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Milí čitatelia,

srdečne Vás pozdravujeme z redakcie časopisu Kapitula. Prichá-

dzame k vám opäť so zaujímavými informáciami a podnetnými člán-

kami. V reportáži M. Mrovčákovej sa síce vraciame ešte k Roku milo-

srdenstva, ale už sme vstúpili do nového roka, ktorý hneď od začiat-

ku nadobúda svätomartinskú a mariánsku atmosféru. V našej diecéze 

slávime Jubilejný rok sv. Martina, preto sme na titulnú stranu uvied-

li pohľad na priečelie Katedrály sv. Martina v štyroch ročných obdo-

biach. Nech sa aj náš duchovný pohľad po celý rok upiera na túto „mat-

ku všetkých kostolov diecézy“. Na obálkach jednotlivých čísel, ale aj v 

galérii kostolov, chceme postupne predstaviť všetky kostoly zasvätené 

sv. Martinovi.

Uplynulé mesiace boli bohaté na viaceré jubileá, medzi nimi na pr-

vom mieste smerujeme našu pozornosť k životnému jubileu pána Apoš-

tolského nuncia na Slovensku a potom aj na životné jubileum pána rek-

tora Katolíckej univerzity v Ružomberku. Významné bolo aj jubileum 

vzniku Slovenskej katolíckej charity.

Vo februári si v diecéze pripomíname dva pamätné dni Božieho slu-

hu biskupa Jána Vojtaššáka. Prof. Róbert Letz nám prispel nesmierne 

cenným článkom o únose biskupa Jána z biskupskej rezidencie na svia-

tok Sedembolestnej Panny Márie v roku 1950 a uverejňujeme aj kázeň 

biskupa Jána Vojtaššáka ešte ako mladého kňaza o sv. Martinovi na od-

pustovej slávnosti v Trstenej.

V predchádzajúcom čísle sme sa snažili pomôcť našich kňazom v 

ich starostlivosti o zvony. Teraz sme mysleli na opravy sakrálnych pa-

miatok a siahli sme po skúsenostiach, ktoré má p. farár v Okoličnom.

Nezabúdame ani na našich predchodcov. V diecéze pôsobil vý-

znamný, nesmierne ušľachtilý a vzdelaný kňaz prof. Štefan Šmálik. Od 

jeho odchodu do večnosti prešlo 25 rokov a chceme mu venovať spo-

mienku.

Príslušníci protestantských cirkví si aktuálne pripomínajú 500 ro-

kov od reformácie. Naši mladí kňazi pripravili článok, ktorým chcú či-

tateľom pomôcť v správnej orientácii v otázkach vzťahov medzi kres-

ťanskými, prípadne inými cirkvami.

V závere čísla ponúkame niekoľko informácií o združení kňazov 

Spišskej diecézy, ktorí formou združenia Unitas svojimi úsporami po-

máhajú najstarším spolubratom-kňazom.

Nech sa vám dobre číta a nech všetko slúži na Božiu slávu!

redakcia
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Aktuality diecéznej
kúrie

Životné jubileum apoštolského 
nuncia na Slovensku

Dňa 16. januára 2017 oslávil svoje životné ju-

bileum, požehnaných 75 rokov života, apoštolský 

nuncius na Slovensku, J. Exc. Mons. Mario Gior-

dana. Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka mu 

v ten deň poslal blahoprajný list, v ktorom uvá-

dza: Váš život a doterajšie účinkovanie v diplomatic-

kých službách Svätej Stolice vyznačujú mnohé míľni-

ky vo viacerých krajinách a svetadieloch. Je teda na-

plnený mnohými skúsenosťami pri riešení neľahkých 

situácií a problémov, ale aj poznaním duchovnej krá-

sy a pestrosti Cirkvi ako Kristovho tajomného Tela... 

Sme vďační Svätému Otcovi, že nám vo Vašej oso-

be preukazuje svoju pozornosť, pomoc a požehnanie. 

Sme vďační aj Vám za mnohoraké formy tejto po-

zornosti a pomoci... V svojom mene, ale aj v mene 

duchovenstva a Božieho ľudu Spišskej diecézy Vám 

čo najúprimnejšie ďakujem. Prosím Pána, aby Vás 

bohato odmenil ešte mnohými rokmi života, dobrým 

zdravím a všetkými potrebnými darmi a milosťami. 

Spomienkové bohoslužby 
za Štefana Šmálika

Na sviatok sv. Štefana 26. decembra 2016 sa vo 

farskom kostole v Tvrdošíne uskutočnilo spomien-

kové stretnutie pri príležitosti 25. výročia smrti vý-

znamného kňaza Spišskej diecézy profesora Štefa-

na Šmálika. Zásluhy tohto kňaza sú predovšetkým 

v dvoch oblastiach: bol nevinne odsúdený do väze-

nia a strávil tam 11 rokov. Bol uznávaným histori-

kom, publikoval mnohé vedecké a duchovné prá-

ce. Nadovšetko bol mimoriadne pokorný a láskavý 

voči každému človeku. Zomrel 21. decembra 1991 

vo veku 83 rokov. Ďakovné bohoslužby viedol die-

cézny biskup Mons. Štefan Sečka a koncelebrova-

li viacerí kňazi. Dr. Jozef Kušnier predstavil ži-

votopisné údaje. Základná škola na Školskej ulici 

v Tvrdošíne nesie jeho meno. 

Životné jubileum rektora 
Katolíckej univerzity

Vo štvrtok 23. februára oslávil svojich požeh-

naných 70 rokov Jeho Magnificencia Mons. prof. 

ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor Katolíckej univer-

zity v Ružomberku. Mons. Jozef Jarab je v diecéze 

známy ako tajomník biskupského úradu z čias ka-

pitulného vikára Mons. Štefana Garaja, potom ako 

rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule 

a najnovšie ako rektor Katolíckej univerzity v Ru-

žomberku. Venuje sa najmä homiletike a pastorál-

nej teológii. Bol členom Akreditačnej komisie pri 

vláde Slovenskej republiky (1999 – 2014). Predná-

šal na viacerých fakultách na Slovensku a v zahra-

ničí a je nositeľom dvoch čestných ocenení Doctor 
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honoris causa. Jubilantovi gratulujeme a vypro-

sujeme hojnosť Božích darov. 

Jubileum vzniku Slovenskej 
katolíckej charity

Slovenská katolícka charita je celoslovenská 

organizácia na pomoc ľuďom v núdzi. Latinské 

slovo charitas v jej názve znamená empatickú lás-

ku, ktorá si vie všimnúť človeka v núdzi a po-

môcť mu. SKCH vznikla v roku 1927 z podne-

tu veriacich ľudí na Slovensku s cieľom zabezpe-

čiť organizačnú stránku sociálno-charitatívnej 

pomoci Cirkvi chudobným. Iniciátorom vzni-

ku Ústrednej karity na Slovensku (vtedajší ná-

zov) bol rožňavský biskup Michal Bubnič a krát-

ko potom prevzal vedenie spišský biskup Ján 

Vojtaššák. Náplňou činnosti charity bola mate-

riálna, zdravotná a kultúrno-vzdelávacia pomoc 

tým najbiednejším. Postupne vznikali poboč-

ky po celom území Slovenska. V 50-tych rokoch 

však štát pozastavil jej činnosť a dovolil len spra-

vovanie charitných domovov, kde boli sústrede-

ní a zároveň pod kontrolou starí a chorí kňazi 

a rehoľné sestry zo zatvorených a rozpustených 

kláštorov.

Po roku 1989 sa mohla charita opäť vrátiť k 

svojmu pôvodnému poslaniu, a tak začiatkom 

roku 1991 sa začala vytvárať jej štruktúra. V sú-

časnosti tvorí SKCH 10 (arci)diecéznych cha-

rít a Slovenská katolícka charita Sekretariát. V 

SKCH pracuje približne 1 570 zamestnancov a 

600 dobrovoľníkov, ktorí sa starajú približne o 23 

000 ľudí v núdzi. Prezidentom SKCH je spišský 

diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. 

Ukončenie Roka bl. Zdenky 
Schelingovej

V stredu 28. decembra 2016 sa slávnostnými 

bohoslužbami vo farskom kostole v Krivej na Ora-

ve ukončil rok blahoslavenej Zdenky Schelingo-

vej, ktorý prebiehal z príležitosti 100. výročia jej 

narodenia. Svätú omšu v Krivej slávil spišský die-

cézny biskup Mons. Štefan Sečka, ktorý vyzval ve-

riacich, aby všetci, podobne ako blahoslavená mu-

čenica Zdenka, prijali Krista do svojho života. Na 

slávnosti vystúpila aj provinciálna predstavená 

sestier z Inštitútu sv. Kríža sestra Šebastiána, kto-

rá zhodnotila hlavné podujatia uplynulého roka bl. 

Zdenky Schelingovej. 

Vianočné a novoročné bohoslužby 
v katedrále

Bohoslužby svätej noci a na Božie narodenie 

sa uskutočnili v slávnostnej atmosfére umocnenej 

tým, že Spišská diecéza prežíva rok sv. Martina a 

sv. omšu z katedrály na Božie narodenie vysielal 

v priamom prenose slovenský rozhlas. Hlavným 

celebrantom bol diecézny pán biskup Mons. Šte-

fan Sečka, ktorý v príhovoroch aktualizoval po-

solstvo Narodenia Ježiša Krista na dnešné pod-

mienky života. Vyzval veriacich na scitlivenie 

voči konkrétnym potrebám blížnych. Takto mož-

no slúžiť samotnému Ježišovi Kristovi v duchu 

evanjeliového výroku: „Čokoľvek ste urobili jedné-

mu z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobi-

li“ (Mt 25, 40). 

Spišský biskup žiada TV Lux 
o vysielanie pre nepočujúcich

Začiatkom nového roka 2017 sa spišský biskup 

Mons. Štefan Sečka obrátil na vedenie Televízie 

Lux, aby do svojich vysielacích programov zaradi-

lo podľa možnosti vysielanie aj v posunkovej reči 

alebo o vysielanie s titulkami. Malo by ísť najmä 
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o katechézy pre sluchovo znevýhodnených bra-

tov a sestry, aby sa takto uskutočňovala pastorač-

ná starostlivosť v duchu výziev pápeža Františka 

starať sa najmä o tých, ktorí sú odkázaní na po-

moc druhých. 

Stretnutie zasvätených 
s diecéznym biskupom

Už sa stalo tradíciou, že najbližšia sobota po 

sviatku Obetovania Pána v kalendári diecézneho 

otca biskupa je vyhradená pre stretnutie so za-

svätenými osobami, ktoré žijú a pracujú na úze-

mí Spišskej diecézy. Tohto roku to bola sobota 4. 

februára 2017. Na stretnutie v Spišskej Kapitule 

prišlo okolo 160 zasvätených mužov aj žien. Pán 

biskup v homílii hovoril o tajomstve Obetovania 

Pána a poukázal na príklad Simeona a Anny ako 

svedectvo o tom, že stojí za to žiť život s nádejou 

v Boha, ktorý dodržuje a plní svoje prísľuby. Za-

svätené osoby sú na prvom mieste povolané stáť 

uprostred ľudu s touto nádejou v Boha, ktorý ne-

sklame. Po svätej omši stretnutie pokračovalo 

formačnou prednáškou pátra Michala Zamkov-

ského CSsR na tému: Svätý Martin, protagonista 

rehoľného života. Po životopisných údajoch páter 

Michal rozvinul tri body pre meditáciu: 1. Svätý 

Martin opustil vojenskú službu a svet, aby sa veno-

val službe Bohu, 2. Svätý Martin sa dotýkal Kris-

tových rán v trpiacich, 3. Svätý biskup Martin žil 

neustále v spoločenstve zasvätených osôb. 

