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Milí čitatelia, každé číslo pripravujeme pre vás s radosťou a lás-

kou. Zdá sa mi však, že v tomto čísle sa radosť skloňuje v každom 

článku. Je to radosť z nových robotníkov v Pánovej vinici tak v služ-

be presbyterátu, ako aj diakonátu. Radosť je zjavná aj v pozvaní čí-

tať apoštolskú exhortáciu pápeža Františka Gaudete et exultate (Ra-

dujte sa a jasajte). Radosť prežívame aj počas príprav na blahoreče-

nie Anky Kolesárovej, ktorú vám v krátkej spomienke chceme pri-

blížiť.

V rámci rubriky o Božom sluhovi Jánovi Vojtaššákovi vás zave-

dieme do štátnych archívov. Aj tu môžeme vnímať radosť bádate-

ľa-historika, ktorý sa stretáva s rôznymi druhmi materiálov, keď na-

trafí na prácu dobrého a zodpovedného zapisovateľa. Tento sa sna-

ží pravdu neprikrášľovať, ani neznevažovať, teda snaží sa byť objek-

tívny. Práca takéhoto človeka prináša historikom skutočnú radosť.

Za redakciu časopisu KAPITULA vám prajem čistú a nefalšo-

vanú radosť vo všetkom, čo robíte.
Ľubomír Krett
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Aktuality diecéznej
kúrie

Výročná správa diecéznej charity
Spišská diecézna charita v uplynulých dňoch 

zverejnila svoju výročnú správu za rok 2017. 

V jej peknej grafickej a štylistickej úprave je 

možné nájsť mnoho cenných informácií o his-

tórii katolíckej charity na Slovensku v 20. sto-

ročí, keď v jej činnosti mal dominantnú pozí-

ciu Boží sluha spišský biskup Ján Vojtaššák ako 

predseda Ústrednej karity na Slovensku. V sú-

časnej štruktúre celoslovenskej katolíckej chari-

ty je jej vrcholným predstaviteľom opäť spišský 

biskup Mons. Štefan Sečka, ktorý je preziden-

tom SKCH. Spišská diecézna charita poskytuje 

viaceré služby: pobytové, terénne, ambulantné, 

pedagogické, má vlastnú lekáreň a viaceré kníh-

kupectvá. Diecézne vedenie predstavuje diecéz-

ny biskup ako prezident SpKCH, diecézny ria-

diteľ a generálny sekretár, kuratórium (7 osôb), 

kolégium kontroly (2 osoby) a sekretariát (18 

osôb). Činnosť SpKCH je rozvinutá vo všetkých 

troch regiónoch diecézy a je sústredená v desiat-

kach domov a iných zariadení, ako sú poraden-

ské centrá, agentúry domácej ošetrovateľskej sta-

rostlivosti, mobilné hospice, charitatívna služba 

v rodinách, pomoc bezdomovcom, vzdelávanie 

a iné. V roku 2017 vzrástol aj počet farských cha-

rít, ktoré spolupracujú s diecéznou charitou. Po-

čet všetkých zamestnancov v diecéznej charite je 

okolo 530 osôb. 

Festival Spišský Jeruzalem

V dňoch od 17. do 20. mája 2018 sa konal už 

6. ročník kultúrno-duchovného festivalu s ná-

zvom Spišský Jeruzalem. Tento kultúrno-du-

chovný festival má v Spišskej Kapitule svoju tradí-

ciu a z roka na rok sem prichádza viac návštevní-

kov. Organizátori tohto podujatia aj teraz dokázali 

skĺbiť bohoslužby s kultúrou, umením, divadlom, 

spevom a koncertmi, ako aj s poznatkami, ktoré si 

tu mohli nájsť hostia s rozličnými záujmami a oča-

kávaniami. Tak je to správne a tak to má byť. Pod-

ujatie pravidelne organizuje Košický a Prešovský 

samosprávny kraj v spolupráci so Spišským bis-

kupstvom, mestom Spišské Podhradie, Združe-

ním Podbranisko, Spišským osvetovým stredis-

kom a Košice Región Turizmus. 

Stretnutie kňazov 
o pastorácii Rómov

V Spišskej diecéze sa už viac rokov pravidelne 

stretávajú kňazi, rehoľné sestry a laickí pracovníci, 

ktorí sa zaoberajú pastoráciou Rómov. Stretnutia 

zvoláva diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, kto-

rý sa ich aj pravidelne zúčastňuje. V ostatnom čase 

bolo v Spišskej Kapitule takéto stretnutie v piatok 

25. mája 2018. Na programe bola výmena skúse-

ností v pastorácii Rómov, nové akcie a podujatia, 

prednáška z výskumu o religiozite Rómov a po-

nuka nových projektov. Na stretnutí sa zúčastni-

lo 14 kňazov. Diecézny otec biskup zaujal stanovis-

ko k dôležitým otázkam a povzbudil prítomných 

k horlivej službe tým, ktorí to potrebujú. 

Zasadnutie diecéznej 
liturgickej komisie

V utorok 2. júna 2018 sa v Aule biskupov 

v Spišskej Kapitule konalo zasadnutie diecéznej li-

turgickej komisie. Prítomných bolo 17 členov a na 
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programe boli významné otázky: obnova doteraj-

šieho štatútu DLK, prezidenciálne modlitby v li-

turgii, gestá rozopnutých rúk pri liturgii, sláve-

nie sviatosti manželstva a liturgická hudba v du-

chu inštrukcie Musicam sacram a iné. Na zasad-

nutí bol prítomný aj diecézny biskup Mons. Šte-

fan Sečka, ktorý je predsedom tejto komisie. 

Biblické dielo jubiluje

Už celé štvrťstoročie sa rozvíja na Slovensku 

Katolícke biblické dielo. Zmyslom a cieľom jeho 

existencie je hľadať praktické cesty na uplatnenie 

6. kapitoly vieroučnej konštitúcie O Božom zja-

vení. O vznik KBD sa pričinil Mons. Ján Maga 

a založil ho predseda KBS Mons. František Ton-

dra v marci 1993. Sídlom biblického diela bolo 

spočiatku mesto Svit a v roku 2012 bolo KBD 

presťahované do univerzitných priestorov v Ru-

žomberku. KBD je plným členom Katolíckej 

biblickej federácie, ktorá je svetovou inštitúciou 

na šírenie biblického apoštolátu. KBF bola za-

ložená roku 1969. Vedenie KBD zorganizovalo 

veľmi dôstojné oslavy založenia biblického die-

la a pozvalo na ne prezidenta biblickej federá-

cie, ktorým je filipínsky kardinál Luis Antonio 

Tagle, arcibiskup Manily. Hlavným bodom osláv 

bola sv. omša v Ružomberku-Rybárpoli a lectio 

magistralis pána kardinála L. A. Tagle o posla-

ní kresťanov vo svete. Súčasťou osláv boli ďal-

šie dve prednášky, workshopy a koncert. Podob-

ná spomienka na založenie KBD bola v nedeľu 3. 

júna aj vo Svite. 

Stretnutie 
Karpatskonemeckého spolku

Vo farnosti Chmeľnica (dekanát Stará Ľubov-

ňa) sa každoročne stretajú členovia združenia 

karpatských Nemcov, ktorí majú svoje regionál-

ne a miestne organizácie na viacerých miestach 

Slovenska a podobné združenia sú aj v zahraničí. 

V sobotu a nedeľu 2. – 3. júna 2018 sa uskutočnil už 

26. ročník Dní kultúry spišských Nemcov, súčas-

ťou ktorých boli slávnostné bohoslužby a požehna-

nie pamätníka padlým v 1. a 2. svetovej vojne a ne-

spravodlivo vyvezeným Nemcom na základe Bene-

šových dekrétov. Hosťom tohoročných dní nemec-

kej kultúry bol okrem iných Dr. Anton-Joseph Ilk, 

kňaz z rakúskej diecézy Linz, ktorý predniesol ho-

míliu. Sv. omšu spolu s miestnym farárom Dr. To-

mášom Gondkovským a Dr. A.-J. Ilkom celebro-

val spišský generálny vikár Mons. Anton Tyrol. 

Te Deum v kňazskom seminári

Slávnostné ukončenie akademického roka 

v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka 

v Spišskej Kapitule sa tradične uskutočňuje v rám-

ci ďakovných bohoslužieb a promócií absolventov 

štúdia teológie a sociálnej práce. V tomto akade-

mickom roku ukončilo štúdium 5 absolventov te-
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ológie, 28 absolventov bakalárskeho a 27 absol-

ventov magisterského štúdia sociálnej práce. 

Zakončenie akademického roka sa uskutočnilo 

v sobotu 9. júna 2018 za účasti spišského diecéz-

neho biskupa Mons. Štefana Sečku, predstavite-

ľov Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teolo-

gickej fakulty KU v Košiciach. 

Noví kňazi a diakoni v diecéze
Mesiac jún je v našich diecézach radostným 

mesiacom nielen z dôvodu konca školského roka, 

ale aj preto, že do nich prichádzajú noví pracov-

níci v Pánovej vinici, novokňazi. V Spišskej die-

céze okrem štyroch rehoľných pribudnú aj štyria 

diecézni novokňazi, ktorých v sobotu 16. júna 

2018 v spišskej katedrále sv. Martina vysvätil 

diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Sú to: Jozef 

Gorčák, Martin Kováč, František Ondrek, Bla-

žej Raška. Dva dni predtým, 14. júna 2018 eme-

ritný biskup Mons. Andrej Imrich vysvätil ôs-

mich kandidátov na diakonov. Ďakujme Pánovi 

za týchto nových diakonov a novokňazov a spre-

vádzajme ich svojimi modlitbami. 

