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Patrik Mitura

Milí čitatelia nášho seminárskeho časopisu!

 Večer má v mnohých prípadoch hlboký symbolický význam. Súmrak, tma a noc 
sú časom mnohokrát negatívnym a záhadným. Ale aký paradox! V Lukášovom evanjeliu 
čítame, že pastierov ožiarila Pánova sláva v noci. Kristus sa rodí v tichu a v tajomstve noci, 
ktorá zmenila dejiny celého ľudstva. Narodil sa Spasiteľ. Bdejúci pastieri boli pozvaní ako 
prví a mali k narodeniu azda bližšie ako spokojne spiaci obyvatelia mesta. Oni patrili medzi 
chudobných, medzi prosté duše, ktoré Ježiš blahoslavil, pretože ako prvým im je umožnený 
prístup k Božiemu tajomstvu. Pastieri zastupujú chudobných, ktorí sú prvou láskou Boha. 
 K tomu sme povolaní my všetci, aby sme sa stali tými, ktorí očakávajú Nádej 
a skutočnú Lásku. Pre kresťanov je jedna dôležitá a podstatná vec, ktorá je potrebná. 
Prijať a darovať ľuďom Boha. Vtelením sa stalo Slovo telom, Boh človekom. Preto Vám  
v menej celej redakcie vyprosujem, aby Vaše srdcia boli otvorené pre prijatie 
Božieho Syna – Krista, ktorý nám daroval všetko, daroval nám spásu.

III. (Mozaika lásky)

Ty, Bože môj, stal si sa mi úlohou, 
prvým krokom, prvým slovom, 
v čase úprimných úsmevov, 
kde svet mi bol priateľom. 

Spoznával som oči tých, 
tých, čo lásku mi dávali, 
dlane a mozole rodičov milých, 
ktorí svoj život obetovali. 

Vinou svojou hriešnosť prišla, 
keď už z iskry plameň píska, 
hriešnosť moja úbohá.

Pýcha sa tlačila do srdca, 
vznikla túžba tohto chlapca, 
telo pre svet, duša pre Teba. 
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Aktuality
Duchovná obnova v Poľsku. 
 Nástup do seminára sme nemohli 
krajšie začať ako duchovnou obnovou. Od 
13. do 15. septembra sme navštívili Kalwariu 
Zebrzydowsku, Wadovice a Częstochowu. 
Ako píše žalmista v Žalme 133: „Aké je 
dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“ Takto 
sa naša seminárna rodina opäť stretla, 
aby sme spolu mohli vykročiť do nového 
akademického roka. 

VENI SANCTE 
 Nový akademický rok 2017/2018 
sme oficiálne začali slávnosťou Veni sancte. 
Svätá omša bola spojená s dekanátnou 
púťou veriacich zo Zakámenského dekanátu 
k svätému Martinovi. Slávnostný kazateľ bol 
vdp. Cyril Hamrák, farár farnosti Zákamenné. 
Po svätej omši nasledovala v aule kňazského 
seminára slávnostná imatrikulácia študentov 
prvého ročníka. V odbore katolícka teológia 
ich je 9. Zástupca študentov prvého ročníka 

Pavol Gužiniak predniesol imatrikulačný 
sľub a slávnosť sme zakončili obedom.

Obliečka spolubratov štvrtého ročníka
 V stredu 27. Septembra 
2017 diecézny otec biskup Štefan 
požehnal reverendy seminaristom 
štvrtého ročníka. Vo svojom príhovore 
ich povzbudil, aby boli seminaristami 
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duchom. Odev je len viditeľným prvkom ich 
formácie. Povzbudil nás všetkých, aby sme 
sa viac primkli ku Kristovi a v ňom hľadali 
svoj vzor i príklad, ktorý majú nasledovať. 

Blahorečenie Titusa Zemana
 Aj my sme boli na blahorečení 
Titusa Zemana, ktoré bolo 30.9.2017. 
Vyrazili sme o deň skôr a prespali sme na 
pútnickom mieste v Šaštíne, kde sme sa 
večer pomodlili v Bazilike Sedembolestnej 
Panny Márie modlitbu posvätného ruženca. 
Hneď ráno po raňajkách sme vyrazili do 
Bratislavy, kde sme boli na svätej omši, pri 
ktorej bol vyhlásený za blahoslaveného 
don Titus Zeman – mučeník za duchovné 
povolania. 

Pešia púť na Mariánsku horu
 V sobotu 1. októbra sme my, 
bohoslovci a predstavení seminára 
spolu s rehoľnými sestrami putovali 
pešo na Mariánsku horu. Zo Spišskej 
Kapituly sme vyrazili o 8:30 ráno. 
Po dorazení do cieľa sme sa modlili 
ruženec a o 14:30 sme sa zúčastnili 
svätej omše. Hlavným celebrantom 
bol Mons. Anton Tyrol, generálny 
vikár Spišskej diecézy a v homílii 
sa prihovoril Peter Majda, rektor 
seminára. Po svätej omši sme sa na 

Mariánskej hore občerstvili a autobusom 
sme sa vrátili späť do seminára.

Seminaristi vs. prváci
 Ako to už každoročne býva 
zvykom, aj tento rok v sobotu 
7.10. sme hrali očakávaný 
futbalový zápas, v ktorom sa 
proti sebe postavili výber starších 
ročníkov seminára proti čerstvo 
začínajúcim bohoslovcom prvého 
ročníka seminára. Zápas bol veľmi 
vyrovnaný, no nakoniec výber 
seminára tesne zvíťazil. Futbal 
však nebola jediná motivácia 
tejto športovej soboty. Hneď 
po ňom všetkých čakal guláš, 
ktorý otcovia predstavení spolu 
s ostatnými hneď po svätej omši 

začali pripravovať. Po zápase tak všetkých 
čakal skvelý obed.
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Celodiecézne kňazské rekolekcie
 V stredu 8.11.2017 sa uskutočnili 
v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule 
celodiecézne rekolekcie kňazov, pri 
príležitosti ukončenia Jubilejného roka 
svätého Martina. Pontifikálnu svätú omšu 
slávil diecézny biskup Mons. Štefan Sečka 
s koncelebrujúcimi kňazmi. Homíliu 
predniesol generálny vikár Mons. Anton 
Tyrol, v ktorej pripomenul aspekty zo života 
svätého Martina. Po svätej omši nasledovala 
prednáška, ktorú predniesol  otec biskup 
Mons. Štefan Sečka.

Odpustová slávnosť svätého Martina
 V deň jeho sviatku, 11. novembra 
2017 sme o 10:00 slávili svätú omšu 
v Katedrále svätého Martina, ktorú 
celebroval Mons. Štefan Sečka, spišský 
diecézny biskup. Táto slávnosť bola spojená 
aj s udelením akolytátu mužom z našej 
diecézy, vybraným pre túto službu. 
V nedeľu 12. novembra o 10:00 sme slávili 
slávnostnú odpustovú svätú omšu, ktorú 

celebroval žilinský diecézny biskup 
Mons. Tomáš Galis, ktorý sa nám aj 
prihovoril v homílii. Takto slávnostne sme 
ukončili Jubilejný rok svätého Martina, ktorý 
nás naučil, že v našich životoch sa máme 
stále snažiť žiť a nasledovať čnosti tohto 
veľkého svätca.

Konferencia o otcovi biskupovi 
Vojtaššákovi 
 Spišská diecéza spolu s Radou 
pre históriu KBS v spolupráci s Kňazským 
seminárom biskupa Jána Vojtaššáka 
v Spišskom Podhradí a s Katolíckou 
univerzitou v Ružomberku usporiadala 

v dňoch 14. a 15. novembra 2017 v 
priestoroch kňazského seminára v 
Spišskej Kapitule medzinárodnú vedeckú 
konferenciu na tému Osobnosť biskupa 
Jána Vojtaššáka. Podujatie sa konalo pri 
príležitosti 140. výročia narodenia Jána 
Vojtaššáka. Konferenciu otvoril úvodným 
pozdravom spišský diecézny biskup Mons. 
Štefan Sečka. Po ňom sa prítomným 
prihovoril Jozef kardinál Tomko, emeritný 
prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov. V úvodnom bloku príhovorov 
prítomných pozdravil aj Mons. Giuliano 
Brugnotto, dekan fakulty kánonického 
práva v Benátkach. Po skončení prvého 
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dňa konferencie 14. novembra večer sa konala 
v Katedrále svätého Martina slávnostná 
ďakovná svätá omša. Hlavným celebrantom 
a kazateľom bol Jozef kardinál Tomko, 
koncelebrovali s ním arcibiskupi metropoliti 
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup, 
Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a 
biskupi Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny 
biskup, Mons. Viliam Judák, nitriansky 
diecézny biskup, Mons. Andrej Imrich, 
emeritný spišský pomocný biskup a viac ako 
85 kňazov za účasti veľkého počtu veriacich.
Nasledujúci deň slávil kardinál Tomko svätú 
omšu v seminárnej kaplnke, kde nás povzbudil 
vo vernosti a láske ku Kristovi. 