Púť veriacich z dekanátu 
Spišská Nová Ves

Jubilejný rok sv. Martina v Spišskej diecéze v 

rozličných formách prežívania naberá už plné ob-

rátky. V mnohých farnostiach sa konajú tzv. svä-

tomartinské adorácie Eucharistie, kňazi si pripra-

vujú pre deti katechézy o živote a čnostiach nášho 

diecézneho patróna, relikviár putuje po jednotli-

vých farnostiach... V sobotu 21. januára 2017 zaví-

talo do katedrály v Spišskej Kapitule množstvo ve-

riacich a takmer 30 kňazov dekanátu Spišská Nová 

Ves na čele s p. dekanom Slavomírom Gallikom. 

Bolo to krásne stretnutie, ktorému predchádza-

la novéna vo farnostiach. Stretnutie sa začalo svä-

tou omšou o 10. hodine. Hlavným celebrantom bol 

emeritný pán biskup Mons. Andrej Imrich a ká-

zeň predniesol vdp. Marián Sivoň, správca far-

nosti Letanovce. Počas sv. omše mali veriaci mož-

nosť prijať sviatosť zmierenia, po sv. omši nasledo-

vala možnosť uctiť si relikvie sv. Martina. Mno-

hí veriaci využili príležitosť prezrieť si historické 

priestory biskupskej rezidencie, ktoré im sprístup-

nili a výkladom doplnili seminaristi z kňazského 

seminára. Svätomartinské dekanátne púte do ka-

tedrály budú pokračovať aj v nasledujúcich mesia-

coch. 



aktuality diecéznej kúrie

6 | kapitula | 1/2017

Dve ocenenia pre kostol 
v Brutovciach

Pred záverom minulého roka sme sa dozve-

deli milé správy z Brutoviec. Ide o maličkú obec 

v okrese Levoča, žije tam asi 190 obyvateľov. 

Obec je samostatnou farnosťou, v ktorej majú 

farský kostol sv. Vavrinca. Pred štyrmi rokmi sa 

v tejto obci začala obnova a rekonštrukcia kos-

tola. Pod vedením pána farára vdp. Pavla Zaťka 

a architekta Tomáša Bujnu z Novej Lesnej obno-

vili a zrekonštruovali celý interiér okrem pres-

bytéria, podlahy, lavice, chór, urobili výmaľbu, 

vymenili niekoľko dverí a z exteriéru opravili se-

vernú stranu kostola.

Aké však bolo ich prekvapenie, keď sa v ok-

tóbri 2016 dozvedeli, že farský kostol sv. Vav-

rinca dostal cenu CEZAAR v kategórii Obnova 

a rekonštrukcie! A aby toho nebolo málo, o me-

siac neskôr, teda asi v polovici novembra 2016 

došla do farnosti ďalšia správa, že farský kostol 

sv. Vavrinca v Brutovciach dostal cenu ARCH! 

Toto ocenenie je veľmi prestížne, pretože kan-

didátov vyberá odborná verejnosť architektov 

a spomedzi desiatich nominovaných stavieb vyšiel 

kostol v Brutovciach ako víťaz.

Pánu farárovi vdp. P. Zaťkovi, pánu architekto-

vi T. Bujnovi a všetkým, ktorí sa o obnovu priči-

nili týmto srdečne blahoželáme. Nech všetko pek-

né a dobré slúži na Božiu slávu a na úžitok veria-

cich. 

Z misií v Kazachstane a Bolívii

Vo viacerých katolíckych komunitách Ka-

zachstanu, ktoré minulý rok navštívil diecézny 

otec biskup Mons. Štefan Sečka, zostalo živé jeho 

povzbudenie k horlivému náboženskému životu 

a pribudol nový kostol v meste Uraľsk. Ozval sa 

nám otec Vladimír, ktorý horlivo pracuje v Kara-

gande a Sarani na duchovných obnovách tamojšej 

mládeže, mužov aj žien.

Zo zámorských misií v Bolívii sa nám opäť 

ozval náš diecézny kňaz Ján Piatak. Pripravil nám 

pekné číslo svojho časopisu a ako prvú správu píše 
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o smutnej udalosti, o smrti poľskej volontérky Hele-

ny Agnieszky Kmieć. Táto lekárka chcela pracovať 

pri rehoľných sestrách v Cochabambe, ale zakrátko 

po jej príchode ju dvaja muži, ktorí násilne vnikli 

do školy, kde pracovala, zabili. Išlo pravdepodobne 

o lúpežný čin s takýmto smrteľným záverom. Hele-

na mala túžbu zomrieť v službe Bohu...

V tom istom čísle spomenul aj anekdotu zo zá-

veru mimoriadneho Jubilea milosrdenstva: ktosi 

nakreslil tamojšieho biskupa ako sa pokúša zatvo-

riť svätú bránu, ale mu to nešlo. Konštatoval, že sa 

nedá, lebo brána je zaseknutá... Za ním však bol na-

kreslený Pán Ježiš ako drží nohu vo dverách a us-

mieva sa... Pritom bol napísaný citát pápeža Františ-

ka: „Boh nikdy neprestáva ponúkať odpustenie vždy 

novým a nečakaným spôsobom.“

Strhujúce čítanie predstavuje aj jeho opis obja-

vovania nových osád, v ktorých ešte nikdy nebol 

kňaz... Môžeme mu pomáhať v jeho práci modlit-

bou a kto môže, aj finančne: Milí priatelia! Ak by 

ste vnímali, že chcete podporiť misijnú činnosť, pas-

toráciu alebo chudobných vo farnosti Concepción, 

môžete tak urobiť prostredníctvom bankového účtu: 

IBAN SK0809000000000522512863 (Ján Piatak). 

Mons. Anton Tyrol
generálny vikár

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze 
spustila prípravy Diecézneho 
stretnutia mládeže Vykroč 2017

V nedeľu 15. januára 2017 zasadali členovia KPM 

v priestoroch Diecézneho centra pre mládež vo Važ-

ci. Na tomto zasadaní sa zúčastnil aj spišský bis-

kup Mons. Štefan Sečka. Stretnutie bolo zamerané 

na hodnotenie činnosti s mladými v diecéze počas 

uplynulého roka. Činnosť Oravského centra mláde-

že v Ústí nad Priehradou prezentoval jeho správca 

vdp. Branislav Kožuch, ktorý poukázal aj na súčas-

nú situáciu a potreby hodnotového a pastoračného 

zamerania pri práci s mládežou v regióne Orava. Po-

čas stretnutia tiež zaznelo slovo o Diecéznej animá-

torskej škole. Jej zameranie, víziu a výzvy prezento-

val Peter Grivalský, ktorý má na starosti prvý roč-

ník tohto dvojročného neformálneho vzdelávania 

mladých v Spišskej diecéze.

Druhá časť zasadania sa venovala plánovaniu 

tohtoročného Diecézneho stretnutia Vykroč, kto-

ré sa bude konať 22. 4. 2017 v sobotu pred Nede-

ľou Božieho milosrdenstva v Starej Ľubovni a jeho 

témou bude úryvok z evanjeliového chválospevu: 

„Veľké veci mi urobil Ten, ktorý je mocný.“

DSM Vykroč sa už niekoľko rokov teší záujmu 

mladých diecézy a veríme, že aj tento rok bude pre 

mladých povzbudením k objaveniu veľkých vecí, 

ktoré v ich životoch koná Pán. Urobíme pre to 

všetko, čo bude v našich silách.
Daniel Lysý

koordinátor Komisie pre mládež
v Spišskej diecéze
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Biskup Vojtaššák bol tŕňom v oku komunistickej 

moci, ktorá sa usilovala úplne kontrolovať a ovlád-

nuť Katolícku cirkev. Od začiatku neveril, že dohoda 

bude možná. Videl, že zo strany režimu je to iba tak-

tika, ktorá vedie k oslabeniu Cirkvi. Preto sa otvo-

rene vyjadroval proti každému aktu namierenému 

proti Cirkvi a posmeľoval kňazov a veriacich, aby si 

zachovali poslušnosť a jednotné zmýšľanie. Za svoj 

postoj si na jednej strane vyslúžil zvýšenú nenávisť, 

na druhej ale zvýšený rešpekt. Na biskupský úrad 

v Spišskej Kapitule ako na prvý na Slovensku do-

sadila štátna moc 19. júna 1949 vládneho zmocnen-

ca, ktorý sledoval, kontroloval a všemožne obmedzo-

val činnosť biskupa. Potom nasledovala prísna izolá-

cia biskupov, ktorá bola vlastne internáciou (domá-

cim väzením). Sídelný spišský biskup Vojtaššák bol 

izolovaný dňa 3. júna 1950. Vo dne v noci ho strážili 

dvaja príslušníci Štátnej bezpečnosti (ŠtB) a nesmel 

vychádzať zo svojej rezidencie. Pomaly, ale iste sa 

schyľovalo k príprave procesov proti katolíckym bis-

kupom. Biskup Vojtaššák bol spolu s biskupmi Mi-

chalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom vytypovaný 

ako jedna z vhodných obetí. 

Na to, aby biskupa Vojtaššáka dostali z jeho rezi-

dencie a pritom nevzbudili pozornosť a rozruch me-

dzi veriacimi, vymysleli orgány ŠtB osobitnú akciu, 

ktorá sa rozbehla v polovici septembra 1950. Rea-

lizáciu plánu Vojtaššákovho zaistenia pripravil IV. 

sektor Veliteľstva ŠtB (technika, výkon). Na príkaz 

veliteľa IV. sektoru odleteli orgány ŠtB Vojtěch Ko-

zel (veliteľ akcie), František Liska a Václav Pulec vo 

štvrtok dňa 14. septembra 1950 o 8.50 hod. z letiska 

Praha-Ruzyň do Popradu. Lietadlo pristálo o 10.50 

hod. Tu už čakal s autom krajský veliteľ ŠtB v Koši-

ciach Pavlík a okresný veliteľ ŠtB v Poprade. Z letis-

ka všetci spoločne odišli do Popradu na okresné ve-

liteľstvo ŠtB, aby sa poradili a dohodli na ďalšom po-

stupe. Krajský veliteľ Pavlík s orgánmi ŠtB z Prahy 

mali odísť autom o 12:30 a okresný veliteľ ŠtB v Po-

prade ich mal nasledovať na motorke. Miesto stret-

nutia bolo dohovorené asi 500 metrov od Spišskej 

Kapituly. Okresnému veliteľovi ŠtB sa však pokazi-

la motorka, a tak na dohovorené miesto dorazil až 

o 14:30 hod. Krajský veliteľ ŠtB spolu s okresným 

veliteľom ŠtB v Poprade a orgánom Liskom vošli na 

nádvorie Kapituly. Nebolo to nápadné, lebo krajský 

veliteľ pomerne často prichádzal z Košíc do Kapi-

tuly na kontrolu orgánov určených na stráženie bis-

kupa Vojtaššáka. Krajský veliteľ ŠtB potom predsta-

vil príslušníka ŠtB Lisku vládnemu zmocnencovi 

Ľudovítovi Gebauerovi a archivárovi P. Vajdovi ako 

pracovníka štátneho cirkevného úradu. Liska vyu-

žil svoju prítomnosť, aby si načrtol podrobný situ-

ačný plán Kapituly a vnútorných priestorov biskup-

skej rezidencie. Orgány ŠtB Kozel a Pulec za ten čas 

načrtli plán okolia Kapituly. Príslušníci ŠtB zistili, 

že v rezidencii na prvom poschodí býva biskup Voj-

taššák, archivár P. Vajda, ktorý je tiež orgánom ŠtB 

a vládny zmocnenec Ľ. Gebauer dosadený Sloven-

ským úradom pre veci cirkevné so súhlasom ŠtB. 

Ďalej sa na prvom poschodí nachádzali dvaja prí-

slušníci ŠtB určení na stráženie biskupa Vojtaššá-

ka a Vojtaššákova kuchárka. Tá obývala odľahlé krí-

dlo biskupskej rezidencie. Na prízemí býval vrátnik, 

ktorého krajský veliteľ ŠtB označil za „nášho člove-

ka“. Pri prieskumnej akcii ŠtB v biskupskej reziden-

cii Vojtaššáka ani nestretli, lebo bol zamknutý v jed-

nej z izieb a na klopanie archivára Vajdu neotvoril. 

