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Milí priatelia,

na tento letný čas sme pre vás pripravili pohľad na encykliku 

Laudato si prostredníctvom kampane RE 246. Táto kampaň zmo-

bilizovala najmä mladých ľudí a to nielen v našej diecéze, ale aj na 

iných miestach Slovenska. 

V rubrike Osobnosti diecézy vám predstavíme kapitulného vi-

kára Štefana Čecha, ktorý bol prvým pomocným biskupom v úlohe 

diecézneho administrátora.

Pri odkrývaní histórie reholí v našej diecéze, zostaneme ešte v 

starobylej Levoči. Pozrieme sa na pôsobenie rehole minoritov, kto-

rí patria ku františkánskej rodine.

Aj keď sú nateraz školské lavice minulosťou, porozprávali sme 

sa s Matúšom Reinerom o DAŠ – Diecéznej animátorskej škole. Ve-

rím, že tento rozhovor pomôže mnohým rozhodnúť sa alebo u iných 

vzbudí záujem o túto školu.

Prinášame niečo aj pre vaše oči. Konkrétne v galérii kostolov sa 

pozrieme na kostol v Starej Ľubovni – Podsadek. A taktiež prináša-

me fotoreportáž z diakonskej kňazskej vysviacky.

Prajem vám príjemné čítanie.

Ľubomír Krett
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V máji vyvrcholil Rok Laudato, ktorým si Cir-

kev pripomínala piate výročie od vydania Encykli-

ky pápeža Františka Laudato Si. Tento rok však ne-

bol iba časom spomínania, ale rokom veľkej výzvy 

k „pozornosti voči výkriku Zeme a chudobných.“ Svä-

tý Otec to pred rokom vyjadril týmito slovami: „Po-

zývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa zapojili, ujali sa 

starostlivosti o náš spoločný domov a o našich krehkej-

ších bratov a sestry.“ Jeho výzvu sme v rámci Komisie 

pre mládež v Spišskej diecéze prijali s veľkým nad-

šením.

Ešte v októbri 2020 sme spustili pre mladých ini-

ciatívu s názvom RE 246, a tým sme chceli mladým 

ukázať, že Cirkev má podstatný záujem o náš spoloč-

ný domov. Zároveň sme takto chceli pozvať mladých 

k praktickým skutkom lásky, pretože nestačí byť iba 

fanúšikom myšlienky, ale treba pre ňu aj niečo uro-

biť a aktívne s láskou budovať náš spoločný domov. 

Názov kampane bol tvorený zo skratky „RE“, kto-

rá v angličtine predstavuje predponu slova vyzbie-

rať – „recollect“. Číslo 246 je počtom bodov v tejto 

encyklike a zároveň určovalo výzvu pre nás, vyzbie-

rať 246 vriec odpadu.

V priebehu 21 dní kampane sa pridalo okolo 60 

prevažne mladých ľudí, ktorí vyčistili svoje okolie 

na 26 miestach Slovenska od Nitry až po Michalov-

ce. Vyzbieralo sa 258 vriec odpadu. Najmladší účast-

ník mal iba 5 a najstarší 67 rokov. Každý z nich nám 

vždy poslal svoju fotku spolu s vyzbieraným odpa-

dom vo vreciach. Na konci sme z týchto fotiek vy-

tvorili fotokoláž a spolu s pozdravným listom sme 

poslali Svätému Otcovi do Ríma.

Rok Laudato Si 2021 vyvrcholil v nedeľu Zosla-

nia Ducha Svätého 23. mája tohto roka. Presne 23 

dní malo druhé kolo kampane RE 246. Tentoraz 

sme pridali motto: „Nenechaj to ležať.“

Veľmi nás prekvapil veľký záujem ľudí a ich sna-

ha urobiť niečo konkrétne pre náš spoločný domov. 

Číslo v logu kampane sme už po prvom týždni mu-

seli otočiť (246 - 642) a povzbudzovať mladých, že 

dokážeme vyzbierať ďaleko viac než naposledy. Mla-

dí od Žiliny až po Michalovce napokon vyzbierali 

Laudato Si s mladými v praxi 
alebo kampaň RE 246 – 2.0

662 vriec odpadkov, a tým reálne prispeli k ochrane 

životného prostredia.

Zvlášť chceme vyzdvihnúť žiakov z Cirkevnej zá-

kladnej školy sv. Pavla v Sihelnom na Orave, kto-

rí vyzbierali až 277 vriec, čo je pri prepočte viac než 

štvrť tony odpadu. Je to veľké svedectvo o tom, že si 

vieme vážiť dar prírody, ktorý máme od Pána Boha. 

Naša iniciatíva nadobudla nový rozmer, a tak sme 

v poslednom týždni mohli premenovať kampaň na 

RE 642.

Ďakujeme všetkým ochotným mladým ľuďom 

a tiež žiakom a pedagógom Cirkevnej ZŠ sv. Go-

razda v Námestove a Gymnáziu sv. Františka v Ži-

line. Aj z tohto podujatia nám posielali fotografie. 

Tentoraz ich chceme odovzdať Svätému Otcovi pria-

mo ako dar mladých pri jeho príchode na Slovensko 

v septembri tohto roka.
Daniel Lysý

koordinátor KpM

 foto: archív KpM
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V prvej polovici 19. storočia sa v dejinách Spiš-

skej diecézy stretávame aj s prvým vysväteným bis-

kupom v úlohe diecézneho administrátora tejto die-

cézy, ktorý bol vôbec prvým pomocným spišským 

biskupom, v čase pôsobenia už veľmi chorľavého 

spišského biskupa Michala Brigida (1807 – 1816) 

a ním bol Štefan Čech [Csech]. Práve v tomto roku 

v júni si pripomíname 190. výročie jeho smrti.

Narodil sa 22. mája 1762 v šľachtickej rodine Šte-

fana a Kláry v Prešove. Ešte v ranom detstve sa stal 

úplnou sirotou. Ujal sa ho gróf Ignác Almáši [Al-

mássy], ktorý podporoval jeho vzdelanie. Študoval 

v Prešove, potom na piaristickom gymnáziu vo Va-

cove [Vácz, dnes v Maďarsku]. Ako bohoslovec za 

Spišskú diecézu absolvoval filozofické štúdiá v Tr-

nave, teologické v Budíne a v generálnom seminá-

ri v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 1. októb-

ra 1787 vo Vacove. Jeho prvým pastoračným zarade-

ním bola úloha tajomníka v poradí druhého kapitul-

ného vikára Spišskej diecézy Jozefa Vitalisa. Po za-

ujatí spišského biskupského stolca 20. augusta 1788 

ho nový spišský biskup Ján Anton de Réva [Révay] 

vymenoval za kancelára diecéznej kúrie. Túto funk-

ciu zastával do roku 1806. V roku 1796 sa stal titulár-

nym spišským kanonikom a o tri roky neskôr v roku 

1799 riadnym kanonikom sídelnej Spišskej kapitu-

ly. Tento post zastával až do jeho menovania za ko-

šického biskupa v roku 1820. V roku 1800 bol vyme-

novaný za titulárneho opáta sv. Hypolita na Zobore. 

V roku 1805 sa stal v rámci Spišskej sídelnej kapituly 

oravským archidiakonom, v roku 1806 katedrálnym 

archidiakonom, 19. augusta 1808 kanonikom kustos, 

1810 kanonikom a latere pri spišskom biskupovi Mi-

chalovi Brigidovi, 1816 kanonikom kantorom, 1818 

kanonikom lektorom.

V rámci riadenia Spišskej diecézy získaval čo-

raz silnejšie postavenie predovšetkým v posledných 

rokoch pôsobenia spišského biskupa Michala Bri-

gida, u ktorého sa prejavovali čoraz vážnejšie zdra-

votné ťažkosti. Tie ho viedli k rozhodnutiu, aby po-

žiadal o výpomoc pri vedení diecézy. Takto bol to-

uto úlohou poverený práve Štefan Čech, ktorý bol 

rakúskym cisárom Františkom I. menovaný za po-

mocného spišského biskupa, ktorého potvrdil pápež 

Pius VII. dňa 28. septembra 1814 a vymenoval ho 

za titulárneho belehradského a smederevského bis-

kupa. Biskupskú vysviacku prijal 15. mája 1815 vo 

veku 52 rokov. Štefan Čech prebral väčšinu agendy 

spišského biskupa. Na nátlak Uhorskej miestodrži-

teľskej rady, ktorá žiadala urýchlené zriadenie spiš-

ského diecézneho seminára, sa v tom čase zaiste naj-

viac angažoval v týchto prípravách spolu s povere-

ným spišským kanonikom Jurajom Pálešom a me-

novaným rektorom Danielom Udránskym. Potvr-

dzuje to aj skutočnosť, že prvé Veni Sancte pri otvá-

raní akademického roka 12. novembra 1815 slávil 

práve on. Rovnako otvoril brány spišského semi-

nára a predniesol inauguračnú reč. Jeho postavenie 

v rámci diecézy sa posilnilo po smrti spišského bis-

kupa Michala Brigida, keď bol 23. júna 1816 zvole-

ný za diecézneho administrátora Spišskej diecézy. 

V tejto úlohe zotrval až do 12. mája 1819, kedy zau-

jal spišský stolec nový spišský biskup Ján Ladislav 

Pyrker. Jeho pastoračné aktivity v Spišskej diecéze, 

Spišský kapitulný vikár 
Štefan Čech 

(1816 – 1819)

 foto: internet
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v ktorej pôsobil štrnásť rokov, by bolo potrebné ešte 

komplexne preskúmať a prehodnotiť. Jeho pôsobe-

nie v Spišskej diecéze ukončilo 29. septembra 1820 

menovanie cisára Františka I. za košického biskupa, 

ktoré potvrdil pápež Pius VII. 8. januára 1821. Če-

chova biskupská intronizácia sa uskutočnila 8. mája 

1821 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach a týmto sa stal 

v poradí druhým košickým biskupom.

V rámci pôsobenia v Košickej diecéze zvýše-

nú pozornosť venoval školstvu a vyučovaniu nábo-

ženstva na školách. Finančne podporoval chudob-

né fary. Zrenovoval budovu biskupskej rezidencie 

v Košiciach. Plánoval uskutočniť kánonickú vizitá-

ciu diecézy, ale svoj plán napokon neuskutočnil zo 

zdravotných dôvodov a po štyroch týždňoch od pre-

puknutia choroby zomrel. V roku 1824 urovnal spor 

medzi mestom Košice a Jágerskou metropolitnou 

kapitulou. V roku 1829 uzavrel dohodu medzi Mu-

kačevskou a Prešovskou eparchiou a vydal spoloč-

né usmernenia vo veci prestupu veriacich z jedné-

ho obradu na druhý v snahe predísť nedorozume-

niam medzi rímskokatolíkmi a gréckokatolíkmi. 

V roku 1824 sa zúčastnil významnej krajinskej sy-

nody v Bratislave, ktorú zvolal ostrihomský arcibis-

kup Alexander Rudnay. V rámci slovenského národ-

ného hnutia patril medzi podporovateľov ľudový-

chovných úsilí východoslovenských bernolákovcov. 

V duchovnom živote stál na platforme tradičnej vie-

ry. Podporoval cyrilometodský kult v diecéze. Me-

dzi jeho hlavné duchovné akcenty patrili témy: kríž 

a mučeníctvo.

Zomrel 4. júna 1831 o 9.00 v Košiciach. Pocho-

vaný je v krypte Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Po-

chovával ho rožňavský biskup a neskorší ostrihom-

ský arcibiskup Ján Scitovský.

Biskupský erb Štefana Čecha tvorí obrnená 

ohnutá ruka opierajúca sa o pažiť a držiaca meč oto-

čený doľava. Nad štítom sa nachádza korunovaná 

prilba, z ktorej vyrastajú krídla, uprostred ktorých 

sa vyníma päťcipá hviezda. Vpravo nad prikrývadla-

mi je umiestnená mitra, vľavo biskupská berla s to-

čením smerom von. Celý erb je prevýšený biskup-

ským klobúkom.

Ľuboslav Hromják
historik
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1. Na Slovensku momentálne 
funguje asi 10 animátorských škôl 
zameraných na formáciu mládeže. 
Mohol by si nám v krátkosti 
povedať z pohľadu Tajomníka Rady 
pre mládež a univerzity KBS, aký 
je najväčší potenciál a praktický 
prínos tohto vzdelávania?

Keď sa opýtam ktoréhokoľvek človeka, či už je to 

kňaz alebo niekto zodpovedný za organizáciu, pod-

ujatie, stretko, či by zveril mladému človeku zodpo-

vednosť alebo či má vo svojej farnosti, organizácii, 

spoločenstve pre neho nejakú úlohu, zvyčajne dosta-

nem ako odpoveď protiotázku, že ktovie, či už je ten 

človek na to pripravený, či to zvládne, vydrží, ne-

stratí sa vo viere alebo má na to potrebné schopnos-

ti a vzdelanie.

Máme na mladých nároky. No nie vždy im stíha-

me dávať formáciu či odovzdávať skúsenosti, ktoré 

potrebujú. A to hlavne aj pri animátorstve. V tomto 

sú animátorské školy nesmiernou pomocou. Zvlášť 

preto, lebo sú tieto programy zamerané na živú skú-

senosť viery, na jej odovzdávanie či nadobúdanie 

praktických zručností animátora.

2. Čo by si teda povedal napr. 
kňazom vo farnosti, prečo by mali 
poslať mladých zo svojej farnosti 
na takúto formáciu? Prečo by mali 
mladí ísť na takúto formáciu?

Najprv by som sa kňaza opýtal, či má aspoň malú 

predstavu, sen, túžbu, ako by chcel, aby jeho far-

nosť vyzerala v oblasti formácie mladých, ich fun-

govania, možno stretiek a podujatí, ich prítomnos-

ti v kostole a zapojení sa v miestnom spoločenstve. 

Potom by sme spoločne hľadali, či by jeho predsta-

ve vedelo pomôcť, ak by poslal mladých na animá-

torskú školu.

Občas máme mylnú mienku o tom, že ak mla-

dí ľudia navštevujú formačný program, chodia kdesi 

na stretká alebo duchovné akcie, že už nepotrebujú 

žiadnu inú pomoc a kritizujeme dané programy, ak 

sa z nich nevyformujú „dokonalí ľudia“. Sme skla-

maní a hovoríme že poslať mladého človeka na ani-

mátorskú školu bolo zbytočné. 

My sme však povolaní viesť ho ďalej. Mladý člo-

vek chce spolupracovať na dielach, ktoré sa vo far-

nosti dejú. Túži byť do nich pozvaný, túži mať 

priestor, kde môže sám využiť svoje talenty a dary. 

Málokedy však príde sám.

Je dobré, keď máme najprv pomenované, čo by 

sme s mládežou vo farnosti alebo v spoločenstve 

chceli robiť a potom ich poslať na animátorskú ško-

lu, aby sme vedeli správne využiť potenciál a vedo-

mosti, ktoré tam mladí získajú. Samozrejme, ani-

mátorská škola nie je len skúsenosťou služby. Štatis-

ticky to vychádza tak, že mladí, ktorí majú absol-

vovanú animátorskú školu, sú v kresťanskom živote 

vernejší ako ich rovesníci. Iste však existuje aj veľa 

iných skvelých formačných možností, ako je animá-

torská škola.

3. Animátorské školy sú 
akreditované v rámci KBS a 
takisto aj Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu, kde ich 
akreditačne zastupuje Združenie 

Anim átorské školy:
rozhovor 

s M atúšom Reinerom

 foto: archív KpM
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kresťanských spoločenstiev 
mládeže. Čo to pre mladého 
človeka znamená, keď získa takýto 
certifikát?

Akreditácia znamená, že po absolvovaní animá-

torskej školy získa mladý človek certifikát ako do-

klad o tom, že sa zúčastnil kurzov, kde preberal 

témy, ktoré sú dnes veľmi žiadané, napr. líderstvo, 

vedenie malej skupinky, vystupovanie na verejnos-

ti, prezentovanie témy, časový manažment, komu-

nikáciu, riešenie konfliktov a mnohé iné. Aj dnes 

je mnoho organizácií, ktoré usporadúvajú rôzne let-

né tábory, robia školenia alebo hľadajú projektového 

manažéra, čo je v súčasnosti veľmi obľúbená pozícia. 

Tieto organizácie berú do úvahy, že k nim prichádza 

človek, ktorý už má takéto kurzy absolvované. Preto 

sa tento certifikát môže pokojne použiť aj pri žiados-

ti o zamestnanie alebo k prihláške na vysokú školu. 

Ak by chcel človek absolvovať takéto školenie v ko-

merčnej sfére, vyšlo by ho to omnoho drahšie.

4. A čo potom predstavuje 
akreditácia v rámci KBS? Čo týmto 
vzdelaním získava mladý človek v 
rámci Cirkvi?

Pod ňu spadajú témy, ktoré sa týkajú duchovné-

ho života, poznania viery, kráčania s Ježišom. Rada 

pre mládež a univerzity KBS so schválením otcov 

biskupov určí témy, ktoré sa majú počas trvania ani-

mátorskej školy prebrať. Mali by napomôcť účastní-

kom stať sa zrelšími kresťanmi a dobrými animátor-

mi. Preberajú sa témy základov kresťanského živo-

ta, kerygma, sviatosti, modlitba a služba v cirkvi a 

mnohé iné. Po zvládnutí animátorskej školy dosta-

ne absolvent certifikát, že sa školil v týchto témach. 

Takže má za sebou istú duchovnú formáciu, a preto 

by mal byť viac schopnejším zvládnuť nejakú službu 

vo farnosti alebo v spoločenstve.

5. Pokiaľ viem, tak momentálne sa 
pripravujú nejaké zmeny v rámci 
akreditácie ZKSM. Môžeš nám k tomu 
povedať niečo viac?

Akreditácia sa obnovuje každých päť rokov, keď-

že toľko trvá jej platnosť. Zároveň je tu snaha, aby to, 

v čom sa mladí formujú, bolo aktuálnym v tejto dobe 

aj pre nich aj pre ich zručnosti. Zväčša jej predchá-

dza výskum medzi účastníkmi a aj medzi animátor-

mi. Podľa výskumu sa vyhodnocuje, aký bol dopad 

doterajšej akreditácie a kde sa mládež počas tých pár 

 foto: archív KpM
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rokov posunula. Podľa toho sa nastavuje metodika 

ďalšej akreditácie. Bolo tomu tak aj teraz. Témy no-

vej akreditácie a spôsob, akým ich budú môcť ani-

mátorské školy preberať, bude flexibilnejší. Animá-

torská škola si bude môcť témy viac prispôsobiť kon-

krétnym účastníkom, ktorých na svoju animátorskú 

školu príjme.

6. V posledných rokoch sa zdá, že sa 
počet záujemcov o toto vzdelávanie 
mierne znižuje. Vedel by si povedať 
prečo je to tak? Prípadne, ako by sa 
to dalo zmeniť?

Vidím tri hlavné dôvody. Prvým je ťažkosť mla-

dých urobiť záväzok na dva roky. Občas mi mladí 

povedia, že ešte nevedia, čo bude o týždeň, nie ešte o 

rok. No práve záväzok je to, čo formuje, čo im pomá-

ha zapustiť korene.

Druhým dôvodom sú rodičia. Často sa stretávam 

s tým, že ich nechcú pustiť. Hovoria o náročnosti 

školy, v ktorej sú, či to zvládnu a ešte majú mnoho 

iných argumentov. Keď pôjdu ich deti raz za dva me-

siace na chatu, vadí im to menej, ako by mali ísť raz 

za mesiac cez víkend na animátorskú školu. Rodi-

čia, žiaľ, často nechápu mladých, ktorí sa snažia svo-

ju vieru žiť hlbšie a živšie. Poviem to asi tvrdo, ale 

potrebujeme hľadať spôsoby ako nanovo evanjelizo-

vať strednú generáciu. Posledným dôvodom je men-

ší počet spoločenstiev a stretiek. Myslím že riešením 

tohto problému je nebáť sa začať farské stretká v ma-

lom. Síce v menšom počte, ale s dôverou, že ľudia 

prídu, ak budú mať kde :).

7. Ako čo najlepšie zapojiť mladých 
absolventov tohto vzdelávania v 
rámci farnosti? Čo je ich hlavnou 
doménou, ich hlavnou zručnosťou, 
ktorú si na animátorskej škole 
osvojujú?

Určite by som ich pozval k spoluzodpovednos-

ti za farnosť a do vecí, ktoré v nej bežia. Je to aj sen 

Svätého Otca Františka v tomto čase, ktorý hovo-

rí veľa o misijnej synodalite. O spoločnom kráča-

ní mladých, starých ,laikov, zasvätených... Tak, ako 

nám to hovorí Christus vivit: „Mladí sú Božím teraz.“ 

Cez nich nám Boh takisto zjavuje, ktorým smerom 

sa máme vydať.

Ďakujem za rozhovor
Daniel Lysý

koordinátor KpM

 foto: archív KpM
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Františkáni pôsobiaci v Levoči od čias stredo-

veku patrili ku skupine miernejších františkánov, 

teda ku konventuálom, ktorí boli neskôr nazývaní 

aj minoritmi a ktorí okrem rehoľného domu mohli 

vlastniť aj iné nehnuteľnosti. Na základe archeolo-

gických výskumov v Levoči, ktoré boli vykonané v 

roku 1978. František Javorský predpokladal, že pr-

vým sídlom minoritov bol dnes už zaniknutý kostol 

sv. Mikuláša, pretože tento kostol mal typ svätyne, 

ktorá bola charakteristická pre mendikantskú sak-

rálnu architektúru.1

Pravdepodobne po roku 1308 začali so stavbou 

kláštora a nového kostola, ktoré boli dokončené nie-

kedy v druhej polovici 14. storočia, snáď v 80. ro-

koch. Tieto stavby sú priam charakteristické pre 

prostredie žobravých reholí, o čom svedčí napr. situ-

ovanie kláštora v rámci mestského urbanizmu.

Prvým patrónom novopostaveného kostola a 

kláštora bol sv. Ladislav, uhorský kráľ, ale v roku 

1442 sa toto patrocínium kostola i kláštora zmenilo 

na Pannu Máriu Anjelskú, keďže františkáni hojne 

podporovali mariánsky kult. Levočský kláštor pri-

náležal v tomto období do Jágerskej kustódie, ktorá 

bola súčasťou Uhorskej provincie s názvom Provin-

cia Sanctae Mariae Hungariae.

Avšak počas šírenia reformácie v roku 1544 fran-

tiškáni svoj kláštor a aj kostol opustili. V tomto roku 

si mesto Levoča povolalo za mestského farára Barto-

lomeja Bognera, ktorý už kázal v reformačnom du-

chu a obyvateľstvo hromadne prestúpilo na novú vie-

ru.2 Takže pobyt minoritov v Levoči bol nežiadúci a 

taktiež bola ohrozená ich bezpečnosť. A tak kláštor 

opustili a pravdepodobne sa utiahli do Poľska alebo 

do niektorého z kláštorov na území dnešného Ra-

kúska. Uhorská provincia postupne strácala svoje 

kláštory a v roku 1565 nedisponovala už ani jedným.

1. Viac JAVORSKÝ, F. Záchranný výskum románskeho kosto-
la pri Levoči. In: AVANS, roč. 19, 1981, s. 104.

2. BAL, J. – FÖRSTER, J. – KAUFFMANN, A. (trans. a ed.). 
Hain Gáspar Lőcsei krónikája. Lőcse 1910, s. 92.

Počas obdobia zosilnenej rekatolizácie v 17. sto-

ročí sa pre minoritov naskytla nová možnosť pre 

zlepšenie ich postavenia v Levoči. No sklamaním 

pre nich bol pravdepodobne 12. júl 1671. V tento 

deň spišský prepošt Juraj Bársony odovzdal ich kos-

tol s kláštorom jezuitom. Toto počínanie uhorský 

kráľ Leopold I. vysvetlil vo svojom mandáte z dňa 

18. februára 1673, podľa ktorého tieto majetky ne-

pridelil františkánom z dôvodu toho, že boli iba žob-

ravým rádom, ktorý by nebol schopný tieto budovy 

opraviť a ďalej zveľaďovať.

Presný dátum ich návratu do Levoče nepozná-

me, ale je pravdepodobné, že sa usadili v špitáli pre 

chudobných pri Kostole Sv. Ducha, situovanom pri 

mestskej bráne, ktorý spravovali už dávnejšie v 15. 

storočí. Oficiálne získali tento kostol dňa 16. januá-

ra 1679, keď im mestská rada odovzdala od neho kľú-

če a okrem kostola získali aj budovu, ktorá stála ved-

ľa kostola s priľahlou záhradou.3

Aj keď teda nie je jasné, kedy sa minoriti vráti-

li do Levoče, za dátum ich návratu môžeme pova-

žovať práve rok 1674. V roku 1682 prešla Levoča na 

stranu povstania Imricha Thökölyho a následne boli 

v septembri 1682 katolíkom odobrané všetky kosto-

ly, kláštory a majetok. Zároveň všetci katolícki kňa-

zi a rehoľníci boli prinútení mesto opustiť, čo urobi-

li samozrejme aj minoriti. Situácia sa zmenila o rok 

neskôr, keď 11. decembra 1683 Levoča kapitulova-

la a začiatkom roku 1684 bol kostol Ducha Svätého 

aj s budovou rezidencie a špitálom odovzdaný mi-

noritom.

V nasledujúcom období sa minoriti venovali roz-

siahlej katechetickej činnosti, ktorá nebola zamera-

ná iba na prostredie mesta, ale bola vykonávaná aj v 

širokom okolí formou ľudových misií a kázania Bo-

žieho slova. Tieto misie konali dokonca aj na Orave, 

či vzdialenejšom území Spiša, no stále boli súčasťou 

3. KARÁCSONYI, J. Szent Ferencz rendjének története Ma-
gyarországon 1711-ig. Budapest, 1922 - 1924, s. 434.

Pôsobenie fr antiškánov 
v Levoči od stredoveku 

do 18. storočia
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konventu v Levoči, ktorý bol centrom týchto ľudo-

vých misií až do polovice 19. storočia.4

Tento levočský kláštor plnil od roku 1727 aj ďal-

šiu významnú úlohu. Podobne ako kláštor piaris-

tov v Podolínci, aj minoritský kláštor slúžil ako for-

mačný dom, teda práve tu kandidáti na rehoľný ži-

vot strávili prvý rok noviciátu, po ktorom skladali 

rehoľné sľuby. Túto úlohu zastával kláštor do roku 

1783, keď bolo Jozefom II. upravené prijímanie no-

vých členov do rehole.

Kláštor v rámci celej provincie patril k tým naj-

chudobnejším, pretože minoriti neviedli farnosť a 

tým pádom im neprináležali štolárne poplatky, kto-

ré boli takpovediac pravidelným príjmom. Svedčí o 

tom aj to, že nový kostol Ducha Svätého nebol do-

končený v pôvodnom pláne. Nový chrám bol vysta-

vaný po ničivom požiari mesta v roku 1747 na mieste 

staršieho stredovekého chrámu spojeného s nemoc-

nicou, z roku 1412. Celková stavba trvala tri roky, po 

tom ako v roku 1748 bol za prítomnosti spišského 

prepošta Alexandra Mariássyho položený základný 

kameň.

Keď bola v roku 1751 dokončená hrubá stav-

ba kostola, je pravdepodobné, že zariadenie interié-

ru muselo byť v 50. rokoch 18. storočia ešte skrom-

né, pretože finančné prostriedky boli investova-

né do nevyhnutných úprav, teda do výmaľby chrá-

mu, hlavného oltára a monštrancie od Jána Szilas-

syho. Až v polovici 60. rokov boli doplnené ďalšie 

fresky v kostole a v tomto období chrám získal aj or-

gan, lavice a v roku 1769 aj sochu Panny Márie Lore-

tánskej, ktorá bola umiestnená do kaplnky kostola. 

Vznik štvorice bočných oltárov5 a kazateľnice mož-

no datovať do konca 60. rokov a priebehu 70. rokov 

18. storočia. Presnejšie datovanie existuje pre oltáre 

sv. Františka a sv. Antona Paduánskeho, ktoré boli 

dokončené v roku 1780, a tým zavŕšili neskororoko-

kovú úpravu kostola.

Činnosť minoritov nebola v Levoči zameraná na 

vzdelávanie, o čom svedčí aj skutočnosť, že od svoj-

ho príchodu nezaložili školu. Avšak po zrušení Spo-

ločnosti Ježišovej v roku 1773 boli poverení vyučo-

vaním na bývalom jezuitskom gymnáziu a z toho 

dôvodu bolo v kláštore vždy približne 5 rehoľníkov, 

4. Schematizmus Almae Dioecesis Scepusiensis pro Anno 
1864, s. 110.

5. Na severnej strane kostola sa jedná o oltár sv. Anny, sv. Jána 
Nepomuckého, sv. Jozefa a sv. Kríža, ktorý je niekedy označovaný 
ako oltár sv. Márie Magdalény.

ktorí sa venovali vyučovaniu. Túto činnosť vykoná-

vali aj po roku 17896 a práve vďaka tejto službe mi-

noriti v Levoči prežili zásahy Jozefa II., ktorý v 80. 

rokoch 18. storočia nariadil rušiť kláštory žobravých 

reholí, či obmedziť ich fungovanie. Napr. v roku 

1787 bol zrušený jeden z najvýznamnejších minorit-

ských kláštorov v Uhorsku, a to v Prešove a je dosť 

pravdepodobné, že časť prešovských minoritov našla 

svoje útočisko práve v Levoči.

Monika Bizoňová
Biskupský archív Spišská Kapitula

6. HALÁSZ, L. A Lőcsei királyi kaholikus főgymnasium tör-
ténete. Lőcse 1896, s. 66 - 69.
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Centrálna časť mesta Stará 

Ľubovňa leží v západnej časti Ľu-

bovnianskej kotliny na pravom 

brehu rieky Poprad. Na opač-

nej strane rieky sa na vŕšku týči 

Ľubovniansky hrad s priľahlým 

skanzenom. Pod ním sa rozpre-

stiera jediná mestská časť Podsa-

dek.

V Starej Ľubovni žijú veria-

ci rímskokatolíckeho vierovyzna-

nia, gréckokatolíckeho viero-

vyznania, pravoslávni i evanjeli-

ci. Na území mesta sa nachádza 

až šesť kostolov – tri rímskoka-

tolícke, dva gréckokatolícke a je-

den pravoslávny. Evanjelici kos-

tol nemajú, ale na svojich boho-

službách sa schádzajú v náhrad-

ných priestoroch.

V mestskej časti Podsadek sa 

nachádza rímskokatolícky filiál-

ny kostol zasvätený svätému Jo-

zefovi. O jeho histórii veľa nevie-

me. Postavili ho v roku 1943, ale 

až v roku 1991 pribudla k nemu 

zvonica.

Ľubomír Kaľavský

Kostol sv. Jozefa 
v Starej Ľubovni

foto: ĽuboMír KaĽavsKý
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Vo štvrtok 17. júna 2021 prijali naši dvaja seminaristi, absolventi 5. ročníka teológie, prvý stupeň sviatos-

ti kňazstva, keď ich emeritný otec biskup Mons. Andrej Imrich vysvätil za diakonov. Vysviacka sa konala v 

Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Diakonát prijali: Jakub Konkoľ a Mgr. Pavol Križian. 

Diakonská vysviacka

foto: LadisLav vaLenčíK a ĽuboMír Krett
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foto: LadisLav vaLenčíK a ĽuboMír Krett
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V sobotu 19. júna 2021 piati naši diakoni, absolventi štúdia katolíckej teológie, prijali sviatosť kňazstva, 

keď ich diecézny administrátor otec biskup Mons. Ján Kuboš vysvätil za kňazov. Vysviacka sa konala v Ka-

tedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Sviatosť kňazstva prijali: Lukáš Briš, Ing. Marek Gavalier, Jozef 

Kudlačák, Stanislav Lopatovský, Ján Zavacký.

Kňazská vysviacka

foto: LadisLav vaLenčíK a ĽuboMír Krett
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foto: LadisLav vaLenčíK a ĽuboMír Krett



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.


