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Editoriál
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Milí čitatelia, po dlhšom čase vám posielame ďalšie číslo nášho 

časopisu s názvom Kapitula. Od posledného čísla prešlo niekoľko 

mesiacov, preto aj správy z diecéznej kúrie a ďalších diecéznych in-

štitúcií sú bohatšie.

V tomto čísle sa venujeme viacerým témam, medzi ktorými do-

minuje téma hmotných dobier Cirkvi. Je to z dvoch dôvodov: seku-

lárne médiá cez letné prázdniny vytiahli túto tému na preklenutie 

letnej suchoty pre perá novinárov. Objavili sa niektoré články poža-

dujúce odluku cirkvi od štátu, médiá priniesli akési štatistiky v ná-

zoroch občanov na tieto témy a pod. Druhým dôvodom je končiaca 

sa séria našich článkov o synodálnych dokumentoch. V tomto čísle 

je to záverečná, desiata téma práve s týmto nadpisom. Tému hmot-

ných dobier Cirkvi prinášame v článku diecézneho otca biskupa, 

ktorý viedol svojho času prípravnú komisiu synody a na synode bol 

aj relátorom tejto témy. Taktiež ju prezentoval kňazom diecézy na 

rekolekciách. V celoslovenských súvislostiach dopĺňa túto tému člá-

nok výkonného sekretára KBS o financovaní Cirkvi a pridávame aj 

štatistiku o príspevkoch štátu jednotlivým cirkvám na ich činnosť.

V historickej časti prinášame dva pohľady do histórie: život bis-

kupa Brigida, ktorého význam spočíval hlavne v zriadení kňazské-

ho seminára v Spišskej Kapitule. Do redakcie sme dostali aj pekný 

spomienkový článok na Mons. Jána Magu, profesora v teologickom 

inštitúte a zakladateľa biblického diela. Z príležitosti nedožitých se-

demdesiatín mu venujeme spomienku.

Na Orave sa zrodila zaujímavá iniciatíva. Z farnosti Mútne aj 

z filiálky Beňadovo pricestovali koncom júna na púť do Spišskej 

Kapituly a na Mariánsku horu veriaci, ktorých boli stovky, celých 

sedem autobusov (!!!), aby tu navštívili hrob Božieho sluhu biskupa 

Jána Vojtaššáka v katedrále, a taktiež hrob zosnulého otca biskupa 

Františka Tondru. Pri tejto príležitosti chceli pozdraviť aj svojich 

kňazov a bohoslovcov z farnosti alebo tých, ktorí v ich farnosti 

účinkovali. Spomienku na túto udalosť z pera jedného z nich vám 

prinášame ako povzbudenie a inšpiráciu.

Aj v rubrike Galéria kostolov dnes prinášame príklad z Oravy. 

V októbri sa v Zuberci slávil farský odpust a táto farnosť v septem-

bri a októbri dvakrát prijala našich kňazov na formačných stretnu-

tiach. Fotografia kostola so stručným opisom jeho histórie nech je 

prejavom našej vďaky.

Mons. Anton Tyrol
generálny vikár Spiš
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Aktuality diecéznej
kúrie

Sympózium kánonického práva 
v Spišskej Kapitule

Tradícia právnických sympózií v Spišskej 

Kapitule je našej verejnosti veľmi dobre zná-

ma. Už viac ako 20 rokov sa tieto sympóziá 

uskutočňujú v srdci Spišskej diecézy – najskôr 

každoročne a novšie každé 2 roky. Na nich si 

najpoprednejší špecialisti svetového mena z ob-

lasti kánonického aj civilného práva vzájomne 

odovzdávajú svoje poznatky z rozličných otázok 

týkajúcich sa cirkevnoprávnej vedy a súdnej pra-

xe Katolíckej cirkvi. Medzi poprednými osob-

nosťami tohoročného XVI. sympózia (25. - 28. 8. 