Krajský veliteľ ŠtB a príslušník ŠtB Liska sa dohod-

li s P. Vajdom, že na druhý deň, teda v piatok 15. 

Únos biskupa 
Jána Vojtaššáka 

zo Spišskej Kapituly
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septembra o 20.00 hod. bude biskup Vojtaššák une-

sený zo svojej rezidencie. Úlohou Vajdu bolo zaria-

diť, aby sa biskup Vojtaššák nezamkol. Vajda s ním 

mal pod nejakou zámienkou hovoriť a zdržať ho až 

do príchodu príslušníkov ŠtB. Časť príslušníkov ŠtB 

mala odletieť v ten istý deň z Popradu do Prahy. Let 

do Prahy však nebol v dôsledku oneskoreného času 

povolený. Z okresného veliteľstva ŠtB potom podali 

do Prahy veliteľovi IV. sektoru ŠtB krátku telefonic-

kú správu o doterajšom stave akcie. Súčasne posla-

li aj ďalekopisnú správu tohto znenia: „Odlet nepo-

volený – výsledok na 100 percent zaručený – pošlite dve 

veľké vozidlá s dvoma orgánmi tak, aby boli najneskôr 

do 17.00 hod. dňa 15. septembra na okresnom veliteľstve 

ŠtB v Poprade. Sanitku neposielajte. Orgán Liska odle-

tí z Popradu 15. septembra ráno do Prahy, kde podá ve-

liteľovi IV. sektoru podrobnú správu o celkovej situácii. 

Orgán Kozel a orgán Pulec počkajú na príjazd áut na 

okresné veliteľstvo ŠtB v Poprade. S krajským veliteľom 

bolo dohodnuté, aby prišiel 15. septembra o 17.00 hod. na 

okresné veliteľstvo ŠtB v Poprade.“

Dňa 15. septembra o 12.00 hod. prišli z Pra-

hy do Popradu dve autá s vodičmi a s dvoma ďalší-

mi českými príslušníkmi ŠtB Kettnerom a Havlíč-

kom. Presne o 17.00 hod. prišiel na okresné veliteľ-

stvo ŠtB krajský veliteľ ŠtB v Košiciach Pavlík. Tu 

bola dohodnutá definitívna verzia plánu únosu bis-

kupa Vojtaššáka. Odjazd z Popradu bol určený na 

18.45 hod. Auto značky Ford bolo určené na prevoz 

biskupa Vojtaššáka. Toto auto bolo upravené tak, 

že malo odstránenú páčku na otváranie zvnútra na 

mieste, kde mal sedieť Vojtaššák. V tomto vozidle sa 

viezli krajský veliteľ ŠtB Pavlík, okresný veliteľ ŠtB 

v Poprade a príslušníci ŠtB Kozel a Pulec. V dru-

hom aute sa viezli príslušníci ŠtB Kettner a Havlí-

ček. V treťom aute, ktoré patrilo krajskému veliteľo-

vi ŠtB, sa viezol iba vodič. Všetky tri autá sa zasta-

vili pri prameni sv. Ondreja, asi 800 m od Kapitu-

ly. Druhé a tretie auto tu ostali čakať. Prvé pokračo-

valo v jazde ku Kapitule. Po jeho zaparkovaní pria-

mo pred vchodom do rezidencie, vošiel krajský veli-

teľ ŠtB Pavlík s okresným veliteľom ŠtB a príslušní-

kom ŠtB Pulcom do rezidencie. Krajský veliteľ mal 

za úlohu vyzvať Vojtaššáka, aby sa z príkazu cirkev-

ného úradu odobral na poradu duchovných, ktorá sa 

koná v Trenčíne, kam ho odvezie autom a na druhý 

deň o 18:00 hod. ho privezie naspäť. Orgán ŠtB Ko-

zel ostal zatiaľ v aute a bol pripravený, aby okamžite 

po vyjdení Vojtaššáka z rezidencie mu rýchlo otvo-

ril dvere auta. Čas Vojtaššákovho pobytu na nádvo-

rí sa mal skrátiť na minimum. Počítalo sa s možnos-

ťou, že Vojaššák nebude chcieť opustiť rezidenciu. 

V takom prípade bolo pripravené jeho násilné vyne-

senie z budovy so znemožnením akéhokoľvek hluku. 

Keď orgány ŠtB prišli do rezidencie, P. Vajda 

ich nenápadne informoval, že bude lepšie, ak chvíľ-

ku počkajú, lebo kuchárka má priniesť Vojtaššákovi 

večeru a keď odíde, nehrozí nebezpečenstvo, že by 

únos spozorovala. Vajda potom pozoroval Vojtaššá-

ka a keď uvidel odchádzať kuchárku, dal pokyn a do 

Vojtaššákovej izby vošiel krajský veliteľ ŠtB Pav-

lík, okresný veliteľ ŠtB, orgán Pulec, archivár Vaj-

da a zmocnenec Gebauer. Vojtaššák sa prechádzal 

po izbe a pritom si čítal knihu. Krajský veliteľ ho po-

zdravil a povedal mu, že prichádza z poverenia cir-

kevného úradu s príkazom, aby sa ihneď dostavil na 

konferenciu duchovných do Trenčína. Vojaššák sa 

spýtal, s kým má tú česť. Krajský veliteľ sa vydával 

za pracovníka Slovenského úradu pre veci cirkevné 

a ukázal na Vajdu, že sa poznajú. Potom sa Vojtaššák 

spýtal, kedy sa vráti, pričom krútil hlavou a hovoril, 

že mu je to čudné. Napokon sa po chvíli rozmýšľania 

rozhodol, že pôjde. Odišiel do spálne a za ním kráča-

li Pavlík, Vajda a Pulec. Zobral si kabát, aktovku py-

žamu, uterák, breviár a zopár drobností. Všade sám 

pozhasínal svetlá a pozrel sa do každej izby. 

Vojtaššák si sadol do auta na zadné sedadlo pri 

dverách, ktoré sa znútra nedali otvoriť. Vedľa neho 

si prisadli orgány ŠtB Kozel a okresný veliteľ Štb. 

Vedľa vodiča si sadol orgán ŠtB Pulec. Krátko pred 

21.00 hod. vyšlo auto z nádvoria Kapituly. Po prí-

jazde k prameňu sv. Ondreja vystúpil okresný veli-

teľ ŠtB a auto unášalo ďalej biskupa Vojtaššáka sme-

rom na Poprad, nasledované druhým autom. Obi-

dve autá išli bez zastávky až do Liptovského Sv. Mi-

kuláša, kde sa vodiči zastavili, aby si vypili kávu. 

Za Olomoucom, keď biskup Vojtaššák zistil, že idú 

inou trasou, opýtal sa orgánov ŠtB, kam vlastne idú. 

Kozel mu ironicky odpovedal, že nepovažuje Tren-

čín za výhodné prostredie pre neho a že ho vezú na 

lepšie miesto a zároveň mu oznámil, že je zatknutý. 

Bolo to 16. septembra o 3.00 hod. Vojtaššáka vyzval, 

aby všetky veci, ktoré má pri sebe, dal do svojej ak-

tovky. Tú mu ihneď zobrali. Vzhľadom na Vojtaššá-

kov vek – mal 73 rokov – a dĺžke cesty mu nenasa-

dili putá. Hrozili mu však, že ak sa nebude správať 
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podľa pokynov, použijú ostré opatrenia. Biskup Voj-

taššák reagoval slovami, že ide o obyčajný podvod, 

že sú to čudné móresy a všetko posúdi Najvyšší. Ko-

zel mu protirečil, že štátne orgány podvody nerobia, 

ale že podvodom môže byť čihošťský zázrak. Vojta-

ššák poukázal nato, že pomáhal budovať Českoslo-

venskú republiku, keď v roku 1918 podpísal Martin-

skú deklaráciu.

 Pred Svitavami obidve autá v poliach zastavili, 

vodiči si na hodinu odpočinuli. Eskorta mala prí-

kaz odviezť Vojtaššáka do vyšetrovacej väznice ŠtB 

v Prahe-Ruzyni. V Prahe-Střešovicích dostal bis-

kup Vojtaššák putá na ruky a nepriehľadné okulia-

re. Presne o 10.50 hod. eskorta odovzdala Vojtaššáka 

v kancelárii povestnej ruzyňskej väznice. O dva dni 

neskôr, teda 18. septembra 1950, sem premiestnili aj 

biskupov Buzalku a Gojdiča. Nikto z nich však ne-

vedel, že sa nachádzajú spolu na tom istom mieste. 

Tvrdé vyšetrovanie spojené so psychickým a fyzic-

kým trýznením sa mohlo začať. Pripravoval sa je-

den z najväčších vykonštruovaných súdnych proce-

sov v slovenských dejinách. 
Róbert Letz

člen Komisie historikov
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„Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebo-

lo tmou.“ (Lk 11, 35)

Čo za svetlo, čo za fakľa v nás svieti, na ktoré nás 

tak bedlivo upozorňuje dnešné evanjelium, aby sme 

ho nevyhasili? Tým svetlom je svieca viery, ktorú 

nám pri svätom krste zapálil v srdci Duch Svätý a 

ktorej svetlo viery bolo znázornené horiacou svie-

cou, ktorú našim krstným rodičom podával do rúk 

kňaz, aby ju prevzali v našom mene. Vtedy sme skr-

ze svojich krstných rodičov všetci sľubovali, že svie-

cu viery, Kristovej náuky, chceme neporušene za-

chovať až do súdneho dňa a že so sviecou viery ch-

ceme ísť v ústrety nebeskému ženíchovi, keď príde, 

aby voviedol svojich verných na večnú svadbu. Vte-

dy sme sľubovali, že sviecu viery nezahasíme skut-

kami temnosti, skutkami nepravými a hriešnymi. 

Lebo sme boli prijatí do počtu synov Otca, ktorý na-

kazuje svojim deťom: „Nech tak svieti vaše svetlo 

pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali 

vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 16) Keď v 

nás pri svätom krste Duch Svätý zapálil sviecu Kris-

tovej viery, sľubovali sme, že budeme svietiť inover-

com skvelými skutkami čnosti, aby sme ich privied-

li na naše jasné chodníky, že my sami budeme krá-

čať za svetlom viery, až kým nevkročíme k tomu, od 

koho to svetlo vyšlo, k večnému svetlu – ku Kristovi.

Dnes, keď slávite veľkú slávnosť svojho patróna, 

rád by som v niektorých zapálil sviecu viery a lepšie 

ju rozplamenil v tých, v ktorých ešte horí. Zapaľujú-

cou fakľou bude váš milovaný veľký patrón – svätý 

Martin. Preto podívajte sa naňho všetci duchovným 

zrakom, on vám bude poučným a povzbudivým prí-

kladom života i smrti.

Svätý Martin je poučným a povzbudivým príkla-

dom života, a to deťom, mládeži, každému kresťano-

vi, zvlášť kresťanským otcom a matkám.

On je krásnym vzorom predovšetkým kresťan-

ským deťom, aké usilovné majú byť v kresťanskej 

náuke.

Svätý Martin sa už ako malý chlapec potajme 

vludzoval do kresťanských chrámov, lebo sa naro-

dil pohanským rodičom. Keď mal desať rokov, bez 

vedomia svojich rodičov prosil, aby ho prijali me-

dzi katechumenov, to jest medzi tých, ktorých vyu-

čovali kresťanskej viere, aby potom mohli prijať svä-

tý krst. Hľa, ako ochotne poslúchol svätý Martin už 

ako malý chlapček napomenutia svojho anjela stráž-

cu, ktorý ho viedol na cestu do neba.

Kresťanské deti, hľa, príklad, ktorý máte nasle-

dovať. Poslúchajte svojho anjela strážcu, ktorý vás 

napomína hlasom svedomia, hlasom dobrých rodi-

čov; nasledujte ho, keď vás vedie k dobrým učiteľom 

do školy a do chrámu, keď vo vás chce skrze kres-

ťanskú náuku upevniť základ náboženského života a 

budúcej nebeskej slávy.