Správy z misií

Do našej redakcie časopisu Kapitula sme do-

stali aj niekoľko správ od našich kňazov, rehoľ-

ných sestier a dobrovoľníkov z kazašskej Kara-

gandy, ktorí tam pod vedením diecézneho bis-

kupa rozvíjajú peknú misijnú činnosť. Ich práca 

v ostatných mesiacoch spočívala najmä v organi-

zovaní stretnutí v rámci stavovskej pastorácie, na 

Veľkú noc mali niekoľko krstov dospelých, du-

chovné obnovy a kurzy intenzívneho života s Bo-

hom. Svojimi modlitbami a obetami im pomáhaj-

me v ich snahách. 
Mons. Anton Tyrol

generálky vikár

Bdenie (nielen) maturantov

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecé-

zy v spolupráci s Komisiou pre mládež a otca-

mi pallotínmi v Smižanoch pripravili duchovný 

program Večerného bdenia maturantov za matu-

rantov 19. mája 2018 vo Svätyni Božieho milosr-

denstva v Smižanoch. Tento večer, naplnený mod-

litbami, adoráciou a piesňami mladých, vyvrcholil 

slávnostnou svätou omšou, ktorá bola obetovaná za 

všetkých mladých, pripravujúcich sa na maturitné 

skúšky a za ich povolanie. V takýchto modlitbo-

vých stretnutiach, spojených s duchovným progra-

mom a pobožnosťami, sa bude pokračovať aj na bu-

dúci rok, pričom veríme, že sa nám podarí osloviť 

aj ďalšie farnosti a dekanáty. 
Daniel Lysý

metodik farskej katechézy DKÚ Sp. N. Ves
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Dňa 6. júla sa náš diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka dožíva

životného jubilea, 65 rokov. Pri tejto príležitosti mu za celú redakciu

časopisu Kapitula, aj za všetkých čitateľov srdečne blahoželáme.

Vyprosujeme mu hojnosť Božích darov, pevné zdravie a všetky dary 

Ducha Svätého, ktoré sú potrebné pre jeho službu otca diecézy.

Ad multos annos, otec biskup!
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Milý otec biskup, drahí profesori a predstavení 

seminára, milí oltárni bratia, drahí rodičia, milí ve-

riaci a predovšetkým vy, milí ordinandi!

Rozhodli ste sa prijať diakonát a chystáte sa o rok 

prijať aj sviatosť kňazstva. Svoj život dávate do slu-

žieb Cirkvi, ktorá je Kristovou nevestou. Vašou ce-

loživotnou úlohou bude ohlasovanie Ježišovho evan-

jelia – Ježišovej radostnej zvesti. Boh chce, aby ho 

ľudia spoznali, uverili v neho, podľa viery žili, a tak 

dosiahli spásu. Viera v Božom ľude bude žiť záslu-

hou vášho ohlasovania. Pre spásu ľudí je potrebné, 

aby vaše ohlasovanie bolo účinné. Tu nejde o to, aby 

ste vy boli úspešní, vašu účinnosť v ohlasovaní potre-

buje Boží ľud pre svoju spásu. Vaša apoštolská horli-

vosť má urobiť všetko preto, aby ľudia mohli uveriť.

Tajomstvo neprávosti je v tom, že ľudia zvesť 

evanjelia odmietajú nie preto, že by to nebola prav-

da, ale z úplne iných dôvodov. Obviňujú nás, že ne-

vieme ohlasovať evanjelium rečou dnešného člo-

veka. Tvrdia, že dnešný človek nestojí o sakrálnu 

reč, tej údajne nerozumie, ale chce počuť evanjelio-

vú zvesť „civilnou rečou“, rečou dnešného tínedže-

ra. Táto výhovorka veľmi sťažuje prácu ohlasovate-

ľa a robí ho neúčinným na škodu tých, pre ktorých 

ohlasovateľ pracuje. Nedajte sa však pomýliť. Svetác-

kou rečou, ktorá je niekedy slangová, ba až vulgár-

na, sa Kristovo posvätné posolstvo ohlasovať nedá. 

A tej náboženskej, aj sakrálnej reči, ak budú mať 

dobrú vôľu, porozumejú.

Keď v spoločnosti a hlavne v médiách príde reč 

na Cirkev, hovorí sa o nej veľmi negatívne, a to mno-

hých akoby oprávňuje odmietať blahozvesť, kto-

rú Cirkev prináša. Pritom ide o Ježišove slová, kto-

ré dávajú život, a to život večný. Dnes sa stretáva-

me s nedôverou verejnosti k cirkevným štruktúram. 

Poukazujú na chyby a nedostatky v živote a účinko-

vaní Cirkvi. Môžeme povedať, že máme tu do čine-

nia s pohoršením. O pohoršení sa vyjadruje Pán Je-

žiš veľmi tvrdo, keď hovorí, že beda tomu, skrze kto-

rého pohoršenia prichádzajú. Tomu by bolo lepšie, 

keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho 

do mora, ako by mal pohoršiť jedného z týchto malič-

kých (porov. Lk 17,1–2).

Homília z diakonskej 
vysviacky

Milí ordinandi, za chvíľu sa stanete diakonmi, 

ak dá Pán Boh, o rok kňazmi. A ako diakoni, potom 

kňazi, aj vy sa budete musieť denne vážne zamýš-

ľať: nemám aj ja na tom podiel, že ľudia sú pohorše-

ní, odmietajú Boha a tým odmietajú spásu, ktorú im 

Boh ponúka? A tu ide o večnosť tých ľudí! Preto Pán 

Ježiš o pohoršení vyriekol také tvrdé slová.

Je tu aj iná otázka. Za neveru dnešného člove-

ka sú zodpovední len kňazi svojou nedôveryhodnos-

ťou? Obstojí človek pred Bohom s výhovorkou: Bože, 

odmietol som ťa preto, lebo tvoji biskupi a kňazi mi 

boli na pohoršenie? Ak sú pre nich chyby kňazov či 

biskupov zámienkou k tomu, aby odmietli Boha, tak 

raz pred Božím pohľadom možno pochopia, že dob-

rotivému Bohu sa pomstili za chyby ľudí. Prejavu-

je sa tu akási „kultúra výhovoriek“ a to dosť lacných 

výhovoriek. Na adresu nás kňazov musím uznať: na-

ozaj, beda nám, ak sme svojím pohoršením ľuďom 

zničili vieru. Ale na adresu každého človeka, ktorý 

odmietol uveriť, treba povedať: dobre uváž, či obsto-

jíš pred Bohom s výhovorkou, že pre chyby a nedo-

statky tvojich kňazov či biskupov som ťa, Bože, od-

mietol. Ak niekto nebude spasený, tak za svoje viny, 

nie za viny iných.

Pán Ježiš povedal aj to, že nie je možné, aby ne-

prišli pohoršenia. On sám bol príčinou pohoršení. 

Pohoršovali sa na ňom napríklad, že uzdravuje v so-
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botu. Tu si treba uvedomiť, že za pohoršenie je zod-

povedný ten, kto koná zle, alebo ten, kto sa dokáže 

pohoršovať na dobrých skutkoch.

Podľa svätého Pavla bol veľkým pohoršením pre 

Židov doráňaný Pán Ježiš visiaci na kríži. Oni sa 

mohli pýtať: takto zúbožene má vyzerať náš Boh? 

Takého Boha odmietame. V takto zohavenom člove-

ku predsa nemôže byť prítomný Boh. A bol prítom-

ný. A vyzeral tak preto, že vzal na seba všetky ná-

sledky našich hriechov. Následky rúhačov, vrahov, 

zlodejov, alkoholikov, narkomanov...

Grécki filozofi zas vraveli: to len blázon dokáže 

povedať, že Boha možno zavesiť na kríž. Dnes podob-

ne si mnohí ľudia kladú otázku: takáto Cirkev môže 

byť nevestou Kristovou? A Pán Ježiš pritom hovorí:  

A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší (Mt 11,6).

Z lásky k nám bol Boh ochotný sa tak nepocho-

piteľne hlboko ponížiť. A Otec nebeský sa nehan-

bil ani vtedy hlásiť sa k svojmu Synovi. A Kristus 

sa bude vždy hlásiť k svojej neveste Cirkvi, nech by 

bola akokoľvek doráňaná. A takejto Cirkvi Kristus 

zveril úlohu ohlasovať nadprirodzenú pravdu a nad-

prirodzenú lásku.

Prirodzené poznanie je to, ktoré ľudstvo zís-

kalo skúsenosťou. O toto poznanie sa stará veda 

a sprostredkuje nám ho veda.

Jestvuje aj také poznanie, kam veda nedočiahne. 

Toto poznanie máme z Božieho zjavenia. Zjavenie do-

siahlo vrchol v Kristovi. Zjavenie, ktorým poznáva-

me Boha a jeho plán spásy Kristus zveril svojej Cirkvi 

a ona ho nesie dejinami, a ponúka stále novým gene-

ráciám. Ide o nadprirodzené poznanie. Boha pozná-

vame očami Ježiša Krista. Z nadprirodzeného pozna-

nia vyplýva aj nadprirodzená láska. O nadprirodzenú 

lásku ide vtedy, ak milujeme Boha ako najvyššie dob-

ro, ak milujeme človeka, lebo je na obraz Boží stvore-

ný a Ježišom Kristom vykúpený, a ak sme zodpoved-

ní k prírode, lebo ona je pre nás Božím darom. Vždy 

sa tam skrýva láska k Bohu. Ak konáme dobro na slá-

vu Božiu, naše skutky nadobúdajú takú nevysloviteľ-

nú hodnotu, akú mali skutky Ježiša Krista. Toto všet-

ko je možné len prostredníctvom viery.

Ak človek koná dobro, a pritom odmieta Boha, to 

môže byť humanizmus, pre pozemské šťastie veľmi 

užitočný humanizmus, ale nemôže to byť nadpriro-

dzená kresťanská láska, ktorá dáva našim skutkom 

nadprirodzenú hodnotu, za ktorú si zaslúžime nebo.

V pozemských pravdách ľudstvo tápe a s ním 

tápu aj kresťania. V pozemských veciach má Cir-

kev ako inštitúcia rovnaké ťažkosti, omyly, krivdy 

a iné nedostatky ako ostatné inštitúcie. Aj napriek 

tomu ju Kristus poveril, aby bola nositeľkou zjave-

nej Božej pravdy a prostriedkov spásy. On sám sa 

rozhodol byť jej ženíchom, aj keď vedel, že to bude 

v dejinách pre mnohých pohoršením, ako bol on po-

horšením, keď visel na kríži. Stále nám pritom pri-

pomína: blahoslavený, kto sa na mne nepohorší. Ale 

pripomína aj to: beda tomu, skrze ktorého pohorše-

nie prichádza.

