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Každé kňazstvo má svoj prameň a základ v Ježišovi Kristovi. 

Krstom sme povolaní ku všeobecnému kňazstvu a stávame sa údmi 

Krista kňaza, proroka a kráľa (porov. Ordo baptismi, Modlitba po-

mazania po krste). Avšak Boh si spomedzi Božieho ľudu v každej 

dobe osobitým spôsobom povoláva a utvára služobné kňazstvo, aby 

Božiemu ľudu pomáhali verne a v plnosti uskutočňovať jeho vše-

obecné kňazstvo (porov. 2DS 4, 2).

Aby veriaci utvárali jedno telo, v ktorom však „všetky údy neko-

najú tú istú činnosť“ (Rim 12, 4), Kristus Pán ustanovil niektorých 

služobníkov, ktorí by mali v spoločenstve veriacich moc posvätného 

stavu prinášať obetu a odpúšťať hriechy a ktorí by v Kristovom mene 

úradne vykonávali kňazskú službu na dobro ľudí (porov. PO 2). 

„Každý veľkňaz, vybratý spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí, aby 

ich zastupoval pred Bohom“ (Hebr 5, 1).

List Hebrejom zreteľne hlása „človečenstvo“ Božieho služobníka: 

vzchádza z ľudí a slúži im tým, že napodobňuje Ježiša Krista, „ktorý 

bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu“ (Hebr 4, 15).

Boh si vždy povoláva svojich kňazov z určitého ľudského a cir-

kevného prostredia, ktorým sú nevyhnutne poznačení a do ktorého 

sú poslaní slúžiť Kristovmu evanjeliu (porov. PDV 5).

Pri ponáraní sa do oceánu Božej múdrosti si pripadám ako jeden 

z učeníkov, ktorým Zmŕtvychvstalý hovorí: „Ešte veľa vám mám 

toho povedať...“ (Jn 16, 12). Stále si odoberáme len po kvapkách, 

akoby sme si chceli „šetriť“ na ďalšie časy alebo pre vzácne a výni-

močné chvíle. Možno máme obavu, či dokážeme ostať verní..., ale aj 

tu je nám Ježiš nápomocný a pokračuje: „Keď príde on, Duch prav-

dy, uvedie vás do plnej pravdy“ (Jn 16, 13).

Nech nás aj nasledujúce stránky povzbudia, aby sme vedení Du-

chom Ježiša Krista, vo svojom živote s radosťou napĺňali povolanie 

k všeobecnému aj služobnému kňazstvu.
Ľubomír KrEtt
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Aktuality diecéznej
kúrie

Národná púť do Ríma
V dňoch 26. – 28. februára 2013 sa obaja ot-

covia biskupi a s nimi niekoľkí kňazi a množ-

stvo veriacich zúčastnilo na národnej púti k hro-

bu sv. Cyrila do Ríma. Púť bola naplánovaná tak, 

aby bolo možné zúčastniť sa aj na generálnej au-

diencii Svätého Otca. Bola to vlastne posledná 

audiencia Svätého Otca Benedikta XVI., ktorý 

sa vzdal služby Najvyššieho pastiera Katolíckej 

cirkvi. Z púte ako aj z tejto audiencie nám zosta-

li nezabudnuteľné spomienky. 

Zelený štvrtok v katedrále
Na Zelený štvrtok dopoludnia slávil diecéz-

ny otec biskup Mons. Štefan Sečka sv. omšu svä-

tenia olejov (Missa chrismatis). Večerné obrady 

taktiež viedol diecézny otec biskup, ktorý umyl 

nohy 12-tim zástupcom farnosti Spišská Kapitu-

la. Homíliu predniesol rektor kňazského semi-

nára Mons. Jozef Jarab. 

Veľký piatok v katedrále
V ranných hodinách sa v katedrále stretli 

všetci členovia kapitulského spoločenstva z bis-

kupského aj farského úradu, zo seminára, vyuču-

júci a rehoľné sestry na ranných chválach a La-

mentáciách. Predpoludním bola v katedrále po-

božnosť krížovej cesty, ktorú viedol miestny fa-

rár Ján Marťák. Večerné obrady viedol diecézny 

otec biskup a vsdp. Ján Marťák mal homíliu. 

Biela sobota v katedrále
Aj na Bielu sobotu sa obrady konali pod ve-

dením diecézneho otca biskupa za prítomnos-

ti mnohých veriacich z kapitulskej farnosti. Ich 

priebeh obohatila aj slávnosť krstu, birmovania 

a Eucharistie dvoch dospelých diecezánov. 

Veľkonočná nedeľa v katedrále
Na Veľkonočnú nedeľu boli okrem raňajších 

aj slávnostné bohoslužby predpoludním, kto-

ré celebroval opäť diecézny otec biskup. Čítaný 

bol pastiersky list, v ktorom otec biskup vychá-

dzal z veľkonočného spevu aleluja a povzbudzoval 

veriacich k oslave Boha v ľudskom srdci, v rodi-

nách, na pracovisku a v spoločnosti. Na konci svä-

tej omše sa poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili 

o pekný a dôstojný priebeh všetkých obradov po-

čas Veľkého týždňa, osobitne spevákom. 

Vzácne návštevy 
na biskupskom úrade

V priebehu jarných mesiacoch sme na biskup-

skom úrade v Spišskej Kapitule mali česť priví-

tať viacerých významných hostí. V marci navštívil 

diecézneho otca biskupa arcibiskup-metropolita 

z Rigy (Lotyšsko) Mons. Zbigniev Stankievics, kto-

rý prišiel poďakovať za pomoc spišských biblistov, 

ktorí už tri roky vyučujú v tamojšom kňazskom se-

minári biblické vedy a taktiež žiadal kňazov, kto-

rí by chceli ísť do Lotyšska pracovať do pastorácie.

V priebehu apríla prijal diecézny biskup na 

audiencii dvoch zahraničných profesorov, ktorí 

prednášali v kňazskom seminári v Spišskej Kapi-

tule: prof. Massima Pazziniho, OFM z fakulty ar-

cheológie a biblických vied v Jeruzaleme a prof. 

Andrisa Priede zo štátnej univerzity v Rige (Lo-

tyšsko). Svojou návštevou nás poctil aj veľvyslanec 

Rakúskej republiky na Slovensku Excelencia Dr. 

Josef Markus Wuketich.

Dňa 22. mája 2013 prišli pozdraviť diecézneho 

biskupa Mons. Štefana Sečku predstavitelia Ge-

nerálnej rady Spoločnosti katolíckeho apoštolátu 

(pallotínov) P. Francois Hareliman SAC a P. Mar-

tin Manus SAC, ktorí vykonávali v tých dňoch ge-

nerálnu vizitáciu komunít v Spišskej Novej Vsi 

a Smižanoch.

Spišskú Kapitulu navštívila dňa 23. mája 2013 

skupina Katolíckeho vidieckeho hnutia z Bavor-

ska, ktorá v tých dňoch absolvovala okružnú ces-

tu po Slovensku. Skupinu prijal generálny vikár 

Mons. Anton Tyrol. Hostí poinformoval o situácii 

v Spišskej diecéze a o niektorých prioritách súčas-

ného diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. 
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Diecézne stretnutie 
mládeže prekvapilo 

účasťou takmer 
900 návštevníkov

V Poprade sa počas Kvetnej nedele konalo Die-

cézne stretnutie mládeže. Začalo palmovým sprie-

vodom mestom Poprad a svätou omšou, ktorú celeb-

roval spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. 