2014) boli: Mons. Stanislav Zvolenský, predseda 

KBS; Mons. Cyril Vasiľ, arcibiskup a sekretár 

Kongregácie pre východné cirkvi; Mons. Grze-

gorz Erlebach, sudca Rímskej roty; Konštanc 

Adam, OP, rektor Univerzity sv. Tomáša Akvin-

ského v Ríme; Mons. Ján Duda, predseda SSKP 

a súdny vikár; Mons. Tibor Hajdu, podpredseda 

SSKP a ďalší. Medzi témami dominovali otázky 

manželskej nulity a problematika kánonického 

práva východných katolíckych cirkví.

Medzinárodný kongres Renovabis 
vo Freisingu

V dňoch 3. - 5. septembra 2014 sa v nemec-

kom Freisingu konal 18. medzinárodný kongres 

združenia Renovabis, na ktorom sa zúčastnilo 

okolo 350 účastníkov z krajín strednej a východ-

nej Európy. Združenie Renovabis je známe ako 

nadácia nemeckých katolíkov, ktorí výdatne 

podporujú rozličné projekty zamerané na obno-

vu náboženského života, na formáciu a vzdeláva-

nie v postsocialistických krajinách a najnovšie aj 

v ázijských krajinách. Združenie Renovabis or-

ganizuje každoročne aj vzdelávacie kongresy, na 

ktorých sa rokuje o aktuálnych otázkach cirkev-

ného života. Témou tohtoročného 18. kongresu 

bolo: Cirkev – médiá – verejná mienka. Na kongre-

se sa zo Spišskej diecézy zúčastnili: generálny 

vikár Mons. Anton Tyrol, generálny riaditeľ Rá-

dia Lumen doc. Juraj Spuchľák s náboženským re-

daktorom Jánom Krupom a spolupracovník KBS 

pre mediálnu prácu Dr. Jozef Žuffa.

Stretnutia s náboženskými 
zoskupeniami diecézy

V dňoch 20. septembra a 4. októbra 2014 sa die-

cézny otec biskup Mons. Štefan Sečka stretol v Ru-

žomberku a Poprade so zástupcami náboženských 

združení, hnutí, spoločenstiev a skupín, ktoré 

vyvíjajú svoju činnosť na území Spišskej diecézy. 

V predchádzajúcich mesiacoch sa na biskupskom 

úrade zaregistrovalo okolo 200 takýchto zoskupe-

ní, v ktorých pracuje viac ako 11 tisíc ľudí. Spol-

ková činnosť v našej diecéze je teda veľmi bohatá 

a rozmanitá. Na základe prednesených referátov 

sa v najbližších mesiacoch bude pripravovať doku-

ment umožňujúci úzku spoluprácu týchto zosku-

pení s farnosťami.

Návšteva zo Spoločnosti 
sv. Krištofa v Aachene

Dňa 12. septembra 2014 navštívila Spišskú Ka-

pitulu skupina 27 členov tzv. Christoforusfreunde-

Kreis z Aachenu. Je to skupina veriacich Nemecka, 

ktorá sa snaží podporovať aktivity veľkých nadácií 

nemeckých katolíkov Renovabis a Kirche in Not. 

Návšteva sa uskutočnila v rámci rozvíjania dob-

rých vzťahov, ktoré sa začali pred 20-timi rokmi za 

čias predchádzajúceho diecézneho biskupa Mons. 
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Františka Tondru a generálneho vikára Mons. 

Jána Zentka. Skupinu pod vedením p. Wernera 

Elsela sprevádzal doc. Ivan Chalupecký a prijal 

na audiencii aj spišský diecézny biskup Mons. 

Štefan Sečka. (Mons. Anton Tyrol, generálny vikár)

Spišská Kapitula: konferencia 
o pastorácii Rómov

Kňazský seminár v Spišskej Kapitule sa na 

prelome augusta a septembra stal miestom troj-

dňovej konferencie Služba Cirkvi v rómskych 

komunitách organizovanej Radou pre Rómov 

a menšiny pri KBS. Každý z vyše 125 účastní-

kov konferencie, či už kňazi, katechéti, učitelia, 

alebo pracovníci na rôznych misiách venujúci sa 

Rómom, dostali možnosť zdieľať sa s ťažkosťami, 

ktoré práca s Rómami môže prinášať. Na konfe-

rencii prišlo aj niekoľko Rómov, ktorí v mnohých 

dielach výrazne pomáhajú a niekde aj riadia mi-

siu. Povzbudením pre účastníkov podujatia bola 

aj účasť košického arcibiskupa Mons. Bernarda 

Bobera a spišského diecézneho biskupa Mons. 

