu všetko vysvetlili,
ale ponúka mu svoju odpoveď
v podobe prítomnosti, ktorou
ho sprevádza...“ (bod 57) Ďalej
encyklika predstavuje Máriu ako
„dokonalú ikonu viery“ (bod 58)
pretože ona je tá, ktorá   je tesne
spojená s Ježišom, teda s tým čo veríme a vyznávame. Tá, ktorá stála pod krížom
sa stáva Matkou každého, kto sa nechá osvietiť svetlom viery.

Tomáš Soják
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SVIATOK NÁŠHO PÁNA
JEŽIŠA KRISTA,
NAJVYŠŠIEHO
A VEČNÉHO KŇAZA
Na Slovensku tento rok po prvýkrát slávime liturgický sviatok Nášho Pána
Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Slávenie tohto sviatku vo štvrtok po
slávnosti Zoslania Ducha Svätého prináša hojné duchovné ovocie, pozýva celú
Cirkev uvažovať o svätosti a kráse Kristovho kňazstva, oduševňuje veriacich v ich
snahe o svätosť, pobáda k intenzívnej modlitbe za posväcovanie biskupov a kňazov
a podnecuje tých, ktorí sú povolaní skrze sviatosť posvätného stavu k služobnému
kňazstvu, aby sa usilovali o osobné posväcovanie  v úplnom odovzdaní sa Bohu
a Cirkvi, pretože prostredníctvom služobného kňazstva sa v eucharistickej obete
Cirkvi sprítomňuje jediná Kristova vykupiteľská obeta a jediné Kristovo kňazstvo.
Po prvej svetovej vojne pápež Pius XI. reagoval na nedostatok kňazov
apoštolským listom Officiorum omnium
z 1. augusta 1922, pričom zdôraznil
povinnosť modliť sa kňazské a rehoľné
povolania, aby mala Cirkev príslušný
počet dobrých a svätých kňazov, lebo je
to ten istý Kňaz, Kristus Ježiš, ktorého
svätú osobu však zastupuje jeho
služobník. Každý kňaz vďaka kňazskej
vysviacke, ktorú prijal, je pripodobnený
Veľkňazovi a má moc konať mocou a v
osobe samého Krista.
Formulár votívnej svätej omše o
najvyššom a večnom kňazstve Ježiša
Krista má pôvod v encyklike pápeža Pia
XI.  Ad catholici sacerdotii (O katolíckom
kňazstve) z 20. decembra 1935, ktorou
chcel zdôrazniť „vznešenosť katolíckeho
kňazstva a jeho poslanie vo svete, ako
ho určila sama Božia prozreteľnosť“ a
zvečniť „pamiatku Kristovej kňazskej
moci, na ktorej majú neustále účasť
všetci Boží služobníci“. Túto votívnu
svätú omšu mohli kňazi sláviť každý
štvrtok podľa liturgických predpisov.
Neskôr ju mohli sláviť aj každú prvú
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sobotu v mesiaci (tzv. kňazský deň), ktorá nasledovala
po prvom piatku. V súčasnosti je dňom modlitieb
za kňazské a rehoľné povolania každý prvý štvrtok
mesiaca, ktorý sa nesie v zmysle evanjeliovej výzvy:
„Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána
žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.” (Mt 9, 3738) Iniciátorom kňazského dňa bol páter Paschalis
Schmid SDS (salvatorián) a po prvýkrát sa slávil v
sobotu 8. septembra  1934 v katedrále v Berlíne.
Vznešenosťou kňazského stavu sa zaoberal aj
Druhý vatikánsky koncil, ktorý v dekréte Presbyterorum
ordinis upiera pohľad kňazov na Krista, ktorý ich povolal
mať účasť na svojom kňazstve a na Preblahoslavenú
Pannu Máriu, matku najvyššieho a večného kňaza. Z
tohto zjednotenia s Kristom a jeho panenskou matkou
majú kňazi čerpať pokoj a dôveru potrebnú pre ich
apoštolskú činnosť a osobný život.
Príležitosťou zamyslieť sa nad veľkosťou
daru kňazskej služby je aj Svetový deň modlitieb za
posväcovanie kňazov, ktorý každoročne pripadá na
slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Vyhlásil ho
sv. Ján Pavol II. s úmyslom duchovného sprevádzania tých, ktorí sú už povolaní do
služobného kňazstva a sú bytostne pripodobnení jedinému večnému Veľkňazovi,
aby čoraz lepšie slúžili jemu a svojim bratom ako tí, ktorí sú zároveň v Cirkvi, ale aj
na čele Cirkvi.