K vysokej účasti prispel podľa organizátorov najmä 

záujem o svedectvo rodičov blahoslavenej Chiary 

Luce Badano, ktorí napriek vysokému veku a zdra-

votným problémom pricestovali na Slovensko až z 

Talianska. 

Stretnutie Step out organizovala Komisia pre 

mládež v Spišskej diecéze (KpM). „Týmto názvom 

sme chceli povzbudiť mladých ľudí, aby zatiahli na 

hlbinu a vykročili na svoju cestu života s Ježišom. 

Tomu zodpovedal aj program a zaujímavé sprievod-

né aktivity,“ uviedol Marek Uličný, riaditeľ KpM. 

Úvodné mimické divadlo spoločenstva mladých 

z Vlkoviec humorným spôsobom predstavilo rôzne 

druhy kráčania v živote mladého človeka. V progra-

me nechýbalo vystúpenie speváka Martina Husov-

ského. Tanečná skupina Activ8 z Popradu venova-

la dvadsaťminútový scénický tanec hodnote ženy. S 

krátkou etudou sa predstavil aj mladý študent herec-

tva. Príbehom o vozičkárovi, ktorý napriek svojmu 

handicapu neprestal snívať, otvoril svedectvo rodi-

čov a blízkych priateľov blahoslavenej Chiary Luce 

Badano. Po jeho skončení nasledoval v preplnenej 

sále dlhý a silný potlesk. 

Mons. Štefan Sečka v diskusii povzbudil mla-

dých ľudí, aby boli chápaví a otvorení voči svojim 

neveriacim priateľom, ktorých práve takýmto spô-

sobom môžu priviesť ku Kristovi. „Sprievodné akti-

vity mali nádych tvorivosti a adrenalínu. Počas nich 

mali účastníci možnosť taktiež viac spoznať mládež-

nícke spoločenstvá Spišskej diecézy. Práve tie sa po-

starali o program aj organizačné zabezpečenie celej 

akcie,“ dodal M. Uličný. Podujatie spolu pripravova-

lo viac ako 150 dobrovoľníkov z takmer dvadsiatich 

spoločenstiev. Vyvrcholením programu bolo krátke 

tieňové divadlo a adorácia v popradskej konkated-

rále. 

Bl. Chiara Badano žila v osemdesiatych rokoch 

ako obyčajné mladé dievča, ktoré milovalo Ježiša. Jej 

životné plány skrížila rakovina kostí, s ktorou bojo-

vala dva roky. Zomrela v roku 1990 ako osemnásť-

ročná. Aj vo veľkých bolestiach, v posledných chví-

ľach svojho života, bola pre druhých povzbudením. 

Jej posledné slová adresovala svojej mame: „Čau 

mami, buď šťastná, lebo aj ja som šťastná.“

Komisia pre mládež od roku 2000, pod záštitou 

spišského diecézneho biskupa, koordinuje a vyvíja 

činnosť s mládežou v Spišskej diecéze. Okrem Die-

cézneho stretnutia mládeže organizuje pre mladých 

ľudí aj športové turnaje, duchovné obnovy, kurzy, 

evanjelizačné programy a animátorské školy. Pra-

videlne organizuje stretnutia zástupcov mládežníc-

kych spoločenstiev pod názvom Spišnet. 

Fotogalériu si môžete pozrieť tu.

Mária JANUSOVÁ
Komisia pre mládež

Verím v Boha - 14 katechéz 
na vyznanie viery

Diecézny katechetický úrad v Roku vie-

ry ponúka štrnásť katechéz na vyznanie vie-

ry, cieľom ktorých je prehĺbiť farskú, školskú 

a rodinnú katechézu. Katechézy sú dostupné 

na adrese: http://www.dkuspis.sk/content/fi-

les/Verim_v_Boha-katechezy.pdf

Marián MAJZEl
Diecézny katechetický úrad
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Štvrtá téma synodálnych dokumentov (2DS 4) 

má zásadný význam nielen pre kňazov a diakonov, 

ale aj pre ostatných veriacich, pretože každému čita-

teľovi umožňuje vstúpiť do podstaty kňazského po-

volania a rovnako aj do aktuálnej situácie kňazské-

ho stavu a do jeho perspektív ako ich načrtol die-

cézny otec biskup v záverečnom dokumente. Hoci 

je text tejto témy jeden z najdlhších, ľahko sa v ňom 

dá orientovať podľa tradičných kapitol doktrína – stav 

v diecéze – legislatíva. 

Starozákonné aj novozákonné texty Písma priná-

šajú mnohoraké formy a okolnosti povolania k zasvä-

tenému prorockému či apoštolskému životu. Tu mož-

no ľahko vybadať podstatu kňazského povolania a ga-

ranciu jeho zmyslu. Celá pastorácia povolaní ako aj se-

minárska formácia mladých ľudí a permanentná for-

mácia kňazov po vysviacke je systematickým rozvíja-

ním daru povolania. Každý povolaný človek si tento 

dar musí neustále rozvíjať a prežívať ho s vďačnosťou.

Individuálna a kolektívna rovina 
kňazstva

Kľúčovým cieľom individuálnej formácie je „byť 

s Ježišom“ (porov. Mk 3,14). Znamená to, že kňaz či 

kandidát kňazstva sa má neustále usilovať o Boží ži-

vot v duši, prehlbovať sa v pestovaní jemného sve-

domia, pestovať si čnosti, osvojiť si teologickú náu-

ku a ustáliť sa v ľudských čnostiach, ako je veľko-

dušnosť, zdravý úsudok, úcta k ľuďom, súcit s trpia-

cimi, dôslednosť a mnoho iných vlastností (porov. 

2DS 4, 19-22).

Mimoriadne dôležitá je otázka spoločenstva 

a kolegiality kňazov. Synodálny dokument rozhod-

ne povzbudzuje kňazov, aby si vytvárali spoločen-

stvá a zdravé kňazské priateľstvá. Takto sa budú 

môcť vzájomne lepšie chápať a povzbudzovať, po-

máhať si riešiť ťažkosti a spoločnými diskusiami aj 

rýchlejšie prenikať do teologických a pastoračných 

problémov a riešení otázok. K tomu pristupuje vzá-

jomná modlitba, vzájomné vysluhovanie sviatostí, 

vhodná pastoračná pomoc či zastúpenie a podobne. 

Očakáva sa, že kňazi si založia aj širšie združenia 

a bratstvá s konkrétnymi duchovnými cieľmi, čo sa 

s odstupom dvoch rokov od vyhlásenia dokumentov 

aj stáva skutočnosťou.

Kňazský celibát a spoločnosť
Osobitným bodom v doktrinálnej časti doku-

mentu je otázka kňazského celibátu. Neznamená to 

len minimalistický postoj, že rímskokatolícki kňa-

zi nie sú ženatí a nemajú rodiny, ale ide tu o pozitív-

nu a nadprirodzenú charizmu darovania sa Kristovi 

a jeho Cirkvi. Ide tu o hlbšie porozumenie eklezioló-

gie a kristológie a o ich kompetentnejší a angažova-

nejší výklad a prežívanie. 

