
Dnes by som chcel byť nablízku kňazom, všetkým 
kňazom, od čerstvo vysväteného až po pápeža; 
všetci sme kňazi. Biskupi, všetci. Sme pomazaní; 
pomazaní Pánom; pomazaní, aby sme konali Eu-
charistiu; pomazaní, aby sme slúžili.

V týchto dňoch zomrelo viac ako 60 kňazov tu 
v Taliansku pri starostlivosti o chorých v nemoc-
niciach. Aj s lekármi, so sestrami a zdravotníkmi 
– sú to tí svätci zo susedných dverí; kňazi, ktorí 
slúžiac dali svoj život.

Myslím i na tých, ktorí sú ďaleko. Dnes som do-
stal list od jedného kňaza, väzenského kaplána, 
ktorý rozpráva, ako prežíva tento Veľký týždeň 
s odsúdenými. Františkán. Jeden biskup hovoril, 
že prvá vec, čo zvykol urobiť, keď prichádzal na 
misionárske miesta, bolo zájsť na cintorín na hro-
by kňazov, ktorí tam nechali život. Mladí kňazi – 
padli za obeť tamojším chorobám; neboli pripra-
vení, nemali protilátky. Nikto nepozná ich mená; 
sú to anonymní kňazi.

Vidiecki farári, ktorí sú farármi štyroch, piatich 
či siedmich dediniek, v horách, a chodia z jednej 
do druhej, a ktorí poznajú ľudí. Raz mi jeden ho-
voril, že v tých dedinách pozná mená všetkých ľu-
dí. „Naozaj?“ spýtal som sa. A on hovorí: „Aj mená 
psov!“ Poznajú všetkých. Kňazská blízkosť. Skve-
lí, výborní kňazi.

Dnes vás prinášam v svojom srdci a prinášam 
vás na oltár. Kňazi znevažovaní. Mnohokrát sa to 
dnes stáva, nemôžu sa ukázať na ulici, pretože im 
nabrýzgajú škaredé veci v súvislosti s drámou, kto-
rú sme prežili s odhalením kňazov, ktorí vykona-
li ohyzdné veci. Niektorí mi hovorili, že nemôžu 
vyjsť z domu v kňazskom odeve, pretože ich urá-
žajú. A oni sa nevzdávajú.

Kňazi hriešnici, ktorí spolu s biskupmi a pá-
pežom hriešnikom nezabúdajú prosiť o odpus-
tenie a učia sa odpúšťať, pretože oni vedia, že po-
trebujú prosiť o odpustenie a odpúšťať. Všetci sme 
hriešnici.

Dnes vy všetci, bratia kňazi, ste so mnou na ol-
tári, vy, zasvätení. Iba jedno vám poviem: nebuď-
te tvrdohlaví ako Peter. Dajte si umyť nohy. Pán 
je vaším služobníkom, on je blízko vás, aby vám 
dal silu, aby vám umyl nohy.

S týmto vedomím potreby byť umytí buďte veľ-
mi odpúšťajúci. Odpúšťajte! Srdce veľké na štedrosť 
v odpúšťaní – to je miera, ktorou budeme meraní. 
Ako si ty odpustil, bude ti odpustené rovnakou mie-
rou. Nemaj strach odpúšťať. Neraz prichádzajú po-
chybnosti. Pozrite na Krista, tam je odpustenie všet-
kým. Buďte odvážni. Aj v riskovaní pri odpúšťaní, 
aby ste utešili. Ak v tej chvíli nemôžete dať sviatost-
né odpustenie, dajte aspoň bratskú útechu, ktorá 
sprevádza a necháva otvorené dvere, aby sa človek 
opäť vrátil. Ďakujem Bohu za milosť kňazstva všet-
kých nás. Ďakujem Bohu za vás, kňazi. Ježiš vás má 
rád. Žiada iba, aby ste si nechali umyť nohy.
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Marek 
Vávra

26 rokov
primície 
27. júna 2020 o 10.00 
v Kostole Narodenia 
Panny Márie 
v Radošovciach 

Daniel 
Kremnický

27 rokov
primície 
20. júna 2020 o 10.00 
v Kostole sv. Michala, 
archanjela,
v Skalici

Milan 
Jaroš

29 rokov
primície 
20. júna 2020 o 10.00 
v Kostole sv. Margity 
Antiochijskej 
v Šali

Lukáš 
Homoľa

31 rokov
primície 27. septem-
bra 2020 o 10.00 
v gréckokatolíckom 
Chráme Ochrany 
Presvätej Bohorodič-
ky v Piskorovciach 

Y-Khoa Bui

43 rokov
primície 
september 2020 
v Katedrále sv. Petra 
v Kolíne nad Rýnom 
– Nemecko

Maurizio 
Mazzrieri

37 rokov 
primície september 
2020 vo Svätyni 
Blahoslave nej Panny 
Márie Sedembolest-
nej v Campocavallo 
– Osimo – Taliansko

Bratislavská 
arcidiecéza

Bratislavská 
eparchia

Trnavská 
arcidiecéza

Vysviacka 13. júna 2020 
v Katedrále sv. Martina v Bratislave 
o 9.30 

Milan Jaroš, Daniel Kremnický, Marek Vávra 

Vysviacka 20. septembra 2020 
v katedrálnom Chráme 
Povýšenia Svätého kríža 
v Bratislave o 10.00

Lukáš Homoľa

Vysviacka 15. augusta 2020 
v Bazilike sv. Ondreja v Komárne o 11.00

Y-Khoa Bui, Maurizio Mazzrieri

Kristus Pán sa nám javí ako vzor a sila  
pre každý vek človeka a pre každú situáciu. 