Pohliadnite na svätého Martina i vy, kresťanskí 

mládenci a devy, učte sa od neho dobré mravy, čnos-

ti! Keď mal osemnásť rokov, musel ísť svätý Mar-

tin za vojaka, lež i tam slúžil iným dobrým príkla-

dom. Uprostred mnohých nebezpečenstiev zachoval 

neporušenú čistotu tela i duše, konal skutky kres-

ťanskej lásky. Jeden z mnohých hrdinských skutkov 

lásky k blížnym zaznačil životopisec svätého Marti-

na nasledovne:

Raz v tuhej zime, keď vo Francúzsku mnohí ľu-

dia mreli od zimy a od hladu, ponáhľal sa svätý Mar-

Svätý M artin – 
poučný a povzbudivý 
príklad kresťanského

života a smrti
Kázeň Jána Vojtaššáka v 5. roku jeho kňazstva

Odpust sv. Martina v Trstenej, r. 1905
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tin ako vojenský dôstojník s oddielom rímskej jazdy 

do mesta Avignon. Keď vchádzal do brány, uzrel 

žobráka, ktorý polonahý, zimou skrehnutý, prosil o 

zmilovanie. Nikto si nevšimol bedára, ktorý sa na 

celom tele triasol od zimy a od hladu. Mladý ná-

božný dôstojník Martin už rozdal chudobným všet-

ky peniaze, ktoré pri sebe mal. Nemal pri sebe nič 

okrem zbroja a vrchného vojenského odevu, bez kto-

rého sa mohol zaobísť. Ale súcit s trpiacim blížnym 

mu podal do rúk meč i preťal svojím mečom svoj 

plášť na dve polovice, z ktorých jednu podal polo-

nahému skrehnutému žobrákovi, druhou odel svoje 

rameno. Keď to videli niektorí pohanskí dôstojníci, 

posmievali sa svätému Martinovi surovými vtipmi, 

ale našli sa i takí pohanskí vojaci, ktorí jeho štedrosť 

obdivovali a boli pohnutí k tomu, že aj ich srdcia po-

cítili lásku k biednym a potom súcitne podporovali 

svojich nešťastných blížnych.

Hľa, kresťanská mládež, či si niekedy videla kraj-

ší príklad a vzor svojho života? Žiaľbohu, mnohý 

mládenec, mnohá deva odvracia svoju tvár od také-

ho príkladu, neľúbia sa im chodníky mravného živo-

ta, ani už nespomínajme panenskú čistotu, ale omá-

mení sodomským a gomorským smradom sa topia v 

smradľavom, mŕtvom mori necudnosti a nehaneb-

nosti. Kde si, kresťanský mládenec, aby som ti uká-

zal svätého Martina, vzor tvojho života? Vždy si bol 

alebo budeš vojakom, nemysli si, že prisahajúc ver-

nosť pozemskému kráľovi si sa vymanil spod prísa-

hy, ktorú si prisahal Božím zákonom pri svätom krs-

te a pri pokání. Nemysli si, kresťanský mládenec, že 

tvoj jazyk ako vojaka je snáď iný a má viac práva než 

jazyk iného mládenca: i tvoje telo je rovnako chrá-

mom Ducha Svätého, ktoré nesmieš vydať na neha-

nebnosť, ako telo iného kresťanského mládenca! A 

ty, kresťanská čeliadka, služobník, služobnica, i ty 

pozoruj v svätom Martinovi vzor svojho stretávania. 

Alebo či ste už celkom otrokmi svojich pánov, chce-

te u ich nechať nielen telesné sily, ale i dušu utratiť? 

Či ti netreba kresťanskú náuku, svätú omšu, modlit-

bu, sviatočný a nočný odpočinok, netreba ti duševný 

pokrm, ty chceš slúžiť len telu, hovieť len jeho žia-

dostiam? Pamätaj, kresťanská mládež, a dobre si za-

znač slová Ducha Svätého, že kto koná skutky tela, 

„umrie“. Umrie smrťou nešťastlivých, nebude mať 

miesto s blahoslavenými. Často si teda predstavuj 

svätého Martina, nedaj nič na tých, čo sa ti posmie-

vajú, že si svätuškár, že nejdeš večer zbytočne vystá-

vať, že nejdeš večer utrácať nevinnosť srdca po tma-

vých kútoch hriešnymi známosťami, oplzlými reča-

mi, necudnými žartmi, v hriešnom spojení panické-

ho a panenského venca, tiež radosť Ducha Svätého 

a napokon získať od ľudí hanbu. Pozoruj mladého 

svätého Martina, jeho si vyvoľ za príklad nasledova-

nia, vtedy zaiste nepoblúdiš.

Svätý Martin je však skvelým príkladom kaž-

dému kresťanovi, jeho máme prosiť o spasenie duše 

svojho blížneho. 

a) On chcel priviesť ku Kristovi svojich pohan-

ských rodičov a pohanských spoluobyvateľov. Pre-

to podnikol ťažké a nebezpečné cesty po Francúz-

sku i po našej uhorskej vlasti, viackrát upadol do lot-

rovských rúk, ale svojou kresťanskou stálosťou zís-

kal pre Kristovu vieru i zbojníka. Svoju pohanskú 

matku aj mnohých príbuzných obrátil svätosťou ži-

vota, pre Krista a jeho vieru vytrpel od ariánov prú-

ty, korbáče a palice. 

b) Bratia a sestry! Sme Kristovi bojovníci, sme 

jeho učeníci, učme sa od svätého Martina, keď už 

nie inovercov, aspoň našich vlažných kresťanov ob-

racať ku Kristovi a priťahovať ich dobrým príkla-

dom, modlitbou a múdrym, láskavým napomenu-

tím. Učme sa od svätého Martina kresťanskej hrdin-

skosti trpezlivo znášať kríže a protivenstvá; keď nás 

prenasledujú, neklesať; netratiť dobré predsavzatie 

vôle, hoci by sme nedosiahli žiadny cieľ, ako netratil 

vôľu svätý Martin, hoci svojho pohanského otca ne-

mohol získať pre Krista.

Ale pohliadnite na svätého Martina i vy, kresťan-

skí otcovia a matky, pozrite i vy, domáci páni a pa-

nie! Svätý Martin bol po Litorinsovej smrti v roku 

371 duchovenstvom a ľudom jednohlasne zvolený za 

biskupa. Keďže podľa slov Ježiša: „Kto mnoho do-

stal, od toho sa bude mnoho vyžadovať“ (Lk 12, 48), 

vedel, že jeho zodpovednosť pred Božím súdom raz 

bude veľká, ukryl sa, aby ho nezvolili na taký vysoký 

stupeň hodnosti, ale ako rozpráva nábožná legenda, 

gagotajúce husi ho prezradili, preto je obyčajou re-

zať na jeho slávnosť husi, maľovať na jeho obraz hus. 

Ako predstavený, biskup, vtedy svietil svojim domá-

cim a svojim duchovným ovečkám svätosťou živo-

ta, otcovskou bedlivosťou a vážnym napomínaním. 

Kresťanskí rodičia, gazdovia a gazdiné, vy ste pred-

stavení svojich detí, svojej služobnej čeliadky, od 

vás teda bude raz Boh vyžadovať duše vašich pod-

daných. Vy máte svietiť svojej čeliadke dobrým prí-
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kladom, napomenutím i pokarhaním ju držať v báz-

ni Božej. Verte, bratia a sestry, ak vám nejde o to, 

aby vaše deti a vaša čeliadka zadosťučinili povinnos-

tiam svojho náboženstva, tak nečakajte ani to, aby 

vám boli verní a úctiví. Verte, že vonkajšia politú-

ra, vonkajší lesk bez šľachetného náboženského srd-

ca nestojí za nič. Ale koľká tu prevrátenosť: mnohý 

kresťanský rodič, hospodár, pán, pani si viac vážia, 

lepšie sa starajú o jednu mizernú hus, jedno mizer-

né prasa, ako o syna alebo dcéru, sluhu alebo slúž-

ku, na ktorých budú na Božom súde prísne spytova-

ní. Keď sa zvečerí a mizerná hus nie je namieste, za-

paľujú lampáš, všetci z domu sa rozbiehajú po uli-

ciach a dvoroch a neuspokoja sa do tých čias, kým ju 

nezatvoria. Ale ak chýba v neskorých večerných ho-

dinách syn, dcéra, sluha, slúžka, predstavení sa bez 

bolenia hlavy uberajú na spánok, nikdy im ani na 

myseľ nepríde pozrieť zverencov duchovného stáda, 

či dáky nebezpečný vlk v ovčinci nepustoší, netr-

há nesmrteľné duše vykúpené drahou krvou Krista. 

Kresťanskí otcovia, matky, gazdovia, gazdiné, berte 

si príklad zo svätého Martina, jeho nechajte bedliť 

nad svojimi poddanými. Ak sme skutočne žili kres-

ťanský život, môžeme úfať v šťastlivú smrť, lebo i zo-

mierať nás učí tento svätec.

Keď choroba uložila svätého Martina na smrteľ-

né lôžko, s odovzdanosťou do Božej vôle očakával 

koniec smrteľného zápasu. Keď videl plakať okolo-

stojacich, keď počúval ich nariekavé prosby: „Pre-

čo nás opúšťaš, otče, prečo nás nechávaš sirotami?“ 

vzdychal: „Ó, Bože, ak som ešte potrebný tvojmu 

ľudu, nezriekam sa práce. Ale nie moja vôľa, lež tvo-

ja nech sa stane!“

Zomieral kajúcne, akoby bol najväčší hriešnik. 

Keď sa mu tisol na čelo už smrteľný pot, ležal v hru-

bom kajúcnom plášti v popole a prachu. Keď mu 

učeníci chceli postlať slamou, hovoril: „Deti moje, 

kresťan musí zomrieť na popole kajúcnosti, a ak by 

som vám dával iný príklad ako tejto kajúcnosti, vte-

dy by som schybil.“

Zomieral sväto, ustavične mysliac na nebo. Aby 

mu učeníci uľavili od bolesti, chceli ho obrátiť na-

bok, ale on odpovedal: „Bratia, nechajte ma, aby som 

pozeral radšej do neba ako na zem, aby už môj duch 

vystúpil zo zeme k nebu.“ Zomieral bez strachu pred 

pokušeniami zlého ducha, lebo keď mu všelijaké ob-

razy pred oči staval a tým chcel svätého nastrašiť, 

mužne odvetil: „Čo chceš, divoká beštia? Nenájdeš 

u mňa nič, čo by ti prislúchalo. Abrahámovo lono 

už je pre mňa prichystané.“ Keď svätý biskup, pre-

spevujúc radostné žalmy, zomieral, kľačal jeho pria-

teľ a životopisec Sulpicius Severus vo svojej izbičke 

a modlil sa. I zjavil sa mu svätý v bielom skvejúcom 

sa odeve a s vyjasnenou tvárou na neho vkladal ruky 

a požehnával ho. Zjavenie zmizlo a zanedlho prišla 

do kláštora správa, že svätý biskup dokonal.

Aký život, taká smrť, hovorí príslovie. A vidíme 

ho naplnené na dnešnom veľkom svätom. Ako na 

dnes, tak na každý deň roka nám stavia svätá Cirkev 

pred duchovné oči jedného svätého, aby sme mali 

príklad nasledovania, aby sme kráčali v šľapajach 

jedného alebo druhého svätého, a tak aby sme ako 

Kristovi učeníci, ako svieca položená iným na sviet-

nik, svietili opravdivo kresťanským životom, Kris-

tovým životom, lebo beda nám, ak by v nás to svet-

lo vyhaslo, a ešte väčšie beda, ak by sme my kresťa-

nia rozširovali tmu.