Súčasná situácia kňazov v spoločnosti je mimo-

riadne ťažká. Od kňaza sa očakáva osobnostná sila, te-

ologická zbehlosť, sociálne cítenie, zmysel pre tímovú 

prácu a mnohé iné požiadavky, ktoré kňaz môže spl-

niť len s veľkou trpezlivosťou a neustálym zdokona-

ľovaním sa. Okrem toho sa musí vyrovnať so snahou 

spoločnosti o marginalizáciu náboženstva a Cirkvi. 

Všetko toto môže úspešne zvládnuť, len ak bude svoje 

kňazstvo prežívať s maximálnou opatrnosťou a ak sa 

celým srdcom daruje Ježišovi Kristovi.

Prvá synoda o kňazoch
Zaujímavým bodom doktrinálnej časti predstavu-

júcim aj prvok kontinuity je zmienka o Prvej diecéz-

nej synode a o kňazskom účinkovaní. Duchovný život 

kňaza mal byť podľa 1DS postavený na úcte Božské-

ho Srdca Ježišovho a na vnútornom priľnutí k Cirkvi 

ako Matke a na pestovaní spoločenstva kňazov. Z pri-

orít kňazského účinkovania sa spomína snaha kňa-

zov o zachovanie nedele a prikázaných sviatkov ako 

„kostry náboženského života“ (2DS 4, 43). Individu-

álna formácia sa mala opierať o čítanie Písma, Nasle-

dovania Krista, o vedenie striedmeho života a o pev-

Identita, spiritualita 
a spoločenst vo 

kňazov 
(2DS 4)
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ný režim dňa. Všeobecne sa uznáva veľká účinnosť 

týchto princípov, ktoré sa osvedčili aj počas 40-ročné-

ho prenasledovania kresťanov na Slovensku.

Súčasná situácia kňazov
Druhá kapitola 2DS 4 hovorí o situácii kňazstva 

v diecéze. Veriaci právom očakávajú od kňazov, že 

budú v jednote s diecéznym otcom biskupom pred-

stavovať obraz jednoty Ježiša Krista s apoštolmi. 

Spoločenská klíma, v ktorej dnes žijeme, sa poma-

ly mení: do myslí ľudí sa dostáva názor, že Cirkev 

na Slovensku by mala byť úplne oddelená od štátu 

a od jeho dotácií. Z toho vyplývajú rozličné preja-

vy a v nich sa prejavujú postoje, akoby kňazi boli na 

príťaž spoločnosti. Kňazi sa začínajú ocitať v pozícii 

cudzích voči dnešnej spoločnosti.

Jednotliví kňazi sú posudzovaní podľa osobných 

kvalít a výkonov. Veriaci si tiež všímajú vnútorný 

svet kňaza, či je kňaz vo svojom povolaní šťastný a či 

je jeho činnosť vyvážená: ostro kritizujú extrémy, 

ako je pasivita alebo prílišný aktivizmus.

Veriaci ľudia však majú pozitívny vzťah a zmy-

sel pre kňazský celibát a vnímajú ho ako Boží dar 

a dobrodenie pre kňazské účinkovanie. Modlia sa za 

kňazov a bolestne prežívajú odchod kňaza zo služ-

by alebo niektoré negatívne vlastnosti v spôsobe ži-

vota alebo správania sa kňaza. Veriaci si vedia oce-

niť aj vzájomnú pomoc kňazov, ako je zastupovanie 

kňazov alebo výpomoc pri spovedaní, slávení od-

pustov, či spoločné rekolekcie kňazov jedného alebo 

viacerých dekanátov.

Ohrozenia kňazov a riešenia
Negatívnych trendov v živote kňazov je pomer-

ne veľa: je to najmä izolácia kňazov, pokles horlivos-

ti, luxusné prvky v spôsobe života, individualizmus, 

ktorý sa prenáša do vzťahov k farníkom, nedosta-

tok zmyslu pre tímovú prácu, neochota komuniko-

vať s hospodárskymi a pastoračnými radami. Také-

to prejavy zraňujú veriacich a sú príčinou zatrpknu-

tia mnohých. Na druhej strane kňazom chýba po-

chopenie zo strany veriacich, pomoc najmä v choro-

be a starobe či v iných ťažkostiach.

Ako veľmi potrebný sa ukazuje presun ťažiska 

príhovorov z povzbudivých na poučné homílie, ďa-

lej väčšia spolupráca s hnutiami, medzifarské podu-

jatia, hľadanie foriem systematickej farskej kateché-

zy, pastorácia rodín, systematická formácia miniš-

trantov a ďalších skupín či vekových kategórií. Veľ-

mi potrebné sú aj neformálne situácie, akými sú rôz-

ne stretnutia, púte, formy relaxu a oddychu, určitá 

schopnosť vynaliezavej starostlivosti o duchovný ži-

vot, netradičné pastoračné prejavy, sociálne cítenie 

a starostlivosť o chudobných.

Kňazská identita
Tretia kapitola 2DS 4 je zostavená v šiestich bo-

doch (2DS 4, 77-82). Formálne prinášajú nariadenia, 

ktoré sú záväzné, a odporúčania, ktoré diecézny bis-

kup predkladá kňazom na zváženie, resp. na uplat-

nenie takou formou, akou uznajú za vhodné. Vychá-

dza sa pritom z kňazskej identity, ktorá predstavu-

je akoby vnútornú stránku každého kňaza. Tá sa dá 

vyjadriť výrazom bezvýhradná vernosť kňazskému 

poslaniu (2DS 4, 77, §1). Kňazská identita sa prehl-

buje najmä posväcovaním kňaza, a to sú: meditácia 

tajomstiev viery, mariánska úcta, duchovné cviče-

nia, úcta Božského Srdca Ježišovho, Ducha Sväté-

ho a iné. Pritom sa odporúča pestovanie kňazského 

spoločenstva, pocitu spolupatričnosti, vyhýbanie sa 

extrémom (hyperaktivita – pasivita) a iné.

Strategické princípy
Veľmi dôležitým prvkom kňazského života je 

vnútorná jednota s biskupom. Kňaz má svoje urče-

nie a poslanie od neho. Má mu teda prejavovať a vnú-

torne prežívať úprimnú poslušnosť a úctu a aktívne 

sa angažovať v realizácii jeho vízie. Biskup má svo-

je očakávania vzhľadom na kňazov. Kňaz má poznať 

biskupove priority a plány a má ich podporovať a pl-

niť. Podobný postoj majú kňazi mať voči dekanom, 

ktorí sú koordinátormi týchto pastoračných snáh.

Synodálne dokumenty sa venujú aj takým detai-

lom, akými sú napr. liturgické predpisy, starostlivosť 

o posvätné predmety, otázka spolupráce s hnutia-

mi, vonkajší výzor, obliekanie, postup pri preklada-

ní kňazov, preferenčná láska voči chudobným, farské 

kancelárie, archívy, rezidovanie kňazov a mnohé iné.

Synodálny dokument o kňazskom živote a účin-

kovaní je mimoriadne precízny a starostlivo spra-

covaný. Ak sa s jeho myšlienkami kňazi stotožnia 

a osvoja si ich, budú mať z toho veľký osoh a radosť 

tak oni sami, ako aj celý Boží ľud našej diecézy.