Svätý Otec Benedikt XVI. v snahe „napomôcť úsiliu kňazov o duchovnú
dokonalosť, od ktorej predovšetkým závisí účinnosť ich služby“ vyhlásil Rok
kňazov, ktorý trval od 19. júna 2009 do 19. júna 2010, pri príležitosti 150. výročia
smrti svätého farára z Arsu, Jána Máriu Vianneya, ktorý bol opravdivým príkladom
pastiera v službe Kristovmu stádu. V tomto roku išlo o zdôraznenie krásy a dôležitosti
služobného kňazstva, ktoré je neoddeliteľné spojené s Eucharistiou a jeho cieľom  
bolo prispieť aj k prehĺbeniu úsilia o vnútorné obnovenie všetkých kňazov, aby ich
evanjeliové svedectvo v dnešnom svete bolo silnejšie a rozhodnejšie.
Zavedenie sviatku Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
treba chápať ako výsledok úsilia Petrových nástupcov, ktorým záležalo a záleží na
formácii kňazov, ktorí sú v prvej línii ohlasovania evanjelia. V dnešnom svete sú –
rovnako ako aj v ťažkých časoch arského farára – potrební kňazi, ktorí sa budú vo
svojom živote a konaní vyznačovať silným evanjeliovým svedectvom: „Kto chce
ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“
(Lk 9, 23) Tento radikalizmus evanjelia pripomína, že samotné ľudské sily nestačia
uniesť kríž, a preto ku kňazstvu nemožno vykročiť ináč ako s Kristom, najvyšším a
večným kňazom, ktorý je zároveň pre kňazov zdrojom zdravej náuky Cirkvi, ktorá
ľudí spájam s Cestou, Pravdou a Životom.
Tomáš Tomusko
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Ako prijímať Eucharistiu?
K jednej z najdiskutovanejších liturgických otázok
súčasnosti nepochybne patrí problematika podávania
svätého prijímania na ruku. Každý, kto aspoň nejaký
čas strávil na západ od našich hraní videl, že táto prax
je v týchto krajinách veľmi rozšírená. Naopak, veľmi
dobre si ešte pamätáme na postoj emeritného pápeža
Benedikta XVI., ktorý si výslovne žiadal, aby sa pri jeho
pápežských svätých omšiach Eucharistia prijímala do
úst a na kolenách. Na Slovensku podávanie svätého
prijímania na ruku zatiaľ schválené nebolo, mnohí
by to však privítali. Ako to teda je? Ide len o banálnu
praktickú otázku alebo je za tým niečo viac?
Teologické a liturgické dôvody pre prijímanie
do úst a po kľačiačky
1. Eucharistia je to najposvätnejšie, čo na tejto
zemi máme. Preto je potrebné správať sa k nej
takým spôsobom, ktorý tomu zodpovedá. Prijímanie
Eucharistie musí byť preto nejako odlíšené od
konzumovania bežného profánneho jedla. Rukami a
postojačky sa jedia bežné potraviny. Po kľačiačky a
na jazyk sa prijíma iba Eucharistia. Toto núti veriaceho
uvedomiť si mimoriadnosť prebiehajúcej chvíle.
Niektorí sa odvolávajú na slová Ježiša pri poslednej
večeri „Vezmite a jedzte“ (v gréčtine “Labete”
[λάβετε]). Slovo “lambanein” (λαμβάνειν) má však
oveľa širší význam ako len niečo zobrať, chytiť rukou.
Je použité aj vo vetách ako napr. „prijať Ducha pravdy“
(Jn 14,17) alebo „Prijmite Ducha Svätého“ (Jn 20,22).
Biskup A. Schneider hovorí, že napr. v angličtine je
potrebné sloveso „take“ chápať v zmysle „receive“,
resp. „accept“. Ak by sme predsa len chceli vykladať
toto slovo v striktnom zmysle „dotýkania sa“, treba brať do úvahy, že adresátom
týchto slov boli apoštoli, kňazi novej zmluvy a ich nástupcovia a nie celok veriacich.
Ináč by sme potom museli na veriacich vzťahovať aj slová „Toto robte na moju
pamiatku“ (Lk 22,19), čo by však odporovalo Tradícií, ktorá brala tento príkaz vždy
výlučne vo vzťahu k apoštolom a kňazom.
Za zmienku stojí ešte spomenúť v tejto súvislosti druhé slovo, ktorým
je „jesť“ (gr. ἐσθίειν). Je pravdou, že pri ustanovení Eucharistie sa u synoptikov
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používa práve toto slovo. Jozef Ratzinger však poukazuje na to, že Ježiš vo svojej
veľkej eucharistickej reči v Jánovom evanjeliu používa na označenie prijímania
svojho tela namiesto slova “estiein” [ἐσθίειν], slovo “trogein” [τρώγειν]. Tým chce
naznačiť rozdiel medzi bežným pokrmom a eucharistickým chlebom. „Toto je ten
chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli (“efagon” [ἔφαγον]) otcovia a pomreli.