Preto si dnes všetci vyvoľme za učiteľa svätého 

Martina. Učme sa od neho kresťanskej pravde a ná-

božnému životu, ak chceme šťastne zomrieť. Zapra-

cujme hlboko do svojich sŕdc jeho obraz a prosme ho 

o mocný príhovoru Boha, aby sme raz po nábožnom 

živote a svätej smrti spolu s ním na večné veky Boha 

videli, chválili a zvelebovali. Amen.

Foto: Ľubomír Krett
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Uplynulý Svätý rok milosrdenstva bol mimo-

riadnym časom milostí a duchovnej obnovy na zme-

nu života veriacich aj v odorínskej farnosti. Farnosť 

sa nachádza na strednom Spiši neďaleko Spišskej 

Novej Vsi. Sídlom farnosti je obec Odorín s dvomi 

filiálkami Danišovce a Jamník. Tretí rok v nej spo-

lu pôsobia skvelí a obetaví duchovní otcovia – vdp. 

farár Mgr. Ľubomír Karkoška a vdp. kaplán ThLic. 

Michal Janiga. 

Počas roka mali naši farníci veľa príležitostí pri-

jať pozvanie milosrdného Ježiša, prísť k nemu, vstú-

piť cez dvere plného života, zmiereného a šťastného. 

Pôsobivé pôstne obnovy pre dievčatá, ženy a matky, 

potom pre otcov a ich synov, pravidelné stretnutia 

našich mladých či budúcich birmovancov, to všetko 

pomáhalo rásť na ceste k Bohu. Vo veľkonočnom ob-

dobí sa v dvoch termínoch uskutočnili farské púte 

do večného mesta Rím s účasťou na generálnej au-

diencii so Svätým Otcom. Sprievodcami boli naši 

kňazi.

Vyvrcholením boli jedinečné a neopakovateľ-

né odpustové duchovné obnovy v jednotlivých ob-

ciach farnosti, kde sme sa počas troch dní modlili 

spolu so svätými. Ako je to možné? V našich kosto-

loch boli totiž v tom čase prítomné relikvie pätnás-

tich svätých mužov a žien, medzi ktorými boli na-

príklad sv. Ján Pavol II., sv. Páter Pio, sv. Matka Te-

reza, sv. Rita, sv. Bartolomej, sv. Ján Nepomucký, sv. 

Faustína Kowalská, sv. Terezka Ježiškova, sv. Don 

Bosco, sv. Vincent Pallotti, svätí košickí mučeníci, 

sv. Valentín, sv. Mária Goretti, bl. sestra Zdenka či 

sv. Margita Alacoque. Na ich príhovor sme žiadali 

Pána o odpustenie, o premenu našich sŕdc, o nájde-

nie zmyslu našej existencie darujúc nám pravú ra-

dosť. 

Veľkým požehnaním pre odorínsku farnosť bola 

októbrová slávnosť prijatia sviatosti birmovania pre 

88 mladých chlapcov a dievčat. Veď ako hovorí Svätý 

Otec František: „Nedá sa modliť bez Ducha Svätého. 

Je to On, kto sa modlí v nás, mení naše srdce, je to 

On, kto nás učí hovoriť Bohu „Otec“.“ A Duch Svätý 

Milosrdný rok 
so svätými 

vo farnosti Odorín
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nás viedol aj na ďakovnú púť za našich mladých do 

Krakowa. Brána Božieho milosrdenstva na Wawel-

skej katedrále či v Sanktuáriu Božieho milosrden-

stva v Krakowe – Lagievnikoch je tesná, ale vždy 

dokorán otvorená pre všetkých! A tak sme ďakova-

li, prosili, spoločne sa modlili. Svätá omša v sloven-

skej Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, spoloč-

ná modlitba korunky Božieho milosrdenstva, kláš-

tor s pozostatkami sestry Faustíny, nádherné mozai-

kové biblické výjavy Marka Ivana Rupnika v Centre 

Jána Pavla II. nás len uistili o neutíchajúcom prúde 

milosrdenstva, ktorý strháva každú bariéru a otvára 

prekvapivé perspektívy svetla a pokoja. Na jednom 

mieste sme prosili milosrdného Pána Ježiša, svätú 

sestru Faustínu aj svätého Jána Pavla II. o potrebné 

milosti k našej spáse a spáse všetkých ľudí.

Ako sme Svätý rok milosrdenstva vo farnosti za-

končili? Nepretržitou 24 hodinovou adoráciou spre-

vádzanou čítaním 24 kapitol Lukášovho evanjelia 

ukončenou ďakovným hudobno-poetickým pásmom 

domácej gospelovej skupiny Odamos.

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva sa teda 

skončil, ale nekončí sa čas nekonečného Božieho 

milosrdenstva. Želáme si, aby sme aj v nasledujú-

cich rokoch išli v ústrety každému človeku prináša-

júc Božiu dobrotu a lásku.

V mene všetkých farníkov sa aj prostredníc-

tvom tohto časopisu chceme z celého srdca poďa-

kovať dobrému Bohu, že nám dáva milosť žiť tento 

čas v blízkosti našich pokorných kňazov s veľkým 

a ochotným srdcom pripravených poslúžiť každému. 

Vďaka nim bol Rok milosrdenstva v našej farnosti 

taký plodný. 

Nech Vás, milí naši duchovní otcovia Ľubomír 

a Michal, dobrotivý Pán neustále napĺňa svojou prí-

tomnosťou, aby ste vždy boli svetlom pre tých, s kto-

rými sa stretnete. Pán Boh zaplať!

Za veriacich farnosti
Ing. Miriam Mrovčáková

„Všetky naše dni sú v Božích rukách, 

a pretože život a milosrdenstvo pramenia z tohto zdroja, 

niet ani najmenšieho dôvodu znepokojovať sa.“ 

sv. Ján XXIII. 
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Hlavnou úlohou v poslaní každého kňaza je sta-

rostlivosť o duše jemu zverené. Je to veľká zodpoved-

nosť, ale aj radosť, ktorá predstavuje zároveň aj zdroj 

zmysluplnosti a satisfakcie v jeho poslaní. Pri plne-

ní tejto hlavnej úlohy či poslania sa však kňaz stre-

táva s množstvom organizačných úloh a povinnos-

tí. Musí zvládať chod farnosti, koordinovať činnosť 

rozličných zoskupení, venovať sa pastorácii jednot-

livých stavov, zabezpečiť primerané podmienky pre 

duchovný život veriacich atď. Ak toto všetko chce 

zvládnuť a byť užitočný pre svoju farnosť, musí si 

na prvom mieste strážiť svoj duchovný život. Jednou 

z najdôležitejších povinností kňaza vo farnosti je aj 

starostlivosť o kultúrne pamiatky.

Keď som v roku 2008 prišiel za správcu farnosti 

do Okoličného a poobzeral som sa po tunajších pa-

miatkach v kostole a kláštore v Okoličnom a v kos-

tole v Smrečanoch, uvedomil som si, že mi pán bis-

kup zveril farnosť s nesmierne bohatou duchovnou a 

kultúrnou tradíciou. Zatúžil som ju preto dobre po-

znať a v istom zmysle si ju aj prisvojiť.

Vo farnosti som našiel knihu s názvom Liber-

conventus Okolicznensis, teda Knihu okoličianske-

ho konventu. Je to história tunajšieho kláštora a v 

nej som sa dočítal, ako sa na začiatku 20. storočia 

uskutočnila oprava tohto vzácneho kostola z roku 

1489: úzkou spoluprácou profesora archeológie V. 

Czobora z budapeštianskej univerzity, pamiatkara I. 

Henczla a geometra A. Beckera z Ministerstva kul-

tu uhorskej vlády bol vypracovaný projekt obnovy 

kláštora. Projekt bol v Uhorskej pamiatkovej komi-

sii prijatý. Príslušné ministerstvo povolilo františká-

nom urobiť zbierku financií na opravu, ktorá činila 

vyše 40-tisíc vtedajších korún. Tak sa začali práce, 

ktoré trvali v rozpätí rokov 1903 – 1904.

Spomínaný text jasne poukazuje na to, že aj na-

priek životu v chudobe a biede Liptova sa františká-

ni nevzdali starostlivosti o to, čo im bolo zverené a v 

úzkej spolupráci s najlepšími odborníkmi dokázali 

kvalitne obnoviť kláštor, takže pamiatka nepotrebo-

vala väčšie úpravy na viac ako sto rokov. Až dodnes. 

Osobitnú úlohu v tomto procese zohral veľký milov-

ník dejín a umenia, človek svätého života, guardián 

františkánskeho konventu Matej Linčovský, OFM.

Uvedomil som si krásu a duchovnú cenu týchto 

pamiatok, o ktoré som sa mal starať a spolu s člen-

mi farskej hospodárskej, ako aj pastoračnej rady sme 

si povedali, že sa pokúsime dôstojne zvládnuť to po-

slanie, ktoré vzhľadom na toto duchovné dedičstvo 

vo farnosti máme. Viedlo nás k tomu povzbudenie, 

ktoré napísal vynikajúci znalec sakrálneho umenia, 

spišský kňaz Ladislav Hanus: Reprezentanti Cirkvi 

nech ovládajú ponajprv vedomosti týkajúce sa kosto-

la: jeho mystický pôvod, jeho liturgický poriadok. Keď-

že kostol je spoločné dielo dvoch činiteľov, eklézie a archi-

tektúry, naliehavo sa žiada, aby kňaz bol dôkladne po-

učený aj vo svetle umenia. Umenie, aby mu bolo známe 

ako príbuzná oblasť, aby bol verzovaný najmä v umení 

sakrálnom, v ikonografii, v symbolike... Potrebné je však 

i viac ako vedomosti. Pastieri majú byť do hĺbky duše pre-

Chr ám 
je kamenné krédo I.

Skúsenosti kňaza s opravami kostola
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niknutí horlivosťou o Boží dom. Má to byť horlivosť apoš-

tolská (L. Hanus: Kostol ako symbol, Lúč Bratislava 

1995, s. 357).

Teda prvým krokom, ktorý som so svojím tímom 

nadšencov za opravu kostola urobil, bolo dôkladné 

spoznanie histórie, liturgických detailov, architek-

túry, umeleckej koncepcie, symboliky a ikonografie.

Túto etapu starostlivosti o chrám je možné naj-

lepšie urobiť formou jednotlivých výskumov:

Historický výskum: štúdium písomných pra-

meňov od historických listín až po najrozličnejšie 

zmienky o objekte. Základným prameňom ostáva 

História domus.

Umelecko-historický výskum: venuje sa predo-

všetkým zvyškom výtvarných diel v podobe plas-

tík, reliéfov a malieb, pri obnove ktorých úzko spo-

lupracuje.

Historicko-architektonický výskum: je zamera-

ný na skúmanie častí stavebného diela nad dnešným 

terénom, za účelom poznania vývojových etáp archi-

tektúry. Predmetom skúmania je zistenie pôvodnej 

dispozičnej skladby.

Archeologický výskum: orientuje sa na situáciu 

pod niveletou terénu a zisťuje dispozíciu a konštruk-

ciu objektu. Má niekoľko etáp: 1. archívny výskum, 

2. georadar, 3. realizáciu jednotlivých sond, 4. ce-

loplošný výskum. V prípade odkrytia kostrových 

pozostatkov nasleduje antropologický výskum spo-

jený s mikrobiologickým výskumom.

Reštaurátorský výskum: uplatňuje sa v oblasti 

skúmania plastík, mobiliáru… V oblasti architektú-

ry je zameraný na nástenné maľby, ale aj interiérové 

a exteriérové omietky.

Dendrochronologický výskum: uplatňuje sa 

v prípade drevených zvislých konštrukcií kosto-

la, krovných konštrukcií, drevených stolíc zvonov, 

drevených stropov interiéru kostola či iných súčas-

tí kostola.