Mons. Anton tyrOl
Generálny vikár
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Otec biskup Štefan Sečka spolu s ďalšími našimi 

kňazmi bol členom Katechetickej komisie Spišskej 

diecézy, ktorá pripravovala katechizmus pre škol-

ské deti. Treba však povedať, že to hneď od začiat-

ku nebola formálne ustanovená komisia, ale iniciatí-

va niekoľkých horlivých kňazov našej Spišskej die-

cézy, ktorým záležalo na katechizácii a mali k tomu-

to dielu katechizácie v Cirkvi srdcový vzťah. Z tejto 

iniciatívy horlivých kňazov vznikla „skupinka nad-

šencov“ pre katechézu, z ktorej sa neskoršie zrodila 

Katechetická komisia, ktorú ustanovil vtedajší ad-

ministrátor diecézy Mons. Štefan Garaj.

Miestom pôsobenia spočiatku „skupinky nad-

šencov“ bola Krušetnica. Tu som od roku 1970 pô-

sobil ako správca farnosti. V Krušetnici sme sa viac 

ako desaťročie stretávali a pracovali na tvorbe no-

vého katechizmu. Bolo to v osemdesiatych rokoch 

minulého storočia. Treba povedať, že naša práca na 

katechizme sa konala „potajomky“ pred sliedičmi a 

svetskou vrchnosťou. Možno aj preto sa Krušetni-

ca stala miestom stáleho „pracoviska“ tejto skupiny 

kňazov. Bolo to, ako sa hovorí „Pánu Bohu za chrb-

tom“, ďaleko pred pohľadmi sveta. Tu sme sa mohli 

stretávať a nerušene pracovať bez toho, žeby to vzbu-

dilo podozrenie v očiach štátnej vrchnosti.

Do tejto „skupinky nadšencov“ pri tvorbe kate-

chizmu patril aj terajší o. biskup Štefan Sečka. V za-

čiatkoch jej pôsobenia bol kaplánom v Dolnom Kubí-

ne. Na pracovných stretnutiach sa pravidelne stretá-

vali: popradský pán dekan ThDr. Anton Oparty, špi-

rituál v Spišskom seminári Mons. Doc. Jozef Bieľak, 

ružomberský pán dekan Doc. ThDr. Alojz Kostelan-

ský, pán farár z Lieku Štefan Koma, Páter Andrej Fi-

lipek, S.J., pán Doc. ThDr. Pavol Mikluščák. Spome-

niem aj tých, ktorí už odišli na večnosť a boli výdat-

nými spolupracovníkmi na diele tvorby spišského 

katechizmu: pán dekan zo Spišskej Novej Vsi ThDr. 

Jozef Škantár, pán farár zo Zakamenného Jozef Ka-

san, pán farár zo Sedliackej Dubovej František Žo-

londek a pán farár z Novoti Ladislav Hagovský. 

Možno bude užitočné povedať pár slov o spô-

sobe našej spolupráce. Stretávali sme sa pravidel-

Dielo katechizácie 
v Spišskej diecéze

ne takmer každý mesiac. Pracovné stretnutia trva-

li cez dva dni. Na nich sme na pokračovanie prebe-

rali jednotlivé lekcie budúceho katechizmu. Boli to 

hodiny diskusie, niekedy aj búrlivých polemík a vý-

meny názorov na prejednávanú tému. Treba pove-

dať, že samotné „telo“ katechizmu sa nerodilo iba na 

spoločných stretnutiach. Jednotliví členovia pracov-

nej skupiny dostávali vždy aj „domácu úlohu“ spra-

covať určitú tému doma v podobe „pracovnej ver-

zie“, priniesť ju v podobe návrhu na ďalšie stretnu-

tie do Krušetnice. Vtedy sme ešte nemali k dispozí-

cii počítače ani internetové spojenie, takže všetko sa 

muselo robiť na obyčajnom písacom stroji a do „ne-

konečna prepisovať“ a tak míňať haldu papiera, keď 

bolo treba texty prepracovať a upravovať.

Samotné stretnutia v Krušetnici neboli iba o ka-

techizme. Boli to aj bratské stretnutia kňazov, kto-

ré slúžili zároveň na utužovanie kňazského spolo-

čenstva a vzájomné povzbudenie. Ja sám si na tie-

to stretnutia spomínam ako na dni „duchovnej ob-

novy“. Vždy sme sa mali čím navzájom povzbudiť, 

poučiť, ale aj nadchnúť pre prácu v prospech Cirkvi. 

Boli to vlastne aj študijné stretnutia, kde sme jeden 

druhého obohacovali o nové obzory poznávania te-

ológie a náboženských právd. Práca na tvorbe kate-

chizmu vyžadovala od nás všetkých aj študijnú akti-

vitu. Bolo si treba naštudovať mnohé veci z teológie 

a najmä osvojiť si a osviežiť v pamäti učenie Magisté-

ria Cirkvi, aby texty katechizmu mali solídny a prav-

divý základ, totožný s učením Katolíckej cirkvi. Bola 

to pre nás akoby „privátna univerzita“ trvajúca viac 

ako desaťročie. Toto štúdium môžem rozčleniť do 

troch oblastí. Najprv sme sa museli bližšie zoznámiť 

s obsahom koncilových dokumentov a osvojiť si du-

cha koncilu a jeho posolstvo. Nebolo možné praco-

vať na pokoncilovom katechizme bez zreteľu na kon-

cil, ktorý sa premietal do všetkých katechizmových 

tém. Druhá oblasť našich študijných povinností bolo 

sledovať teologické trendy vo svete a mať obraz o vý-

voji teologickej vedy v Cirkvi. A konečne treťou ob-

lasťou štúdia bolo sledovať situáciu na poli katechézy 

a katechizmov v okolitých krajinách. Sústredili sme 
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sa najmä na nemeckú rečovú oblasť, francúzske ka-

techizmy, maďarské katechizmové učebnice, ale naj-

viac nám pomohli poľské katechizmy.

Boli to krásne roky, plné radosti a nadšenia zo 

spoločenstva kňazov a obetavej spolupráce. Veľmi nás 

to obohatilo nielen v poznaní, ale aj utvrdilo v nadše-

ní pre Cirkev a vo vzájomných bratských vzťahoch.

Zaujímavosťou našej spoločnej práce pri tvorbe 

učebníc katolíckeho náboženstva bolo aj to, že sme 

to všetko robili „do šuplíka“. Nebola vtedy v čase to-

tality perspektíva vydať pripravené učebnice tlačou 

a používať ich v rámci riadneho vyučovania v ško-

le. Niektoré sa nám podarilo samizdatom aj rozšíriť 

medzi známymi a spoľahlivými kňazmi, ale to bolo 

iba v obmedzenom množstve. Vzpruhou pre prácu 

bola nádej, že sa raz pomery na Slovensku zlepšia 

a že bude možné katechizmy aj tlačou vydať. Božia 

prozreteľnosť mala svoje plány s nami aj s našim spo-

ločným dielom. Dnes sme Bohu vďační, že požehnal 

naše dielo a že sme uzreli aj jeho výsledky v čase, 

keď sme to ľudsky najmenej čakali.

Ten najsilnejší rozmer každého jubilea je vďač-

nosť Pánovi a Darcovi za dar života a povolania.

Potom sú spomienky: na tých, ktorí nám 

sprostredkovali dar života, tých, ktorí nás sprevá-

dzali rokmi detstva, mladosti, formácie – kňazov, 

učiteľov, priateľov, spolubratov...