Milí ordinandi!

Boží ľud vás potrebuje, potrebuje vaše ohlasova-

nie, aby dosiahol spásu. Kristus chce, aby ste boli 

účinní ohlasovatelia, lebo on všetkým pripravuje 

večné šťastie. Pri ohlasovaní musíte byť verní uče-

niu Ježiša Krista a jeho Cirkvi. Bez tejto vernosti sa 

nedá viesť ľudí k Bohu.

Majte na pamäti, že ak máte byť v ohlasovaní 

účinní, musíte dať veľký pozor, aby ste svojím živo-

tom a svojím konaním nespôsobovali pohoršenie. 

Nezabudnite na tie tvrdé Ježišove slová o pohoršení. 

Dajte pozor aj na to, aby ste sa vy sami zbytočne ne-

pohoršovali nad tými, ktorí sa snažia byť dôslední, 

zbožní a zodpovední a nepohŕdali nimi.

Milí bratia a sestry, milí veriaci!

Vieme byť dosť vďační Pánu Bohu za to, že sa 

nám tak dokonale zjavil v Kristovi a my ho preto 

môžeme poznať a milovať? Vieme byť dosť vďační 

Pánu Bohu, že nám posiela ohlasovateľov? Nepohor-

šujeme sa nad ich nedostatkami až tak, že odmieta-

me dobrotivého Pána Boha? Nesprávame sa niekedy 

tak, že nech je Pán Boh rád, že ešte vôbec v neho ve-

rím a nech je Cirkev rada, že ešte vôbec vkročím do 

kostola? Pán Boh nás tak miluje, že sa skutočne teší 

z našej viery a úprimne sa z nej teší aj Cirkev. Uve-

domme si však, že viera v Boha je pre naše dobro 

a dôvera v Cirkev je nám užitočná.

Milí rodičia našich ordinandov!

Ďakujem vám, že ste vo svojich rodinách vytvo-

rili atmosféru viery, v ktorej sa zrodilo duchovné 

povolanie. Ďakujem vám, že ste darovali svojich sy-

nov Bohu a Cirkvi, nech vás za to Pán bohato odme-

ní. Nech tak sprevádza svojím požehnaním vašich 

synov, aby ste s radosťou mohli sledovať, ako dobre 

a zodpovedne si počínajú vo svojom povolaní. Pod-

porujte ich na tejto ceste svojimi modlitbami.

(Spišská Kapitula 14. júna 2018)

Mons. Andrej Imrich
emeritný biskup
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Pán profesor, všimli sme si, že na rôznych kon-
ferenciách o historických osobnostiach sloven-
ského národa sa medzi referujúcimi pravidelne 
objavuje vaše meno. Mohli by ste našim čitateľom 
stručne vyjadriť, ako vnímate osobnosť Božieho 
sluhu biskupa Jána Vojtaššáka?

Som historik slovenských dejín 20. storočia, 

a tak som sa s osobnosťou biskupa Vojtaššáka mu-

sel zákonite stretnúť. Venoval som sa mu v súvislosti 

s inými osobnosťami, ale aj samostatne. Vnímam ho 

ako nosnú osobnosť pre Katolícku cirkev na Sloven-

sku. Nemal vysoké vzdelanie, ale vyznačoval sa ne-

smiernou energiou, húževnatosťou a organizačnými 

schopnosťami. Imponuje aj jeho svojský, niekedy ex-

presívny, ale v zásade láskavý spôsob vyjadrovania, 

ale najmä vernosť vlastnému presvedčeniu, a to aj za 

cenu utrpenia.

Miestom vášho bádania sú iste aj archívy na 
území bývalého Česko-Slovenska. Našli ste tam 
nejaké dokumenty, ktoré sa týkajú života biskupa 
Jána Vojtaššáka?

Archívne materiály týkajúce sa života bisku-

pa Jána Vojtaššáka sú doslova roztrúsené v rôz-

nych štátnych, súkromných a cirkevných archívoch 

a zbierkach. Biskup Vojtaššák bol aktívny vo via-

cerých oblastiach – školstvo, charita, spolky, mé-

diá... takže sa zachovalo pomerne veľké množstvo 

dokumentov. Pre mňa je veľmi zaujímavá jeho ko-

rešpondencia s inými osobnosťami, ktorá umožňuje 

väčší vhľad do jeho vnútra.

Ste autorom knihy o Sedembolestnej Pan-
ne Márii. Súvisel nejako duchovný život biskupa 
Jána Vojtaššáka s úctou k Sedembolestnej?

Určite áno. Biskup J. Vojtaššák sa podľa môj-

ho názoru najviac so slovenských biskupov zaslú-

žil o to, aby bola Sedembolestná Panna Mária vy-

hlásená za patrónku Slovenska a Slovákov. Sloven-

skí biskupi podali v roku 1925 žiadosť Svätej stoli-

ci, aby vyhlásila Sedembolestnú za našu patrónku. 

V roku 1927, teda na 200. výročie rozšírenia sviatku 

Sedembolestnej Panny Márie na celú rímskokatolíc-

ku Cirkev, sa slovenskí biskupi v tejto veci opäť ob-

rátili s prosbou na pápeža Pia XI. Spišský biskup Ján 

Vojtaššák vypracoval žiadosť datovanú 28. februára 

1927, ktorú potom podpísali aj ďalší slovenskí kato-

lícki biskupi a poslali pápežovi. V tejto veci Vojtaš-

šák korešpondoval s kardinálom Francescom Mar-

maggim, bývalým apoštolským nunciom v ČSR. 

Marmaggi o veci rokoval na Posvätnej kongregácii 

obradov. Výsledkom bol dekrét Kongregácie posvät-

ných obradov z 22. apríla 1927 Celebre apud slovac-

cham gentem (Slávna u slovenského národa). Nie ná-

hodou originál tohto dokumentu poslali z Ríma bis-

kupovi Vojtaššákovi a on ho ako prvý nechal v la-

tinskej pôvodine uverejniť v diecéznom obežníku. 

Sám potom cestoval v máji 1927 do Šaštína, kde bol 

dekrét slávnostne vyhlásený.

Štátne archívy 
o Jánovi Vojtaššákovi
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Nachádza sa v štátnych archívoch korešpon-
dencia J. Vojtaššáka s občanmi židovského pôvo-
du, alebo jeho iné vyjadrenia na ich adresu?

V štátnych archívoch sa osobitná korešponden-

cia J. Vojtaššáka s občanmi židovského pôvodu ne-

nachádza. Pokiaľ ide o vyjadrenia J. Vojtaššáka na 

adresu Židov, ide o stručné výroky, ktoré sa nachá-

dzajú v niekoľkých záznamoch zo zasadnutia Štát-

nej rady Slovenskej republiky 26. marca 1942 a 3. 

februára 1943.

Jestvujú nejaké archívne dokumenty odrážajú-
ce názory a postoje Božieho sluhu biskupa Jána 
k deportáciám Židov?

Áno, tých dokumentov je viac. Biskup Vojtaš-

šák zaujal v otázke postavenia Židov spoločný po-

stoj s ostatnými slovenskými katolíckymi biskup-

mi. Postavil sa spolu s nimi proti tzv. Židovskému 

kódexu – vládnemu nariadeniu z 9. septembra 1941 

o právnom postavení Židov. Dôvodom bola skutoč-

nosť, že Židovský kódex definoval pojem Žid podľa 

rasových kritérií. Proti pripravovanej deportácii Ži-

dov zo Slovenska sa postavil spoločne s inými bis-

kupmi v memorande adresovanom vláde z 12. marca 

1942. Deň po začatí nezákonných deportácií Židov 

zo Slovenska 26. marca 1942 zasadala Štátna rada. 

Minister vnútra Alexander Mach tu svojou prítom-

nosťou a prejavom jednoznačne podporil deportá-

cie. Návrh Jána Balka, ktorý sa staval proti deportá-

ciám, podporili podľa jeho svedectva z prítomných 

členov Štátnej rady traja katolícki kňazi: Ján Vojtaš-

šák, Ján Pöstényi a Andrej Marsina. Plénum Štátnej 

rady tento návrh neschválilo. Pri deportáciách, kto-

ré už prebiehali, navrhlo vydávať výnimky. Začiat-

kom marca 1943 dostal Vojtaššák anonymný Pamät-

ný spis Židov s informáciami o hromadnej likvidá-

cii deportovaných Židov. Bol to pre neho moment 

obratu. Dovtedy vedel o deportáciách, ale nazdá-

val sa, že ide o osídľovaciu akciu tak, ako sa to ofi-

ciálne hlásalo. Vec ihneď oznámil ministrovi vnút-

ra Machovi, ktorému okrem Pamätného spisu zrej-

me napísal aj sprievodný list. Mach potom nariadil 

Ústredni štátnej bezpečnosti vypátrať pisateľa me-

moranda, no bezvýsledne. Podľa Machovho svedec-

tva z čias krátko po skončení vojny bol preňho list 

od Vojtaššáka so správou o hromadnom vraždení Ži-

dov impulzom, aby už nenaliehal na obnovenie de-

portácií Židov zo Slovenska. Sprievodný list bisku-

pa Vojtaššáka sa síce dodnes nenašiel, ale obaja akté-

ri – Mach i Vojtaššák dosvedčovali nezávisle od seba 

jeho existenciu. Biskup Vojtaššák sa spoločne s iný-

mi katolíckymi biskupmi v pastierskom liste z 21. 

marca 1943 zastal všetkých prenasledovaných Židov 

a vyzval k tomuto postoju aj svojich veriacich. Tu sa 

odmietol princíp kolektívnej viny.

Ktoré dôležité dokumenty o živote a účinkovaní 
biskupa Jána sa v štátnych archívoch nachádzajú?

V štátnych archívoch sa najviac dokumentov 

o živote J. Vojtaššáka zachovalo v Štátnom archí-

ve v Bratislave a v Archíve Ústavu pamäti národa. 