Po roku od môjho nástupu do služby správcu far-

nosti sme sa pustili do jednotlivých výskumov.Vý-

sledkom každého výskumu bola záverečná správa v 

danej oblasti, ktorá priniesla nové poznatky o tejto 

kultúrnej pamiatke nielen pre nás vo farnosti, ale aj 

pre daných bádateľov a pamiatkové inštitúcie. O vý-

sledkoch výskumov som podrobne informoval aj na-

šich veriacich. Takto sme jednak nadobudli mnohé 

poznatky o histórii kostola a kláštora a jednak sme 

získali hlbší vzťah k týmto pamiatkam. Iste netre-

ba dokazovať, ako vzrástol aj vzťah veriacich k tým-

to pamiatkam, pocit zodpovednosti a najmä záujem 

či ochota pomáhať. Za vykonané výskumy sme z 

farnosti platili len čiastočne ako spoluúčasť. Dobre 

sa osvedčila spolupráca s mestom, taktiež s vyšším 

územným celkom, ktoré nám veľmi pomohli formou 

malých projektov.

Druhým a nenahraditeľným krokom správneho 

prístupu pri správe a obnove kostola je spolupráca s 

architektom, ktorý sa v rámci svojej profesie odbor-
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ne venuje problematike kostolov a jej obnovy. Táto 

spolupráca je nevyhnutná, lebo architekt zastupuje 

nárok architektúry a vôbec umenia. Prof. L. Hanus 

spoluprácu architekta a kňaza vidí takto: Spolučin-

nosť architekta je pri realizovaní myšlienky a plánu (stav-

by či obnovy) podstatne potrebná. Čo do svojej kompeten-

cie má autoritu. Kňaz mu môže pri koncepte radiť, ale 

nemôže mu svoju predstavu nanucovať. Koncept, ten je 

vecou staviteľa. Kňaz ho rešpektuje, to znamená, že sta-

viteľovi ponecháva slobodu tvorby od konceptu po rea-

lizáciu. To navyše znamená, že kňaz pri tomto procese 

uznáva autoritu, zákonnosť a svojprávnosť umenia. Ide-

álne by bolo, aby si pri tejto spolupráci navzájom rozume-

li, aby čo do predstavy zosúladenia práce bol medzi nimi 

súhlas. Aby hovorili jednou rečou (Kostol ako symbol, s. 

359 – 360).

Ovocím takejto spoločnej spolupráce je zhmot-

nenie konkrétnej myšlienky (napríklad obnovy kos-

tola) do Projektovej dokumentácie. V nej sú vyjad-

rené výsledky výskumu podľa potreby a dôležitosti 

objektu. V princípe každá projektová dokumentácia 

musí obsahovať:

- sprievodnú správu s údajmi o stavbe,

- stavebnotechnickú správu, z ktorej musia byť 

dostatočne zrejmé architektonické, stavebnotech-

nické riešenia stavby a jej konštrukčných častí, ako 

aj dodržanie všeobecných technických požiadaviek 

na stavbu,

- požiarno-bezpečnostné riešenia podľa osobi-

tých predpisov,

- údaje o splnení podmienok určených orgánmi 

štátnej správy,

- celkovú situáciu stavby v konkrétnej mierke 

spravidla 1:200 až 1:500,

- stavebné výkresy, z ktorých je zrejmý doteraj-

ší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a 

pohľady (v mierke 1:100) obsahujúce jednotlivé dru-

hy konštrukcií a častí stavby (potrebné je geodetic-

ké zameranie stavby, ideálne riešenie je 3D model 

kostola v digitálnej podobe so spracovaním zámeru),

- statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje me-

chanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie.

V prípade kostola, ktorý je zaradený do zozna-

mu nehnuteľných kultúrnych pamiatok je postup 

nasledovný: pri úmysle obnovy kultúrnej pamiatky 

je vlastník povinný vyžiadať si rozhodnutie prísluš-

ného Krajského pamiatkového úradu k svojmu zá-

meru. Pamiatkový úrad vo svojom rozhodnutí určí 

podmienky úprav nehnuteľnosti, ktoré podľa pova-

hy zámeru si vyžadujú zrealizovať najprv konkrétny 

výskum, ak ešte nebol uskutočnený a zároveň uve-

die či predpokladané práce sú z hľadiska ochrany 

pamiatky prípustné a určí podmienky, za ktorých je 

možné práce vykonávať. Až na základe Rozhodnutia 

KPU vlastník spoločne s architektom môže pristú-

piť k tvorbe projektovej dokumentácie obnovy pa-

miatky. Musí pritom rešpektovať podmienky vyda-

né v rozhodnutí. Projektovú dokumentáciu násled-

ne predloží KPU, aby v prípade splnenia všetkých 

podmienok rozhodnutia KPU vydal záväzné stano-

visko k projektovej dokumentácii stavby.

Objednávateľ Projektovej dokumentácie môže vo 

svojej objednávke adresovanej architektovi uviesť 

vypracovanie tzv. výkazu výmeru stavby spolu s roz-

počtom, ktorý pripraví oprávnená osoba, rozpočtár. 

Stavebný rozpočet je v peniazoch vyjadrený ekviva-

lent prác a materiálov, ktoré je potrebné urobiť a do-

dať na zhotovenie stavby. Zoznam prác a materiálov 

s vyčíslenými množstvami, teda výmerami, sa nazý-

va výkaz výmer.

Ďalšie kroky pri obnove pamiatok si objasníme v 

budúcom čísle časopisu Kapitula.

Mgr. Jozef Tomaga
správca farnosti Okoličné
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Dňa 21. decembra 2016 uplynulo 25 rokov od 

smrti katolíckeho kňaza a historika Štefana Šmáli-

ka. Mnohí ho poznali a oslovovali menom Étienne 

(Štefan po francúzsky), Monsieur, Laco (spravoval 

kostol sv. Ladislava v Bratislave) či Teológ (takto ho 

označila štátna bezpečnosť, ktorá ho sledovala).

Štefan Šmálik sa narodil 17. 12. 1908 v podtatran-

skej Nižnej Šuňave v rodine Jána a Márie, rod. Er-

dziakovej, ktorí mali okrem Štefana ešte troch synov 

a dcéru. Najstarší Ján študoval na gymnáziu v Levo-

či. Neskôr vyštudoval právo v Brne. Počas Sloven-

ského štátu bol istý čas riaditeľom Tlačovej agentú-

ry Slovenska. V roku 1945 so svojou rodinou emig-

roval do Argentíny. Brat Jozef prekonal v detstve ra-

chitídu, bol telesne i duševne postihnutý a jeho stav 

si vyžadoval zvýšenú starostlivosť, ktorú mu matka 

bez reptania venovala plných 65 rokov. Sestra Mária 

a brat Pavol študovali na gymnáziu v Spišskej No-

vej Vsi. Pavol okrem toho navštevoval aj Rímsko-ka-

tolícke piaristické gymnázium v Kláštore pod Znie-

vom, kde aj maturoval. Po nástupe na vojenčinu štu-

doval na Vojenskej akadémii v Bratislave. V SNP 

ako poručík 1. československého armádneho zboru 

padol 3. marca 1945 v bojoch o Liptovský Mikuláš 

v Smrečanoch.

Štefan Šmálik získal základné vzdelanie vo svo-

jom rodisku, a to štyri triedy v maďarčine a posled-

né dve triedy v slovenčine (už v novej ČSR). Návšte-

va brata Jána na levočskom gymnáziu v ňom roznie-

tila túžbu po študentskom živote, a tak sa tam pri-

hlásil. V rokoch 1921 – 1923 tu absolvoval prvé dva 

ročníky. Potom, keď sa presťahovali do Smižian, po-

kračoval v rokoch 1923 – 1926 v gymnaziálnych štú-

diách v Spišskej Novej Vsi. 

Po skončení piateho ročníka dostal – ako mimo-

riadne nadaný študent – štipendium na Carnotovom 

lýceu vo francúzskom meste Dijon, čo, ako aj sám 

Štefan Šm álik, 
ušľachtilý kňaz 

nesmiernej 
mor álnej sily

konštatuje, bolo v jeho živote veľmi dôležitým mo-

mentom. 3. júla 1929 úspešne ukončil štúdia bac-

calaureatom. V roku 1929 nastúpil do spišského se-

minára. Po kňazskej vysviacke 28. januára 1934 mu 

prišla dispozícia do Tvrdošína. Po 40-mesačnom 

pastoračnom pôsobení odchádza na nové kaplánske 

miesto do Liptovského Mikuláša, odkiaľ ho po roku 

preložili za farského administrátora do Hýb.

Po druhej svetovej vojne v roku 1946 dostal 

miesto katechétu v Prvom štátnom gymnáziu v Bra-

tislave. Dňa 28. septembra 1951 o 14:25 hod. zatkli 

Štefana Šmálika príslušníci ŠtB. Po takmer trojroč-
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nej vyšetrovacej väzbe bol 30. apríla 1954 Krajským 

súdom v Bratislave odsúdený na 13 rokov väzenia 

za trestný čin velezrady a vyzvedačstva, ako aj na 

10 rokov straty čestných občianskych práv a prepad-

nutie majetku. V rokoch 1951 – 1962 bol vyšetrova-

ný a väznený na týchto miestach: Bratislava, Praha-

Ruzyň, Mírov, Ostrov, Leopoldov, Valdice. Amnes-

tiou z 9. mája 1962 bol prepustený na slobodu. Po ná-

vrate z väzenia pracoval tri roky ako skladník Mly-

nov a cestovinární v Spišskej Novej Vsi.

Na intervenciu Štefana Garaja, ktorý sa stal ria-

diteľom biskupskej kancelárie, dostal Štefan Šmá-

lik 12. decembra 1965 štátny súhlas od KNV Od-

bor školstva a kultúry v Košiciach. Na základe toho 

mohol byť ustanovený za kaplána v Spišskom Pod-

hradí s platnosťou od 15. 12. 1965. Presne po uply-

nutí jedného roka sa stal farským administrátorom 

v Liptovskom Trnovci. Po piatich rokoch, 11. sep-

tembra 1971, bol menovaný za farského administrá-

tora v jeho milovanom Tvrdošíne. Šmálik sa ako tvr-

došínsky farár ostro ohradzoval proti neoprávne-

ným zásahom štátnych orgánov do cirkevných zále-

žitostí. To nakoniec viedlo k tomu, že ho po 12-tich 

rokoch pastoračnej služby v Tvrdošíne preložili do 

Oravského Bieleho Potoka. V atmosfére horlivej sta-

rostlivosti o farníkov, zaujatý svojimi štúdiami, zo-

miera 21. decembra 1991 neúnavný Štefan Šmálik. V 

roku 1992 bola na jeho počesť zriadená Cirkevná zá-

kladná škola v Tvrdošíne.

Štefan Šmálik bol nielen kňazom, ale aj histori-

kom, ktorý aj napriek veľmi obmedzeným možnos-

tiam a odrezaniu od ostatného kultúrneho a kres-

ťanského sveta, dokázal tieto medzery vyplniť vlast-

nými hodnotiacimi kritériami, ktoré sa niekedy roz-

chádzali s názormi iných historikov pri hodnotení 

jednotlivých prameňov. Napriek týmto rozdielom 

vnáša do dejín nové pohľady a nepovšimnuté du-

chovné hĺbky. Veľká väčšina prác Štefana Šmálika 

ostala vo forme rukopisu uložená v Literárnej po-

zostalosti v Základnej škole Štefana Šmálika v Tvr-

došíne.

