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LETO S ANDREJOM (5.)
Ahoj, kamaráti!
– Teda, Dobromilka, to bolo napínavé, ako 
sa minule Andrej rozhodoval pre svoje po
volanie. Čo si myslíš?
– No veru, Svetlúšik. Bádanie, kde nás Boh 
chce mať, je jedno z najdôležitejších pátra
ní v našom živote. 
– Andrej sa napokon rozhodol pre kňazské 
povolanie a Boh mu ukazuje, ako má v tom
to povolaní využiť svoje talenty. Lásku k ja
zyku, slovenskému národu, túžbu vydávať 
knihy a vzdelávať bratov a sestry, a tak ich 
privádzať bližšie k Bohu.

Už si niekedy videl, ako biskup udeľuje sviatosť posvätného 
stavu? Nad bohoslovcom vystrie biskup dlane – nazýva sa to 
vkladanie rúk. Potom nasleduje slávnostná modlitba, ktorou 

biskup svätencovi vyprosuje od Boha milosti potrebné na jeho služ-
bu. Vysviacka vtláča mužovi nezmazateľný sviatostný znak, ktorý sa 
nedá zrušiť. Takto sa aj z Andreja stal Boží služobník – kňaz. 

Pokračuje v štúdiách teológie vo Viedni a v Pešti 
(dnešná Budapešť). A 2. apríla 1841 je konečne veľký 
Andrejov deň. Prijíma sviatosť kňazstva 
v ostrihomskej bazilike. 

Bohoslovec Andrej sa na svoje kňazské povolanie 
pripravuje v seminári v Trnave a v Bratislave 
(v rokoch 1834 – 1836). Tam spoznáva národných 
dejateľov: Jozefa Ignáca Bajzu a štúrovcov, s ktorými 

spolupra cuje pre dobro národa.

Veľa som o vás počul, 
Ľudovít Štúr.

Michal Miloslav Hodža 

je moje meno.

      
  Amen.

■ Pripravila: MARTINA JOKELOVÁ-ŤUCHOVÁ 
■ Ilustrácie a koláž: ĽUBA SUCHALOVÁ
■ Ilustračné snímky: profimedia.sk,  
    wikimedia commons, pixabay.com


Ja som 
Jozef 

Miloslav Hurban. 
Teší ma.

Porozmýšľaj a  do 
zápisníčka si zapíš, 
ako ty sám (alebo spo

lu s rodičmi) môžeš pomáhať vášmu kňazovi vo farnosti. Napad
nú ti aspoň tri veci? Prečo je tvoja pomoc kňazovi dôležitá?

Pravidlá hry a hraciu kartu 
na nalepovanie kupónov nájdete v KN 26 

alebo na www.katolickenoviny.sk.

10. úloha
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Do piateho políčka hracej karty si nalep kupón so 
symbolom vkladania rúk biskupa pri kňazskej vysviacke.
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