Kto je (“trogon” [τρώγων]) tento chlieb, bude žiť naveky.“ (Jn 6,58)
2. Neobstojí argument, že je dôležité vnútorné prežívanie a nie vonkajšie gestá.
Krista prijímame v Eucharistii skutočne, nie len duchovne. Vnútorné prežívanie je
nevyhnutné, ale človek zo svojej prirodzenosti potrebuje túto skutočnosť vyjadriť
aj navonok. Boh sa stal pravým človekom a v Eucharistií je skutočne prítomný
so svojim božstvom aj človečenstvom. Prijatie Kristovho tela si preto vyžaduje
hlbokú vieru a čistotu srdca, ale zároveň aj jednoznačné, náležité, vonkajšie gestá
adorácie. Tridentský koncil to potvrdzuje nasledovne: „Ak by niekto tvrdil, že v
svätej sviatosti Eucharistie sa netreba klaňať kultom latrie aj navonok Kristovi,
jednorodenému Božiemu Synovi, nech je vylúčený.“ (D 888)
3. Klaňanie sa Bohu prítomnému v Eucharistii je teda vonkajšie aj vnútorné.
Biblia na to používa slovo “proskynesis” (προσκύνησις). Takýto úkon vyzeral ako
pokľaknutie, sklonenie hlavy až po zem alebo prostrácia. Ježiš to určite vykonával
pri každoročnej návšteve jeruzalemského chrámu. On sám to opätovne nariadil,
keď pri pokúšaní na púšti povedal Diablovi: „Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať.“
(Mt 4,10) Slovo proskynesis sa v Novom zákone viac krát používa v súvislosti s
klaňaním sa vtelenému Bohu - Ježišovi. Klaňajú sa mu mudrci (Mt 2,11), malomocný
(Mt 8,2), Jairus (Mt 9,18) Kanaánčanka (Mt 15,22), ženy vo veľkonočné ráno (Mt
28,9), apoštoli pri nanebovstúpení (Mt 28,17; Lk 24,52). Napokon anjeli a všetci
svätí klaňajú sa oslávenej ľudskej prirodzenosti Krista, ktorú predstavuje Baránok
(Zjv 4,10). Benedikt XVI. v tejto súvislosti hovorí, že kľačanie je výrazom kresťanskej
kultúry, na základe znalosti a skúsenosti s Bohom. Slovo proskynesis sa v Novom
zákone používa 59 krát, z toho v Apokalypse, ktorá je vzorom pozemskej liturgie
24 krát. Otcovia púšte, keď sa pokúšali opísať Diabla, tvrdili, že nemá kolená.
Neschopnosť pokľaknúť brali ako samú podstatu diabolskosti. Apoštol Pavol
výslovne hovorí: „Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno.“ (Flp 2,10) Napokon
Augustín to veľmi jasne konkretizuje na Eucharistiu: „Nikto neje tento chlieb prv,
než by sa predtým neklaňal.“ (Enarrationes in Psalmos)
Súčasná prax prijímania napr. aj na Slovensku sa nedá úplne odsúdiť. Pre väčší
počet prijímajúcich v porovnaní s minulosťou je naozaj praktickejšie, ak veriaci pristupujú k
svätému prijímaniu po stojačky. Dôležité je, že úkon adorácie vykonali počas obradu „Hľa,
Baránok Boží“, ktorý sa bezprostredne viaže k svätému prijímaniu. Nemožno však nikomu
zazlievať, ak chce túto adoráciu vykonať aj v momente prijímania Eucharistie.

4. Symbolika úst vyjadruje lepšie duchovný a náboženský obsah. Slovo adorácia
je od slov „os ad os“ (z úst do úst). Premenenie hostie na Kristovo telo nastáva na
základe ústne vypovedaných konsekračných slov kňazom, nie na základe jeho
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dotyku. Keď teda Kristus prišiel na oltár „cez ústa“ kňaza, máme ho aj my prijímať
ústami.
5. Prax prijímania na jazyk je s určitosťou doložená od čias pápeža sv. Gregora
Veľkého (590-604). Rovnaká prax je u katolíckych východných cirkví aj u
ortodoxných. Sv. Kolumbán (+ 615) svedčí, že „veriaci prijímajú Kristovo telo na
kolenách na jasnejšie vyjadrenie vonkajšej adorácie“. (Regula coenobialis)
6. Pri svätom prijímaní na jazyk je viac zvýraznená symbolika kňaza, ktorý koná in
persona Christi. Kristus sa nám sám dáva rukami kňaza. Pri svätom prijímaní do
ruky si ho akoby dávame my sami.
Spôsob podávania svätého prijímania na jazyk vyjadruje našu pokoru pred Bohom.