Lektorát a akolytát
 26. novembra na slávnosť Krista 
Kráľa sme sa zúčastnili svätej omše, ktorú 

celebroval Mons. Štefan Sečka. Pri 
tejto svätej omši poveril piatich 
seminaristov 4. ročníka službou 
akolytu a šiestich seminaristov 
3. ročníka službou lektora. Počas 
týchto slávností ich prišli podporiť 
aj ich najbližší príbuzní.

Šurovačka
 27. novembra sa 
zišli bohoslovci, aby pomohli 
kuchárkam poupratovať v kuchyni. 
Povynášali z kuchyne všetko, čo 

sa dalo vyniesť a upratali to ako len 
najlepšie vedeli.

Duchovná obnova pre stredoškolákov
 1.-3. decembra sa uskutočnila 
duchovná obnova pre chlapcov - 
stredoškolákov a starších. Bol to 
čas prehlbovania vzťahu s Bohom a 
hľadania odpovedí na dôležité životné 
otázky a zároveň možnosť spoznať 
bežný život bohoslovcov v seminári.

Jozef Gorčák
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Nádej
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Nádej
 Svätý apoštol Pavol v Liste 
Rimanom 8, 24 píše: „Lebo v nádeji sme 
spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, 
nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo 

vidí?“ Každý z nás má nejaké sny a túžby. 
Ja chcem byť katolícky kňaz. Možno niekto 
iný chce byť dobrý otec, matka, brat, či 
sestra. Ďalší túžia stať sa slávni alebo chcú 
byť úspešní. Sú ale aj takí ľudia, ktorí túžia 
po večnosti. Priznám sa, aj ja chcem žiť 
večne. Lenže takú túžbu mám zväčša vtedy, 
keď všetko ide ako má. Keď som zdravý, v 
bezpečí a cítim sa milovaný. Istotne každý 

z nás zažil takú chvíľu, kedy si prial, aby 
to, čo práve prežíva, nikdy neskončilo. 
Cítil sa ako v raji. Ale čo keď sa objavil 
strach, neúspech, pád alebo nejaká 

strata istoty, či blízkej osoby. Čo som 
prežíval vtedy? Pápež František v jednej 
zo svojich katechéz o nádeji povedal: 
„Raj nie je miestom z rozprávok a ani 
začarovanou záhradou. Raj je objatím 
sa s Bohom, nekonečnou Láskou a 
vstupujem doň vďaka Ježišovi, ktorý 
za nás zomrel na kríži.“ Aj v Ježišovom 
živote bola prítomná smrť, tak, ako je 
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prítomná aj v tom našom. Lenže smrťou 
sa život nekončí, iba mení. V každom z nás 
je nádej žiť v raji, no nie sme vždy schopní 
pochopiť túto skutočnosť. Pravdepodobne 
všetci poznáme štyridsať ročné putovanie 
Izraelitov do zasľúbenej zeme. Boh im skrze 
Mojžiša prisľúbil, že ich tam dovedie. No oni 
šomrali, nie vždy tomu verili a dokonca sa 
od neho aj odvrátili, keď si urobili zlaté teľa. 

Hoci boli takí, predsa ich ušetril. Boh bol 
prvý, ktorý s nimi mal nádej . Oni sa potom 
tejto nádeji naučili a túžili sa mať lepšie, ako 
vtedy na púšti alebo ako keď boli otrokmi 
v Egypte. Veď aj my sme podobní. Niekedy 
blúdime životom kade – tade a robíme nie 
správne rozhodnutia, chyby a prehrešky, 
ako Izraeliti. No podobne ako oni máme 
nádej na lepší život už tu na zemi. Jeden 
môj priateľ mi raz povedal, že už veľmi dlho 
sa modlí za jednu vec a myslí si, že Boh ho 
vôbec nepočuje, lebo sa nič nedeje. Trápi 
sa a chcel by sa mať lepšie. Nevedel som 
na to celkom jasne odpovedať, až som si 
spomenul na odpoveď jedného múdreho 
kňaza. Povedal, že Boh pri modlitbe dáva 
tri odpovede. Sú to: „áno, nie a počkaj“. A 
presne túto poslednú odpoveď veľa krát 
dostávame. Je to ale dobré, lebo práve 
pri čakaní sa naša nádej zväčšuje a učí nás 
byť trpezlivými. Keby sme hneď dostali 
všetko, o čo prosíme, stali by sme sa pyšní 
a s pýchou prichádza pád. Práve naopak, 

keď vidíme okolo seba i v nás všetky tie 
ťažkosti, problémy a neistoty, musíme v 
pokore priznať, že potrebujeme čas. Čas 
na to, aby sme vedeli správne rozlíšiť, čo 
je najdôležitejšie. Svätej sestre Faustíne 
povedal Ježiš: „Dcéra moja, povzbudzuj 
duše, aby sa modlili korunku, ktorú som 
ti odovzdal. Keď sa budú modliť túto 
korunku, rád im dám všetko, o čo ma 

budú prosiť.“ Hoci nepovedal kedy, ale 
povedal, že dá nám všetko. Podobne 
aj vo Svätom písme v Jn 14, 14 hovorí 
Ježiš: „Ak ma budete prosiť o niečo v 
mojom mene, ja to urobím.“ Nie sú to 
slová plné nádeje? Verím, že každý z nás 
sa teší z toho, že sa dožil ďalších Vianoc 
a môže ich prežiť v kruhu najbližších. Aj 
ja sa tomu veľmi teším. Ale teším sa aj 
z toho, že môžem oslavovať narodeniny 
toho, ktorý pred viac ako dvetisíc rokmi 
v Betleheme prišiel na svet, aby nám 
daroval raj. Mám nádej v to, že do raja 

raz prídem a budem tam navždy šťastný, 
v objatí nikdy nekončiacej Lásky. Máš túto 
nádej aj ty?

Lukáš Briš
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Nasi prváciv

 Po letných prázdninách sme veľmi šťastní, že vám môžeme predstaviť našich 
drahých prvákov, ktorí nastúpili na svoju cestu kňazstva s radosťou a horlivosťou. Položili 
sme im pár otázok, aby sa nám v skratke predstavili a povedali nám niečo zo svojho 
doterajšieho života. Prajeme im veľa krásnych chvíľ prežitých s Kristom na ceste ich 
povolania. Našich prvákov sme sa opýtali:

1. V krátkosti sa predstav.
2. Aký je tvoj obľúbený citát, motto?
3. Ako vnímaš čas v seminári? Čo ťa najviac oslovilo?
4. Aký by mal byť podľa teba kňaz v dnešnej dobe?

Andrej Branický

1. Ahojte, volám sa Andrej Branický a 
mám 21 rokov. Pochádzam z Tvrdošína, kde 
som navštevoval základnú aj strednú školu. 

Už počas strednej školy som sa venoval 
mládeži, chodil na modlitebné stretká, 
pomáhal na duchovných obnovách... 
Po úspešnom ukončení strednej školy 

som sa presťahoval do Oravského centra 
Mládeže v Ústi nad priehradou, kde som 
ako dobrovoľník strávil 2 roky.

2. Motto: ,,Byť presne tam a robiť 
presne to, čo chce Kristus.“
Citát: ,,On mu povedal: Poď!“

3. Najviac ma oslovil Ježiš. Každý 
deň sa teším z toho, že ho môžem 
spoznávať, tráviť s ním čas a učiť sa o 
ňom. Už od prvých chvíľ, ako som prišiel 
na Spišskú Kapitulu, ma Ježiš utvrdzoval, 
povzbudzoval a potešoval. Ježiš si nás 
povolal ,,aby sme boli s ním“ – no čo viac 
by sme mohli žiť?

4. Kňaz by mal byť zrelým mužom 
(nie chlapcom), ktorý ukazuje na Krista a 
nezacláňa vo výhľade na neho. Kňaz by 
mal byť mužom plným Ducha Svätého, 
viery a modlitby, ktorá mení jeho srdce 
na srdce tiché a pokorné, ako má Kristus.