Čím užšie sa vierou spojíte s Pánom Ježišom 
ako jednotlivci i ako národ,  

tým lepšie zvládnete  
všetky situácie života.

Sv. Ján Pavol II.

Byť bez Ježiša je hrozné peklo,  
byť s ním je sladký raj. 

Tomáš Hemerken Kempenský

Kristus potrebuje kňazov preto,  
lebo ľudstvo potrebuje Krista.

Rudolf Baláž

Každé povolanie sa rodí  
z milujúceho pohľadu, s ktorým nám  

Pán išiel v ústrety možno práve vtedy,  
keď bola naša loďka v zajatí búrky.

Pápež František

Láska, ktorá sa naplno zjavila  
v Ježišovi Kristovi, nás oslovuje a vyžaduje 

od každého odpoveď,  
čo chce urobiť z vlastného života,  

čo je pripravený staviť do hry, aby svoj život 
naplno uskutočnil. Božia láska niekedy 
využíva nevyspytateľné cesty, no vždy 

dosahuje len tých, ktorí sa nechajú nájsť.

Benedikt XVI.



Vysviacka 27. júna 2020 
v Kostole svätého Martina 
v Martine o 10.00

Rehoľa 
menších bratov 
kapucínov

Vysviacka 27. júna 2020 
v Kostole sv. Štefana Uhorského, kráľa, 
v Bratislave o 11.00

Rehoľa 
menších bratov 
františkánov

Peter Vnučák OFM

35 rokov
primície 28. júna 2020 
o 11.00 
v Kostole 
svätého Martina 
v Martine

Michal Varga OFMCap

30 rokov
primície 28. júna 2020 
o 11.00 
v Kostole 
Najsvätejšej Trojice 
v Čelovciach
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Andrej
Šimonek

27 rokov
primície 19. sep-
tembra 2020 o 9.30 
vo farskom Kostole 
Preblahoslavenej 
Panny Márie 
vo Vrábľoch

Martin 
Sedláček

25 rokov
primície 
21. júna 2020 o 10.00 
v Kostole Panny Má-
rie, Pomocnice kres-
ťanov, v Trenčian-
skych Stankovciach

Martin 
Ščúry

25 rokov
primície 
27. júna 2020 o 10.00 
v Kostole Božského 
Srdca Ježišovho 
v Partizánskom

Patrik 
Lenčéš

29 rokov
primície 
4. októbra 2020 
o 10.30 
vo farskom Kostole 
svätého Klimenta 
v Močenku

Matej 
Izrael

26 rokov
primície 
21. júna 2020 o 10.00 
v Kostole Narodenia 
sv. Jána Krstiteľa 
v Podzámčoku

Július 
Nemček

47 rokov
primície 
20. júna 2020 o 10.00 
v Kostole sv. Michala, 
archanjela, 
vo Valaskej Belej

Martin 
Garaj

30 rokov 
primície 
21. júna 2020 o 10.00 
v Kostole Narodenia 
Panny Márie 
v Novej Bani

Nitrianska 
diecéza

Banskobystrická 
diecéza

Vysviacka 20. júna 2020 
v Katedrále sv. Františka Xaverského 
v Banskej Bystrici o 10.00

Martin Garaj, Matej Izrael, Martin Ščúry

Vysviacka 13. júna 2020 
v Katedrále sv. Emeráma v Nitre o 10.00

Július Nemček, Patrik Lenčéš, Martin Sedláček, 
Andrej Šimonek
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Petr 
Both

34 rokov
primície 
20. júna 2020 o 14.00 
v Kostole 
Nanebovzatia  
Panny Márie 
vo Valašskom Meziříčí

Žilinská 
diecéza

Rožňavská 
diecéza

Vysviacka 13. júna 2020 
v Kostole Sedembolestnej Panny Márie 
v Žiline-Vlčincoch o 10.00

Petr Both, Martin Maliniak, Lukáš Urbaník, 
Lovro Volf

Vysviacka 13. júna 2020 
v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie 
v Rožňave o 10.00

Ján Horvát, Peter Manko

Ján 
Horvát

27 rokov
primície 
20. júna 2020 o 11.00
vo farskom Kostole 
Božského Srdca 
Ježišovho v Borinke 
pri Bratislave

Peter 
Kalis

25 rokov
primície 
21. júna 2020 o 10.30 
v Kostole sv. Micha la, 
archanjela, 
v Lesnici

Človek nie je stvorený nato,  
aby sa obmedzoval,  

ale aby odumrel sám sebe  
a ako súčasť Kristovho vlastníctva  

všetko vlastnil spolu s ním.

Hans Urs von Balthasar

Kňazi majú poslanie  
povzbudzovať ľudí k obráteniu.  

Svoje poslanie môžu splniť, len ak oni sami 
prežili hlboké obrátenie,  

čiže ak sú zameraní na Boha  
celým svojím srdcom  

a zo všetkých svojich síl.

Sv. Ján Pavol II.