Vyjadruje našu detinskú závislosť na Kristovi. Tak ako malé dieťa sa nekŕmi samo,
ale potravu mu podáva najčastejšie matka, tak aj my ako Božie deti sa máme
nechať kŕmiť našim Pánom. „Ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom
duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste okúsili, aký dobrý je
Pán.“ (1 Pt 2,2-3)
7. Je potrebné pamätať na zásadu, ktorú v hymne Lauda Sion vyjadril sv. Tomáš
Akvinský: Quantum potes, tantum aude, quia maior omni laude (Koľko máš síl,
toľko snaž sa, tak je veľká jeho krása). Preto pri uctievaní Eucharistie sa máme
snažiť o maximum aj pokiaľ ide o vonkajšiu úctu. Minimalistické gestá nevyjadrujú
náležitú adoráciu a posvätnosť. Prijímanie do úst a na kolenách je z tohto hľadiska
určite adekvátnejšie.
Pastoračné dôvody pre prijímanie do úst
1. Sväté prijímanie na ruku nie je tradíciou Katolíckej cirkvi. Prví to zaviedli kalvíni.
Dokonca luteráni, hoci neveria v reálnu Kristovu prítomnosť v Eucharistii, pri večeri
Pánovej si zachovali katolícku prax podávania svätého prijímania.
2. V Cirkvi sa dnes hovorí o malej úcte k Eucharistii. Ľudia málo adorujú,
nepokľaknú pred Sviatosťou Oltárnou, často pristupujú na sväté prijímanie v stave
ťažkého hriechu atď. Je potrebné hľadať príčiny. Skúsenosť zo západných krajín
nás privádza k tomu, že mnohé z týchto negatívnych javov majú súvis so zmenou
zaužívaného spôsobu podávania svätého prijímania. Prijímanie na ruku zjavne
umenšuje úctu voči Najsvätejšej sviatosti.
3. Hrozí veľké riziko profanácie sviatosti. Sú veľmi časté prípady hlavne pri svätých
omšiach s veľkou účasťou, že si ľudia berú Eucharistiu domov ako suvenír,
neveriaci nevedia o čo vlastne ide, v najhoršom prípade si ju odnášajú satanisti.
(Dalo by sa hovoriť o mnohých až hrôzostrašných príbehoch, ako bola kvôli tomuto
spôsobu rozdávania potupená Sviatosť Oltárna.)
4. U ľudí sa stráca katolícka viera v skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii. Kým v
roku 1950 túto náuku prijímalo 87% katolíkov, dnes je to 34%. Podávanie svätého
prijímania na ruku privádza ľudí k symbolickému chápaniu Eucharistie.
5. Pri svätom prijímaní na ruku sa veľmi málo alebo vôbec nedáva pozor na
maličké fragmenty z eucharistického chleba. Pritom veríme, že aj v tej najmenšej
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čiastočke je prítomný celý Kristus. Laxnosť v tejto otázke je za hranicou únosnosti.
6. Najmenší, najkrehkejší a najbezbrannejší v Cirkvi je eucharistický Pán v momente
podávania svätého prijímania. Je najlogickejšou požiadavkou viery a lásky voči
nemu, praktizovať čo možno najbezpečnejší spôsob distribúcie svätého prijímania.
Najviac je potrebné chrániť to, čo je najkrehkejšie a zároveň najposvätnejšie.
7. Eucharistia je vrcholom a zdrojom celého života Cirkvi. Cirkev žije z Eucharistie.
(sv. Ján Pavol II.) Duchovný pokrok v Cirkvi sa meria oddanosťou a spôsobom úcty
voči Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Sv. Tomáš Akvinský vyjadril túto pravdu v hymne
Sacris solemniis takto: Sic nos Tu visita, sicut Te colimus (Navštív nás tak, ako si
Ťa uctievame). Dnešný úpadok viery hlavne v západných krajinách možno vidieť v
úzkom súvise s úpadkom eucharistickej úcty a celkovo zmyslu pre posvätno.
Za zmienku ešte stojí spomenúť, ako vôbec došlo k tak rozšírenej praxi
rozdávania svätého prijímania na ruku. Druhý vatikánsky koncil o tom nehovorí
v žiadnom svojom dokumente. Pôvod tejto praxe môžeme vidieť v Holandsku v
60. rokoch 20. stor., kedy to bolo ešte výslovne zakázané. Korene teda siahajú k
neposlušnosti. Pápež Pavol VI. v encyklike Mysterium fidei z roku 1965 vyjadril, že
obrad svätého prijímania by sa nemal meniť. Neskôr sa však tento abusus začal
praktizovať aj v ďalších západných krajinách (Belgicko, Francúzsko, Nemecko).