Jeho literárnu činnosť je možné rozdeliť na dva 

celky: preklady a vlastná tvorba. Medzi najznámej-

šie dielo patrí Boží ľud na cestách, ktoré pôvodne vy-

šlo ako samizdat v toku 1968. Druhé samizdatové 

vydanie pod názvom Cirkev v 49 pokoleniach sa usku-

točnilo v 80-tych rokoch, keď cirkevné dejiny vyšli 

vo forme dvoch zväzkov, avšak bez udania autorov-

ho mena, len s jeho iniciálami Š. Š. Súčasnú podobu 

uvedené dielo dostalo v roku 1997. Medzi ďalšie die-

la patrí Veľký štyridsaťročný pôst Cirkvi na Slovensku, 

Nezvyčajné pohľady do slovenskej histórie vydané pre 

zahraničnú Maticu slovenskú, Pamiatky otcov, Stopy 

po Keltoch, Kvádi na Spiši, Glosy k najstarším dejinám 

Európy, Pozdvihnime záclonu slovenskej histórie, Koho 

predstavuje nitrianska plastika?, Čo je „terra Scepusien-

sis“?, Prvá diecéza v strednej Európe, Jezuiti na Sloven-

sku, Dejiny Spišského biskupstva, Stretnutie Východu so 

Západom v Spišskej Kapitule, Priebeh reformného hnu-

tia na území Spišskej diecézy, Katolícka Cirkev na Slo-

vensku v rokoch 1939 – 1944, Životopisy svätých, ktoré 

boli v roku 1991 priebežne publikované v Katolíc-

kych novinách.

Zaujímavou kapitolou jeho tvorby boli jeho prá-

ce o oravských farnostiach (napr. Trstenský obraz čier-

nej Madony, Dvesto rokov kňazského účinkovania v 

Oravskom Bielom Potoku, O vzťahu Or. Bieleho Poto-

ka a oravského hradného panstva, O histórii kostolov v 

Habovke, O histórii Habovky), prípadne štúdie pub-

likované v regionálnej tlači. V novinách Naša Ora-

va písal v rubrike pod názvom „Pokusný náčrt mo-

nografie Tvrdošína“ v rokoch 1934 – 1937. V rokoch 

1987 – 1990 publikoval v novinách Tvrdošín v rub-

rike pod názvom „Medailóniky z dejín Tvrdošína“ 

a v Trstenskom hlase písal v rubrike pod názvom „K 

620. jubileu Trstenej“.

Verím, že hoci aj po 25-tich rokoch od jeho smrti 

sa nájde fundovaný historik, ktorý podrobí jeho his-

torické práce kritickému bádaniu a tým objektívne 

zhodnotí jeho činnosť, ako i prínos na poli histórie.

ICLic. Marek Tomaga
kaplán Dolný Kubín
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Pri príležitosti Jubilejného roka sv. Martina bu-

deme v našej galérii postupne predstavovať kosto-

ly s týmto patrocíniom. Na území Spišskej diecézy 

ich máme v dvanástich farnostiach, ako to naznaču-

je logo Jubilejného roka sv. Martina, spolu trinásť. 

Ako je to možné? Túto problematiku necháme zatiaľ 

otvorenú a dáme priestor aj na prípadné vaše reak-

cie, ktoré nám môžete zaslať do redakcie. K hádan-

ke sa vrátime v závere jubilejného roka.

Ako prvú sme navštívili obec s príznačným ná-

zvom Martinček. Na návrší tam dominuje historic-

ký, pôvodne ranogotický kostol z 13. storočia, ktorý 

Kostol sv. M artina 
v M artinčeku

je na niekoľko okamihov viditeľný aj z hlavnej cesty 

a železnice vedúcej z Liptovského Mikuláša do Ru-

žomberka. V jeho interiéri sa nachádzajú nástenné 

maľby vysokej umeleckej hodnoty odkryté a zreš-

taurované iba nedávno na prelome 2. a 3. milénia. 

Zvláštnosťou je aj exteriérová freska s golgotským 

motívom na vonkajšej stene svätyne. Pri obhliadke 

okolia upútajú pozornosť zvláštne striešky roztrúse-

né na svahu okolo kostola. Slúžia na zakrytie stále 

funkčných jám na uskladnenie zemiakov a zeleniny. 

Obec Martinček s filiálnym kostolom patrí v súčas-

nosti do farnosti Likavka.
Ľubomír Kaľavský

Foto: Ľubomír KaĽavsKý Foto: Ľubomír KaĽavsKý
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V roku 2017 si pripomíname 500 rokov od za-

čiatku protestantskej reformácie. Počas týchto 500 

rokov prešli vzťahy medzi katolíkmi a protestant-

mi dramatickým vývojom, od náboženských vojen 

až po dnešné pokojné spolunažívanie. Tento ľud-

ský rozmer dnešného súžitia katolíkov a protes-

tantov treba určite oceniť. Žiaľ, z vieroučného hľa-

diska podstatný posun v kľúčových dogmatických 

otázkach nenastal. Dá sa konštatovať, až na niekoľ-

ko drobností, že rozdiely medzi katolíckou a protes-

tantskou teológiou sú tie isté ako to bolo päť storo-

čí dozadu. Ekumenický dialóg, ktorý sa zvlášť rozvi-

nul po Druhom vatikánskom koncile nikdy nevylu-

čoval a ani nevylučuje vernosť pravde. Preto je dôle-

žité, aby sme aj my pravdivo pomenovali najpodstat-

nejšie rozdiely, ktoré aj po 500 rokoch bránia plné-

mu spoločenstvu medzi nami a protestantmi.

1. Všeobecná charakteristika 
protestantizmu

Reformácia vytvorila nový, tretí smer (po katoli-

cizme a pravosláví) kresťanského náboženstva – pro-

testantizmus. Výsledkom reformácie samotnej sú tri 

smery protestantizmu: luteránstvo, kalvinizmus a ang-

likánstvo, ku ktorým sa postupne priradili slobodné 

cirkvi v Amerike, resp. cirkvi evanjelikálne. Dnes pat-

rí k protestantskému kresťanstvu celý rad cirkví a 

denominácií, ktoré poväčšine vznikli na Lutherovej 

zásade „sola Scriptura“, „sola fides“, „sola gratia“„ t. 

j. „iba Písmo“, „iba viera“, „iba milosť“, teda na prin-

cípe slobodného výkladu Biblie a zásad, že hriešny 

človek je ospravedlnený pred Bohom iba vierou. Od 

katolicizmu je možné protestantizmus odlíšiť hlav-

ne tým, že kladie dôraz na osobnú vieru, odmieta 

preceňovať vonkajšie cesty k spáse (pôst, spoveď, 

modlitbu, dobré skutky) v prospech morálky odvo-

denej z hĺbky kresťanovej osobnej viery, zvýšený dô-

raz kladie na Bibliu a možnosť jej individuálnej in-

terpretácie, oslabuje silu a autoritu cirkevných inšti-

túcií zásadou všeobecného kňazstva.

V protestantskej tradícii rozlišujeme pojmy 

„cirkvi evanjelické“ a „cirkvi evanjelikálne“. V už-

šom slova zmysle pod evanjelickou cirkvou rozumie-

me výhradne evanjelické cirkvi augsburského vyznania 

(nazývané aj luteránskymi). V širšom zmysle tu pat-

ria ďalšie cirkvi, ktoré vzišli z reformačného hnutia 

– cirkvi kalvínske (reformované) a takisto metodistické 

náboženské spoločnosti, resp. všetky ďalšie, ktoré majú 

v názve prívlastok „evanjelický“, „evanjelická“.

Evanjelikálne cirkvi (cirkvi prebudeneckej tradí-

cie) vo všeobecnosti sú výsledkom úsilia uskutočniť 

hlbšiu reformáciu. Popud k tomu vzišiel z pôdy ang-

likánskej reformácie, t. j. anglikánskej cirkvi, kto-

rá sa od Rímskokatolíckej cirkvi najmenej odlišova-

la a de facto sama iniciovala očistu cirkvi od „pre-

žitkov“ katolicizmu, teda puritánske hnutie. Epi-

centrom prebudeneckého a puritánskeho hnutia sa 

stalo predovšetkým USA. Jeho prvú vlnu (koniec 

17. a 18. st.) reprezentujú baptizmus (následne celo-

svetová rodina baptistických cirkví s ideou druhého 

krstu v dospelosti) a metodizmus (s dôrazom na hl-

boký kresťanský život). Druhá vlna prebudenecké-

ho hnutia (veľké prebudenie) nastala v prvých dvoch 

desaťročiach 19. storočia. Výsledkom je vznik hnu-

tí (cirkví) – adventizmu, Cirkvi Ježiša Krista Svätých 

neskorších dní (mormóni) a Novoapoštolskej cirkvi. Vý-

voj protestantizmu v 19. storočí završuje pentekostál-

ne hnutie (gr. pentékosté – päťdesiaty; sviatok Zosla-

nia Ducha Svätého, sviatok Turíc, česky Letnic slá-

Rozdiely 
medzi katolíckym 
a protestantským 

učením
(Prvá časť)
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vený na 50. deň po Veľkej noci; odtiaľ názov hnutia). 

Ako posledné z veľkých milenialistických hnutí (po 

mormónoch, adventistoch), ktoré sú napospol po-

znamenané bezprostredným očakávaním druhého 

Ježišovho príchodu pentekostalisti tiež završujú hľa-

danie mimoriadnych duchovných darov (chariziem, 

t. j. dôraz na mimoriadne, zázračné Božie dary, „vy-

liatie Ducha Svätého“, dar proroctva, uzdravova-

nia, hovorenia rôznymi jazykmi – glosolálie), výskyt 

ktorých mal predchádzať blízkemu príchodu Ježi-

ša. Druhá vlna pentekostalizmu, tzv. charizmatické 

hnutie, začína v 60. rokoch 20. storočia. Hlavným 

a takmer jediným markantným rozdielom oproti 

staršiemu hnutiu je malá ochota charizmatických 

kresťanov zakladať nové cirkvi. Skôr tu ide o snahu 

obnoviť existujúce kresťanstvo pentekostálnou zbož-

nosťou zvnútra. 

Na Slovensku vzniklo v roku 1993 Združenie 

evanjelikálnych cirkví s týmito zakladajúcimi člen-

mi: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, 

Cirkev bratská, Evanjelická cirkev metodistická, 

Kresťanské zbory a misijné hnutia AD 2000 a New 

Eastern Europefor Christ.

2. Magistérium

Pod pojmom Magistérium rozumieme Učiteľský 

úrad Katolíckej cirkvi. Jeho úlohou je hodnoverne 

vysvetľovať písané alebo ústne podané Božie slovo. 

Svoju moc vykonáva v mene Ježiša Krista. Túto úlo-

hu vykonávajú biskupi v spoločenstve s Petrovým 

nástupcom, rímskym biskupom. O Magistériu Ka-

tolíckej cirkvi učí Druhý vatikánsky koncil takto: 

„Keď biskupi učia v spoločenstve s rímskym veľkňazom, 

nech im všetci prejavujú úctu ako svedkom Božej a ka-

tolíckej pravdy. Veriaci majú prijímať rozhodnutie svoj-

ho biskupa vynesené v Kristovom mene vo veciach viery 

a mravov a pridŕžať sa ho s nábožnou ochotou. Nábož-

nú ochotu vôle a rozumu treba však osobitným spôsobom 

prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu rímske-

ho veľkňaza, aj keď nehovorí slávnostne (ex cathedra); a 

to tak, že sa jeho najvyšší učiteľský úrad s úctou uzná-

va a jeho výroky sa úprimne prijímajú, podľa jeho vôle a 

úmyslov, ktoré prejavil a ktoré vyplývajú najmä z pova-

hy dokumentov, z častého predkladania toho istého uče-

nia, ako aj zo spôsobu vyjadrovania.