V živote kňaza sa ten virtuálny sprievod rozši-

ruje spolubratmi v seminári a potom v kňazstve 

a v kňazskej službe k ním pribúdajú mnohí súputní-

ci radosťami i bolesťami života...

Každý z nás sa v nejakom bode života pripojil 

k životu otca biskupa Štefana.

Je privilégiom života nás starších povedať, že to 

on sa pripojil k nám na životnej ceste...a ja si tak ob-

novujem spomienku na stretnutie s mladým matu-

Dielo našej spoločnej práce sa podarilo dokon-

čiť vypracovaním dvoch katechizmov. Jeden bol pri-

pravený pre najmenšie deti – žiakov druhého a tre-

tieho ročníka ako príprava na prvé sväté prijíma-

nie. Učebnice mali názov: S Ježišom ideme k Otco-

vi I. a II. Hlavným produktom našej spolupráce boli 

učebnice pre žiakov štvrtého až siedmeho ročníka 

s názvom Náš život s Kristom. Okrem toho bola pri-

pravená omaľovánka pre žiakov prvého ročníka ZŠ 

a biblické dejiny Po stopách našej spásy I. a II. Učeb-

nice uzreli svetlo sveta a vyšli tlačou až po tzv. než-

nej revolúcii, keď sa na Slovensku zmenili politické 

a spoločenské pomery.

Účasť otca biskupa Štefana Sečku na práci kate-

chetickej skupiny bola aktívna a obohacujúca. Jeho 

zapájanie sa do práce na tvorbe katechizmu je sve-

dectvom, že osobitnou láskou jeho kňazského srd-

ca a života je katechizácia – vyučovanie náboženstva 

detí a mládeže. Aj jemu patrí úprimná vďaka za obe-

tavú a dlhotrvajúcu prácu na tvorbe Spišského ka-

techizmu.
Mons. Pavol JANÁč

S vďakou pred Pánom 
a Darcom ...

Oslava životného jubilea Mons. Štefana Sečku (60 rokov)

Spišská Kapitula dňa 12. 6. 2013

rantom v kláštore – fare v Spišskom Štvrtku na osla-

ve menín jeho principála P. Alojza Kalafúta. Účast-

níkom meninovej oslavy bol predstavený ako budúci 

seminarista... Dodnes si spomínam, že v neľahkých 

časoch normalizácie, jeho staručkému principálovi 

P. Alojzovi žiarila tvár radosťou. A tak sme sa po-

tom stretávali v rokoch jeho formácie, o.i. na pútiach 

v Levoči, cirkevných slávnostiach, tu v Spišskej Ka-

pitule a inde. Pri jeho primičnej sv. omši ako kazateľ 

som mohol osloviť Boží ľud, potom nasledovali spo-

ločné roky v spišskom presbytériu... mnoho služieb 

a aktivít hoci v  stiesnených podmienkach a okol-

nostiach vtedajšieho politického systému.

Desať dní po 17. novembri 1989 ma zavolal otec 

biskup František Tondra na rozhovor. Zveril sa mi 
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s plánom, čo najskôr prebrať budovy VŠB a Učiteľ-

ského ústavu v Spišskej Kapitule, pustiť sa do ich 

rekonštrukcie a otvoriť tu nový kňazský seminár. 

Spýtal sa ma, či sa podujmem na túto úlohu a službu 

rektora a to čo najskôr, nakoľko v roku 1968 za Dub-

čeka táto príležitosť sa premeškala.

Poprosil som ho o deň dva na premodlenie... dal 

mi ich s tým dodatkom, že všetko úradne potreb-

né na prevzatie budov bude robiť on, resp. kancelá-

ria Biskupského úradu a mne dal možnosť vybrať si 

spolupracovníkov. Keď som mu na tretí deň pove-

dal: „S pomocou Božou, áno“, vyslovil som aj meno 

prvého spolupracovníka: Štefan Sečka, správca far-

nosti Liptovské Revúce.

Veci nabrali rýchle riešenia: už 5. a 6. decembra 

1989 sme obaja boli s ďalšími našimi spolubratmi 

s poverenia otca biskupa Františka v biskupskej aule 

v Trnave na stretnutí kňazov Slovenska, kde vzniklo 

Memorandum s požiadavkami na slobodný priestor 

pôsobenia cirkvi na Slovensku. V januári 1990 pod-

nikáme spolu cesty za materiálnou pomocou do Ra-

kúska, dozvedáme sa o tom, že v apríli príde Sv. Otec 

Ján Pavol II. na Slovensko. K obnove seminára, ktorá 

začala vo februári 1990 pribudla úloha pomôcť pri or-

ganizácií návštevy Sv. Otca na letisku vo Vajnoroch. 

Celá obnova seminára za 9 mesiacov – január až októ-

ber 1990 „ležala“ na pleciach otca vicerektora Štefana. 

Je dobré si niekedy – ako je teraz – tento čas pripome-

núť. Nesie so sebou známky čara „neopakovateľnos-

ti“... tí, ktorí ste vtedy s nami prežívali tento čas, viete 

o čom hovorím: denne desiatky brigádnikov z polo-

vice Slovenska (farnosti Spiša, Liptova, Oravy, Zem-

plína, Šariša) zvážané autobusmi pripravovali miesto 

pre príchod seminaristov z Bratislavy a nových semi-

naristov. Za všetky charakteristiky tejto obnovy azda 

len jedna - úsmevná: nikto v seminári nenosil taký 

ťažký zväzok kľúčov ako otec vicerektor! A to aj po-

tom, za všetkých 12 rokov tejto služby...

A kľúč je aj takou výraznou charakteristikou 

jeho života uprostred seminára: kľúčom sa otvára 

i zatvára... mnohé prežité ostáva v tajnosti za dve-

rami, a mnohé pred nimi je tajomné...a to nás učí 

byť pokornými v službe formácie nových služob-

níkov v Pánovej vinici. Kľúč je zároveň symbolom 

toho skrytého, čo pre každého seminaristu priná-

šal každodenný život ich otca vicerektora... jedine 

Pán o nej vie, ale On sľúbil v evanjeliu „...odmeniť 

v skrytosti!“

V rokoch 1990 až do dnešného dňa sa na formá-

cií pre kňazskú službu „dotkol“ život a služba otca 

biskupa Štefana počtu 565 absolventov - kňazov, na 

laickej forme štúdia KT 869, na štúdiu SP 716 ab-

solventov Mgr. štúdia a 1317 absolventov Bc. štú-

dia. Spolu všetkých 3767. Za tieto „dotyky“ služby 

diecézneho biskupa všetkých formovaných, včera 

i dnes, chcem sa v mene všetkých, i osobne, jubilan-

tovi úprimne poďakovať.

Svätý Otec František, ešte ako kardinál Ber-

goglio svojím spolubratom – kardinálom na generál-

nych kongregáciach pred konkláve povedal dnes už 

známe 4 body: „Evanjelizácia je dôvodom existencie 

Cirkvi. Evanjelizácia prináša nežnú a potešujúcu ra-

dosť (Pavol VI.). Sám Ježiš Kristus nás k nej vyzý-

va zvnútra.

1. Evanjelizácia v sebe zahŕňa apoštolský zápal.

2. Ak Cirkev nevychádza zo seba, aby evanjelizo-

vala, začína sa vzťahovať sama na seba.