Pavol VI. si preto vyžiadal od biskupov zo sveta názor na túto tému. Položil im
otázky:  Či by mal byť zavedený obrad prijímania na ruku? (Za: 597, Proti: 1233) Či
sa má tento obrad vyskúšať v malých komunitách s povolením biskupa? (Za: 751,
Proti: 1215) Či by veriaci, po predchádzajúcej katechéze, radi prijali tento nový
spôsob? (Za: 835, Proti: 1185) Dňa 29. mája 1969 vydala Kongregácia pre boží
kult inštrukciu Memoriale Domini, ktorou sa rozhodlo, že spôsob svätého prijímania
sa meniť nebude. Svätá stolica dôrazne vyzýva biskupov, kňazov a laikov, aby
pre dobro Cirkvi toto rozhodnutie rešpektovali. Pavol VI. však kvôli kompromisu s
neposlušnými biskupmi rozhodol, že je možné udeliť v tejto otázke indult (výnimku)
za prísnych podmienok (zaužívaná prax rozdávania na ruku, 2/3 konferencie
biskupov musia byť za...). Najhlavnejšie podmienky sa dajú zhrnúť nasledovne:
1. Rešpektovanie laikov, ktorí chcú pokračovať v tradičnej praxi (do úst, kľačiačky).
    Biskup môže zakázať prijímať na ruku, ale nie opačne.
2. Musí byť zachovaná úcta voči Eucharistii.
3. Indult má slúžiť na posilnenie viery v reálnu Kristovu prítomnosť.
Smutnou skutočnosťou ostáva, že v mnohých krajinách sa tieto podmienky
nesplnili. K tejto otázke sa vyjadril sv. Ján Pavol II. v roku 1980 vo Fulde: „Viem, že
existuje apoštolský list o osobitnom povolení prijímania na ruku. Hovorím ale, že
nie som za túto prax a ani ju neodporúčam.“ Podnetom k vážnemu zamysleniu sú
aj slová matky Terezy: „Kdekoľvek som chodila po svete, najsmutnejším pre mňa
bolo, keď som sledovala ľudí, ako prijímajú Eucharistiu na ruku.“

Lukáš Stolárik
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Osobnosť

100 rokov od narodenia

Janka Silana

Osoba kňaza a zároveň umelca
predstavuje osobnosť s citlivým nazeraním
na realitu a je badateľný hlboký vzťah s
tým, v koho verí. Milovať znamená viac
ako o láske hovoriť. Objavovať krásu a
pravdu je viac, než o nich len snívať. To
čo je skutočná krása je akoby zobudiť
sa uprostred najnádhernejšieho sna s
vedomím, že sa nikdy neskončí.
Pirátov krásy, ako sa nazývali príslušníci
katolíckej moderny predstavuje skupina
spišsskokapitulských seminaristov (Janko
Silan, Pavol Ušák – Oliva, Ján Kováč,
Mikuláš Šprinc, Štefan Schelling), ktorých
spájala snaha o uplatnenie vyšších
estetických požiadaviek a právd v poézii.
Janko Silan (vlastným menom Ján Ďurka)
sa narodil 24. novembra 1914 v chudobnej
rodine v obci Sila pri Nitre. Mal troch bratov
a jednu sestru. Gymnázium ukončil v
Nitre (1928 – 1936). Prvá zbierka (Kuvici,
1936) akoby predznačila jeho celoživotné
umelecké nasmerovanie – kňaza a umelca. Názov zbierky Kuvici bol zvolený
podľa súmračného vtáka kuvika. Ide o poéziu s prvkami radosti a smútku, ktorá
obsahuje témy života a smrti, večnosti a času, temnoty a jasu. Janko Silan prežíval
okraj hlbokej fyzickej prepadliny a cítil sa odsotený do tmy slabého zraku, ba až
slepoty. V roku 1936 prichádza na Vysokú školu bohosloveckú v Spišskej Kapitule,
kde ho prijal biskup Ján Vojtaššák s poznámkou: „Veď aj pápež je krátkozraký...“
Tu našiel zrelé intelektuálne prostredie i spolužiakov básnikov, s ktorými vytvoril
skupinu už spomínaných pirátov krásy. V roku 1939 vyšla jeho zbierka Rebrík do
neba. Seminárske časy predstavovali chvíle a obdobie s hlbokým náboženským
nazeraním, myslením, cítením a dozrievaním. V roku 1941 vyšla ďalšia jeho zbierka
Slávme to spoločne venovaná jeho mŕtvej mamke Helene.
Jeho túžba po Kristovom kňazstve sa naplnila 22. júna 1941, kedy bol
vysvätený za služobníka cirkvi. Ako kaplán pôsobil najskôr v Ždiari s filiálkou v
Javorine (1941 – 1945). Janko Silan okrem vlastnej tvorby prekladal starokresťanské
hymny a piesne. Na Veľkú Noc 1945 prišiel za kaplána do Liptovského Hrádku.