V Štátnom archíve je to dokumentácia Štátnej pro-

kuratúry a Štátneho súdu. Pri príležitosti prípravy 

vykonštruovaného procesu s biskupom Vojaššákom 

sa nazbieralo veľké množstvo dokumentačného ma-

teriálu z jeho života. Sú tam aj dokumenty, týkajú-

ce sa jeho vyšetrovania po vojne a dokumenty, za-

chytávajúce jeho život vo väzení. V Archíve Ústa-

vu pamäti národa je veľa originálnych dokumentov, 

ktoré zhromaždila komunistická Štátna bezpečnosť 

o osobe biskupa Vojtaššáka. Ide aj o časť dokumen-

tov, ktoré boli ukradnuté z fondov diecézneho archí-

vu v Spišskej Kapitule. V Archíve Zboru väzenskej 

a justičnej správy v Leopoldove sa nachádza osobný 

spis biskupa Vojtaššáka s jeho fotografiami ako väz-

ňa, odtlačkami prstov, zdravotnými záznamami a so 

správami z jeho pobytov vo väzení. Veľa dokumen-

tov k osobnosti J. Vojtaššáka sa nachádza v štátnych 

archívoch Českej republiky. V Národnom archíve 

Českej republiky je to najmä fond Štátneho úradu 

pre veci cirkevné a fond Ústredného výboru Komu-

nistickej strany Československa. V Archíve bezpeč-

nostních složek je uložený osobitný spis, vedený na 

biskupa Vojtaššáka počas internácie v Senohraboch 

pri Prahe na sklonku jeho života.

Pán profesor, v mene našich čitateľov vám veľ-
mi pekne ďakujem za odpovede na otázky. Praje-
me vám mnoho úspechov pri odkrývaní pravdy 
o našej cirkevnej aj národnej histórii a hojnú Bo-
žiu pomoc vo všetkom.

S prof. Róbertom Letzom sa zhováral
Mons. Anton Tyrol
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Štefan Mišík sa narodil 19. augusta 1844 v On-

drašovej (dnes časť Liptovského Mikuláša) v rodi-

ne Mateja Mišíka, ktorý bol hospodárskym správ-

com grófskeho majetku Pongrácovcov, a Barbory 

Vámošiovej – Nagyovej, ktorá pracovala ako chyžná 

u Pongrácovcov. Rodina po stránke konfesionálnej 

i etnickej bola zmiešaná. Otec bol Slovák a evanjelik 

a matka Maďarka a katolíčka. Matka vplývala na ka-

tolícku výchovu syna a otec vplýval na neho svojím 

výrazným slovenským povedomím. Ľudovú školu 

navštevoval v rodisku. V štúdiách ďalej pokračoval 

na Gymnáziu v Levoči, kde nastúpil v roku 1856. Po 

ukončení šiesteho ročníka sa prihlásil do kňazské-

ho seminára v Spišskej Kapitule. Už tu verejne pre-

javoval svoje národné cítenie a prispieval do sloven-

ských časopisov, za čo mu hrozilo vylúčenie zo semi-

nára. Kňazskú vysviacku prijal z rúk spišského bis-

kupa a slovenského národovca Ladislava Zábojské-

ho 26. júna 1868. Jeho prvým pastoračným pôsobis-

kom bola prevažne nemecká farnosť Nemecká Ľup-

ča (dnes Partizánska Ľupča). Roku 1870 bol prelože-

ný za kaplána do Ružomberka, v roku 1872 do Ná-

mestova, v roku 1873 do Hniezdneho.

Ako kaplán úspešne čelil útokom miestnych li-

berálov proti katolíckym školám. Bol zakladajúcim 

členom jediného slovenského katolíckeho Gymná-

zia v Kláštore pod Znievom. Ako námestovský kap-

lán spoluzakladal katolícku ľudovú knižnicu, ktorá 

získala vyše sto členov. Maďarská vrchnosť si to vy-

svetľovala ako pokus o založenie miestnej pobočky 

Matice slovenskej a navyše bol falošne obvinený z 

poburovania proti vrchnosti v kázňach. V spoluprá-

ci s farárom Eduardom Korponayom bojoval pro-

ti alkoholizmu organizovaním spolkov miernosti 

a odbornými prednáškami.

V roku 1874 bol preložený za správcu farnosti 

do Hnilca, ktorý sa stal pre Mišíka osudným, keďže 

tu pôsobil takmer celých 45 rokov. Hnilec bola veľ-

mi chudobná dedina. Väčšina obyvateľstva sa živila 

tvrdou prácou v okolitých baniach. Mnoho farníkov 

sa pre nedostatok práce v tamojších baniach húf-

ne sťahovalo z Hnilca do Spojených štátov americ-

kých. V čase pôsobenia Štefana Mišíka žilo v Hnil-

ci 368 katolíkov, 11 evanjelikov a 6 židov. Do far-

nosti patrili aj filiálky s nasledujúcimi počtami ka-

tolíkov: v Holičke žilo 12, v Knolle 7, v Hámri 517, 

v Pustom Poli 81, v Sikavke 52, v Rakovci 28 a v Stu-

pe 13 katolíkov. Životopisec Mišíka – cirkevný his-

torik Jozef Špirko – charakterizoval farnosť Hnilec 

ako „jednu z mnohých biednych fár v Spišskom bis-

kupstve, ktoré sotva poskytovali kňazovi to, čo po-

trebuje k najskromnejšiemu živobytiu.“ Mišík mo-

hol cítiť nedostatok finančných prostriedkov o to 

viac, že si vzal so sebou na faru aj svojich chudob-

ných rodičov, o ktorých živobytie sa staral. Napriek 

tomu, že sa hneď v počiatočných rokoch usiloval do-

stať z Hnilca preč, súdené mu bolo „zožiť“ celý život 

v Hnilci, lebo – ako spomína Špirko – len v Hnilci sa 

Spišský 
kapitulný vikár 

Štefan Mišík
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mohol stať tým, čím bol pre národ a pre Cirkev. Roz-

siahlejšia farnosť podľa neho by rozdrobila jeho čas 

a absorbovala jeho vlohy. V okolnostiach nežičlivých 

slovenskej veci by nemohol vykonať pre národ to, čo 

vykonal z hnileckého zátišia. Využil svoj voľný čas 

na dôkladné samovzdelávanie, aby mohol vzdelávať, 

prebúdzať slovenský národ, bdieť nad jeho nábožen-

skými a národnými hodnotami v časoch pre sloven-

ský národ krutých a nebezpečných.

Práve na začiatku jeho pôsobenia ho zastihla 

správa o zrušení Matice slovenskej. Zrušenie Ma-

tice slovenskej sa ho veľmi bolestne dotklo. Po jej 

zrušení (1875) ostali slovenskí národovci bez mies-

ta na porady a na rôzne kultúrne podujatia. Š. Mišík 

bol jedným z iniciátorov a aj propagátorov myšlien-

ky postaviť v Martine Národný dom. Sám prispel na 

jeho zriadenie značnou sumou a po jeho dokončení 

(1890) mu venoval časť svojej vzácnej knižnice (cel-

kovo 407 kníh).

Meno Š. Mišíka sa najčastejšie spája s Muzeál-

nou slovenskou spoločnosťou, ktorá vznikla v roku 

1893. Táto organizácia bola po zrušení Matice slo-

venskej celých 25 rokov jedinou vyslovene sloven-

skou inštitúciou na poli vedy a kultúry, ktorá zastre-

šovala slovenské národné záujmy a svojím spôsobom 

Maticu slovenskú aj nahrádzala. Š. Mišík patril me-

dzi jej zakladajúcich členov a bol aj členom jej výbo-

ru. Po smrti Andreja Kmeťa (1908), ktorý bol prvým 

predsedom Muzeálnej slovenskej spoločnosti, bol za 

jeho nástupcu zvolený Š. Mišík (bol ním až do smr-

ti). Novej úlohy sa ujal s veľkým oduševnením. Už 

dva roky po nástupe do funkcie sa pokúsil obnoviť 

činnosť Matice slovenskej, a dokonca chcel od uhor-

skej vlády vyreklamovať jej majetok. Žiaľ, bezúspeš-

ne. Začal pracovať na založení Slovenského národ-

ného múzea. Patril k aktívnym členom tzv. Osvaldo-

vej družiny. Pracoval v Spolku sv. Vojtecha.

Významným spôsobom sa pričinil o rozvoj far-

nosti Hnilec. Okrem dušpastierskej činnosti a osve-

tovej činnosti v rokoch 1894 – 1897 zreštauroval 

kostol a vybudoval školu. Výsledkom jeho záujmu 

o obec a o veriacich svojej farnosti je monografia 

z čias reštaurovania farského chrámu Kostol a fara 

v Hnilci (Martin 1895); ťažiskom sú cirkevné deji-

ny obce aj farnosti, no podrobne sa zaoberá aj prí-

rodnými pomermi, históriou, vývinom obce, jej vte-

dajším stavom, migráciou jej obyvateľstva a opisom 

tradičných remesiel. Znalosť slovenských ľudových 

piesní dokázal dielom Piesne ľudu slovenského (1898), 

v ktorom uverejnil zbierku 393 ľudových piesní z ce-

lého Spiša. Na základe zozbieraných povestí napísal 

Slovenské povesti zo spišského Hnilca (Martin 1911). 

Mimoriadnu hodnotu majú jeho historické štúdie 

o osídľovaní Spiša: Slovo o kolonizácii Spiša (Sbor-

ník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roč. l (1896) a 

Miestne mená na Spiši (Sborník Muzeálnej slovenskej 

spoločnosti, roč. 2 (1897; roč. 4 (1899); na základe 

výskumu toponymických názvov tu dokazoval slo-

venské osídlenie Spiša ešte pred nemeckou kolonizá-

ciou. Ďalšie jeho štúdie sú z oblasti etnografie a reli-

gionistiky: Povesti slovenského ľudu vo Spiši, Sborník 

Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roč. 1 (1896); roč. 

14 (1909); roč. 16 (1911); roč. 17 (1912); roč. 18 (1913); 

roč. 19 (1914) Akej viery sú Slováci? Slovenské pohľa-

dy, roč. 15 (1895) Výlet k Spišskému zámku, Tovaryš-

stvo, roč. 3 (1900).

Mišík bol publikačne, napriek pre Slovákov ne-

priaznivej dobe, veľmi činný. Ešte ako bohoslovec 

tvoril prvé príspevky, ktoré od roku 1865 uverejňo-

val v časopise Junoš. Neskôr prispieval do Katolíc-

kych novín, Národných novín, Cyrilla a Methoda, 

Literárnych listov, Národného kalendára. Vo svojich 

článkoch bojoval proti alkoholizmu, úžere a vysťa-

hovalectvu. Známe sú najmä jeho Listy zo Spiša uve-

rejňované v Národných novinách od r. 1882. Prezen-

toval sa aj ako sociálny mysliteľ; odporúčal zakla-

dať hospodárske spolky, zavádzať progresívne metó-

dy hospodárenia, sporivosť. Pranieroval nízke platy 

baníkov, ich ponižovanie, korupciu, drancovanie le-

sov. Bol známy ako vynikajúci kazateľ; jeho kázne 

vychádzali v časopisoch Kazateľ, Kazateľňa. Do slo-

venčiny preložil populárny trojzväzkový Spiragov 

Katolícky ľudový katechizmus (Skalica 1900 – 1902). Je 

autorom biblicko-historického diela Biblický dej po-

topy zo stanoviska vedeckého (Martin 1879); na zákla-

de dobového poznania, založeného na biblickej ar-

cheológii a starých písomných prameňoch, dokazo-

val, že potopa bola reálnou udalosťou.

Po neúspešných pokusoch obsadiť väčšiu faru, 

naposledy v roku 1904, keď sa uchádzal o faru 

v Spišskej Novej Vsi, čo ho vzhľadom na jeho vy-

soký vek a zásluhy pre dobro diecézy ranilo, len tri 

mesiace pred smrťou ho nečakane prekvapila sprá-

va, že z najbiednejšieho miesta bol povýšený na naj-

vyšší post Spišskej diecézy, na kapitulného vikára. 

Stalo sa tak potom, čo dňa 24. marca 1919 zomrel 

spišský biskup Alexander Párvy. Po biskupovej smr-

ti mali totiž spišskí kanonici povinnosť zvoliť kapi-
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tulného vikára, ktorý v čase sedes vacans mal dočas-

ne riadiť diecézu. Po šiestich dňoch 30. marca 1919 

bol do tohto úradu síce zvolený dovtedajší pomocný 

spišský biskup Martin Kheberich, ten však na ná-

tlak československej vlády na túto funkciu abdiko-

val a hneď v deň jeho odstúpenia 16. apríla 1919 bol 

za kapitulného vikára zvolený Štefan Mišík. Prečo 

práve on, s istotou nevieme. 

Jeho menovanie sa medzi slovenskými vlaste-

neckými kňazmi stretlo s kladnou odozvou. Mišík 

si však veľa radosti neužil. Dňa 27. júla 1919 o tre-

tej hodine rannej zomrel na marasmus senilis. Bolo 

to v jeho 76. roku života, 51. roku kňazstva, po 102 

dňoch strávených na čele Spišskej diecézy. Pohreb-

né obrady vyslúžil spišský pomocný biskup Mar-

tin Kheberich dňa 29. júla 1919 a pochovaný bol na 

spišskokapitulskom cintoríne.

Mohlo by sa zdať, že sto dní na čele diecézy, vo 

vysokom veku a chorobe, je veľmi málo na to, aby 

človek stihol niečo zásadné urobiť. Jednu vec však 

zásadne ovplyvnil. Najlepšie o tom hovorí Ján Voj-

taššák vo svojej autobiografii: „9. mája 1919 – vte-

dy farár vo Veličnej – dostal som úradný list od ka-

pitulného vikára Štefana Mišíka, ktorým ma volal 

do diecézneho úradu za vedúceho. Toho som sa zľa-

kol a odpísal som mu, že sa necítim na to ani schop-

ným, ani povolaným, a konečne, redaktorské a vyda-

vateľské povinnosti mesačného časopisu Svätá rodi-

na mi prekážajú prijať takú úlohu. Ale vikár i naďa-

lej stál na svojom rozhodnutí a súril, aby som miesto 

zaujal. Z povinnej poslušnosti som sa podrobil, ne-

berúc na seba zodpovednosť za nedostatky a chyby, 

ktoré sa prípadne stanú pre moju neschopnosť. Tie si 

vikár vyhradil sebe.“ Týmto menovaním Štefan Mi-

šík dostatočne zviditeľnil Jána Vojtaššáka, čo mu ne-

skôr umožnilo cestu k ďalším významným úlohám v 

diecéze. Vyvrcholením bolo menovanie za spišského 

biskupa roku 1920. Samozrejme, zásluhy na tom, že 

sa Vojtaššák stal biskupom, môžeme Mišíkovi pripí-

sať iba nepriamo. Jeho zásluhou však je, že dokázal 

odhaliť a oceniť kvality kňaza, ktorý niekoľko de-

saťročí neskôr bol jednou z najdôležitejších osob-

ností cirkevného života na Slovensku. Biskup Vojta-

ššák prejavil svoju vďačnosť voči Štefanovi Mišíko-

vi okrem iného aj tým, že mu dal v roku 1949 vyho-

toviť náhrobný kameň zo spišskopodhradského dre-

veníckeho travertínu. Študenti učiteľského ústavu 

každoročne na Sviatok všetkých svätých prichádza-

li na kapitulský cintorín uctiť si tohto veľkého syna 

slovenského národa a Cirkvi.
Ľuboslav Hromják

Použitá literatúra:
Národnie noviny, roč. 4 (18. 9. 1873); Tamtiež, roč. 

60 (22. 6. 1924); Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 
332 – 333; Grúnik, J.: Tak pracoval Štefan Mišík. Kato-
lícke noviny, roč. 79 (1964), č. 38; Janek, J.: Z dedinské-
ho farára kapitulárny vikár. Katolícke noviny, roč. 104 
(1989), č. 44; Radváni, H.: Verný Cirkvi i národu. Kato-
lícke noviny, roč. 108 (1993), č. 49; Slovenský biografic-
ký slovník IV. Martin 1990, s. 197; Špirko, J.: Štefan Mi-
šík. Trnava 1950; Potemra, M.: Slovenská historiografia v 
r. 1901 – 1918. Košice 1980; Liba, P.: Zástoj Š. Mišíka pri 
výskume folklóru východného Slovenska. Nové obzory, roč. 
17 (1976), s. 307 – 343.
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9. apríl 2018 bol výnimočným dňom nielen pre-

to, lebo sme slávili Slávnosť Zvestovania Pána, kto-

rý bol v tomto roku preložený kvôli Kvetnej nedeli. 

V tento deň bola tiež oficiálne zverejnená apoštol-

ská exhortácia pápeža Františka so sviežim názvom 

Radujte sa a jasajte, s podtitulom O povolaní k svä-

tosti v súčasnom svete. Možno si povieme, načo ďal-

ší dokument, keď je to už stará, toľkokrát omieľaná 

téma. Práve preto zostaneme pri listovaní tejto ten-

kej „knižôčky“ príjemne prekvapení.

Pozrime sa na 5 odporúčaní, prečo by sme jej 

mali venovať svoj čas:

1. Svätý Otec František pokračuje v línii pohľa-

dov a učenia posledných pápežov, poukazujúc na 

svätosť ako na niečo, čo má byť prirodzenou súčas-

ťou života každého kresťana. Svätosť tu nie je zo-

brazená v prvom rade ako životný cieľ, vrchol čnos-

tí a výsledok prácneho sebazdokonaľovania člove-

ka v duchovnom živote. Paradoxne svätosť má byť 

prostriedkom k plnohodnotnému prežívaniu kaž-

dodenných chvíľ. Pápež František o tom píše: Ve-

ľakrát máme pokušenie myslieť si, že svätosť je rezervo-

vaná len tým, ktorí majú možnosť držať si odstup od bež-

ných zamestnaní, aby venovali veľa času modlitbe. Nie 

je to tak. Všetci sme povolaní byť svätými tak, že bude-

me žiť s láskou a ponúkať vlastné svedectvo v zamestna-

niach všedného dňa. Nie askéza, nie odriekanie, nie 

more duchovných aktivít, ale predovšetkým naplno 

žitá láska, to je svätosť, a tá sa meria podľa výšky, kto-

rú Kristus dosahuje v nás.

2. Niekoľko slov je venovaných aj dvom moder-

ným nástrahám svätosti. Ich pomenovania Svätý 

Otec odvodil od starovekých heretických náuk, a to 

gnosticizmu a pelagianizmu. Gnosticizmus sa obja-

vil v dejinách kresťanstva prakticky hneď od počiat-

ku. Snaha o tajomné poznanie, ukryté očiam iných, 

Svätosť 
sa týka a j teba

alebo 5 dôvodov, prečo si prečítať 

apoštolskú exhortáciu Gaudete et exsultate

z nás ľahko urobí elitárskych veriacich. Je to naj-

mä hrozba pýchy, ktorá si o sebe vždy namýšľa viac. 

V tomto kontexte poukazuje pápež na naše sklony 

posudzovať svoju veľkosť na základe získaných po-

znatkov a vedomostí. Toto je však veľký omyl, preto-

že dokonalosť osôb sa posudzuje podľa ich lásky, nie pod-

ľa kvantity dát a poznatkov. Veľkou nástrahou gnosti-

cizmu je aj domnienka, že vďaka získavaniu pozna-

nia sa mi podarí ovládnuť tajomstvo, čo v konečnom 

dôsledku vytvára z Boha len akýsi objekt skúmania, 

s ktorým môžem manipulovať, ako to chcem ja: Kto 

chce mať všetko jasné a isté, robí si nárok ovládať Božiu 

transcendenciu.

Moderný pelagianizmus je zasa snahou o doko-

nalosť bez Božej milosti. Pápež František spomína 

kresťanov, ktorí síce hovoria sladké reči o milosti, 

avšak v skutočnosti sa usilujú budovať cestu ospra-

vedlnenia vlastnými silami a vlastnými schopnos-

ťami, čo sa prenáša do egocentrickej a elitárskej sa-

moľúbosti. Prejavuje sa to v rozličných postojoch: V 

obsesii pre zákon, v ostentatívnej starostlivosti o liturgiu, 

o doktrínu a prestíž Cirkvi, v márnivosti spojenej s riade-

ním praktických vecí,... namiesto toho, aby hľadali stra-

tených v tých nesmiernych počtoch ľudí, ktorí majú smäd 

po Kristovi.

3. Svätý Otec ponúka účinnú pomoc pre preko-

nanie nástrah svätosti kresťana a ňou sú blahosla-

venstvá. Pri každom z nich sa na chvíľu pozastaví 

a ich podstatu prepája s obrazmi prejavov svätosti. 

Pozoruhodné je pritom to, že kresťan nesmie byť 

človekom priemernosti. Nie diplomacia a kompro-

misy, nie pohodlný život je obrazom autentickosti 

kresťana. Ak sa nemienime ponoriť do tmavej priemer-

nosti, nechcime pohodlný život, pretože kto by si chcel ži-

vot zachrániť, stratí ho.

V kapitole o blahoslavenstvách je tiež ukrytá 

Františkova obľúbená téma – milosrdenstvo. Práve 
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ono je kritériom autentickosti nielen našich modli-

tieb, ale aj neoddeliteľnou charakteristikou pravého 

kresťana. A nemyslí sa tu len na nejaké abstraktné 

milosrdenstvo myšlienok a slov, pretože kresťanstvo 

je tu na to, aby bolo praktizované – a ak sa stáva aj pred-

metom uvažovania, má to hodnotu len vtedy, ak nám to 

pomáha žiť evanjelium v každodennom živote.

4. Konečne prichádzame ku konkrétnym cha-

rakteristikám prejavov svätosti v dnešnom svete. Pá-

pež František zvlášť vyzdvihuje vlastnosti, akou je 

pokora, zmysel pre radosť, odvaha a horlivosť, spolo-

čenstvo a modlitba.

Ak nie si schopný vydržať a obetovať nijaké poníže-

nia, nie si pokorný a nie si na ceste svätosti, práve táto 

myšlienka je obrovskou výzvou pre nás v čase „zbož-

stvovania“ vlastných práv a nedotknuteľnosti názo-

rov. Na druhej strane práve pokora prináša kresťano-

vi radosť, lebo tá účinne pomáha lepšie si uvedomiť 

vlastnú nepatrnosť, čo vzbudzuje veľkosť v očiach 

Nebeského Otca. Svätý je schopný žiť s radosťou a hu-

morom. Bez straty realizmu osvecuje druhých pozitívnym 

duchom, plným nádeje.

Odvaha a horlivosť sú zasa dôležité pre kresťa-

na – učeníka. Práve tieto dve vlastnosti nám pomá-

hajú vydať sa na cestu a meniť miesto, aby sme išli tam, 

kde to ešte nepoznáme,... kde je ľudstvo najviac zrane-

né. Boh nemá strach, ide vždy mimo našich schém a ne-

bojí sa periférií.

Spoločenstvo a modlitba sú nevyhnutné 

prostriedky pre každodenné posväcovanie. Spolo-

čenstvo, ktoré predpokladá službu a skutky lásky, 

a zároveň modlitba, ktorá prináša úľavu a silu: Pre 

každého učeníka je nevyhnutné byť s Majstrom, počúvať 

ho, učiť sa od neho, stále sa učiť. Ak nepočúvame, všetky 

naše slová budú len hlukmi, ktoré sú nanič.

5. Zápas, bdelosť a rozlišovanie – sú akýmisi 

výzvami do života. Zvlášť sa v tejto kapitole venu-

je potrebe rozlišovať v dnešnom svete, v modlitbe, 

v rozhodovaniach: Nerozlišuje sa preto, aby sme objavi-

li, ako viac vyťažiť z tohto života, ale na spoznanie toho, 

ako môžeme lepšie uskutočňovať poslanie, ktoré nám bolo 

zverené v krste. Poslanie byť svätým nie je určené na 

čas staroby, alebo cieľom na dlhý beh. Svätosť, ako 

o nej hovorí pápež František, je prepletená s kaž-

dým okamihom nášho každodenného života, každej 

všednej i nevšednej chvíle. Nie je to len výzva pre 

„duchovných majstrov“ či mystikov, ale životný štýl, 

príchuť i vôňa skutkov, slov a správania sa každého 

Kristovho učeníka. Pretože svätosť nie je nič iné, ako 

naplno žitá láska.
Daniel Lysý

metodik farskej katechézy DKÚ Sp. N. Ves
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Združenie kresťanských spoločenstiev mláde-

že (ZKSM) je celoslovenskou a najväčšou mládež-

níckou organizáciou, ktorá združuje takmer 10 000 

mladých ľudí vo viac ako 300 spoločenstvách. Ako 

organizácia pôsobí od roku 1990, no historické kore-

ne ZKSM siahajú až do 40-tych rokov minulého sto-

ročia, keď na podnet profesora Kolakoviča vznika-

li na Slovensku prvé spoločenstvá mladých ľudí. V 

osemdesiatych rokoch pod záštitou kardinála Kor-

ca a podzemnej Cirkvi začalo svoje aktívne fungova-

nie. Po revolúcii, v roku 1990, sa činnosť združenia 

inštitucionalizovala.

Víziou ZKSM je, aby v každom meste a obci na 

Slovensku boli mládežnícke spoločenstvá, prináša-

júce Božie kráľovstvo do všetkých oblastí spoloč-

nosti. To vystihuje aj slogan „Spoločenstvo aj v tvo-

jom meste“. Združujeme kresťanské spoločenstvá 

mladých, aby sme ich podporovali, formovali, vied-

li k spolupráci, a tak pozitívne ovplyvňovali spoloč-

nosť. Cieľom ZKSM je napomáhať osobnostný a du-

chovný rozvoj mladého človeka, aby sa stal osobnos-

ťou s uceleným pohľadom na život, s patričnými po-

stojmi, a aby svojím konaním a prácou prispieval k 

rozvoju spoločnosti a Cirkvi.

Činnosť ZKSM je veľmi bohatá a rôznorodá. 

Patria sem projekty ZKSM, Interný grant ZKSM, 

vzdelávacie programy pre mladých a samotná čin-

nosť mládežníckych spoločenstiev a kolektívov, kto-

ré sa venujú mladým prostredníctvom pravidelnej 

a systematickej práce vo voľnom čase. Medzi naj-

staršie projekty ZKSM patrí púť Muráň- Levoča 

(1991). Cieľom projektu je putovanie nielen mladých 

na jedno z najstarších a najvýznamnejších pútnic-

kých miest na Slovensku, na Mariánsku horu nad 

mestom Levoča. Púte sa každoročne zúčastňuje oko-

lo 150 mladých. Druhým najstarším je projekt Kata-

rínka (1995), ktorým sa mladí ľudia formou letných 

táborov snažia zachrániť ruiny starobylého kostola 

a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pred ďalším 

pustnutím a rúcaním, a oprášiť jeho búrlivú a zaují-

mavú históriu. Projektom Katarínka vznikla aj myš-

lienka orientovať tábory do histórie a okrem dobro-

voľníckej práce rozvíjať aj spoločenstvo a duchovnú 

stránku. V roku 1998 sa niekoľko účastníkov Kata-

rínky rozhodlo založiť podobný tábor na Orave s ná-

zvom Dubova Colonorum, pretože poznali miestnu 

zrúcaninu kostolíka a vedeli, že naliehavo potrebuje 

záchranu. Odvtedy každé leto prichádzajú mladí ľu-

dia, aby oprášili múry a vdýchli im nový život.

K ďalším projektom patrí evanjelizačný projekt 

Godzone, Kresťan v politike, ktorého víziou je vy-

tvoriť podmienky pre možnosti formácie či anga-

žovanosti mladých ľudí v oblasti politiky, a taktiež 

projekt Lifenet, ktorý prostredníctvom mapova-

nia, sieťovania a posúvania spoločenstiev prospieva 

k napĺňaniu vízie ZKSM, aby v každom meste a far-

nosti na Slovensku fungovalo spoločenstvo kresťa-

nov. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže 

podporuje dobrovoľníctvo a rozvoj dobrovoľníckych 

aktivít pre mladých ľudí s cieľom prehĺbiť ich zod-

povednosť a zapájať ich do aktívneho riešenia spolo-

čenských problémov. ZKSM každoročne pre členské 

spoločenstvá zverejňuje výzvu zapojiť sa do projektu 

Združenie 
kresťanských 

spoločenstiev mládeže 
v Spišskej diecéze



Zo života diecézy

3/2018 | kapitula | 17 

Interný grant, ktorého cieľom je podporiť inovatívne 

projekty mladých, a tak zvýšiť povedomie hodnoty 

práce s mládežou na verejnosti. Tieto projekty mali 

rozmanité konkrétne ciele, spomenieme napr. zveľa-

denie a kultivovanie židovského cintorína v Levoči, 

obnovu náučného chodníka v Bučom Laze, integrá-

cia mentálne postihnutých v rámci mládežníckych 

spoločenstiev či príprava programu pre ľudí v ústa-

ve sociálnych služieb. Tento rok sme spoločenstvám 

ponúkli možnosť zamerať svoje projekty aj na ob-

lasť ochrany a podpory zdravia a zdravého životné-

ho štýlu, napr. vypracovaním a realizáciou výchov-

novzdelávacej kampane k danej téme.

V rámci projektu Nemecký Anem sa každoroč-

ne organizuje jazykový tábor s cieľom neformálne 

vzdelávať mladých ľudí v nemeckom jazyku a pod-

porovať ich všestranný rozvoj. Medzi prioritné čin-

nosti ZKSM patrí neformálne vzdelávanie mladých 

a zabezpečovanie jeho kvality prostredníctvom 

akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích 

programov. Vzdelávacie programy ZKSM sa zame-

riavajú na rozvoj zručností a kompetencií mladého 

človeka s dlhodobým dosahom na jeho osobný, ob-

čiansky a spoločenský život. K akreditovaným vzde-

lávacím programom patrí Animátorská škola a Lí-

derská animátorská škola, ktoré sú určené pre ani-

mátorov a vedúcich spoločenstiev. Po ich úspešnom 

ukončení ponúkame vedúcim nadstavbové vzdelá-

vanie s názvom Škola animátorského sprevádzania. 

Úspešným absolventom nášho kontinuálneho vzde-

lávania sme ponúkli možnosť ďalšieho neformálne-

ho vzdelávania formou stretnutí L3G – Lídri tretej 

generácie. Náplňou stretnutí sú diskusie so skúse-

nými lídrami rôznych organizácií a spoločenstiev 

mládeže, ktorí na príkladoch z praxe odovzdávajú 

svoje skúsenosti z oblasti vedenia ľudí a angažova-

nia sa v spoločnosti. Výchovno-vzdelávací program 
pre členov organizácie sa ďalej realizuje v samot-

ných spoločenstvách prostredníctvom pravidelnej 

a systematickej práce. Jednotlivé spoločenstvá vyu-

žívajú buď štandardizované kurzy (kurz Filip, kurz 

Alfa, kurz H2O a pod.), alebo si vedúci animátori 

vytvárajú vlastné vzdelávacie podujatia a námety na 

stretnutia, ktoré prispôsobujú aktuálnym potrebám 

svojho spoločenstva. Všetky spomínané vzdelávacie 

programy sú založené na princípoch neformálneho 

vzdelávania: používame v nich vzdelávacie metódy 

ako napr. skupinová práca, riadená diskusia, drama-

tizačné metódy, interaktívne prezentácie, zážitkové 

metódy, reflexia a iné. Združenie kresťanských spo-

ločenstiev chce reagovať na aktuálne výzvy práce s 

mládežou na Slovensku aj prostredníctvom progra-

mu UpGrade, ktorý predstavuje akési rozšírenie čin-

nosti ZKSM. Obsahom programu sú vzdelávacie se-

mináre, konzultácie a tiež osobné vedenie/koučing/

mentoring, ktorými chceme spoločenstvám posky-

tovať konkrétnu pomoc a podporu, či poskytovať 

konzultácie v otázkach, s ktorými sa spoločenstvá 

reálne stretávajú.

Fenomén malých spoločenstiev je pre dnešnú 

dobu, v ktorej prevláda individualizmus a rozdele-

nie, znakom jednoty a spolupatričnosti. Do spolo-

čenstiev v mnohých prípadoch prichádzajú mla-

dí ľudia, ktorí nenachádzajú zázemie vo svojej ro-

dine a nemajú priateľov. Naše spoločenstvá vedie-

me tak, aby vytvárali alternatívne zázemie, bezpeč-

ný priestor, prijatie a vedenie pre mladých ľudí, aby 

mladí ľudia našli a využívali naplno svoj potenciál 

pre osobný rast a rast spoločenstiev. V roku 2017 sa v 

ZKSM uskutočnil prieskum zameraný na zisťovanie 

dopadu aktivít spoločenstiev ZKSM na ich členov. 

Pri meraní interného dopadu sa zúčastnilo 1207 res-

pondentov, členov ZKSM. Respondenti z každého 

kraja Slovenska boli zo 144 spoločenstiev ZKSM. Z 

výsledkov prieskumu vyplýva, že členstvo mladých 

v spoločenstvách ZKSM má výsostne pozitívny do-

pad na rozvoj mladého človeka a jeho sociálne za-

členenie.
Monika Takáčová

ZKSM Spišská Nová Ves
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Pri potulkách prírodou, či už peši alebo na bi-
cykli, napadne určite nejedného turistu, či sa vô-
bec v slovenských lesoch po spracovaní veľko-
plošných kalamít spôsobených vetrom alebo pod-
kôrnym hmyzom aj zalesňuje...

Povinnosťou všetkých vlastníkov lesov v SR je 

zalesniť plochu, ktorá je dočasne bez lesného poras-

tu, najneskôr do dvoch rokov od vzniku holiny (pod-

ľa zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z. v znení neskor-

ších predpisov). Na dodržiavanie tohto zákona do-

hliada štátna správa lesného hospodárstva od úrov-

ne okresných úradov až po lesnícku sekciu na minis-

terstve pôdohospodárstva.

Znamená to, že už po dvoch rokoch môžeme 
vidieť na odlesnených plochách základ budúceho 
lesa?

Pri ideálnych podmienkach určite áno. Netre-

ba však zabúdať na to, že zakladanie budúcich lesov 

neprebieha v laboratórnych podmienkach, a výraz-

ne to ovplyvňuje počasie v čase zalesňovania a pô-

sobenie biotických a abiotických činiteľov počas pr-

vých rokov. V mnohých prípadoch dochádza v pr-

vom roku po zalesnení k poškodeniu sadeníc su-

chom, resp. lesnou zverou, a tak je nevyhnutné čo 

v najkratšom období vykonať tzv. opakované zales-

ňovanie. Dôležitým časovým intervalom je 7 rokov, 

čo je doba potrebná na zabezpečenie nového lesné-

ho porastu tak, aby už ďalšie opakované zalesňova-

nie alebo dopĺňanie nebolo nutné.

V médiách môžeme často počuť, že v posled-
ných rokoch dochádza na území SR k výraznému 
odlesneniu a poklesu výmery lesov. Je to až také 
kritické?

Údaje uvádzané najmä v mienkotvorných médi-

ách vychádzajú zo satelitných snímok a ich porov-

nania s predchádzajúcim obdobím cca 10 rokov. Za-

búda sa však aj na jeden nemenej dôležitý technický 

údaj, a to je presnosť komerčných satelitov. V tomto 

prípade je presnosť 5 metrov, to znamená, že skupi-

ny stromov, ktorých plocha nepresahuje 25 m2, resp. 

sú nižšie ako 5 m, neboli zahrnuté medzi lesné po-

rasty. Jednoduché prirovnanie: dieťa do 15. roku ži-

vota by sa nezapočítavalo medzi obyvateľov štátu, 

lebo nemá na to vek ani výšku.

Po veľkoplošných kalamitách v rokoch 2004 

a 2014 došlo k výraznému odlesneniu najmä v pod-

horských a horských smrekových lesoch, no v sú-

časnom období sa na holinách nachádzajú z väčšej 

časti zabezpečené porasty, ktoré však uvedenú výš-

ku dosiahnu v období o 5 až 10 rokov. Dôjde vtedy 

podľa tejto „zaujímavej“ metodiky k výraznému ná-

rastu plochy lesov v SR? No, bohužiaľ, aj takto sa 

dá ovplyvňovať verejná mienka v neprospech urči-

tej skupiny ľudí.

Kalamity postihli aj lesy v majetku spišského 
biskupstva. Aké územie zasiahli, a akú plochu po-
čas jedného roka lesníci zalesnia?

V roku 2002, 2004 a najmä v roku 2014 sa pre-

hnali územím Hornádskej kotliny v oblasti Kráľovej 

hole a Kozích chrbtov ničivé víchrice, ktoré výraz-

ne ovplyvnili hospodárenie v biskupských lesoch. 

Zasiahnuté bolo územie troch lesných správ (Hra-

novnica, Spišské Bystré a Spišská Teplica) na výme-

re približne 8000 ha. Väčšia časť kalamitného dre-

va bola spracovaná hneď v roku 2014, žiaľ, po vet-

rových kalamitách takého veľkého rozsahu dochá-

dza v nasledujúcich rokoch k premnoženiu podkôr-

neho hmyzu z dôvodu veľkého množstva atraktívnej 

Obnova 
lesných spoločenstiev 

v m a jetku Spišského 
biskupst va
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drevnej hmoty. Vysporiadať sa týmto nepriaznivým 

stavom je veľmi náročné a trvá to aj niekoľko rokov, 

počas ktorých dochádza na určitých územiach k od-

lesneniu väčších plôch. Ako však už bolo spomína-

né, ide o dočasný stav, keď sa postupne z holín s ma-

lými stromčekmi stávajú mladé lesné porasty, kto-

ré budú tvoriť základ budúcich stabilnejších lesov.

Po poslednej vetrovej kalamite v roku 2014 sa 

v nasledujúcich rokoch, t. zn. 2015 až 2017 zalesnilo 

v lesoch spišského biskupstva viac ako 1100 ha holín 

s počtom sadeníc prekračujúcim 3 milióny kusov.

Aký je podiel jednotlivých drevín na zalesne-
ných holinách?

Smrek má zastúpenie 33%, buk 26%, smrekovec 

23%, jedľa 7%, borovica 6% a javor 5%. Už z týchto 

údajov môžeme vidieť, že veľkoplošné smrekové mo-

nokultúry sú už minulosťou a nahrádzajú ich dru-

hovo diferencované porasty. Netreba zabúdať ani na 

pomoc prírody, keď sa nám na tieto plochy dostávajú 

prirodzenou obnovou dreviny ako javor, breza, dub, 

brest a jarabina, ktoré svojím opadom zlepšujú pôd-

ne vlastnosti, mikroklimatické a vlhkostné pomery. 

Vhodnými pestovnými zásahmi môžeme ich podiel 

v lesných porastoch zvýšiť, a takto vybudovať lesy 

odolnejšie voči klimatickým zmenám a prírodným 

katastrofám.

Máte pre našich čitateľov nejakú zaujímavosť 
na záver?

Dňa 21. 6. 2018 sa v lesoch v správe spoločnosti 

PRO POPULO Poprad, s.r.o. uskutočnila exkurzia 

v rámci „Medzinárodného seminára lesných škôl-

karov a pestovateľov“, ktorá sa zameriavala na pre-

zentáciu škôlkarských technológií a ich uplatnenie 

priamo v lesoch spišského biskupstva. Výstupmi 

z tejto exkurzie a hlavne pohľadom na produkciu sa-

deníc v našej spoločnosti sa budeme venovať v nasle-

dujúcom čísle časopisu „Kapitula“.

Ing. Tomáš Hutyra
vedúci výroby PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Jarné zalesňovanie
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sadenica Javora horského

zabezpečený lesný porast po spracovaní kalamity, kde smrekovú monokultúru nahradilo druhovo diferencované spoločen-
stvo drevín (buk, Javor, smrek, breza)
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prirodzené zmladenie smreka vytvára budúci porast pod ochranou materských stromov

v lokalitách s nadmerným výskytom zveri Je pre vypestovanie kvalitného a zdravého lesa nevyhnutné vybudovať menšie 
oplôtky, ktoré môžu slúžiť aJ ako zdroJ kvalitného reprodukčného materiálu
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narodená 14. 7. 1928 vo Vysokej nad 
Uhom

rodičia: Ján Kolesár, prímením 
Hruška, a Anna rod. Kušnírová

mala brata Michala

matka zomrela, keď Anka mala 13 
rokov

zomrela 22.11. 1944 potom, čo 
sa odmietla oddať sovietskemu 
vojakovi. Ten ju zastrelil.

Už ste niekedy pri cestovaní odbočili zle a tým 

ste si riadne predĺžili cestu? Samozrejme, mnoho ráz, 

poviete si. Keď idem sám, až tak mi to neprekáža, že 

som zablúdil. Čo sa bude človek hnevať sám na seba. 

Dôležitejšie je zapamätať si, že tadiaľto to už dru-

hýkrát neskúšaj. Naposledy sa mi to stalo na brato-

vej svadbe. Sobáš skončil, mladomanželia usmiati, 

fotky urobené. Už len dostať sa do sály a osláviť to. 

Mal som tú česť voziť ženíchových rodičov. Nálada 

bola dobrá, veď stresy opadli. No zrazu si hovorím: 

Počkať, som v dobrom pruhu? Kam ma to navádza tento 

výjazd? A už sme sa viezli po diaľnici opačným sme-

rom. No nič, ešteže v sále som mal na starosti mod-

litbu pred svadobnou večerou. Tak bez nás nezačali.

Stačí malá nepozornosť, a môžeme ísť zle. Nielen 

na oslavu, ale aj v živote. Nesprávna cesta zname-

ná nesprávny cieľ, nesprávny cieľ znamená nenapl-

nenosť a sklamanie. A smer si určujeme zväčša sami. 

Podľa čoho si ho v živote vyberáte vy? Čo vám hovo-

rí rozum alebo kam vás ťahá srdce? Pýtate sa Boha, 

známych alebo to nechávate na náhodu? Väčšinou to 

bude asi zmes všetkých týchto vecí.

Zaujímalo by ma, podľa čoho svoje rozhodnutie 

urobila Anka Kolesárová 22. 11. 1944 v ten osudný 

večer, keď ukázala, že hodnoty, ktoré mala vpísané 

do srdca, boli silnejšie ako vojakove vyhrážky a ná-

silie. Zbehlo sa to určite veľmi rýchlo. Nebolo nad 

čím rozmýšľať. Vojak bol surový a opitý, a ona sla-

bá. Povedal, čo chce a čo sa stane, keď to nedosiah-

ne. Bála sa? Určite áno. A strach spravidla núti člo-

Svetlo medzi svetlami

veka vzdať sa, neriešiť, nebojovať. Anka však mala 

odvahu a vytrhla sa z jeho zovretia. Ide urobiť, čo jej 

vojak ešte dovolil. Rozlúčiť sa s otcom. Mohla zme-

niť smer. Urobiť to ináč. Možno by prežila. Nespra-

vila to. Zbohom, apočko! A potom prichádzajú slová, 

ktoré ja osobne u šestnásťročného dievčaťa veľmi ob-

divujem. Tieto slová presne ukazujú, aký smer si vy-

brala, pre čo sa rozhodla: Ježiš, Mária, Jozef! – zvo-

lala. Sú to slová strachu? Nie. Slová sklamania ale-

bo zlyhania? Nie. Slová nenávisti voči vojakovi? Ešte 

raz nie. Netuším, nad čím by som rozmýšľal ja v ta-

kej chvíli. Chcel by som byť aspoň trocha tak odváž-

ny a priamy ako Ankine slová. „Ježiš, Mária, Jozef!“ 

Akoby chcela povedať: Zbohom, apočko, idem už do-

mov. Odchádzam, no idem už k druhej rodine. Tej oslá-

venej. Viem, čo si teraz vyberám, ale je to cesta aj pre 

teba.

A ja verím, že aj pre mňa, aj pre každého človeka. 

Rozhodnúť sa v pravej chvíli. Vedieť, kam to mám 

nasmerované a že to nie je pre mňa nutnosť, ale že 

som si to vybral. Jednoducho verím, že to stojí za to.

Zo svedectiev ľudí, ktorí si Anku pamätali, ma 

upútala ešte jedna vec. Zdieľanie lásky v ich rodi-

ne. Keď Anke zomrela mamka, hoci mala trinásť, 

musela prevziať zodpovednosť za všetky veci, kto-

ré robila predtým jej mamka. Bolo potrebné, aby to 

napriek ťažkej situácii doma bežalo ďalej ako pred-

oficiálny portrét bl. anky. autor zuzana verbovská



pre mladých

3/2018 | kapitula | 23 

tým. A tak Anka robila všetko, ako najlepšie vede-

la. Niektorí hovoria, že im až závideli. Čože? Ta-

kúto ťažkú situáciu? To určite nie. Ale ľudia veľmi 

vnímali, ako sa Anka snaží, aby to mali otec s bra-

tom ľahšie, aby doma našli všetko pripravené tak, 

ako keď mamka žila. A naopak, oni sa veľmi snaži-

li pomôcť jej. Priam z nich sršala žičlivosť. Ich dom, 

napriek náročnej dobe a okolnostiam, bol miestom 

zdieľania lásky, ktorú silno pociťovali aj tí, ktorí ich 

videli alebo k nim prichádzali. Je to trošku opak 

voči dnešnému individualizmu, ktorý mnohí žijeme 

vo svojich rodinách. Prílišný individualizmus môže 

priniesť síce veľký rast osobnosti, ale ak je prehna-

ný, môže smerovať aj k veľkému odcudzeniu v rodi-

nách. Dobroprajnosť, žičlivosť, túžba urobiť šťast-

ným toho druhého, je uzdravujúcou silou v rodi-

nách aj v dnešnej dobe, a ak to má v našich vzťahoch 

klapať, určite by tam tieto hodnoty nemali chýbať.

Raz sme na jednom stretnutí hovorili o naj-

novších štúdiách, ktoré sa týkajú mladého človeka. 

Obraz, ktorý poukazoval na to, kde sa asi nachádza, 

bolo veľkomesto plné blikajúcich nápisov. Obcho-

dy domy, bary, diskotéky, štadióny, reštaurácie, zá-

bavné parky a oddychové zóny. Všetko to láka. Mla-

dý človek tu stojí sám a nevie sa rozhodnúť, čo skú-

siť skôr. A tak chodí z miesta na miesto a skúša, čo 

ho naplní viac. Paradoxom je, že stále čosi hľadá 

a neprestáva. Tragédiou je, že to nenachádza. A tak 

frustrovaný touto vlastnou skúsenosťou siaha po ve-

ciach, ktoré (aspoň zo začiatku) odmietal, lebo ich 

považoval za zlé. Ako mu pomôcť, keď on nevie, kam 

patrí a čo hľadá?

Ankin príbeh nás povzbudzuje, aby sme správ-

ne posúdili, pre čo sa rozhodujeme. Je svetielkom 

uprostred „veľkomesta“. Ukazuje, ako byť odvážny 

v správny čas. Hrdinstvo občas vyžaduje obetu. Ale 

stojí to za to.

Anka sa zachovala hrdinsky vďaka Božej milos-

ti a vďaka tomu, že mala v sebe zakorenené hodno-

ty, pre ktoré verila, že sa oplatí obetovať aj život. Po-

znala smer. Ukázala nám, že cena čistoty tela a čis-

tého srdca je väčšia, ako si uvedomujeme. Hoci sme 

uprostred blikajúcich lákadiel tohto sveta, je tu ešte 

svetlo, ktoré to všetko prežaruje. Stále sú tu značky, 

ktoré môžeme rozlíšiť, ak chceme. A ak vidíš znač-

ky, vidíš aj smer.

Matúš Reiner
Oravské centrum mládeže, Ústie n. Priehradou
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V mesiaci júni sa matka Cirkev vždy raduje, pretože do jej radov prichádzajú nové posily. Na Spiši to aj v 

tomto roku bolo tak. Vďaka Bohu, 14. júna 2018 sme dostali štyroch nových diakonov:

Šimon Bocko z Valaskej Dubovej  Anton Durčák z Novote

Adam Konkoľ z Novej Ľubovne  Milan Lupták z Liptovských Sliačov

Patrik Mitura z Vlkoviec   Ing. Miroslav Mudrík z Humenného

Andrej Ondrejka z Liptovských Sliačov Martin Tešla zo Starej Ľubovne

Fotoreportáž 
z diakonskej a kňazskej vysviacky v Spišskej Kapitule
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Druhý stupeň kňazstva, presbyterát, prijali:

Jozef Gorčák z Lokce     Martin Kováč z Istebného

František Ondrek z Beňadova    Blažej Raška zo Zemianskej Dediny
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Obec Liptovský Trnovec leží v Liptovskej kotli-

ne a jej chotár sa tiahne od nížinných severných bre-

hov Liptovskej Mary postupne cez lesné lokality až 

k Sivému vrchu v hlavnom hrebeni Západných Ta-

tier. V nadmorskej výške to predstavuje zhruba 1200 

m prevýšenia (hladina priehrady 566 m n. m. – Sivý 

vrch 1805 m n. m.). Do jej extravilánu patrí aj polo-

strovný výbežok Ratkovo – chránený areál s výsky-

tom vzácnych druhov drevín a útočisko vtáctva. Ta-

káto pestrá geografická poloha predurčuje lokalitu 

Kostol Ducha Svätého 
v Liptovskom Trnovci

k jej všestrannému využitiu hlavne na vodnú a hor-

skú turistiku.

Po konfesionálnej stránke ide o zmiešanú obec, 

preto sa tu nachádzajú aj dva kostoly. Moderný evan-

jelický postavený v roku 1925 a rímskokatolícky kla-

sicistický z roku 1820 s patrocíniom Ducha Sväté-

ho, ktorý bol postavený z muriva staršieho gotické-

ho chrámu.
Ľubomír Kaľavský

foto: Ľubomír kaĽavský





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