Hoci jednotliví biskupi nemajú výsadu neomylnosti a 

sú rozptýlení po celom svete, ak sú spojení zväzkom spo-

ločenstva medzi sebou a s Petrovým nástupcom –, ak sa 

pri podávaní svojho autentického výkladu zhodujú vo ve-

ciach viery a mravov na nejakom výroku ako definitív-

ne záväznom, neomylne predkladajú Kristovo učenie. A 

to je ešte zjavnejšie, keď zhromaždení na všeobecnom cir-

kevnom sneme, sú pre celú Cirkev učiteľmi a rozhodujú 

vo veciach viery a mravov, a preto ich definície treba pri-

jať s poslušnosťou viery.“ (Lumen Gentium 25)

U protestantov neexistuje ekvivalent Magisté-

ria. Protestanti v tej-ktorej krajine si o svojich ve-

ciach rozhodujú sami v rámci ich cirkevného spo-

ločenstva. Táto prax stojí na dvoch základoch – ra-

dikálnom individualizme a koncepte ospravedlne-

nia z viery. Akt ospravedlnenia z viery sa odohrá-

va v súkromnej osobnej sfére medzi Bohom a sve-

domím jednotlivca. Boh a duša, nič medzi tým 

nemá miesto. Náboženstvo sa obmedzuje na vnú-

torný mravný proces. Individuálne svedomie jed-

notlivca nepotrebuje nejakého prostredníka (Magis-

térium) medzi ním a Bohom. Magistérium je pod-

ľa protestantov prekážkou pre kresťanov pri hľada-

ní ich správneho vzťahu k Bohu. Katolík pri hlase 

Cirkvi počúva hlas Boží. Protestant však stojí pred 

dilemou: Cirkev alebo Boh. Protestantov spája spo-

ločný vzťah k osobe Ježiša Krista, objektívne pô-

sobiaci vplyv ducha Kristovho, avšak toto pripúšťa 

celkom slobodné, a pochopiteľne aj rozličné, pohľa-

dy na jeho náuku. Protestantské učenie vidí nezlu-

čiteľnosť medzi vnútornou kresťanskou slobodou na 

jednej strane a viditeľnou objektívnou nadriadenos-

ťou Cirkvi na druhej strane. 

Protestantské náboženstvo stojí na vzťahu medzi 

svedomím jednotlivca a Bohom. Svedomie jednot-

livca preberá funkciu všetkého toho, čo u katolíkov 

predstavuje Magistérium. Protestantizmus dal jed-

notlivcovi do rúk Sväté písmo a on ho môže vysvet-

ľovať podľa seba. Takto na jednotlivca prechádza aj 

vedomie cirkevnej neomylnosti.

Lukáš Kutlák a Lukáš Stolárik



rozhovor

24 | kapitula | 1/2017

Každého dospelého človeka iste zaujíma otázka 

sociálneho zabezpečenia jeho života v starobe a cho-

robe. Táto téma je v prípade kňazov o to dôležitejšia, 

že kňazi nemajú rodiny a tiež preto, že ich mzda je 

dlhodobo neprimerane nízka. Preto sa otázku dôs-

tojného života v starobe a chorobe rozhodli riešiť ta-

kým spôsobom, aký je v súčasnosti možný: založi-

li si združenie Unitas na pomoc starším a chorým 

kňazom. O jeho predstavenie sme požiadali predse-

du Správnej rady združenia, ktorým je súčasný ge-

nerálny vikár Spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol.

1. Majú kňazi odbory?

Nie, nemáme žiadne odbory a ani sa ich zakladať 

nechystáme. Spoliehame sa na to, že je v záujme na-

šich biskupov a kňazov, ako aj ostatných cirkevných 

zamestnancov, aby sme navzájom dobre vychádza-

li a pomáhali si. Možnože by sme odbory potrebo-

vali vo vzťahu k tým, ktorí neustále do Cirkvi nará-

žajú a neprimerane ju, najmä kňazov, kritizujú, ale 

to musíme zvládnuť. Vieme o tom ešte aj niečo iné, 

a síce že každú nespravodlivosť možno premeniť na 

duchovné dobro, totiž na zásluhy pred Bohom, a to 

je dôležité. Teda nemáme odbory, ale v Spišskej die-

céze máme dobrú organizáciu na vzájomnú pomoc, 

a to je Združenie kňazov Spišského biskupstva s ná-

zvom Unitas.

2. Prosím, predstavte našim 
čitateľom združenie Unitas z jeho 
právneho hľadiska.

Združenie Unitas je cirkevná organizácia, kto-

rá má charakter verejného združenia kňazov Spiš-

ského biskupstva. Združenie vzniklo v roku 2000 

a vtedajší spišský biskup Mons. František Tondra 

Spišskí kňazi 
pom áha jú svojim 

na jstarším
spolubr atom

mu ihneď udelil právnu subjektivitu. Z občianske-

ho hľadiska ide o účelové zariadenie cirkvi, združe-

nie má svoje vlastné identifikačné číslo (IČO), vlast-

ný účet v banke, svoj štatút podpísaný diecéznym 

biskupom a zaregistrovaný na Ministerstve kultú-

ry. Štruktúra nášho združenia spočíva v správnej 

rade, na čele ktorej stojí jej predseda, ktorý je štatu-

tárom a potom sú ostatní členovia. Správna rada po-

zostáva z deviatich členov, tí sa stretávajú pravidel-

ne aspoň raz za rok. Každoročne zverejňujú výročné 

správy s podrobnými informáciami o činnosti zdru-

ženia Unitas.

3. Koľko členov má Unitas a aké sú 
úlohy a ciele združenia?

Združenie Unitas má v súčasnosti vyše 250 čle-

nov z celkového počtu 362 kňazov. Keď odpočíta-

me rehoľných kňazov a dôchodcov, tak to predsta-

vuje okolo 80% kňazov, ktorí sú v aktívnej službe. 

Úprimne sa tešíme z každého nového člena a usilu-

jeme sa o to, aby nás v združení bolo čo najviac. Šies-

ti členovia správnej rady sú volení, zvolených potvr-

dzuje ich diecézny biskup na 5 rokov. On menuje aj 

ďalších členov a predsedu správnej rady.

K hlavným cieľom združenia Unitas patrí pomoc 

tým kňazom, ktorí sa v dôsledku veku, choroby ale-

bo iných ťažkostí dostali do situácie, v ktorej potre-

bujú našu pomoc. Ide najmä o pomoc pri zabezpeče-

ní zdravotníckych pomôcok, ktoré si kňaz musí hra-

diť sám alebo hradí nejakú čiastku. Taktiež prispie-

vame mesačnou čiastkou každému kňazovi, ktorý 

žije v Kňazskom dome v Spišskej Kapitule a hradí-

me aj niektoré opravy zariadení v Kňazskom dome 

v Spišskej Kapitule. Podobne pomáhame aj kňazom, 

ktorí žijú inde, než v spomínanom Kňazskom dome 

na Spišskej Kapitule.
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4. Ako zhromažďujete prostriedky 
pre pomoc, o ktorej hovoríme?

Hlavnou formou pomoci je sústreďovanie finan-

cií. Máme už aj určitý majetok vo forme tých zdra-

votníckych pomôcok, ktoré sme zakúpili a ktoré te-

raz používajú kňazi. Naša pomoc sa však uskutoč-

ňuje formou finančných príspevkov. Peniaze sa sú-

streďujú zo sporenia každého kňaza-člena, prípad-

ne aj tých, ktorí nie sú našimi členmi. Ide o ročné 

príspevky kňazov. Môžeme prijímať aj dary, každo-

ročne sa uchádzame o 2% z podielu zaplatenej dane.

5. Máte vypracovanú nejakú 
stratégiu či filozofiu v združení 
Unitas?

Spomeniem dva princípy, na ktorých si tvoríme 

našu stratégiu: prvý je ten, že sme si uvedomili veko-

vý priemer našich kňazov. Teraz máme početnú sku-

pinu mladších kňazov a málo početnú skupinu tých, 

ktorým treba pomáhať. Rátame s tým, že v budúc-

nosti sa táto situácia môže zmeniť. Preto terajší čas 

chápeme ako čas intenzívneho sporenia. Snažíme sa 

navýšiť základnú sumu a myslieť aj na budúcnosť.

Druhým princípom v združení je motivácia. 

Snažíme sa o to, aby sa čím viacerí kňazi zapojili do 

združenia. Robíme to tak, že začíname našim kňa-

zom-členom poskytovať aj určité zľavy na rekreačný 

pobyt vo vybraných zariadeniach, s ktorými máme 

uzavretú patričnú dohodu. Zatiaľ je to Charitný dom 

v Dolnom Smokovci. Je to celkom v súlade so štatú-

tom združenia a verím, že to prinesie svoje ovocie.

Za strategický princíp činnosti Unitas možno 

počítať aj zásadu absolútne prehľadného hospodá-

renia a zverejňovania výsledkov hospodárenia s fi-

nančnými prostriedkami.

6. Ako propagujete ciele združenia 
Unitas na verejnosti?

Jednou z foriem propagácie je aj tento náš roz-

hovor... Okrem toho sme vytlačili propagačné letá-

ky, kňazov pravidelne informujeme na rekolekciách 

o dôležitých zmenách v združení. Kňazi si slobod-

ne volia svojich zástupcov do združenia, každoročne 

zverejňujeme výročné správy s podrobnými infor-

máciami o stave financií, zverejňujeme v nej aj šta-

tistiky, ktoré porovnávame s predchádzajúcimi rok-

mi a pod. Využívam aj túto príležitosť nato, aby som 

našich čitateľov – ak to uznajú za vhodné – poprosil, 

aby združeniu Unitas na pomoc kňazom na dôchod-

ku venovali 2% z daní za rok 2016. Potrebné tlačivo 

nájdu na web-stránke biskupského úradu v Spišskej 

Kapitule, Spišskom Podhradí.

http://dieceza.kapitula.sk/userfiles/file/2017UNITAS-2%25.pdf

Ďakujem za rozhovor.

Zhováral sa Ľubomír Krett,
šéfredaktor časopisu





Toto multimediálne dielo svojím námetom a spracovaním má za 

cieľ oživiť návštevu Svätého Otca z roku 1995, keď tento veľký svä-

tec navštívil Levočskú púť. Spomienka na milovaného pápeža  bude 

zároveň sprievodnou akciou tohtoročnej Levočskej púte 2017.

Viac ako 130 umelcov: 56 členov orchestra, 40 členov spevác-

keho zboru, 30 členov detského zboru a 4 sólisti neopakovateľným 

spôsobom sprítomnia divákovi životné cesty svätého pápeža Jána 

Pavla II. prostredníctvom svetoznámych hudobných diel Mozarta, 

Pucciniho, Čajkovského či Verdiho, ako aj príjemným sólovým a 

zborovým spevom. Skladby ako je Lacrimosa od Mozarta, Zbor Ži-

dov od Verdiho, ale aj Bárka – pieseň Jána Pavla II. v závere kon-

certu človeka aspoň na chvíľu vytrhnú z prostredia každodenného 

zhonu a starostí.

Sprievodné slová moderátorov doplnené o obrazovú a videopro-

jekciu na troch veľkoplošných LED obrazovkách s krásnymi svetel-

nými a laserovými efektmi v dvoch častiach večera predstavia Jána 

Pavla II. ako malého Karola, študenta, divadelníka, športovca, ale 

aj ako kňaza, biskupa a v neposlednom rade ako pápeža v dôležitých 

medzníkoch jeho pontifikátu, až po posledné hodiny života. Foto-

grafie, reálne dokumenty, reportáže ale aj výpovede ľudí, ktorí sa 

osobne s Jánom Pavlom II.  stretli, obnovia poznané, ale prinesú aj 

niečo nové a zaujímavé, čo dokáže obohatiť a potešiť.

Autori: Peter Himič, Jozef Leščinský

Dirigent a hudobná dramaturgia: Igor Dohovič

Réžia: Ján Sabol

Účinkujú: sólisti, orchester,  zbor a detský zbor Opery ŠD Košice

Vstupenky na koncert Ján Pavol  II. - spomienka 
na 1. slovanského pápeža, ktorý sa uskutoční 
28. júna 2017 o 18.00 hod. na Zimnom štadióne 
v Poprade, si môžete zakúpiť exkluzívne v sieti 

ticketportal.sk. Cena lístkov sa začína od 15.00 
€ pri LIMITOVANEJ AKCII 3+1 .



Staňte sa naším 
Prispievateľom

Deje sa vo Vašej farnosti či v spoločenstve niečo podnetné?

Dajte o tom vedieť!

Napíšte na casopis@kapitula.sk.

Ak chceš dostávať časopis priamo do svojej schránky, 

daj nám to vedieť na casopis@kapitula.sk

NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU