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Osobnosť
Vysoké Tatry, Ždiar boli pre neho miesto najkrajších zážitkov - pohľadov do výšav.
Tam sa učil vidieť, dôverovať a milovať. V roku 1946 sa stal spoluzakladateľom
vydavateľstva a časopisu Verbum.
Od roku 1949 bol správcom farnosti vo Važci. V päťdesiatych rokoch ani
Silanovi nebolo umožnené zverejňovať svoju tvorbu. Tieto roky boli poznačené
silnými opatreniami voči spoločensky nepohodlným osobám. Šlo predovšetkým
o predstaviteľov Katolíckej cirkvi. Až v druhej polovici šesťdesiatych rokov prišlo
zmiernenie komunistického útlaku. Janko Silan zomrel 16. mája 1984 vo Važci.
Dnes Janko Silan prostredníctvom jeho poézie ožíva v našich
spoločenstvách. Počas tohto roku sa uskutočnili dve večerné besedy o tvorbe a
živote u nás v seminári a nasledujúcu jeseň sa pripravuje konferencia zameraná
práve na osobu tohto kňaza – umelca.

Pieseň z piesní nedospievaných
(z básn. zbierky Rebrík do neba)

Teraz už iba v nostalgickom roztúžení
prezerám tieto dávne, dávne vyznania,
úžasne zamyslený, mlčiaci a premenený
bolesťou, čo mi v srdci neprestajne vyzváňa.
Prezerám, prezerám a hľadám súvis
v idylách lanských, ktoré miznú ako nov,
ale už skrvaveli dávno boky kulís,
odkedy omámil ma vzácny božský lov.
Rád blahoslavím všetko, čo sa so mnou deje,
keď túžim iba po tom, po čom túžiť mám.
Nech veje ustavične Svätý Duch, nech veje
do môjho srdca, lebo včuľ už znova omdlievam,
lebo mi treba veľa sily, veľa lásky,
aby sa stalo, o čom pradiem najpeknejšie sny.
Ach, najmilší môj sen, sen snov, môj ornát kňazský,
na ktorý tešiavam sa v chvíľach bolestných...

Patrik Mitura
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Schola Cantorum

Zmeny aj v Schole Cantorum
Schola Cantorum je spevácky zbor bohoslovcov, ktorý svojím spevom
sprevádza najmä liturgické slávenia nedeľných svätých omší či iných slávností a
sviatkov, niekedy sa prezentuje aj koncertným vystúpením. Pravidelne sprevádza
všetky významnejšie seminárske aktivity, ako sú promócie absolventov, Mariánska
a Tomášovská akadémia či vianočné akadémie. Do jeho repertoáru patrí najmä
gregoriánsky chorál a polyfónia.
Prvá zmienka o Schole Cantorum na Spišskej Kapitule sa spája so
založením kňazského seminára biskupom Michalom Brigidom v roku 1815, keď sa
Spišská Kapitula stala centrom duchovného i hudobného života.
Na čele Scholy Cantorum je jej vedúci, ktorý má to všetko na starosti.
Ostatné 3 roky bol týmto človekom Peter Matis. Za jeho pôsobenia sme nahrali  CD
s chrámovými spevmi, litánie pre rádio Lumen a v spolupráci s týmto rádiom sme
začali pravidelne každú nedeľu vysielať spievané vešpery z našej kaplnky. Veľmi si
vážime, že každoročne máme možnosť spevom sprevádzať aj liturgiu na púti rádia
Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Tento rok o to viac, že sme
dostali ďakovnú plaketu za spoluprácu na tejto púti.
Peter sa postaral aj o náš odborný rast, keď k nám pred rokom pozval
riaditeľku Ústavu hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby na PF KU doktorku
Janku Bednárikovú, ktorá študovala gregoriánsky chorál na Pápežskom inštitúte
posvätnej hudby v Ríme. Tento rok sme zas mali možnosť privítať v seminári
profesora Nina Albarosu, jedného z najvýznamnejších svetových gregorianistov,
ktorý pôsobil ako profesor paleografie a gregoriánskej semiológie na Univerzite
v Udine a na Pápežskom
inštitúte posvätnej hudby
v Ríme. Čas s týmito
ľuďmi bol pre nás veľmi
podnetný a motivujúci.
V roku 2013 sa nám
podarilo zorganizovať aj
dlho očakávané Turné
po Orave, na ktorom
sme prezentovali už
spomínané CD. Spievali
sme v Oravskej Polhore,
v Dolnom Kubíne i v
Námestove. A kde sme
boli najďalej? Zrejme
v Pasove v Nemecku,
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Schola Cantorum
kde
sme
spevom
sprevádzali sympózium
„Patróni Európy“. Na tú
akciu budeme ešte dlho
spomínať.
Vedúcich Scholy
Cantorum menuje rektor
kňazského seminára a
väčšinou v tejto službe
pôsobia až do 5. ročníka.
Tak aj Peter po svojej 5
ročnej službe v Schole
najskôr ako člen, potom
ako tajomník a vedúci
bude tento rok vysvätený
na diakona. Preto by
sme sa mu chceli veľmi
poďakovať
za
jeho
obetavosť a trpezlivosť pri tejto náročnej práci.
Nesmieme ešte zabudnúť na našich organistov. Dlhú dobu fungovali dvaja
– Marek Jamrich a Michal Pavol. Kým to tak bolo, mohli sa striedať. Keď však
bol Marek minulý rok vysvätený za kňaza, všetka služba prešla na Michala, a ten
sa stal zrazu nenahraditeľným. Ak Pán Boh dá, tento rok bude vysvätený aj on.
Veríme teda, že Pán Boh to má pevne v rukách a medzi novými prvákmi nám pošle
aj nejakého šikovného organistu.
Počas svojho pôsobenia v Schole Cantorum spravili teda chlapci kus dobrej
práce a latku nasadil poriadne vysoko. Za všetok čas, úsilie, ale najmä srdce, ktoré
vkladali do tejto práce s nami, im patrí veľká vďaka. My – ich nástupcovia – ich
aj vás prosíme o modlitby, aby sa Schola Cantorum aj naďalej rozvíjala a na poli
spevu prinášala na Božiu slávu hojné a krásne ovocie.

Štefan Bocko
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Pozvánka

ˇ
Pozvánka do Spisského
Jeruzalema
V poslednom čase možno na pôde nášho kňazského seminára, ako aj
v širšej odbornej i laickej verejnosti, častejšie počuť o Spišskom Jeruzaleme. O
čo vlastne ide? Je to pomenovanie sakrálnej krajiny v okolí Spišskej Kapituly,
a to konkrétne na Pažici a Sivej Brade, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto
prírodného i kultúrneho prostredia, veľmi obľúbeného u bohoslovcov, ako aj
u domácich. Okrem toho, že je samo o sebe z prírodného hľadiska pôsobivé a
vzácne, jeho čaro dotvára sakrálna architektúra v podobe jednotlivých kaplniek a
božích múk, ktoré  sú od seba vzdialené tak, ako sú vzdialené miesta posledných
dní Kristovho života v Jeruzaleme. Každá kaplnka, ako aj ostatné okolité dominanty
(katedrála sv. Martina, biskupský palác a i.), tak symbolizujú konkrétne miesta či
zastavenia krížovej cesty nášho Spasiteľa tak, ako ich poznáme z Evanjelia. Máme
tak do činenia so symbolickým Jeruzalemom v mierke takmer 1:1, ktorého počiatky
siahajú až do 17. storočia, čím sa stáva pravdepodobne najstaršou kalváriou na
Slovensku.  
Spišský Jeruzalem čaká na to, aby bol ľuďmi, veriacimi i neveriacimi, znova
objavený a aby bol v ňom opäť oživený duch pašií. Na to má slúžiť pripravovaná letná
akcia s názvom „Spišský Jeruzalem“, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. – 14. 9. 2014 a
ktorá ponúka návštevníkom bohatý duchovný a kultúrny program. Prirodzene nebudú
chýbať terénne exkurzie s odborným výkladom, živá krížová cesta s réžiou Petra
Gombitu či slávnostná svätá omša na Sivej Brade. Z kultúrnych predstavení sa môžu
návštevníci tešiť na divadlo Exteatro, koncert Mariána Čekovského na Spišskom
hrade či koncert projektu Zbory. Na svoje si prídu aj milovníci folklóru, pretože
medzi
hosťami
bude
aj
PUĽS
–
Poddukelský
umelecký ľudový
súbor. Toto a ešte
mnohé
ďalšie
si
budú
môcť
vychutnať
tí,
ktorí
neodmietnu
pozvanie
do
S p i š s k é h o
Jeruzalema. Týmto
srdečne pozývame
všetkých, ktorí chcú
zažiť a spoznať toto
výnimočné miesto.
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Martin Bunda

Miništranti

Miništrantský tábor
v seminári
Čo si predstavíte pod
slovom ,,tábor“? Určite krásne
horúce letné dni, plné nových
zážitkov, kamarátstiev. Ak ste
niekedy ako deti boli na tábore, som
si istý, že naň spomínate dodnes.
Ja nikdy nezabudnem letný tábor pri
Domaši, kde sme celú noc hľadali
táborový poklad, ale napokon ho
nenašiel nik, ani animátori, ktorí
ho ukrývali, či na nezabudnuteľnú
diskotéku či karneval.