Spišská 
diecéza

Vysviacka 20. júna 2020 
v Katedrále sv. Martina 
v Spišskej Kapitule o 10.00

Peter Kalis, Marek Puškaš, Tomáš Rušin, 
Štefan Štellmach

Lukáš 
Urbaník

25 rokov
primície 
14. júna 2020 o 10.30 
vo farskom Kostole 
sv. Jozefa Robotníka 
v Čadci-Kýčerke

Lovro 
Volf

36 rokov
primície 
28. júna 2020 
vo farnosti Vočine – 
Chorvátsko

Tomáš 
Rušin

25 rokov
primície 
21. júna 2020 o 10.00 
v Kostole 
Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho 
vo Vlkovciach

Štefan 
Štellmach

25 rokov
primície 
21. júna 2020 o 10.30 
v Kostole sv. Jána, 
apoštola, 
v Novej Ľubovni

Peter 
Manko

31 rokov
primície 
14. júna 2020 o 15.00 
v Katedrále Nanebo-
vzatia Panny Márie 
v Rožňave

Martin 
Maliniak

26 rokov 
primície 
19. júla 2020 o 14.00 
v Kostole 
Všetkých svätých 
v Brodne

Marek 
Puškaš

31 rokov
primície 
21. júna 2020 o 10.30 
v Kostole sv. Michala, 
archanjela, 
v Jakubovej Voli
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Matej 
Futej

28 rokov
primície 
21. júna 2020 o 10.00 
v Kostole 
Najsvätejšej Trojice 
v Udavskom

Miroslav 
Házy

25 rokov 
primície 
15. septembra 2020 
o 10.00 
v Chráme sv. apoš-
tolov Petra a Pavla 
v Košiciach-Terase

Jakub 
Farkaš

28 rokov
primície 
21. júna 2020 o 10.30 
v Kostole 
Najsvätejšieho mena 
Ježiša a Márie 
v Nižnej Šebastovej

František 
Sokyra

26 rokov
primície 
21. júna 2020 o 10.00 
v Kostole 
sv. Joachima a Anny 
v Dlhom nad 
Cirochou

Patrik 
Pankulics

28 rokov
primície 
25. júla 2020 o 10.00 
v Chráme Povýšenia 
Svätého kríža 
v Čiernej nad Tisou

Boris 
Byčánek

26 rokov
primície 
21. júna 2020 o 10.30 
v Bazilike sv. Egídia 
v Bardejove

Karol 
Saksa

33 rokov
primície 
27. júna 2020 o 10.00 
v Kostole 
Najsvätejšej Trojice 
v Prešove-Solivare

Dominik 
Adamčík

28 rokov
primície 
21. júna 2020 o 10.00 
v Kostole 
Najsvätejšej Trojice 
v Prešove-Solivare

Marek 
Pich

37 rokov
primície 
27. júna 2020 o 10.00 
v Kostole 
Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho 
vo Svidníku

Košická 
arcidiecéza

Košická
eparchia

Vysviacka 20. júna 2020 
v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach 
o 10.00

Dominik Adamčík, Boris Byčánek, Jakub Farkaš, 
Matej Futej, Marek Pich, Karol Saksa, 
František Sokyra

Vysviacka 19. júla 2020 
v Chráme bl. Pavla Petra Gojdiča  
vo Veľkých Kapušanoch o 11.00

Patrik Pankulics

Vysviacka 12. septembra 2020 
v katedrálnom Chráme Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach o 18.00

Miroslav Házy

V najúchvatnejšej chvíli,  
keď kňaz hovorí:  

„Hore srdcia“, mali by sme mať srdcia  
hore u Boha,  

a nie dolu na zemi,  
v myšlienkach na pozemské veci.

Sv. Cyril Jeruzalemský

Byť verný Bohu – to si vyžaduje boje,  
a to boje zblízka: muža proti mužovi – 
starého človeka proti Božiemu človeku, 

kúsok po kúsku, nevzdávať sa.

Sv. Josemaría Escrivá de Balaguer
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Milí čitatelia, 

sú udalosti, ktoré prídu neoča-
kávane a nie sme na ne pripra-
vení. Také boli z pohľadu prvých 
kresťanov aj Turíce. Duch Svätý 
v podobe ohnivých jazykov zo-
stúpil na prítomných a oni zís-
kali dary, ktoré sa im stali opo-
rou pri hlásaní evanjelia. Sviatok 
Zoslania Ducha Svätého je pre 
nás príležitosťou uchopiť pod-
statu darov tretej božskej osoby 
a zmeniť niečo na sebe. 

Smutnejšiu správu nám poslal 
František o našej vernej, azda 
najstaršej čitateľke Anne z Ko-
šíc, ktorá sa každý týždeň ne-
mohla dočkať stredy, keď pri-
chádzali jej obľúbené Katolícke 
noviny: „V pokoji zaopatrená svia-
tosťami odišla v hodine milosr-
denstva do večnosti vo veku 105 
rokov a 5 mesiacov. Nech je Pán 
milostivý jej duši.“ 