Michal Forgáč

1. Pochádzam z krásnej dediny 
Oravský Podzámok, na Orave. Mám desať 
súrodencov, sme piati  bratia a mám šesť 
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sestier a mám dvadsaťsedem rokov. Moju 
strednú školu som ukončil v odbore stolár 
v Dolnom Kubíne,  štúdium na vysokej škole  
som  radšej už neplánoval, lebo učenia som 
mal už naozaj, ale naozaj dosť:) Radšej som 

šiel cestou-škola životom:)
Keďže do seminára som išiel neskoršie, ako 
by sa zvyčajne očakávalo, tak ten čas do 
seminára,kým ma Pán zavolal som vypĺňal 
rôznymi inými aktivitami, či už v zamestnaní, 
podnikaní alebo prácou v zahraničí.
Mám rád športy ako lyžovanie, plávanie, 
futbal, už aj florbal :), prechádzky v prírode 
a spoločnosť fajn ľudí.

2. Vtlač do mňa Tvoju tvár, Pane, aby 
Otec, vidiac vo mne Teba, opakoval: „Ty si 
môj Milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie“. 
A aby ktokoľvek ma stretne, videl vo mne 
obraz Otca. (Modlitba neznámeho autora)

3. Ten čas, čo som v seminári, ide 
naozaj veľmi rýchlo. Zrejme to bude tým, 
že program je tu naozaj nabitý a človek  
ani nemá čas sa nudiť. Tento čas hodnotím 
dobre, je to čas, kde sa učím rôznym veciam, 
nie len tým, čo sa týka výučby v škole, ale aj 
čo sa týka  vzťahov a rôznych iných situácii, 
ktoré počas života prichádzajú. Je to akoby 
taká Ježišova škola. Verím, že Boh tu so 
mnou i s ostatnými má zámer. Chcem, aby 

Ježiš mohol konať  vo mne tak, ako on 
chce . Ako keď tesár otesáva sochu. Tá 
socha dostáva tvar, rýchlosťou takou, 
akou mu  to dovolíme.

4. Kňaz v dnešnej dobe má byť 
svätý. To znamená byť taký, ako je Ježiš, 
byť autentický a byť svetlom v tomto 
svete, lebo svet veľmi potrebuje počuť o 
Ježišovi, ľudia potrebujú počuť, že majú  
nebeského Otca, ktorý ich miluje a 
ktorý ich dokonale pozná a chce naplniť 
ich život radosťou, pokojom a láskou.

Lukáš Filický

1. Pochádzam z malej dedinky 
Hnilec. Mám mladšieho brata. Pred 

vstupom do kňazského seminára so 
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študoval na SOŠ v Spišskej Novej Vsi, kde 
som v tomto roku zmaturoval v odbore 
mechanik- elektrotechnik. Medzi moje 
záľuby patrí turistika, cyklistika, rád si 
pozriem dobrý film alebo prečítam dobrú 
knihu. Najradšej zo všetkého mám spánok.

2. „Byť pokúšaným je znak, že duša je 
veľmi milá Pánovi.“  Sv. Páter Pio

3. Čas v seminári vnímam veľmi 
pozitívne. Zatiaľ som tu toho veľmi veľa 
prežil. Najviac ma oslovil asi program, 
ktorý je dobre rozvrhnutý, až na to ranné 
vstávanie.

4. Podľa môjho názoru by kňaz 
dnešnej doby mal byť pokorný, ľudský a 
ochotný ísť aj na periférie. Práve aj formácia 
v seminári nás k tomu učí - byť kňazmi v 
dnešnej ťažkej dobe.

Pavol Gužiniak

1. V decembri tohto roku budem 
mať 28 rokov. Pochádzam z Oravy z mesta 
Tvrdošín, kde som prežil podstatnú časť 
môjho života s mojimi rodičmi a súrodencami 
- dvoma sestrami a dvoma bratmi. Tu som 
navštevoval cirkevnú základnú školu, potom 
som študoval na gymnáziu v Trstenej a 
po maturite v roku 2009 som študoval na 
Žilinskej univerzite, kde som úspešne ukončil 
bakalársky a následne inžiniersky stupeň 
v odbore telekomunikácie v roku 2014. 
Počas troch rokov v práci ako technológ  v 
priemyselnej výrobe som začal uvažovať 
nad zmyslom môjho života a či je toto to, 
čo chcem po celý život robiť. Pretože som 
bol členom v kresťanských spoločenstvách  
a spolupracoval som s kňazmi vo farnosti aj 
v jej okolí, začal som uvažovať aj o možnosti 
zasväteného života. A tak po asi dvoch 
rokoch som sa rozhodol podať si prihlášku.

2. Nemám obľúbený citát, ale 
skôr niektoré časti, ktorých je v Biblii 
veľa. V posledných rokoch je to Štvrtá 
pieseň o Pánovom služobníkovi (Iz 52, 
13 – 53, 12).

3. Čas v seminári vnímam ako 
výraznú zmenu v mojom živote, pretože 
nikdy pred tým som nežil v  komunite, 
kde je celodenný režim. Najviac má 
oslovil práve tento režim dňa, pretože 
si uvedomujem, koľko rôznych vecí sa 
dá počas dňa stihnúť, keď sú vhodne 
naplánované – od tých duchovných až 
po manuálne.

4. Dobrý pastier (Jn 10,1-21)
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Jaromír Kozák

1. Ahojte, volám sa  Jaromír Kozák, 
mám 22 rokov. Pochádzam z mesta 
Námestovo. Pred kňazským seminárom 
som študoval strednú priemyslovú školu 
v Tvrdošíne. Potom som študoval dva 
roky na Univerzite Mateja Bella v Banskej 

Bystrici. Moji rodičia a starí rodičia ma od 
malička viedli ku kresťanskému životu, 
čo vidím ako veľký dar. 
Medzi moje záľuby patrí: 
hudba (ľudová, klasická, 
oldies a moderná) a 
šport (futbal, bicykel a 
hlavne horolezectvo a 
vysokohorská turistika).
2. Poznám veľa 
zaujímavých citátov, ktoré 
ma oslovili, ale spomedzi 
nich by som vybral tieto 
dva citáty. Prvý citát je 
od svätého Don Bosca, 
ktorý znie „Skáčte, kričte 
len nehrešte“. A druhý citát som videl na 
jednom kríži z obrázku, ktorý znie v origináli 

takto: „Willst Du die Lieben Gottes sehen, 
bleibe vor dem kreuze stehen. Willst Du 
die Allmacht Gottes sehen, so musst Du in 
die Berge gehen“. V preklade: „Ak chceš 
vidieť lásku Boha, postav sa pred kríž. Ak 
chceš vidieť všemohúcnosť Boha, choď do 
hôr“.
3. Čas v seminári vnímam tak, že 
môžem prehlbovať svoj vzťah s Kristom.

4. Podľa mňa by mal byť 
kňaz veselý, aktívny, horlivý 
a stále ísť za Kristom. Mal by 
byť POKORNÝ a ľudom by mál 
ukázať cestu ku Kristovi. Ľudí 
by mal vedieť zaujať vo svojich 
kázňach, keď vysvetľuje BOŽIE 
SLOVO.

Peter Majerčák

1. Ahojte, moje meno je 
Peter Majerčák, pochádzam z 
malebnej obce pod Tatrami, 
pre niektorých známa pre iných 
možno nepoznaná, no pre 
mňa jedinečná obec Lendak. 

Mám dvoch súrodencov - sestru a brata. 

Ja som najmladší zo súrodencov. Moje 
doterajšie štúdium bolo na Strednej 
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odbornej škole v Kežmarku, odbor: spoločné 
stravovanie. Po škole som pracoval ako 
čašník a potom rok ako sociálny pedagóg v 
Dome Nepoškvrneného srdca Panny Márie 
v Lomničke. Moje hobby? Prechádzky v 
prírode, cyklistika a ľahšie športové aktivity, 
no nie som príliš športovo založený, skôr 
som také športové drevo. Rád spievam, tiež 
ma veľmi baví práca s deťmi a taktiež má 
svoje miesto u mňa dobrá kniha.
2. Myslím si, že každý človek by sa 
mal vidieť vo svätcoch, v ich oslávenom 
živote, od ktorého sa máme učiť, napriek 
ľudským chybám. V mojom živote sú veľkým 
príkladom dvaja svätci. Sú to svätý František  
z Assisi a blahoslavená Zdenka Schellingová. 
Títo svätci žili hlboký vzťah s Kristom. Ich 
príklad je pre mňa veľkým vzorom. Svätý 
František a jeho pokora, blahoslavená 
Zdenka v úplnej odovzdanosti Bohu. Ako 
hovorí jej známy citát: „Nič ma nezastraší, 
ani vietor, čo prihnal husté mraky, lebo 
to bude iba okamih. Moja dôvera rastie, 
lebo viem, že za mrakmi je moje milované 
Slnko.“ , preto si myslím, že si mám od nej 
brať príklad dôvery a nedať  sa znechutiť, 
keď prídu ťažkosti, ale dôverovať, že za 
tými čiernymi mrakmi je moje milované 
slnko a tým je sám Boh.