Ale čo tak ,,miništrantský
tábor“? Na prvý pohľad by to mohlo
vyzerať ako združenie zbožných
chlapov, ktorí od rána do večera sedia v kostole a modlia sa... Tábor bez slnka,
zábavy, v tichu... Nebojte sa, tak náš miništrantský tábor nevyzerá! Ako je to teda s
táborom pre miništrantov? Oplatí sa prísť?
Tábor každoročne organizuje náš kňazský seminár v Spišskom Podhradí.
Animátormi a vedúcimi tábora sú bohoslovci tretieho a štvrtého ročníka, ktorí v
spolupráci s predstavenými pripravujú program a dbajú na to, aby nik z účastníkov
neprišiel o život, alebo teda, aby sa domov vrátil v takom stave, v akom ho tu poslali.
Tábor prebieha v dvoch turnusoch – prvý zvyčajne býva v júli, druhý v auguste.
Trvá päť dní, začína v pondelok obedom, končí v piatok doobeda odovzdávaním
cien a medailí.
Na miništrantský tábor prichádzajú miništranti buď preto, lebo si to
zaslúžili za svoju vytrvalosť pri službe alebo ich jednoducho pán farár vybral za
najvhodnejších, ale stalo sa nám aj to, že niektorí tu prišli kvôli očakávaniu pán
farára, že sa z tábora vrátia do vymenení a lepší. Ale nebojte, o prevýchove to nie
je! Aj tento tábor, ako každý iný, je o spoločných zážitkoch, nových kamarátstvach,
športe, zábave... a v neposlednom rade o tom, aby sa náš vzťah s Bohom po týchto
pár dňoch posunul aspoň o krôčik dopredu.  Aby chalani zažili, že viera, kostol,
miništrovanie, spoločenstvo miništrantov s bohoslovcami (možno ich budúcimi
kaplánmi) nie je iba o nudných povinnostiach, ale o spoločenstve, ktoré kráča za
Ježišom aj uprostred svojich zážitkov, zábavy, či bežného života.
Každý tábor sa nesie v duchu nejakej nosnej myšlienky. Minulý rok sme sa
venovali ružencu, predtým našim vzorom medzi svätými a ako sa raz aj my môžeme
stať svätými. V pondelok po obede sa chalani rozdelia do štyroch družstiev, ktoré
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Miništranti
majú vlastné tričká, pripravia si
vlajku, pokrik a heslo.
Aby ste mali predstavu, priblížme
si jeden deň v tábore tak, ako vyzeral
minulého roku: vstávanie je o 7:00.
Lenže hrozí, že niekto by si zabudol
nastaviť budík, preto našim budíkom
bol silný zvuk trúby na chodbe, pri
ktorom by sa zobudil azda aj mŕtvy.
Pokračujeme rannou modlitbou,
svätou omšou a raňajkami, aby
sme celý deň duchovne i fyzicky
vládali. Nasleduje výroba ružencov
a aule, potom súťaže na ihrisku.
Obed, prehliadka biskupského úradu a katedrály a – miništrantmi veľmi obľúbený
– futbalový západ proti bohoslovcom. Na večeru sme si opiekli nejaké dobroty na
ohníku, zaspievali nejaké piesne, pomodlili sme sa desiatok ruženca a pomaličky
sme sa pobrali spať. Človek nikdy nevie, či práve v tú noc nebude nočná hra
a či nebudeme musieť vstávať okolo jednej ráno, zobrať si so sebou len to
najdôležitejšie a vyskúšať našu odvahu či zručnosti. Tak v skratke jeden táborový
deň. V ostatné dni sme okrem iného vedomostne súťažili, putovali do Levoče na
Mariánsku horu, športovali, naučili sa mnohé zábavné hry, modlili sa, učili sa niečo
nové o miništrovaní atď.
V piatok je slávnostné vyhodnotenie, na ktoré zväčša príde aj otec biskup,
ktorý miništrantom odovzdá diplomy a medaily, povie niekoľko povzbudivých slov
na cestu domov, do zvyšných prázdninových dní a miništrantskej služby.    
Niektorým miništrantom sa u nás tak zapáčilo, že o niekoľko rokov sa
možno aj práve kvôli peknej skúsenosti so seminárom a bohoslovcami rozhodli
vydať na cestu kňazstva a vstúpiť do seminára.
Tento rok je to
už deviaty ročník nášho
tábora. Lepšie raz vidieť,
ako stokrát počuť, preto
pozývame
všetkých,
ktorí majú chuť prežiť
pekný týždeň medzi
nami, na miništrantské
tábory 7.-11.7. a 4.8.8.2014.
Tešia
sa
na Vás bohoslovci a
predstavení kňazského
seminára :)
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