Čitateľ Ľudovít si všíma, že 
okrem vírusovej pandémie nás 
rovnako, ak nie ešte viac ohrozu-
je dôsledok globálneho otepľo-
vania a ním je enormné sucho. 
Pýta sa: „Je možné súčasnú krí-
zu chápať ako účet za život nad 
pomery, na ktorý si viacerí z nás 
už privykli a neradi by to menili? 
Ako nás kríza v niečom vrátila do 
minulosti, tak nás v niečom zase 
posunula dopredu. Máme mož-
nosť lepšie, zdravšie a intenzív-
nejšie prežívať prítomnosť. Boh 
nás stvoril, povolal k životu v slo-
bode a odovzdal nám aj normy, 
ktoré by nás mali viesť v živote. 
Človek si ich však niekedy mo-
difikuje a prispôsobuje podľa se-
ba, ako mu to momentálne vy-
hovuje.“ A tam je kameň úrazu. 
Prosme Ducha Svätého, aby vstú-
pil do našej spoločnosti, do mys-
lí predstaviteľov štátu, ale aj jeho 
radových občanov, aby sa vždy 
rozhodovali s kompasom svedo-
mia, ktoré riadi Boh. 

–PS–

Z POŠTY
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Martin
Tokár

26 rokov
primície 25. júla 2020
o 10.00  
v Chráme 
Božej múdrosti 
vo Svidníku

Miroslav 
Chorendžák 

26 rokov 
primície 
1. augusta 2020 
o 10.00 v Chráme 
sv. Petra a Pavla 
v Kamienke

Štefan 
Zorvan

27 rokov
primície 11. júla 2020 
o 10.00 
v Chráme sv. Michala, 
archanjela, 
v Beloveži

Peter
Ščerba

26 rokov
absolvent

Matej 
Zorvan

25 rokov
primície 11. júla 2020 
o 10.00  
v Chráme sv. Michala, 
archanjela,  
v Beloveži

Ján
Varga

26 rokov
primície 26. júla 2020 
o 10.00 v Chráme  
sv. apoštolov 
Petra a Pavla 
v Jakubanoch

Marek 
Olčák

31 rokov
primície 26. júla 2020 
o 10.00 v Chráme 
bl. hieromučeníka 
Vasiľa Hopka 
v Stropkove 

Michal 
Pavliško

26 rokov 
primície 26. júla 2020 
o 10.30  
v Chráme sv. Michala, 
archanjela,  
vo Fijaši

Ľuboš
Pavlišinovič

30 rokov
primície 11. júla 2020
o 10.00 
v Chráme 
sv. proroka Eliáša  
v Sečovskej Polianke

Peter 
Leško

28 rokov
primície 5. júla 2020
o 10.00 
v Chráme sv. Michala, 
archanjela, 
v Okružnej

Prešovská
archieparchia

Vysviacka 27. júna 2020 
v Chráme 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine o 10.00  

Michal Pavliško, Matej Zorvan, 
Štefan Zorvan

Vysviacka 28. júna 2020 
v Chráme 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine o 10.00 

Peter Leško, Marek Olčák, 
Ľuboš Pavlišinovič

Vysviacka 19. júla 2020 
v Chráme 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine o 10.00 

Miroslav Chorendžák, Martin Tokár, 
Ján Varga 

PRIPRAVIL: –PS–; V ČASE UZÁVIERKY NOVOKŇAZSKEJ PRÍLOHY NEBOLI ZNÁME PRESNÉ INFORMÁCIE O VYSVIACKE  

A PRIMÍCIÁCH BOHOSLOVCOV PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE. Z TOHTO DÔVODU SÚ ZARADENÍ NA STRANU 15.



Oficiál Apoštolskej penitenciárie v Ríme 
ĽUBOMÍR WELNITZ môže precedentne 
o pápežovi Jánovi Pavlovi II. poskytnúť 

svedectvo. V širších súvislostiach nám naznačil, 
ako svätec vnímal kňazský život, otázku nových 
povolaní, ale aj pastoračné pole pôsobenia pre 
nastupujúcich novokňazov. 

Ako sa pozeráte na charizmatickú osobnosť  
svätého Jána Pavla II.?
Život pápeža Jána Pavla II. priamo ovplyvnil aj 
môj život, zvlášť kňazské povolanie. Myslím, že 
podobne aj iných kňazov z generácie, ku ktorej 
patrím. Zblízka som ho prvýkrát videl na stretnutí 
s mladými v roku 1995 na letisku v Nitre-Janíkov-
ciach, pár týždňov pred mojím vstupom do semi-
nára. Počas štúdia teológie v Ríme som ho osob-
ne stretol pri súkromnej svätej omši v rezidencii 
v Castel Gandolfe a krátko po kňazskej vysviac-
ke som mal príležitosť pozdraviť ho na generálnej 
audiencii. Okrem toho som bol prítomný vo Vati-
káne na mnohých liturgických sláveniach. Vždy 
som cítil, ako z neho vyžaroval hlboký kňazský 
duch, a tak o ňom neustále platilo „Veľký kňaz 
k nám dnes prichádza“.