3. Ak sa Cirkev vzťahuje sama na seba, potom ne-

vedomky začína mať za to, že má svoje vlastné svet-

lo, prestáva byť mysterium lunae a dáva priestor veľ-

mi závažnému zlu, ktorým je spiritualita svetskosti.

4. Pokiaľ ide o budúceho pápeža, myslím na 

muža, ktorý by prostredníctvom kontemplácie Ježi-

ša Krista a adorácie Ježiša Krista pomohol Cirkvi 

vychádzať zo seba na existenciálne periférie a pomo-

hol jej byť plodnou matkou, ktorá žije „zo sladkej a 

potešujúcej radosti z evanjelizácie“.

V tomto poslednom bode vtedy kardinál Ber-

goglio videl nového pápeža, ktorým sa po voľbe 

stal a tak tieto myšlienky sú programom jeho živo-

ta v službe rímskeho biskupa a pápeža univerzál-

nej Cirkvi. Je našou povinnosťou mu v tom pomáhať 

a rovnako všetkým zodpovedným v tejto službe Hla-

vy a Pastiera, teda aj Vám, otec biskup Štefan!

A je jasné, že okrem príkladného kresťanského 

života každého z nás, verného nasledovania evan-

jelia Ježiša Krista, poslušnosti Magistéria Cirkvi, 

modlitieb za Cirkev, Svätého Otca Františka i za Vás 

– nášho biskupa... a mnohého ďalšieho, je tu aj naša 

povinnosť poznať „znamenia čias“ - čo od nás vyža-

duje naša služba v tomto čase nášho života a bytia.

K vďake v dnešný deň prikladáme i prísľub svo-

jich modlitieb.

Ad multos felicissimusque annos!

Mons. Jozef JArAb , rektor seminára
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Pred štyridsiatimi dvoma rokmi náš jubilant na-

stúpil do Bratislavského seminára. My, čo sme boli 

trochu starší, vnímali sme ho ako človeka plného en-

tuziazmu a dobrej vôle s jasnou túžbou stať sa kňa-

zom. Toto sú veľmi dobré predpoklady pre kňazstvo.

Dobrá vôľa je schopnosť napriek všetkým ťažkos-

tiam, napriek všetkým neúspechom nerezignovať, 

nezatrpknúť, ale stále mať dostatok ochoty konať dob-

ro a ísť za dobrým cieľom pri využití všetkých čest-

ných prostriedkov. Je to veľmi cenná životná sila. Ilu-

strujme si to na príbehu z prírody. Istú jar sa stalo, že 

na poli sa krásne zazelenali oziminy. Bol na nich pek-

ný pohľad. Prišlo však zlé počasie a napadol sneh. Ten 

sa zanedlho roztopil, ale oziminy zostali snehom pri-

tlačené k zemi. Boli ako zvalcované. To však netrvalo 

dlho. Po niekoľkých dňoch sa oziminy zdvihli a vese-

lo rástli ďalej. Tie „zvalcované“ oziminy sú symbolom 

dobrej vôle. Sneh siahol na ich ochotný rast, pritlačil 

ich k zemi. Ony sa neurazili, nezatrpkli, nerezignova-

li, ale s plnou chuťou znovu povstali a rástli ďalej. Ta-

kúto životnú silu prejavoval náš jubilant v seminári, 

keď sa pripravoval na kňazstvo a s takou dávkou dob-

rej vôle začínal svoju kňazskú službu.

Niektorí chlapci vstúpia do seminára a ako keby 

nevedeli, či naozaj chcú byť kňazmi. Toto nevedie 

k dobrému. Náš jubilant mal veľmi jasnú túžbu byť 

kňazom a byť dobrým kňazom. Takto začínal svoje 

kňazstvo vyzbrojený dobrou vôľou a túžbou byť dob-

rým kňazom. A bol úspešný. Boh jeho dobré snahy 

požehnával. Veriaci spontánne dávali signály, že si 

to u neho vážia. A požíval za to úctu aj u kňazov, kto-

rí boli od neho starší, aj hodne starší.

Naša doba je dobou prudkého vývoja a značne 

rýchlych zmien. Zo života sa vytráca veľmi potrebná 

rovnováha v dôležitých oblastiach. Mnohí už odmie-

tajú uznať, že má byť rovnováha medzi právami a po-

vinnosťami. Z toho sa u niektorých rodia nespravod-

livé nároky. Pochopiteľne, že také nároky nemožno 

uspokojiť, to spôsobuje na jednej strane neodôvod-

nený pocit krivdy, na druhej strane akési zneistenie, 

či naozaj konám správne. Vyvoláva to turbulenciu 

vo vzťahoch, akési „mútne vody“. V nich sa stráca 

Jubilujúci arcipastier
  

K životnej šesťdesiatke Mons. thDr. Štefana Sečku, PhD.

citlivosť na vlastné hriechy a nadobúda sa precitli-

venosť na hriechy iných. Nezvládame mať rovnaký 

meter na seba a na druhých. V mene spravodlivos-

ti, či rovnosti presadzujeme, aby dobro a zlo mali 

rovnaké práva, hoci ich úžitok je úplne rozdielny. 

Toto myslenie a konanie sa stáva životným štýlom 

dnešného človeka, stáva sa to našou postmodernou 

kultúrou. Aj napriek tomu, že je to kultúra v rozpo-

re s Evanjeliom, pomaly, plazivo, ale pritom účinne 

sa zmocňuje aj nás veriacich. 

V tejto dobe Boh zveril nášmu jubilantovi arci-

pastiersku službu. Ako biskup musí odolávať mno-

hým nespravodlivým nárokom. Ak im odolá, do-

tknutí vedia „zahrať“ takých ukrivdených, že ho do-

kážu na verejnosti znemožniť.

Ak ako biskup začne hájiť dobro a jeho práva, 

zástancovia zla budú mať hneď po ruke obvinenie 

z diskriminácie, že nadŕža dobru na úkor zla. Také-

to obvinenie je v dnešnom domotanom svete bežné.

V tejto situácii aj biskupa možno pomýliť a hlav-

ne možno ho tak otráviť, že stratí silu i chuť zápasiť 

akoby s „veternými mlynmi“.

Náš jubilant sa doteraz prejavoval ako človek 

dobrej vôle, chceme prosiť Pána, aby ho na tejto ces-

te a v tomto úsilí zachoval, aby sa nikdy nedal zne-

chutiť, ani zlomiť. Tu máme veľkú zodpovednosť aj 

my jeho kňazi. Ak si zachováme zdravé evanjeliové 

zmýšľanie, budeme mu oporou a povzbudením, aby 

si dobrú vôľu zachoval.

Ak však prijmeme zmýšľanie tohto sveta, ak bu-

deme mať nespravodlivé nároky, ak budeme kritizo-

vať a odsudzovať to, čo je dobré, lebo taký je vše-

obecný trend, ak sa budeme zastávať toho, čo dobré 

nie je, lebo toto je v móde, potom si svojho biskupa 

doslova utýrame.

Nech Pán sprevádza nášho biskupa svojou ochra-

nou a nech mu do cesty posiela dobrých kňazov a ve-

riacich, ktorí mu budú nápomocní pri vedení diecé-

zy. Prajeme mu mnoho šťastných rokov a milosť vy-

trvalosti v dobrom až do konca jeho života.

Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup
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Milý jubilant, otec biskup Štefan,

aj my sa pripájame k zástupu gratulantov 
a spevu „Ad multos annos vivat...“ 
Od Všemohúceho Vám vyprosujeme hojnosť milostí a síl 
a ešte veľa plodných rokov vo Vašej službe.
 

redakcia časopisu KAPITULA
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Študent
Oravské prostredie, z ktorého pochádzal, zane-

chalo hlbokú stopu v jeho národnom, sociálnom 

a náboženskom prežívaní života.

V roku 1887 ho rodičia poslali do školy v Stan-

kovanoch, kde pôsobil ako farár, brat Vojtaššákovej 

matky, slovenský národovec Anton Klimčík. Tam 

trávil dva roky a ukončil šiesty ročník ľudovej ško-

ly. Na odporúčanie svojho strýka ho rodičia pre jeho 

vynikajúce študijné výsledky poslali v roku 1889 na 

štúdia na Kráľovsko-katolícke nižšie gymnázium 

v Trstenej. Tam pocítil na sebe silný maďarizačný 

tlak, ktorý považoval za nespravodlivosť, keď sa vo 

svojej autobiografii zmieňuje: „ ... tu som sa začal 

stretávať s maďarským duchom vštepovaným nám 

nasilu na gymnáziu, kde sa už všetko vyučovalo len 

po maďarsky. Tu som začal prichádzať k povedo-

miu, že po stránke rečovej krivdí sa mne a krivdí 

sa i tomu národu, z ktorého pochádzam a v okruhu 

ktorého žijem.“ (Životopis – Autobiografia, s .17)

V júli 1889, krátko predtým, ako Ján nastúpil na 

gymnázium v Trstenej, prišiel na svoju prvú kaplán-

ku do Zakamenného Andrej Hlinka, ktorý Vojtaš-

šákovo národné cítenie pomohol rozvinúť. Od za-

čiatku sa medzi nimi vytvoril veľmi srdečný a bez-

prostredný vzťah, ktorý sa neskôr rozvinul na pria-

teľstvo.

Klerik
V septembri 1895 sa Ján prihlásil do kňazského 

seminára v Spišskej Kapitule. V tom čase boli po-

mery v seminári nepriaznivé študentom so sloven-

ským povedomím, keďže výchova kléru prebiehala 

v prísnom veľkouhorskom duchu, ktorú zabezpečo-

val spišský biskup Pavol Smrecsányi, pôvodom zo 

Šarišských Draviec. Národnostné napätie v seminá-

ri prezrádza sčítanie obyvateľstva v roku 1900, keď 

sa z celého seminára iba traja bohoslovci posledného 

ročníka, medzi nimi Ján Vojtaššák, priznali k slo-

Ján Vojtaššák – verný 
Cirkvi a slovenskému 

národu
venčine ako k materskej reči. Pre priznanie sa stali 

terčom výsmechu bohoslovcov a hrozilo im vylúče-

nie zo seminára, ale vďaka rozumným predstaveným 

seminára k tomu nedošlo. Svoju odvahu preukázal 

aj tým, že sa aktívne zapájal do vydávania sloven-

skej náboženskej tlače. Prispieval do časopisov Ka-

zateľňa, Tovarišstvo a Katolícke noviny, čím nadviazal 

spoluprácu s poprednými slovenskými kňazmi, ako 

Martin Kollár a Richard Osvald.

Kňaz
Keď bol od roku 1906 kaplánom v Tvrdošíne, 

mohol sa tam plne realizovať v oblasti dušpastier-

skej i národnej. Navštevoval chorých, založil potra-

vinový spolok a Čítací kruh a zásobil ho slovenský-

mi literárnymi dielami a odbornými knihami, za-

ložil spevokol, učil deti a mládež slovenské ľudové 

piesne, nacvičoval divadlá, ktoré aj napriek silnej 

maďarizácii odzneli v slovenskej reči, podporoval 

náboženskú tlač v slovenčine a propagoval ju. Patril 

do tej skupiny slovensky cítiacich kňazov, ktorí sa 

v roku 1908 v Zakopanom rozhodli založiť nový slo-

venský náboženský časopis Svätá rodina.

Aktívne sa zapojil proti maďarskému nacionaliz-

mu a liberalizmu v ľudovom školstve, ktorý predsta-

vovali Apponyiho zákony, vydané v roku 1906. Toto 

Vojtaššákovo úsilie netreba vnímať len ako odvahu 

brániť slovenský národ pred útlakom, ale aj ako od-

vahu proti liberalizácii katolíckych škôl.

Keď sa po skončení 1. svetovej vojny 30. októbra 

1918 konalo zhromaždenie Slovákov v Martine, kde 

sa účastníci pripojili k myšlienke spoločného štátu 

Čechov a Slovákov, svoje národné cítenie a odvahu 

prejavil Ján Vojtaššák tým, že patril medzi signatá-

rov Martinskej deklarácie. V tom čase to bolo veľ-

mi odvážne, ak si uvedomíme, že existenciu štátu 

ešte nezabezpečovala žiadna medzinárodná zmluva 

a myšlienky zachovania monarchie boli ešte stále sil-

né. Vtedy mal Vojtaššák možnosť vstúpiť do veľkej 
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politiky, to však nikdy nechcel, ale aj naďalej sa veno-

val vydavateľskej a predovšetkým pastoračnej službe.

Spišský kapitulný vikár Štefan Mišík vymenoval 

2. júna 1919 veličianského farára Jána Vojtaššáka za 

riaditeľa diecéznej kúrie a neskôr 16. júla 1919 ho 

ustanovil za rektora spišského seminára, ktorý bolo 

potrebné od základu pretransformovať a obnoviť. Po 

náhlej smrti Štefana Mišíka bol kapitulou zvolený 

4. augusta 1919 za kapitulného vikára Marián Bla-

ha. V tom čase Vojtaššák zriadil v Levoči Ženský 

učiteľský ústav. Na potrebu obnovy klasických kres-

ťanských hodnôt prostredníctvom vzdelania apelo-

val hneď po vojne na stránkach ním redigovaného 

časopisu Svätá rodina.

Biskup
Členovia Konzistoriálnej kongregácie v tajnom 

konzistóriu schválili 13. novembra 1920 vymenova-

nie prvých troch slovenských biskupov po prevra-

te: Karola Kmeťka pre Nitrianské biskupstvo, Ma-

riána Blahu pre Banskobystrické biskupstvo a Jána 

Vojtaššáka pre Spišské biskupstvo. Toto rozhodnutie 

potvrdil aj pápež Benedikt XV. 16. decembra 1920. 

Slávnosť vysviacky slovenských biskupov sa usku-

točnila 13. februára 1921 v Nitre.

Vysviackou Vojtaššáka sa preklenula v Spišskej 

diecéze priepasť, ktorá bola medzi biskupom a ve-

riacimi, či to už z historických dôvodov (do úradu 

biskupa boli menovaní prevažne šľachtici) alebo aj 

z národných dôvodov.

Mohlo by sa zdať, že vznikom nového štátu Če-

chov a Slovákov sa situácia ustáli. Biskup Vojtaššák 

vítal vznik nového štátu s nádejou a v očakávaní, že 

slovenský národ tam nájde lepšie podmienky nábo-

ženského, kultúrneho, národného a sociálneho roz-

voja, ako mal v Uhorsku. O jeho úprimnom vlaste-

nectve nemôže byť ani najmenších pochýb.