3. Život v seminári sa mi páči. 
Seminár je pre mňa veľmi krásnym a 
požehnaným časom. Je to čas, kde môžem 
rásť po duchovnej a intelektuálnej stránke 
a pripravovať sa tak na kňazské povolanie. 
Najhoršie bolo pre mňa snáď to ranné 
vstávanie - niežeby som si zvykol, a tiež 
celodenný usporiadaný  program, ale aj 
tento program nás formuje k tomu aby 
sme dobre využívali čas.

4. Aký by mal byť kňaz dnešnej doby? 
Kňaz dnešnej doby by mal byť kňazom, 
ktorý nie je uzatvorený pred svetom a sedí 
iba na fare. Krásne to vystihuje Svätý Otec 

František: „Choďte na každú perifériu. 
Choďte a buďte tam Cirkvou so silou 
Ducha Svätého.“ Tento citát Svätého Otca 
Františka pekne vystihuje to, ako má kňaz 
slúžiť v dnešnej dobe, že svojím životom a 
skutkami dosvedčuje to, čo hlása. Dnešná 
doba nepotrebuje kňazov, ktorí vedia iba 
rozprávať, ale dnešná doba potrebuje 
kňazov, ktorí to čo hlásajú aj žijú. A druhou 
vlastnosťou, ktorú by mal mať kňaz je 
modlitba. Kňaz, ktorý nemá čas na Krista, 
nemôže hlásať jeho lásku, ktorú zakusuje v 
modlitbe.

Marián Marhefka

1. Mám 19 rokov. Pochádzam z 
farnosti Podolínec. V nedávnej minulosti 
som navštevoval Gymnázium Terézie 
Vansovej v Starej Ľubovni. Medzi moje 
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záľuby patria bezmála všetky druhy športu - 
najradšej hrávam futbal, floorbal, v letnom 
období rád vysadnem aj na bicykel.
2. Mojím obľúbeným citátom je výrok 
z knihy Zjavenia apoštola Jána: „Hľa, stojím 
pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas 
a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním 
večerať a on so mnou.“ (Zjv 3, 20).

3. Aj keď v seminári nie som dlho, 
iba niečo vyše dvoch mesiacov, zažil som už 
niekoľko inšpiratívnych momentov. Jedným 
z nich bola duchovná 
obnova hneď na 
začiatku školského 
roka. Putovali sme 
do Poľska, navštívili 
sme okrem iného aj 
Čenstochovú. Ďalšie 
pekné chvíle sme 
zažili na blahorečení 
dona Titusa Zemana 
v Bratislave, na pešej 
púti do Levoče, ako aj 
na ročníkovom výlete v 
Lendaku.

4. Podľa mňa by 
kňaz napriek mnohým 
povinnostiam nemal 
ostať len za múrmi 
svojej fary. Preto 
obdivujem kňazov, ktorí sa sústredia na rôzne 
aktivity vo farnosti, najmä s mladými. Táto 
veková kategória má dostatok voľného času 
a kňazi im môžu pomôcť v jeho zmysluplnom 
naplnení (stretávanie sa, športové alebo iné 
aktivity), pričom využijú aj pastoračné prvky, 
aby tak mladí zažili opäť stretnutie s Kristom.

Marek Rambala
1. Pochádzam z malej, ale najkrajšej 
oravskej dedinky Beňadovo. Mám dvadsať 
rokov a pred seminárom som chodil na 

strednú priemyselnú školu stavebnú. 
Mám dvoch starších bratov a štyri 
sestry. Medzi moje záľuby patrí hlavne 
pingpong, futbal a vždy ma veľmi  
tešilo, keď som mohol u nás v kostole 
miništrovať.

2. Môj obľúbený citát je: „Lásku 
bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky 
neunesieš.“ (sv. Ján Pavol II.) V tomto 
citáte ma najviac povzbudzuje to a dáva 
mi obraz o tom, že opravdivo milovať 

budeme len vtedy, keď budeme ochotní 
sa z lásky pre druhých obetovať.

3. Tento čas v seminári vnímam 
veľmi pozitívne. Je to čas, kedy môžem 
spoznať hlbšie samého seba a mať 
možnosť dobrej formácie na kňazskú 
službu a rastu k čnostiam.
To, čo ma najviac oslovilo je to 
spoločenstvo tu v seminári, správanie k 
druhým, pomoc, ochota, že je tu mnoho 
ľudí, z ktorých si môžem brať príklad.
4. Podľa mňa kňaz v dnešnej 
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dobe by mal byť vždy otvorený pre druhých, 
z láskou a veľkou ochotou by mal pomáhať 
druhým na ceste do večného života a zvlášť 
svojím životom pevne zakoreneným v Pánu 
Bohu ukazovať cestu k nemu.

Filip Zjara

1. Pochádzam z malebnej dedinky na 
Liptove menom Hubová (kde huby 
moc nerastú :D). Študoval som na 
Obchodnej akadémii v Ružomberku. Po 
ukončení strednej školy som odcestoval 
za prácou do zahraničia, konkrétne 
do Anglicka, kde som pracoval ako 
záhradník po dobu dvoch rokov. Medzi 
moje záľuby patria hlavne autá, čítanie 
kníh, strašne rád spievam, viacej 
strašne ako rád :D, ale tak isto mám rád 
aj športy ako futbal, florbal, turistika, 
kulturistika, atď.

2. Mám veľa obľúbených citátov, 
najmä z Nového zákona. Každý z nich 
ma v určitej oblasti môjho života 
povzbudzuje a usmerňuje, no pre 
mňa najfavorizovanejší citát, je citát 
svätého Františka z Assisi, ktorý hovorí: 
,,Hlásajte evanjelium stále, ale slová 
používajte, len keď je to nutné.” To mi 
stále pripomína dôležitosť toho, aby 
sme podľa evanjelia žili, nie aby sme 
mali iba reči, pretože slová povzbudzujú, 
príklady priťahujú.

3. Čas v seminári je pre mňa veľmi 
obohacujúci, je tu čas na všetko potrebné 
k formácii, či už na štúdium, na šport, na 
oddych, ale v prvom rade čas na budovanie 
vzťahu s Ježišom, ktorý je neskutočne 
dôležitý najmä pre budúce povolanie kňaza. 
Je to miesto, kde človek spoznáva sám seba, 
svoje talenty, ale aj svoje chyby, o ktorých 
ani nevedel a miesto, kde tie talenty môže 

zveľaďovať a chyby odstraňovať aj keď 
to samozrejme vyžaduje usilovnosť a 
sebazápor.

4. Knaz by mal byť v prvom rade 
čo najviac podobný Kristovi, nezáležiac 
na tom, v ktorej dobe. No práve v 
dnešných časoch potrebujeme kňazov, 
ktorí sa neboja chodiť a hlásať, ktorí 
nebudú zatvorení na fare, ale budú 

chodiť medzi ľudí a prinášať Božie 
slovo medzi nich. Veľa mladých ľudí 
dnes potrebuje vedieť a počuť, že je tu 
niekto, kto ich miluje takých, akí sú, a 
že tu nie sú náhodou, ale že Boh má s 
nimi plán. Potrebujeme kňazov, ktorí 
svoje povolanie nebudú brať ako prácu 
alebo ako určitú časť ich života, ale aby 
sa úplne oddali Kristovi a boli Totus 
Tuus (celý tvoj), to znamená - aby patrili 
celým svojím bytím Bohu.



18

Diakonská prax
 Počas letných prázdnin sme, 
ako diakoni, boli na takzvanej diakonskej 
praxi. Túto prax sme absolvovali v rôznych 
farnostiach a zariadeniach. 
 Prvú časť sme absolvovali v 
Nemocnici s poliklinikou v Trstenej. Počas 
tejto praxe sme boli ubytovaní na fare v 
Čimhovej, kde sa o nás pán farár spolu so 
svojimi veriacimi veľmi ochotne postaral. V 
nemocnici sme navštívili rôzne oddelenia 

ako: novorodenecké, chirurgické, paliatívne, 
psychiatrické a iné. Mali sme tak možnosť 
vidieť človeka v jeho rôznych životných 
okolnostiach. Vzácnosťou pre nás bolo vidieť 
ochotu zdravotníckeho personálu, ktorého 
členovia si na nás vždy ochotne našli čas a 
zodpovedali nám na naše otázky. Každý večer 
sme navštívili niektorú z farností na Orave, 
kde sme sa ako diakoni prihovorili v homílii.

 Po týždni v nemocnici každý 
jeden diakon absolvoval týždennú prax 
v rôznych termínoch v Dome Charitas 
sv. Jána Bosca v Spišskej Kapitule. Našou 
náplňou tu bolo pomôcť personálu 
a zamestnancom pri službe starým a 
chorým ľuďom, taktiež prihovoriť sa im 
v homílii a tiež pomáhať pri manuálnych 
prácach v tomto zariadení.
 Nakoniec sme ešte slúžili dva 

týždne vo farnostiach, 
do ktorých nás ustanovil 
otec biskup Štefan Sečka. 
Jozef Gorčák vo farnosti 
Spišská Nová Ves, Blažej 
Raška v Poprade, Martin 
Kováč v Kežmarku a 
František Ondrek v Dolnom 
Kubíne. Vo farnostiach 
sme vykonávali rôzne 
služby, ktoré vyplývajú z 
diakonskej vysviacky, čiže 
sme pri svätých omšiach 
ohlasovali Božie slovo, 
tiež sme krstili, sobášili a 
pochovávali, či nosili sväté 
prijímanie chorým ľuďom, 
ktorí boli v nemocnici.
 Táto diakonská 
prax bola pre nás veľmi 
obohacujúca zo všetkých 

strán, pretože sme mohli vidieť ľudské 
utrpenie, bolesť, ale aj radosť a šťastie. 
 Služba diakona a celkovo 
kňazská služba je krásna a zároveň aj 
náročná, preto vás chcem poprosiť o 
modlitby za nás diakonov, kňazov a za 
tých, ktorí sa ešte pripravujú na túto 
vzácnu službu.

Aj malé skutky robia veľkú radosť

František Ondrek
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Aj malé skutky robia veľkú radosť
 Aj tento rok v dňoch od 8.7. – 
14.7. sme sa zúčastnili letného tábora 
pre deti v Rumunsku. Konkrétne sú to 
deti z Novej Huty a Gemelčíčky.  Nás, 
seminaristov, sprevádzajú každý rok 
otcovia predstavení. Môžem povedať, 
že sa nám táto akcia stala veľmi blízka. 
Pracovitosť, vďačnosť, nábožnosť a 
úprimnosť. To je to, čo ostáva v našich 
spomienkach na tieto dni v Rumunsku. 
Deti veľa pracujú, ale nezabúdajú ani na 
živý vzťah s Kristom. Sú úprimné a z ich očí 
priam vyžaruje jednoduchosť a vďačnosť.
Samotnej účasti na tábore predchádzala 
jeho príprava. Pracovali sme na programe, 
chystali sme si aktivity, pomôcky a tiež aj 
rôzne odmeny pre účastníkov tábora. 
Sväté písmo nám hovorí, že dobrý 
hospodár vyberá zo svojej komory veci 
staré i nové. Tak to bolo aj na našom 
tábore. V predošlých rokoch si deti 
obľúbili veľa hier a samé si ich pýtali. 
Témou tábora boli jubilejné roky svätého 
Martina a zjavení Panny Márie vo Fatime. 

Veľkým prekvapením 
bolo, keď sme zistili, 
že na Novej Hute bude 
malá hŕstka deti oproti 
predošlým rokom. 
Príčinou bola žatva a 
oprava poškodených 
striech po ničivom 
ľadovci. Na Gemelčíčke 
sme mali viac ako 50 detí. 
Dni boli popretkávané 
modlitbou, súťažami 
a hrami. Každý deň 
sprevádzala udalosť zo 
života svätého Martina 
alebo fatimský príbeh.

Zaujímavosťou je, že deti nie sú 
poznačené svetom techniky a práve 
preto sú veľmi aktívne. Chcú sa hrať, 
súťažiť. Tieto dni počas roka sú pre 
nich jedinou príležitosťou na oddych, 
pretože veľa pracujú počas roka doma.  
Na Gemelčíčke sme každý večer umývali 
nohy. S úsmevom si na to spomínam. 
Každý deň sme slávili svätú omšu. 
Príhovor otca rektora bol zameraný na 
tému dňa a do obetných darov sme 
vložili aktivitu dňa. Tábor sme ukončili v 
piatok po raňajkách. Samozrejme sme 
ho ukončili vyhodnotením všetkých 
účastníkov. No ešte viac na záver tábora 
sme poďakovali dobrotivému Bohu 
Otcovi za ochranu počas všetkých dní, 
tiež sme prosili za všetkých, aby slová, 
skutky, aktivity a modlitby priniesli 
hojnú úrodu u animátorov a všetkých 
účastníkov. Ďakujem za dobrú skúsenosť 
a za nové obzory prežívania viery v týchto 
slovenských dedinkách v Rumunsku.

Peter Kalis
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Etiópia
 Počas letných prázdnin som 
strávil mesiac august v Etiópii v hlavnom 
meste Addis Ababa 
na misijnej činnosti 
pri sestrách matky 
Terezy (misionárky 
lásky). Letenku mi 
zaplatil pán prof. 
Krčméry (rektor 
Univerzity sv. Alžbety 
v Bratislave). Mojím 
hlavným motívom 
ísť do tejto oblasti 
bolo stretnúť sa so sr. 
Phanuelou (Katarína 
Rochová – rodáčka 
zo Spišskej Novej Vsi) 
a zažiť pár dní v práci 
po jej boku, vidieť aký 
spôsob života vedie, 
naučiť sa od nej viac lásky k Bohu a hlavne 
cez ňu sa upevniť v mojom povolaní. Sr. 
Phanuelu vnímam ako svätú ženu a cez ňu 
som sa chcel viac priblížiť k Bohu v mojom 
osobnom živote. 
Sr. Phanuela slúži ako lekárka v obrovskom 
areáli, kde sa stará o choré, umierajúce 
a nechcené deti. V tomto areáli pracuje 
spolu sedem misionárok lásky s niekoľkými 
domorodými zamestnancami a mojou 
hlavnou úlohou bolo pomáhať im v ich 
každodennej práci a starostlivosti o tieto 
detičky. Nachádzali sa tam deti vo veku 
od 0 do 18 rokov. Spolu ich bolo cca 250, 
z toho asi 100 HIV pozitívnych, ďalších 
100 mentálne a fyzicky postihnutých a 50 
maličkých detí na klinike. Všetky tieto deti 
boli siroty. Okrem kliniky boli v areáli dva 
sirotince, škola a dom pre rehoľné sestry. 
Môj denný program začínal každé ráno 

svätou omšou o 6:30 v kaplnke u sestier, 
potom boli raňajky a po nich práca až do 

12:00, kedy sme sa opäť stretli v kaplnke 
na spoločnú modlitbu. Nasledoval obed a 
hodinka voľna. Od 14:30 sme pokračovali 
v práci až do 17:30, vtedy sme sa opäť 
zišli v kaplnke na adoráciu, po ktorej 
bola večera a voľno, prípadne sme robili 
nejaké jednoduchšie práce.
V priebehu týchto dní som najviac 
času trávil kŕmením fyzicky a mentálne 
postihnutých detí a staraním sa o ich 
základné potreby. Pomimo to som 
vymýšľal v spolupráci s inými misijnými 
dobrovoľníkmi program, rôzne aktivity a 
hry pre deti nakazené vírusom HIV. Okrem 
toho sme chodili občas na „výjazdy“ 
mimo areál k tým najchudobnejším, 
zisťovali sme kto je na tom najhoršie 
a tým sme pomáhali ako bolo treba a 
ako bolo v našich možnostiach. Mnohé 
z rodín žijúcich v oblasti mimo nášho 
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areálu žili vo veľmi biednych podmienkach. 
Ak bolo treba, šli sme na nákup na najväčší 
trh v Etiópii a v Afrike vôbec alebo som 
pomáhal upratovať seminárny kostol, kde 
sme mali svätú omšu každú nedeľu, alebo 
som chodieval na kliniku starať sa o tie 
najmenšie siroty, či pomáhať sr. Phanuele 
s ošetrovaním pacientov. Deti boli sestrami 
vychovávané v katolíckej viere.
Najťažšie chvíle som prežíval v situáciách 
kedy sme videli problém, ale sme nemohli 
pomôcť. Totiž etiópska vláda areál 
sestričiek pravidelne kontroluje, či všetko 
dodržujú podľa pravidiel. Napríklad: sestry 
nemôžu prijať dieťa, ktoré je zdravé, teda aj 
keď nemá kde bývať a nemá nikoho, pokiaľ 
je zdravé, sestry 
to dieťa nemôžu 
vziať a v takom 
prípade týmto 
deťom pomáhajú 
sestry tajne, a 
to tak, že chodia 
mimo areál za 
nimi, nosia im 
stravu, platia im 
školu a podobne. 
No jednoduché 
neboli ani 
momenty, keď 
prišli HIV pozitívne 
deti s plačom, 
že už nemajú 
chuť žiť alebo 
keď som kŕmil 
ťažko postihnuté 
deti, ktoré neboli 
schopné stravu 
len tak ľahko prehltnúť, lebo mali natoľko 
deformované ústa a zuby, že to išlo len 
veľmi ťažko. Tieto deti mali pokrútené 
končatiny, neprirodzené tvary jednotlivých 
častí tela a nemohli chodiť, dokázali sa len 
hýbať v postieľke a vydávať nezrozumiteľné 
zvuky. Napriek tomu vedeli prejaviť radosť 

či smútok. Tieto detičky sa nedožijú viac 
ako 20 rokov, často zomierajú  vo veľmi 
skorom veku. 
Takmer všetky tieto deti sa dostali do 
areálu takým spôsobom, že ich rehoľné 
sestry našli niekde na smetisku alebo 
na ulici. V lepšom prípade ich našli 
položené pred vchodom do ich areálu 
alebo ich priamo niekto priniesol 
sestrám do opatery s tým, že matka sa o 
ne nedokáže postarať.
Celý mesiac strávený pri týchto 
rehoľných sestrách bol pre mňa 
nesmierne obohacujúci a povzbudivý. 
Predovšetkým som sa tam upevnil v 
mojom povolaní, prehĺbil svoj osobný 

vzťah s Bohom, naučil sa viac si vážiť 
život a na prvý pohľad bežné veci ako 
každodenná strava, čistá voda, pevné 
steny v izbe a strecha nad hlavou už pre 
mňa nikdy nebudú samozrejmosťou.

Dávid Lesňák
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Medzinárodný jazykový kurz
 Počas tohtoročných prázdnin som 
mal možnosť stráviť celý august v Nemecku 
ako účastník medzinárodného jazykového 
kurzu. Musím povedať, že to bola pre 
mňa veľmi zaujímavá skúsenosť. Kurz bol 
naozaj veľmi inšpiratívny a obohacujúci. 
Zúčastňujú sa ho mladí ľudia z celého sveta. 
Tak som mal možnosť na jednom mieste v 
krátkom čase spoznať veľa ľudí, ale i kultúr, 
národností i náboženstiev. V skupine, do 
ktorej som bol zaradený, boli okrem Talianov 
tiež Kanaďania, Američania, Číňania, 
Japonci, Taiwanci 
a podobne. Toto 
je len malá vzorka 
toho, ako to tam 
vyzeralo. Mimo 
svojej skupiny 
som mal možnosť 
spoznať množstvo 
ďalších ľudí. Každý 
deň od pondelka 
do piatku sme 
mali doobedu normálne vyučovanie, 
ako v škole. Samozrejme, čo iné by bolo 
predmetom vyučovania ako nemčina. 
Poobede bol program dobrovoľný, ale 
veľmi pestrý. Kto chcel, mohol sa zúčastniť 
ďalších vzdelávacích seminárov. Nechýbali 
však tiež ponuky pre športovcov či kultúrne 
vyžitie. Večer boli rôzne ďalšie ponuky - 
plavba loďou, film, koncert a iné.  Počas 
víkendov bola možnosť zúčastniť sa rôznych 
exkurzií či len tak spoznávať okolie. Mesto 
Heidelberg, v ktorom som bol, je z každej 
strany obklopené prírodou, takže prostredie 
tam bolo veľmi pekné. Spolu s kamarátom, 
s ktorým som tam bol, sme si napríklad 
urobili jednodňový výlet do Mníchova či 
Tieru. Pre mňa osobne to bol tiež návrat 
do vysokoškolských čias pred seminárom. 
Niekedy bolo dosť náročné v ponuke tých 

všetkých akcií nájsť si čas na svätú omšu. 
Treba tiež povedať, že tých ponúk ísť na 
svätú omšu až tak veľa nebolo, a tak sme 
neraz, najmä počas týždňa išli na omšu 
do nemocničnej kaplnky či domova pre 
seniorov. Takmer každý deň v týždni to 
bolo nejaké iné miesto. Čas na modlitbu 
bol tiež v mojej osobnej réžii, takže to 
bol celkom fajn “test”, keďže o duchovný 
život tu človek musel zápasiť a nebolo 
to brané ako niečo samozrejmé, ako je 
tomu napríklad v seminári. Keď som 

sledoval život v 
Nemecku, občas 
som mal pocit, 
že z vyspelého 
Západu, ako často 
na Nemecko 
pozeráme, si 
chceme osvojiť 
len neresti, zato 
mnoho dobrých 
vecí odmietame. 

Je u nich samozrejmosťou, že v nedeľu 
sú potraviny a obchody zatvorené, popri 
nestrážených skleníkoch so zeleninou 
viedla asfaltová cesta, starostlivosť 
o životné prostredie majú v krvi a 
podobne. Som veľmi rád, že mi bolo 
umožnené byť účastníkom tohto kurzu 
a chcem poďakovať Pánu Bohu za 
všetky dobrodenia. Moja vďaka patrí 
predstaveným kňazského seminára, ktorí 
nám niečo takéto umožňujú. Ďakujem za 
ochotu a ústretovú pomoc generálnemu 
vikárovi Mons. Antonovi Tyrolovi pri 
vybavovaní potrebných náležitosti. Veľká 
vďaka tiež patrí nemeckej organizácií 
Ackermann - Gemeinde, ktorá mi pre 
tento kurz udelila štipendium a taktiež 
Univerzite Heidelberg za všetko.

Milan Lupták
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Erasmus jako výzva!
 
Milí čtenáři 
č a s o p i s u 
Brázda, chtěl 
bych se s vámi 
podělit o zkušenost s programem Erasmus+. 
Nevíte oč se jedná? To nevadí, snad vám 
to bude trošku jasnější po přečtení tohoto 
článku.
Erasmus+ není žádný program v počítači, 
ani aplikace pro android do chytrého 
telefonu. Jedná se o studijní program, 
který umožňuje studentům škol, které jsou 
do tohoto programu zapojeny, vyjíždět na 
studijní pobyty do zahraničí. Každá škola 
v tomto programu má své partnerské 
univerzity, kam je možno vycestovat na 
jeden či více semestrů, studovat, sbírat 
kredity a třeba poznávat cizí kulturu, a 
hlavně poznávat nové lidi. Mně se podařilo 
projít výběrovým řízením, a tak jsem se 
dostal na Spišskou Kapitulu. Seminář na 
Spišské Kapitule je specifický a je pro mě 
zajímavou zkušeností zde přebývat. Je zde 
model formace odlišný od modelu, na který 
jsem zvyklý z Olomouce a myslím si, že i 
odlišný od ostatních seminářů.
Je velkou výzvou přijít do nového prostředí, 
kde nikoho neznáte, nevědět pořádně do 
čeho jdete a spoléhat na to, že Pán se nějak 
postará skrze lidi, kteří to mají na starost. 
Tak to bylo v mém případě. Jel jsem do 
zcela neznámého prostředí, z bohoslovců 
jsem neznal nikoho a z představených jsem 
se předtím setkal jen jedenkrát s otcem 
rektorem, asi na patnáct minut v Olomouci. 
Jelikož ve spišském semináři nikdo přede 
mnou nebyl, tak jsem neměl možnost získat 
nějaké reference. Byl jsem mile překvapen 
přijetím od nových spolubratrů bohoslovců 
i od představených. Myslím, že jsem zapadl 
do kolektivu velmi dobře. Takže chalenge 
no.1 „důvěřuj Pánu a On se postará“ 
splněna.
Další výzvou je jistě vydávat svědectví svým 

životem. To není výzva jenom na Erasmu, 
ale i v životě. Říkal jsem si: „Co bych těm 
klukům na Spiši mohl předat?“ Příklad 

lidskost. Žít jako člověk, být jim dobrým 
kamarádem, nezraňovat, pomoct, když 
mě někdo požádá, studovat poctivě, abych 
nebyl na pohoršení svým lajdáctvím, atd. 
Nakolik se mi to daří musí posoudit jiní. 
Chalenge no.2 „svědčit svým životem“ 
tedy zůstává otevřená. To posoudí kluci, 
až budu odjíždět.
Další výzvou by mohlo být přijímání 
zkušeností. Někdy se může stát, že 
chceme poučovat, rozdávat rady a 
myslíme si, že víme všechno nejlíp. Ale 
Erasmus je podle mě právě zkušeností, 
kdy můžu zjistit své limity, co mi nejde, 
v čem zaostávám za jinými. Můžu se k 
druhým postavit zády, když mě právem 
kritizují, nebo kritiku příjmu a snažím se 
v dané oblasti zlepšit. Již jsem si všimnul, 
že mám hodně nedostatků, kterých jsem 
si dřív nevšimnul. Chalenge no.3 „poznat 
své limity a přijmout zkušenosti“ je tedy 
splněna.
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Joachim kardinál Meisner – Muž plný radosti
a odovzdanosti do Božej vôle

 Pán kardinál Meisner bol veľmi 
obetavý, zbožný a milý človek, bol mužom 
radosti a modlitby. Prvú spomienku na jeho 

osobu mám práve z odpustovej slávnosti 
na Spišskej Kapitule. Vtedy som bol len pár 

mesiacov v seminári. Spomínam si ako 
ma oslovil jeho záujem o seminaristov, 
tiež na jeho príjemný úsmev a opravdivú 

radosť. Bol to pre mňa 
silný moment, lebo ešte 
dnes ho mám v živej 
pamäti. Pán kardinál 
sa veľmi chcel stretnúť 
s nami bohoslovcami, 
a preto sme na druhý 
deň v pondelok mali s 
ním stretnutie v malej 
aule v našom kňazskom 
seminári. Porozprával 
nám o svojom kňazskom 
a biskupskom svätení. 
Povzbudzoval nás, aby 
sme boli radostní kňazi 
a kňazi modlitby. Veľmi 
nám kládol na srdce 
myšlienku zo Svätého 
písma – „Radosť v 

Pánovi nech je vašou silou.“ Na záver 
nám dal požehnanie a rozlúčil sa s nami. 

Nějak moc jsem se rozepsal a 
jistě by se dalo rozebrat ještě 
spoustu dalších výzev, které 
přináší Erasmus a život celkově, 
ale důležité je, aby tyto výzvy 
každý objevil sám a snažil se 
je dotáhnout do konce. Každý 
máme své životní výzvy, a proto 
je hledejme a plňme. Přeji vám, 
aby se vám to dařilo.

Vojtěch Radoch
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Joachim kardinál Meisner – Muž plný radosti
a odovzdanosti do Božej vôle

Po tomto stretnutí som už ani nedúfal, že 
takého vzácneho človeka niekedy stretnem. 
Ale Pán sa stará a hľadá cesty, ako možno 
čerpať do svojho života povzbudenie aj cez 
tak vzácnych ľudí.
A tak v druhom ročníku teológie sa mi 
naskytla možnosť ísť na kurz nemeckého 
jazyk do Nemecka - Heidelbergu. Bol som 
tam štyri týždne ešte 
s dvoma spolubratmi. 
Každý víkend tento 
kurz organizoval výlet 
na rôzne miesta. 
Medzi nimi bolo aj 
mesto Kolín, kde býval 
pán kardinál Joachim 
Meisner. Naplánovali 
sme si, že okrem Dómu 
klaňania sa troch 
kráľov určite budeme 
chcieť ísť pozrieť aj 
pána kardinála. Tak 
sme začali hľadať 
jeho súkromný byt, 
keďže on už nebýval 
na biskupskom úrade, 
lebo bol už emeritným 
biskupom. Našli sme 
biskupský úrad, kde 
nás naviedli k jeho domu. No nebolo to ľahké. 
Hľadali sme ho asi dve hodiny. Nakoniec sme 
ho našli. Býval hneď oproti Dómu klaňania 
sa troch kráľov. Keďže sme vedeli, že pán 
kardinál má veľmi blízko k našej Spišskej 
diecéze, zazvonili sme mu na zvonček. 
Predstavili sme sa ako bohoslovci zo Spiša 
a povedali sme mu, že sme momentálne na 
kurze nemeckého jazyka a chceli by sme ho 
pozdraviť. On sa milo zasmial, otvoril nám 
dvere a povedal, aby sme prišli hore k nemu. 
Tam nás už čakal na chodbe. Podal nám ruku, 
predstavili sme sa mu a pozval nás ďalej do 
jeho bytu. Pre mňa osobne to bol zázrak. Taká 
veľká osobnosť Nemecka a Cirkvi a ja môžem 
sedieť s ním v jeho obývačke. Pán kardinál bol 

veľmi pohostinný. Počas návštevy nám 
ukázal aj pár fotografií z jeho osobného 
života. Rozprával rôzne skúsenosti 
a povedal nám, niečo o emeritnom 
pápežovi Benediktovi XVI. Bol s ním 
priateľ a telefonoval si s ním každý 
týždeň. Jeho prejav bol veľmi otcovský 
a ako dobrý otec dal nám aj pár rád, ako 

ostať verný, vytrvalý, ale najmä nám 
prízvukoval svätosť, ako cieľ každého 
jedného kresťana. Po požehnaní sme 
sa s ním rozlúčili a dostali sme od neho 
malý darček.   
Aj keď od tejto skúsenosti je už 
pár rokov, nezabudol som na túto 
osobnosť. Príklad jeho kňazskej a 
potom biskupskej služby je príkladom 
hodný nasledovania. Verím, že dnes sa 
už  teší z pohľadu na Pána a oroduje 
aj za spišských seminaristov, aby boli 
dobrí kňazi.

Martin Tešla
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Prechádzky Kapitulskou ulicou 6
 Po čase letných prázdnin a 
dovoleniek opäť pokračujeme v našom 
historickom cykle Prechádzky kapitulskou 
ulicou. Tento krát sa v krátkosti pristavíme 
pri kanónii č. 7, respektíve pri sesterskej 
kanónii ako sa dnes zvykne nazývať. Aj táto 
kanónia, podobne ako ostatné, má niekoľko 
svojich zvláštností, ktoré si v krátkosti 
postupne predstavíme.
Táto kanónia predstavuje jednoposchodový 
typ budovy s pôdorysom typu L postavenom 
na starších stredovekých základoch. Vo 
východnej časti je čiastočne podpivničená. 
Obvodové murivo je tehlové, v ktorom 
možno nájsť fragmenty pôvodného 
kamenného muriva. Pivnica má kamenné 
obvodové murivo a novšie valené klenby. 
Schodisko sprístupňujúce suterén má 
jednotlivé stupne zhotovené z renesančných 

kamenných kvádrov. Objekt kanónie 
je sprístupnený veľkým segmentovo 
ukončeným bočným vstupom, ktorému 

predchádza centrálna vstupná brána s 
podjazdom. Nad vstupom je umiestená 
tabuľa s chronostichonom. Prízemie 
tvoria vysoké jednoduché izby s rovným 
stropom. Poschodie je sprístupnené 
priestranným schodiskom s dreveným 
kolkovým zábradlím vyúsťujúcim do veľkej 
haly, z ktorej sa vchádza do jednotlivých 
miestností na poschodí. Priečelie, ktoré 
je na poschodí šesťosové a na prízemí 
päťosové, je vyhotovené v klasicizujúcom 
slohu. Na prízemí si možno všimnúť aj 
omietkovú bosáž (hrubé opracovanie 
vypuklých stien imitujúcich kamenné 
kvádre). Pozornému oku isto neujdú ani 
charakteristické priebežné parapetné rímsy 
okien či rímsy na konzolkách, pod ktorými 
sa nachádzajú krásne geometrické výjavy. 
Za kanóniou sa niekedy nachádzali aj 
hospodárske budovy a čeľadníky, ktoré 
dnes už neexistujú. Hospodárska budova 
nachádzajúca sa povyše kanónie sa 
zbúrala začiatkom 18. storočia v súvislosti 
s rozširovaním domu kostolníka a tzv. 
kaplánky (dnes kanonický dom č. 8). Za Mons. Ján Jalovecký

Pohľad z roku 1976
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niekdajším hospodárskym dvorom sa ešte 
aj dnes nachádza široká a priestranná 
záhrada zo severnej strany obkolesená 
vysokými hradbami, ktorú kedysi dopĺňal 
aj ovocný sad.
Kanónia prešla počas svojej existencie 
mnohými prestavbami. Tieto prestavby boli 
výsledkom dobových módnych trendov 
a tiež vkusu jednotlivých kanonikov. Snáď 
najviac ju zasiahli úpravy v 17. a 18. storočí. 
Dnešnú podobu však získala za kanonika 
Ladislava Liptaya počas prestavby v roku 
1877, kedy dostala klasicizujúci štýl s 
prvkami eklekticizmu (spájanie navonok 
protichodných slohov), čo sa odrazilo najmä 
na jej priečelí. Posledná oprava fasády bola 
vykonaná v roku 2015, kedy sa pristúpilo 
aj k výmene okien v historizujúcom štýle. 
Takto získala nový vzhľad, pričom sa 
zvýraznili aj jej charakteristické prvky.
Z dobových prameňov možno zistiť aj 
mená niektorých kanonikov, ktorí tu 
sídlili a to:
Joannes Némethy; Felicianus Miklovich 
(1742-1747); Georgius Hollossy (1776); 
Joannes Révay (1776) - neskorší spišský 
biskup a fundátor nového seminára, 
pochovaný je v krypte katedrály; Thomas 
Andreánszky (1838-1849), Josephus 
Machay (1853-1867), pochovaný je 
v krypte katedrály; Josephus Kankala 
(1874-1876); Ladislaus Liptay (1876-
1889), pochovaný je v krypte katedrály; 
Ferdinandus Fertsek (1889-1891) a iní. 
Snáď najznámejším obyvateľom tejto 
kanónie bol v rokoch 1941-1950 Mons. 
Ján Jalovecký, jedna z najväčších osobností 
predkoncilovej liturgickej obnovy na 
Spiši. Jeho pôsobenie je úzko späté s 
kňazským seminárom, kde vyučoval 
predmet Liturgika. Pochovaný je taktiež v 
katedrálnej krypte. Neskôr ho vystriedal 
kanonik Jozef Michna, ktorý tu žil až do 
svojej smrti v roku 1977. Bol to posledný 
žijúci spišský kanonik žijúci priamo na 

Spišskej Kapitule. Takto získala kanónia č.7 
primát ,,Najdlhšie obývaným kanonickým 
sídlom“. Zvláštnosťou tejto kanónie je 
aj fakt, že s kanonickým domom 14 a 
16 ostala aj po roku 1950 vo vlastníctve 
Spišskej diecézy. Po smrti kanonika 
Michnu tu krátko bývala ešte jedna rodina 
zo Spišského Podhradia. Neskôr ostala aj 
táto kanónia opustená. Po roku 1989 za 
začalo s jej rekonštrukciou. Boli zbúrané 
hospodárske budovy a novo vystavené 
objekty spolu s kanóniou začali slúžiť ako 
rehoľný dom pre Kongregáciu sestier sv. 
kríža, ktoré tu pôsobia aj v súčasnej dobe. 
Ich náplňou je popri modlitbe a rôznych 
prácach aj služba v kňazskom seminári 
a práca v Charitnom dome (kanónia č. 
3 a 4). Okrem klauzúrnych priestorov 
a kaplnky sa na prízemí nachádza aj 

jeden kňazský byt, ktorý sa využíva aj 
v súčasnosti. Práve v tomto byte žil na 
dôchodku aj otec biskup František Tondra 
až do svojej smrti. 
Môžeme Bohu len ďakovať za to, že 
dnes je táto kanónia ako jedna z mála 
plne obsadená a využitá. Aj vďaka našim 
sestrám je tak skutočne miestom práce, 
modlitby a obety. Kiežby sa takto dali 
využiť aj ostatné kanónie...

Súčasný pohľad

Miroslav Mudrík
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Vieme sa modliť? (3. časť)
III. Sú pri modlitbe potrebné vonkajšie gestá?

Modlitieb je veľa a rôznych. Ako by sme ich 
rozdelili?
 Ako by sme vôbec rozdelili rozhovory? 
Najjednoduchšie podľa obsahu alebo podľa 
spôsobu reči. Obsahom modlitby sú totiž 
vždy Božie veci. Ale spôsob, ako sa k Bohu 
obraciame je rôzny: niekedy viac vonkajší 
inokedy vnútornejší.

S Bohom predsa hovoríme iba vnútorne, sú 
potom vonkajšie gestá zbytočné?
 Boh stvoril celého človeka, s dušou 
i telom, preto sa k nemu obracia celý človek. 
Vnútorné pozdvihnutie mysle je, pravdaže 
dôležitejšie, ale k celistvosti ľudského výrazu 
patrí aj vonkajší postoj.

Sú vonkajšie gestá pri modlitbe dôležité? Nie 
je azda lepšie aby sme sa modlili tak, že to nie 
je navonok poznať?
 Staré pohanské náboženstvá boli 
zväčša obradné. Preto cirkevní otcovia často 
zdôrazňovali, že vonkajšie gestá nie sú hlavné 

a môžeme ich vynechať. Veď lotor sa 
modlil na kríži, píše svätý Ján Zlatoústy, a 
bol vypočutý. Niekedy je naozaj užitočné, 
ak na nás nebadať, že sa modlíme. Takto 
sa totiž môžeme k Bohu obracať aj na 
verejných miestach, uprostred ľudí 
či v zamestnaní... Treba však mať na 
pamäti, že aj cez naše gestá, postoje 

a predovšetkým skutky môžeme iným 
sprostredkovať kresťanské hodnoty a 
priviesť tak bližšie k Bohu možno aj tých, 
ktorí v Boha ešte neveria. 

Prečo teda učíme deti zložiť si ruky, 
kľaknúť si, prežehnať sa. Nie sú to 
pozostatky starého obradníctva?
 Áno, v starej kresťanskej tradícii 
niečo podobné zaznamenávame a 
moderná psychológia to len potvrdzuje. 
Človek sa plne vyjadruje celou svojou 
bytosťou. Svätý Bazil upozorňuje na 
dvojakú výhodu pekného postoja pri 
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modlitbe. Telesná sústredenosť pôsobí aj na 
dušu, tá je potom menej roztržitá. Na druhej 
strane, duša sa odráža vo vonkajšom geste, 
akoby v obraze.

Ktorý postoj je k modlitbe vhodný a ktorý 
nie?
 Gestá sú ako slová. Ich význam 
vznikol dlhým opakovaním. V našich krajoch 
poznáme niekoľko typických postojov:
Stojíme pri evanjeliu ako niekto, kto dáva 
pozor, keď hovorí významná osoba. Je to 
prejav úcty a dôstojnosti voči tomu, kto hovorí 
a vyjadruje to tiež pripravenosť a ochotu 
konať podľa vypočutého slova. Sedíme pri 
počúvaní Božieho slova a pri premýšľaní nad 
ním, ako Lazárova sestra Mária, ktorá si sadla 
Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. (Lk 
10, 39) Kľakáme na kolená, ako by sme chceli 
umenšiť svoju postavu a uznať svoju malosť 
pred Bohom. Kľačanie je prejavom pokory. 
Mnohí prichádzali za Ježišom s prosbou a 

padli pred ním na kolená... Spíname ruky 
ako niekto, kto prosí. Gesto zložených rúk 
dlaňami k sebe s vyrovnanými prstami a so 
skríženými palcami pochádza z 13. storočia, 
bolo symbolom úpenlivej prosby v mene 

ukrižovaného Krista, a vyjadruje ducha 
pokory a dôvery v Boha. Ukláňame sa, 
aby sme vyznali, že veríme v prítomnosť 
toho, ku komu sa s úctou obraciame.

Niektorí začínajú napodobňovať i 
postoje tzv. východných meditácií, 
napr. postoj „lotosového kvetu“, 
„skrížené nohy“ a poddobne. Je to 
kresťanské?
 Kresťanské je všetko, čomu 
dávame kresťanský zmysel, a dobré 
je to, čo neruší a pomáha k vnútornej 
dispozícii. Pochopiteľne sa musí uvážiť, 
čo sa hodí na verejnosť a čo je vhodné 
vykonávať iba v súkromí. Tak, ako sa 
nie všetky šaty hodia k noseniu na 
verejnosti, tak isto sa aj nie všetky gestá 
hodia k vykonávaniu na verejnosti. 
Niektoré môžu na verejnosti skutočne 
pôsobiť rušivo a budiť údiv alebo 
úsmevy. Preto sú zvlášť pri liturgických 

modlitbách v kostole, postoje určované 
podľa zvykov a zjednotené normami 
jednotlivých obradov.

(Zdroj: Tomáš Špidlík – Umíme se 
modliť?)

spracoval Blažej Raška
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