Modlitba, kňazská askéza či pastoračná horli-
vosť. V čom vynikal?
Spomínané aspekty patria bytostne ku kňazstvu 
a všetky svätý pápež aj príkladne žil. V jeho každo-
dennom živote sme mohli vidieť určitú následnosť. 
Pápež začínal deň skoro ráno modlitbou. V nej pred 
Najsvätejšou oltárnou sviatosťou čerpal potrebnú 
silu pre svoj pastiersky úrad, ktorý od neho vyža-
doval skutočnú askézu, to znamená sebazaprenie, 
v náročnej a horlivej pastoračnej práci. Večer ho bo-
lo možné nájsť znovu v kaplnke, kde všetko vkladal 
do Božích rúk. Jeden z jeho osobných tajomníkov 
Vincent Tran Ngoc Thu podal svedectvo: „O 5.30 za-
čína Svätý Otec s veľkou horlivosťou rannú modlit-
bu, potom nasleduje svätá omša, ktorá je srdcom 
každého jedného dňa. To vytvorí pokojnú atmosfé-
ru na celý deň a to je aj veľká sila, ktorá ho nesie. Zo-
stáva vyrovnaný a pokojný, pretože je neustále spo-
jený s Pánom.“ Iný spolupracovník dosvedčil: „Keď 
ide do svojej osobnej kaplnky a chce sa modliť, ak 
je sám, hodí sa na zem pred svätostánok a zotrvá 
tak s rukami rozprestretými v tvare kríža. V tejto 
polohe zostáva často dlhé hodiny, do neskorej no-
ci.“ V knihe Dar a tajomstvo sv. Ján Pavol II. napísal: 
„Modlitba tvorí kňaza a kňaz sa tvorí skrze mod-

litbu. Kňaz musí byť predovšetkým mužom mod-
litby, musí byť presvedčený, že čas venovaný in-
tímnemu stretnutiu s Bohom je najlepšie využitý, 
pretože neprospieva len jemu samému, ale aj je-
ho apoštolskej práci.“ 

Slová pápeža: „Povolanie je bez pochýb zasiate 
do sŕdc mnohých mladých, len čaká na vhodnú 
príležitosť, aby mohlo vyklíčiť.“ Čo v súčasnosti 
brzdí jeho vyklíčeniu?
Povolanie je čosi veľmi osobné a intímne. Božie 
volanie sa dotkne mladého človeka v hĺbke jeho 
srdca. Nejde o nejaké zamestnanie, pre ktoré sa 
dnes rozhodnem a zajtra ho jednoducho zmením. 
V prípade povolania pre život zasvätený Bohu ide 
o oveľa viac, o rozhodnutie z lásky a pre lásku. Je 
to rozhodnutie, ktoré sa týka nielen vonkajšej 
činnosti človeka, ale týka sa jeho celého bytia, 
pretože Boh ho volá, aby sa mu v láske daroval 
výlučným, čiže snubným spôsobom. Rovnako ako 
pre manželstvo aj v tomto prípade je potrebná 
pravá a zrelá láska, ktorá sa daruje druhému bez 
akejkoľvek výhrady a v plnej dôvere, že ten druhý 
túto lásku nezneužije, ale si ju bude vážiť, bude jej 
venovať pozornosť a privedie ju k ešte väčšiemu 
rozkvetu. Možno práve v tom je skrytá najväčšia 
výzva pre dnešnú mládež. Spoločnosť charakteri-
zovaná mnohými rozpadnutými rodinami, voľný-
mi a nestálymi vzťahmi či možnosťou „vymeniť“ 
toho druhého, kedy sa len komu zachce. Veľmi 
to ovplyvňuje vôľu a ochotu niekomu sa zveriť, 
odovzdať a dôverovať mu. Rozhodnúť sa pre stálu 
a vernú lásku sa zdá príliš veľkým dobrodružstvom. 
Ak to platí pre manželstvo, o čo viac to bude platiť 
pre Bohu zasvätené „dobrodružstvo“, ktoré je pod-
ľa slov Kristovho námestníka predsa len určitou 
„výnimkou“ z pravidla, výnimočným povolaním. 

Pokles seminaristov nielen na Slovensku je zjav-
ný. V čom by mohol byť svätý pápež inšpirujúci 
pre uvažujúcich?
Svätý Ján Pavol II. sa snažil vždy nanovo obracať 
pozornosť mladých na otázku povolania. On 
sám bol živým svedkom naplneného, šťastného 
života kňaza, ktorý – samozrejme – počas neho 
poznal aj nemálo období bolesti, obety, utrpenia 
a kríža. Jeho pastoračná láska zostala vo všetkých 
situáciách živá, viditeľná a citeľná. Možno práve 
slová, ktoré vyslovil, keď preberal úrad sv. Petra, 
sú vysvetlením mimoriadnej sily, ktorá sa v ňom 
skrývala. Nimi by sa prihováral aj dnes každému, 
kto v svojom srdci cíti volanie Božej lásky k nasle-
dovaniu Krista: „Non abbiate paura!“ (Nebojte sa!). 
Nemajte strach darovať sa Kristovi. Darujte mu 

Ján Pavol II. je vzorom aj pre novú generáciu
TENTO ROK UPLYNULO 100 ROKOV OD NARODENIA PRVÉHO SLOVANSKÉHO PÁPEŽA, KTORÝ NÁM VŽDY ZOSTANE TAKÝ BLÍZKY. 
KTO SA S KAROLOM WOJTYŁOM ALEBO NESKÔR UŽ S JÁNOM PAVLOM II. STRETOL OSOBNE, NIEČO O TOM VIE