Slovensko po prevrate nemalo dosť inteligen-

cie na zvládnutie administratívnych úloh a bolo od-

kázané na pomoc úradníkov, učiteľov, dôstojníkov 

a štátnych zamestnancov z českých krajín. Mnohí 

z nich prichádzali s protikatolíckymi predsudkami, 

ktoré nijako v sebe nekrotili.

Tak začína nová éra otvoreného útoku proti vie-

re a Cirkvi, poštátňovanie katolíckych škôl s odô-

vodnením, že „boli maďarské“, rušenie Cirkevných 

sviatkov a zavádzanie nových štátnych, znesväcova-

nie krížov na školách a zavádzanie kultu Jána Husa...

Ján Vojtaššák bol predovšetkým pastoračný 

biskup. Aj preto sa stará o kňazov a kňazský do-

rast, aby veriaci ľud mal dobrých pastierov, mno-

hých bohoslovcov posielal na štúdiá do Ríma, Vied-

ne, Innsbrucku, Jeruzalema a inde, obnovuje muž-

ský a zakladá ženský učiteľský ústav, ktorých absol-

venti predstavujú celú generáciu vynikajúcich uči-

teľov, organizuje Katolícku charitu na Slovensku, 

podporuje rehole dlhšie pôsobiace v diecéze a povo-

láva nové. V celej diecéze zaviedol celodenné eucha-

ristické poklony, založil Arcibratstvo večnej poklo-

ny a slávil eucharistické kongresy. Sám trávil hodi-

ny pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.

Bol to biskup – skutočný otec, ktorému ležalo na 

srdci duchovné povznesenie veriacich diecézy i ce-

lého národa. Ukazoval slovenskému národu pravý 

poklad, dedičstvo vierozvestov sv. Cyrila a Metoda 

a vyzýval veriacich diecézy, aby boli verní tomuto 

dedičstvu. Biskup Vojtaššák premenil Spišskú die-

cézu v živý organizmus schopný vlastnej existencie.

Ľubomír KrEtt

Spracované podľa: Ľuboslav Hromják a kol. 
Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka
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Apponyiho (školské) zákony - Lex Appo-
nyi sú články 26 a 27 uhorského zákonníka z 

roku 1907. Sú pomenované podľa ministra škol-

stva Alberta Apponyiho, ktorý ich vypracoval a 

predložil uhorskému snemu na schválenie. Člá-

nok 26 sa týkal štátnych ľudových škôl, článok 

27 obecných a cirkevných ľudových škôl. Hlav-

ným cieľom zákona bola intenzifikácia rečovej 

aj duchovnej maďarizácie nemaďarských žiakov, 

zabezpečenie pôsobenia učiteľov v duchu veľko-

maďarskej štátnej idey ich hmotnou stimuláciou 

a tvrdými kárnymi opatreniami. Na Slovensku 

sa v dôsledku zákona na tzv. maďarsko-sloven-

ských školách mala slovenčine venovať jedna 

hodina týždenne, inak mala byť vyučovacím ja-

zykom maďarčina. Zároveň počet maďarsko-slo-

venských ľudových škôl na Slovensku klesal na 

úkor maďarských škôl: zo 437 tzv. maďarsko-

slovenských škôl v roku 1907 na 276 tzv. maďar-

sko-slovenských škôl v roku 1918.

Martinská deklarácia alebo Deklarácia slo-
venského národa je dokument z 30. októbra 1918 

prijatý na zhromaždení v Martine, kde sa účastní-

ci prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a 

ustanovili SNR ako jedinú predstaviteľku opráv-

nenú vystupovať v mene slovenského národa. Pô-

vodný text aj zápisnica o priebehu zhromaždenia 

sa stratili. Tieň na dokument vrhá skutočnosť, že 

večer navštívil výkonný výbor SNR, ktorý sa ra-

dil u Matúša Dulu, Milan Hodža, ktorý prišiel 

z Budapešti, a svojvoľne potom schválený doku-

ment zmenili. Išlo najmä o zohľadnenie nových 

Hodžovýh informácií, že bola v Prahe vyhláse-

ná Česko-slovenská republika, a že Rakúsko-U-

horsko kapitulovalo. Výsledkom bolo odstráne-

nie požiadavky sebaurčovacieho práva slovenské-

ho národa, účasti jeho reprezentantov na miero-

vej konferencii (keďže zástupcami mali byť čes-

ko-slovenskí predstavitelia) a odvolávka na fakt, 

že rakúsko-uhorský minister zahraničných vecí 

Andrássy uznal 14 bodov prezidenta Wilsona (27. 

októbra). Niektorí podpisovatelia neskôr aj uve-

rejnený text označili za „falzifikát“ – teda nie 

text, ktorý pôvodne schválili a podpísali.

Kongregácia konzistoriálna – stará sa o po-

riadok v správe jednotlivých biskupstiev. Na túto 

kongregáciu posielajú biskupi  pravidelne správy. 

Konzistórium je zhromaždenie kardinálov, 

ktoré zvoláva a ktorému predsedá pápež. Koná 

sa iba pri osobitných príležitostiach – predo-

všetkým pri menovaní nových kardinálov či po-

rade o dôležitých teologických alebo právnych 

rozhodnutiach. V prvom prípade majú konzistó-

riá formu verejného slávnostneho obradu, zatiaľ 

čo v druhom prípade sú spravidla neverejné.

Skupina Signatárov MartinSkej deklarácie



Rok viery

Staňte sa naším 
Prispievateľom

Deje sa vo Vašej farnosti či v spoločenstve niečo podnetné?

Dajte o tom vedieť!

Napíšte na casopis@kapitula.sk.

NÁJDEte NÁS AJ NA FACEbOOKU



Katechézy 
pre miništr antov

Do pozornosti kňazov dávame katechézy pre miništrantov, 

ktoré sú postupne publikované na web-stránke 

ministranti.kapitula.sk. 

Ide o projekt 50-tich katechéz, ktoré pripravujú niekoľkí kňazi diecézy. 

Projekt sa už blíži k svojmu záveru. 

Už teraz však možno začať s katechézami. 

Nevyžaduje si to žiadnu námahu, stačí zorganizovať stretnutie 

miništrantov, predtým si hotový text raz prečítať, premietnuť prezentáciu 

a spolu s miništrantmi postupne preberať jednotlivé katechézy. 

Na jeseň plánujeme katechézy vydať knižne.

Jednotlivé témy sledujú liturgický rok, 

niekoľko katechéz je venovaných duchovnej ako aj osobnostnej 

formácii miništrantov a taktiež praktickým otázkam, 

ktoré sa vyskytujú v prípravách na bohoslužby. 

Optimálny vek miništrantov pre tieto katechézy je 12-15 rokov.

Formácia miništrantov je dôležitou oblasťou 

pastoračnej starostlivosti kňazov o zverený ľud. 

Miništranti sú vynikajúcimi pomocníkmi vo farnosti 

a zaslúžia si vďačnosť tak zo strany kňazov ako aj veriacich. 

Najlepšie sa im možno zavďačiť tým, že ich dobre pripravíme do života, 

a to práve ich duchovnou a osobnostnou formáciou.

Mons. Anton tyrol, generálny vikár