Na archívnej snímke je pápež Ján Pavol II. v Castel Gandolfe pri svätej omši. Snímka: archív –ĽW–
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svoju dôveru. Zverte sa mu. On vás nikdy neskla-
me. Nebuďte nikdy spokojní s priemernosťou! Raz 
sa k tomu pápež vyjadril: „Ide o tajomstvo prahu, 
ktorý každý z nás pre toto povolanie musí prekro-
čiť, opierajúc sa o vieru, ktorá sa nezastaví pred 
ničím, pretože vie, v koho uverila (porov. 2 Tim 
1, 12). V tomto tajomstve sa kvôli tomu zjednocuje 
všetko, čo bolo od počiatku, pred stvorením sveta, 
a to, čo ešte len príde. A tak viera, zodpovednosť 
a odvaha každého jedného z nás budú zahrnuté 
do tajomstva naplnenia Božieho plánu“ (Vstaňte 
a poďme!). Svätý pápež je pre mladých inšpirujúci 
práve svojou neochvejnou vierou, hlbokým poci-
tom zodpovednosti a veľkou odvahou.
  
V súvislosti s povolaním špirituáli hovoria o ne-
vyhnutnosti mať identitu kňaza. Čo to znamená?
Identita z latinského identitas znamená jednota, 
zhodnosť s niečím alebo s niekým. V prípade 
kňazstva sa musíme spýtať, s kým sa má kňaz 
zhodovať alebo byť zjednotený. Má byť zjednotený 
s Ježišom Kristom, večným Veľkňazom. Kňaz má 
byť teda alter Christus (druhý Kristus). Náš slovanský 
pápež to vyjadruje nasledovne: „Každý nový kňaz 
nesie v sebe osobitné požehnanie: ,Požehnaný, 
ktorý prichádza v mene Pánovom.‘ Veď v každom 
kňazovi prichádza sám Kristus. Ak svätý Cyprián 
povedal, že kresťan je ,druhý Kristus‘ – Christianus 
alter Christus, tým skôr možno povedať: Sacerdos 
alter Christus“ (Dar a tajomstvo).

Kňazskú identitu možno objaviť iba v pohľa-
de na Ježiša Krista: On, najvyšší Veľkňaz prišiel 
na tento svet, aby plnil Otcovu vôľu (porov. Hebr 
10, 5 – 8). Dal sa úplne k dispozícii poslaniu, kto-
ré mu zveril Otec. A tak v prvom rade k základ-
ným črtám kňazskej identity patrí byť vždy plne 
k dispozícii poslaniu, ktoré je kňazovi zverené 
v okamihu vysviacky.

Aké predpoklady by mal mať mladý muž, ktorý sa 
rozhodne nasledovať Krista?
Zo všetkého, čo som už naznačil, by sa predpokla-
dy dali zhrnúť. Musí mať predovšetkým skutočné, 
autentické Božie volanie. Kňazské povolanie si 
nemôže sám vybrať alebo privlastniť. Musí mať 
veľkú lásku k Cirkvi, Kristovmu mystickému telu, 
ktorá je však na tomto svete zároveň aj spoločen-
stvom slabých a ohraničených ľudí. Okrem toho 
by mal adept disponovať veľkou ľudskou zrelos-
ťou. Tá nie je automatická, ale je potrebné stále 
na nej pracovať a rozvíjať ju. To, čo je sviatostné, 
je kňazovi dané pri vysviacke, ale to, čo je jeho – 
krehká nádoba, do ktorej je vložený veľký dar – to 
musí stále a konkrétne zveľaďovať. 
 
Niektorí veriaci si zamieňajú kňaza za psycho-
lóga, ktorý ich vypočuje. Práve poľský svätec na-
značuje, že kňaz by mal predovšetkým pomáhať 
hľadieť na Boha. Ako to máme chápať? 
Psychológia je dôležitá, pretože „psyche“ je priro-
dzená časť ľudskej osoby a aj táto potrebuje svoju 

rovnováhu, aby človek mohol správne fungovať. 
Teda aj psychológovia preukazujú dôležitú služ-
bu človeku, najmä keď sa dajú inšpirovať a viesť 
pravými kresťanskými hodnotami.

Kňaz má však iné poslanie, pretože pôsobí 
v úplne odlišnej rovine. On je lekárom duše v naj-
hlbšom zmysle slova. To, čo predkladá on, nie sú 
prostriedky na nadobudnutie duševnej rovnová-
hy, ale ponúka samého lekára duše, jej Spasiteľa. 
Ján Pavol II. v autobiografickej knihe hovorí: „Ak 
si rozoberieme, čo súčasný človek očakáva od kňa-
za, zistíme, že v hĺbke má iba jedno veľké očaká-
vanie: má smäd po Kristovi. Vo všetkom ostatnom 
– v tom, čo potrebuje ekonomicky, spoločensky, 
politicky – sa môže obrátiť na druhých. Od kňaza 
žiada Krista! A má právo očakávať to.“ 

Najvlastnejšou úlohou kňaza je sprostredkovať 
ľuďom ich Vykupiteľa, Ježiša Krista. Túto úlohu 
však nemusí zvládnuť sám. Kňazskou vysviackou 
stojí uprostred veľkého spoločenstva veriacich, 
Cirkvi, ktorá v čase – v minulosti, prítomnosti 
a budúcnosti, a v priestore – na všetkých sveta-
dieloch, sprítomňuje tajomné telo Krista. Kňaz 
má byť v svojom hic et nunc (tu a teraz) priepust-
ným kanálom pre Božie dary, ktoré Kristus zveril 
svojej Cirkvi, aby ich ona v priebehu časov spra-
vovala a rozdávala. 

Ďalší hovoria, že nevhodný príklad kňaza ich 
odradil od viery. Čo by ste im v „zastúpení“ Svä-
tého Otca povedali? 
Cirkev je božsko-ľudským spoločenstvom a na 
tomto svete sú jej členmi ľudia zranení dedičným 
hriechom. A tak sa, žiaľ, aj kňazi svojím zlým prí-
kladom môžu stať dôvodom pohoršenia. Sú to 
najmä tí, ktorí sčasti alebo aj úplne zradili pri vy-
sviacke im zverenú úlohu a neboli kanálmi pravej 
náuky viery, verného slávenia Božích tajomstiev 
v posvätnej liturgii a neúnavného vysluhovania 

sviatostí, prostredníctvom ktorých je v Cirkvi prí-
tomný sám Kristus. Kňaz ostáva aj po vysviacke 
človekom, a to úplne. Zostáva človekom so svoji-
mi silnými stránkami, talentmi a schopnosťami, 
ale zároveň aj so slabosťami, s chybami a hriech-
mi. Svätý Ján Pavol II., pápež „ľudskej dôstojnos-
ti“ a hlásateľ konkrétnej pravdy „Božieho vtele-
nia“, by nás mohol povzbudiť, aby sme zobrali 
vážne tak zodpovednosť kňazov, ako i zodpoved-
nosť veriacich. Aj kňazi často potrebujú, aby ich 
veriaci „nenechali padnúť“, ale povzbudili práve 
vtedy, keď oni prežívajú ťažké obdobie svojho ži-
vota. Kňaz potrebuje tiež milosrdnú lásku spolo-
čenstva a niekedy aj konkrétne odpustenie. To je 
skutočná kňazská služba, ktorú môže kňazský ľud 
preukázať svojim kňazom. Na samotných kňazov 
sa slovanský pápež v svojej knihe Dar a tajomstvo 
obrátil týmito slovami: „Milujte svoje kňazstvo! 
Buďte mu verní až do konca! Viďte v ňom evanje-
liový poklad, za ktorý sa oplatí dať všetko.“ 

Svätý Ján Pavol II. vždy hlboko prežíval slávenie 
Eucharistie. Je to aktuálny odkaz aj pre ľudí, ktorí 
nie sú v služobnom kňazstve?
Samozrejme! Dokonca o tom napísal encykliku 
Ecclesia de Eucharistia (Cirkev žije z Eucharistie) 
adresovanú biskupom, kňazom a diakonom, 
zasväteným osobám a všetkým veriacim laikom. 
Už samotný názov vyjadruje jej hlavný motív: celá 
Cirkev, celý Boží ľud žije z Najsvätejšej oltárnej 
sviatosti a skrze ňu rastie a zveľaďuje sa. To, čo 
platí pre Cirkev ako takú, platí aj pre každého 
veriaceho. Kladie nám na srdce skutočnosť, že 
stretnutie s eucharistickým Pánom vo svätom 
prijímaní by malo byť centrom nášho života, celej 
našej ľudskej existencie. On, sviatostne prítomný, 
má byť silou, z ktorej žijeme; pokojom, po ktorom 
túžime; a útechou, ktorú hľadáme. 

Zvlášť vo vzťahu k eucharistickej poklone, ku 
ktorej je pozvaný každý veriaci, pápež v encykli-
ke píše: „Úcta, ktorú vzdávame Eucharistii mimo 
svätej omše, je neoceniteľnou hodnotou v živote 
Cirkvi. Je úlohou pastierov, aby povzbudzovali, 
aj osobným príkladom, eucharistický kult, zvlášť 
vystavenie Najsvätejšej sviatosti, ako aj spočinu-
tie v adorácii pred Kristom prítomným pod eu-
charistickým spôsobom. Koľkokrát, moji milí 
bratia a sestry, som mal túto skúsenosť a načer-
pal som z nej silu, potechu a podporu!“ (Ecclesia 
de Eucharistia, 25).                                       PETER SLOVÁK

Ján Pavol II. hovoril, že celá Cirkev, celý Boží ľud ži-
je z Najsvätejšej oltárnej sviatosti a skrze ňu rastie 
a zveľaďuje sa. Snímka: profimedia.sk

ĽUBOMÍR WELNITZ  
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Apoštolskej penitenciárie  

v Ríme

Snímka: archív –ĽW–
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K aždoročný čas vysviacok je opäť tu. Odo-
vzdaním posvätnej moci cez biskupov, 
vysvätených v apoštolskom nástupníctve, 

sa tak stanú vysvätenými služobníkmi Cirkvi.
Sviatosť posvätného stavu zahŕňa všetky tri 

stupne: diakonát, presbyterát a episkopát. Aj keď 
sa na službu osobitným spôsobom vzťahuje dia-
konát – najnižší stupeň, oprávnene hovoríme aj 
o službe kňaza, aj o službe biskupa. Pre chudob-
nosť výrazových prostriedkov v slovenskom jazy-
ku teda používame slovo služba na diakoniu a rov-
nako aj na konanie in persona Christi Capitis (v osobe 
Krista Hlavy) tých, ktorí sú na dvoch vyšších stup-
ňoch sviatosti posvätného stavu. 

Ježiš nazýva kňazov priateľmi
Pán Ježiš tým, ktorých si sám vyvolil, povedal: 
„Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí 
jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám 
oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca“ (Jn 15, 15).

Benedikt XVI. konštatuje, že v týchto slovách 
je zhrnutý celý programový plán kňazského ži-
vota. V dávnych časoch sa priateľstvo vyjadro-
valo slovami: Chcem, čo ty chceš, a nechcem, 
čo ty nechceš (Idem velle, idem nolle). Spomínaný 
pápež rozvíja myšlienku priateľstva kňaza s Bo-
hom a stavia ho na trojnožke vyjadrenej slova-
mi: poznanie, chcenie, dávanie. 

Poznať, chcieť a dávať
Dobrý pastier volá svojich po mene (porov. Jn 10, 3) 
a oni poznajú jeho – Dobrého pastiera (porov. Jn 10, 
14). To znamená, že nie som nejakou anonymnou 
bytosťou vo vesmíre. On ma pozná úplne osobným 
spôsobom. A ja – poznám ho? Priateľstvo, ktoré mi 
ponúka, je výzvou, aby som ho i ja lepšie poznával: 
vo Svätom písme, vo sviatostiach, v stretaní sa s ním 
v modlitbe, v spoločenstve svätých či v ľuďoch, kto-
rých mi on posiela. Toto je celoživotná úloha kňaza.

Priateľstvo však nie je len vzájomné poznanie. 
Je to predovšetkým spoločné chcenie. Tak to je aj 
v rovine ľudskej, tak je to aj v rovine božsko-ľud-
skej, teda aj vo vzťahu Dobrý pastier – kňaz. Moja 

vôľa v priateľstve s ním rastie, vzmáha sa a posil-
ňuje. Celkom podobne, ako sa vzmáha k zrelosti 
žiačik, ktorému dobrý učiteľ odovzdáva poznanie 
a chcenie po ešte väčšom poznaní. Nie žiak urobí 
učiteľa nevedomým, ale učiteľ privedie žiaka k po-
znaniu. Nie vysvätený služobník Cirkvi presvedčí 
Ježiša k plneniu svojich ľudských túžob a očaká-
vaní, ale Boh – Ježiš Kristus pomôže kňazovi, aby 
miloval, čo Ježiš prikazuje, a túžil po tom, čo sľu-
buje, aby jeho srdce bolo upriamené vždy na ne-
bo, kde nájde opravdivú radosť.

Treťou zložkou priateľstva je dávanie: Ježiš 
dáva svoj život (porov. Jn 15, 13). Dáva ho dobro-
voľne, dáva ho za nás. Pri každom lámaní chleba 
si to kňaz pripomína. „Veď Boh tak miloval svet, že 
dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto 
v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). Ježiš 
tak dáva nie niečo, ale dáva seba sebadarovaním. 

Ježiš bude kráčať vedľa vás
Ak má byť toto povzbudenie slovom na cestu, všim-
nime si bližšie veľkonočný príbeh emauzských uče-
níkov na ceste. Oni istý čas prežili v blízkosti Ježiša. 
Vysvätení služobníci Cirkvi, skôr než sú vysvätení, 
prežívajú intenzívnu blízkosť pri Ježišovi vo formá-
cii kňazského seminára alebo rehoľného spoločen-
stva. Emauzskí učeníci odchádzajú z Jeruzalema 
(z mesta pokoja) sklamaní. Sklamaní idú cestou za 
svojimi cieľmi. Prečo sú vlastne sklamaní? Lebo ne-
poznali, že je to Ježiš, kto kráča cestou s nimi. Evanje-
lista Lukáš píše, že ich oči boli zastreté (porov. Lk 24, 
16). Aj v živote vysväteného služobníka Cirkvi mô-
že všeličo spôsobiť sklamanie. Vyjadrenie o zastre-
tých očiach je vlastne vyjadrením absencie viery 

v prítomnosť Ježiša kráčajúceho pri mne. On mi 
pomáha chápať súvislosti života vo svetle Písma. 
Cez poznanie viery ma privádza k chceniu toho, 
čo chce nebeský Otec. Všimnime si, že práve pri 
lámaní chleba učeníci spoznávajú Ježiša, pri lá-
maní chleba ich vôľa ustupuje Božej vôli a oni pl-
ní radosti sa vracajú do spoločenstva, aby vydáva-
li svedectvo – najprv svojim najbližším a neskôr 
všetkým ľuďom.

Milí svätenci, keď vás takto povzbudzujem, aj 
ja sám sa chcem na ceste posvätnej služby stá-
vať priateľom Ježiša hlbším poznávaním jeho 
lásky, užším spojením s jeho vôľou, ale aj dáva-
ním všetkého toho, k čomu nás on povzbudzu-
je slovami: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávaj-
te“ (Mt 10, 8). Nech nám Boh nášho Pána Ježiša 
Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjave-
nia, aby sme ho poznali (porov. Ef 1, 17). Veď on 
sa práve pokornou láskavou službou stáva na-
ším priateľom na ceste kňazského života. Buď-
me jeho priateľmi a žime v priateľskom vzťahu 
aj medzi sebou, aj s tými, ku ktorým nás posie-
la. Podľa toho poznajú všetci, že sme jeho uče-
níci.                                                                    JÁN KUBOŠ
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