Štefana Sečku, ktorí vo svojich príhovoroch vy-

jadrili potrebu duchovného sprevádzania a trpez-

livej prítomnosti Cirkvi v rómskych komunitách. 

(Mgr. Róbert Neupauer, správca Komunitného centra 

Krížová Ves)

aktuality z diecéznej charity

Nová adresa sekretariátu SpKCH
Spišská katolícka charita v lete tohto roku 

presťahovala sekretariát SpKCH v Spišskej No-

vej Vsi z Jesenského 5 na Hanulovu 2, a teda 

vedenie charity môžete od 1.9.2014 nájsť na tej-

to adrese. Naopak na Jesenského 5 dnes nájdete 

špecializované sociálne poradenstvo a na Tolsté-

ho 11 agentúru domácej ošetrovateľskej starostli-

vosti a taktiež sestričku, ktorá zabezpečuje opat-

rovateľskú starostlivosť.

Spišská charita navštívila 
Ukrajinu

V júni sme sa zúčastnili púte na Ukrajine a 

zároveň sme navštívili charitu v Kolomyji. Na 

rozdiel od nás na Slovensku, kde plačeme, že v 

porovnaní so západom štát dáva oveľa menej, štát 

na Ukrajine nedáva nič. Ľudia na charite pracu-

jú za 50 € mesačne a ešte aj tie si musí charita zaro-

biť na vedľajšom hospodárstve. Pracovníci spišskej 

charity urobili zbierku a vyzbierali 1 000 €. V tom 

čase tam bolo cca 150 utečencov z Krymu, dnes 

ich je vyše 1500. Prosia o pomoc finančnú, ale aj 

materiálnu, aby ich dokázali vystravovať. Vyzbie-

rali sme suché potraviny a pribalili veľký sporák z 

Domu Charitas sv. Jána Bosca v Spišskej Kapitu-

le. Žiaľ, ukrajinskí colníci túto pomoc nevpustili 

na územie Ukrajiny, a tak hľadáme iné možnosti 

ako to tam dopraviť. Zároveň v mesiaci októb-

ri chceme urobiť na charite finančnú zbierku na 

účet SK28 0200 0000 0000 2963 4592, variabilný 

symbol 20003, ktorou by sme zmiernili núdzu ute-

čencov v zmysle evanjeliového: „bol som hladný a 

dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, 

bol som pocestný a prichýlili ste ma...“ Všetkým 

darcom Pán Boh zaplať!

Rastie opatrovateľská 
starostlivosť

Spišská katolícka charita v poslednom období 

rozbehla opatrovateľskú starostlivosť a do konca 

septembra pribudlo v našej diecéze 200 opatrova-

teliek. Sú zamestnané cez projekt podporený Im-

plementačnou agentúrou pre zamestnanosť a soci-

álnu inklúziu. Zároveň sa zapojila do projektu na 

komunitné centrá a rozširovaní sociálnych služieb 

pomocou informačných technológii. V tomto roku 

charita aktívne pripravuje preregistrovanie časti 

Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi z 

domova sociálnych služieb na detský domov, na-

koľko v zmysle novely zákona 448/2008 od 1.1.2015 

deti do 18 rokov a ani seniori nemôžu byť prijatí 

na celoročný pobyt do domova sociálnych služieb.

Úzka spolupráca spišskej 
a švajčiarskej charity

Spišská katolícka charita začala úzku spolu-

prácu so Švajčiarskou charitou a v priebehu tohto 

roku sme štyrikrát navštívili Luzern. Jedným z 

výsledkov spolupráce je, že zamestnanci Spišskej 

katolíckej charity si môžu privyrobiť na charite vo 

Švajčiarsku ako opatrovatelia. V Lohnbergu sme 

dostali postele a ďalší materiál pre zariadenie pre 

seniorov v Dome Panny Márie Lurdskej v Spiš-

skom Štiavniku. To je zároveň jediným naším za-

riadením, kde sú pre seniorov pobytové miesta.
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Charita v Liptovskom Mikuláši 
rozširuje kapacity

Dňa 15. 9. 2014 Spišská katolícka charita pu-

tovala k Panne Márii na Staré Hory. Dňa 15. 9. 

2014 v Liptovskom Mikuláši miestny pán dekan 

posvätil sochu Sedembolestnej Panny Márie. 

Spišská katolícka charita tu plánuje od 1. 1. 2015 

otvoriť útulok pre ženy bez domova a denný sta-

cionár pre seniorov z regiónu Liptovský Miku-

láš. Momentálne finišuje stavebná časť, prebehla 

kolaudácia a chystá sa zariaďovanie budovy, aby 

bolo k 1. 1. 2015 všetko pripravené. (Dr. Pavol 

Vilček, diecézny riaditeľ)

aktuality z diecézneho 
školského úradu

Pribudne cirkevná škola?
Veriaci rodičia v obci Rabčice prejavili záu-

jem o zriadenie cirkevnej základnej školy s ma-

terskou školou formou transformácie štátnej 

školy, ktorú zriaďuje Obec Rabčice. Na základe 

toho obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom 

zasadnutí dňa 29. 8. 2014 schválilo uznesenie č. 

5/2014, v ktorom v zmysle zákona č. 369/1990 Z. 

z. o obecnom zriadení §11, ods. 4 písmeno f/ a § 

11 ods. 4 vyhlásilo referendum k otázke transfor-

mácie štátnej základnej školy na cirkevnú ZŠ s 

MŠ v Rabčiciach. Referendum sa bude konať 29. 

novembra 2014. Obyvatelia obce tak budú mať 

možnosť demokratickým spôsobom rozhodnúť 

o tom či v obci bude štátna alebo cirkevná škola.

Počty žiakov na cirkevných 
školách Spišskej diecézy

V súlade s príslušnými ustanoveniami záko-

na č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení sa 

k 15. septembru uskutočnil zber údajov o poč-

toch žiakov v základných a stredných školách, na 

základe ktorého budú tieto školy financované zo 

štátneho rozpočtu v roku 2015. V školskom roku 

2014/2015 študuje na cirkevných základných 

a stredných školách v Spišskej diecéze, ktorých 

zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Bis-

kupstvo Spišské Podhradie celkom 5543 žiakov. 

Je to o 164 žiakov menej, ako v školskom roku 

2013/2014. (Dr. Ján Dravecký, riaditeľ DŠÚ)

aktuality z diecézneho 
katechetického úradu

Propozície recitačnej súťaže
V prebiehajúcom Roku kultúry Janka Silana 

vám katechetický úrad Spišskej diecézy ponúka 

možnosť zapojiť sa do diecéznej recitačnej súťaže, 

ktorá je venovaná kňazovi a básnikovi pri príleži-

tosti 100 rokov jeho narodenia a 30 rokov od jeho 

smrti. Propozície sú dostupné na adrese: www.

dkuspis.sk. Link: http://www.dkuspis.sk/content/

files/propozicie_Janko_Silan.pdf

Video a foto z Veni Sancte 
a katechetického dňa 
v Ružomberku

Učitelia náboženskej výchovy Spišskej diecézy 

dňa 28. augusta 2014 prosili o dary Ducha Svätého 

slávnostným Veni Sancte a spoločným slávením 

sv. omše, ktorú celebroval otec biskup Andrej. Ce-

lodiecézne podujatie, ktoré pripravil Diecézny ka-

techetický úrad, pokračovalo prednáškou ThLic. 

Antona Ziolkovského, PhD. na tému: Predpokla-

dy novej evanjelizácie - rámcová analýza súčasné-

ho kultúrneho kontextu. V druhej časti dostali 

prítomní učitelia a katechéti podrobné informá-

cie o pripravovaných podujatiach v novom škol-

skom roku 2014/15. Videoprednášky a fotografie 

sú k dispozícii na adrese: www.dkuspis.sk Link: 

http://dkuspis.sk/index.php?page=1&cat=2&art= 

20140905104639

Katechézy a katechetické námety 
v Roku Sedembolestnej

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecé-

zy ponúka pre kňazov, katechétov a animátorov 

vo farnostiach katechézy, katechetické námety a 

video-prednášky na Rok Sedembolestnej Panny 

Márie. Katechézy sú dostupné na adrese: www.

dkuspis.sk. Link: http://dkuspis.sk/index.php?pa-

ge=8&cat=1 (Marián Majzel, DKÚ Spišská Nová 

Ves)
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V našom postupnom oboznamovaní sa so sy-

nodálnymi dokumentmi sa dostávame k závereč-

nej téme, ktorá hovorí o správe hmotných dobier 

Cirkvi. Je to kapitola, ktorá usmerňuje našu pozor-

nosť na nevyhnutné prostriedky umožňujúce Boží 

kult, evanjelizáciu a diela charity a napokon usmer-

ňuje pozornosť aj na materiálne zabezpečenie slu-

žobníkov Cirkvi. Téma je usporiadaná zvyčajným 

spôsobom a podáva doktrínu, taktiež referencie 

o stave diecézy v tejto otázke a napokon prináša le-

gislatívu.

Doktrína o hmotných 
dobrách Cirkvi

Prvá kapitola tejto synodálnej témy je dôleži-

tá z toho dôvodu, že prináša niektoré významné 

poznatky z dejín a súčasné princípy správy hmot-

ných vecí. Tieto poznatky a princípy si treba osvojiť, 

aby sme nadobudli dobrú východiskovú schopnosť 

orientácie v danej problematike. Je to o to dôležitej-

šie, že najmä starší kňazi sa s touto problematikou 

v seminári na prednáškach z cirkevného práva ne-

zaoberali.

Doktrinálna kapitola spomína v úvode túto sprá-

vu v Cirkvi ako požiadavku spravodlivosti (2DS 

10,2). V tom istom bode dopĺňa, že voči hmotným 

veciam má ich správca prejavovať postoj slobody 

a pripomína tiež povinnosť zachovávať príslušné 

právne normy Slovenskej republiky.

Prvá kapitola tejto témy hovorí o rôznych for-

mách a princípoch SHD vo svete, ďalej hovorí o his-

tórii SHD v Spišskej diecéze a načrtáva aj určitú 

perspektívu SHD v budúcnosti.

V prvej Cirkvi bola SHD v plnej kompetencii 

biskupa, ktorý hmotné dobrá delil na 4 časti: me-

dzi kňazov, medzi chudobných, na správu budov 

a na vedenie svojho úradu. V stredoveku a v neskor-

ších storočiach sa vo svete vyvinuli rozličné modely 

SHD postavené väčšinou buď na obhospodarovaní 

pôdy a lesov alebo na ich prenájme, prípadne na pat-

ronátnom práve alebo finančných príspevkoch štá-

tu, príp. veriacich.

V Spišskej diecéze sa SHD uskutočňovala for-

mou patronátneho práva (svetská autorita dotovala 

cirkevný život a mala isté privilégiá) alebo sa rea-

lizovala formou priameho hospodárenia na poliach 

a lesoch. Takto bol zabezpečený život diecézy ako aj 

jednotlivých farností. Taktiež bol vytvorený dobre 

fungujúci systém základín či fundácií.

Socialistický režim však všetky tieto systémy 

zničil a zaviedol štátnu dotáciu, ktorá však bola, 

resp. je len čiastočná. Ostatné výdavky dopĺňali ve-

riaci rôznym spôsobom, ktorý dodnes nie je zjedno-

tený. Štátny príspevok je relatívne stále nižší, nie je 

perspektíva nápravy, reštitúcie sa uskutočnili v ne-

dostatočnej miere.

Preto je v diecéze potrebná maximálna spolu-

práca a porozumenie, aby sme mohli aspoň položiť 

základy životaschopného systému správy hmotných 

dobier v diecéze, aj v jednotlivých farnostiach, kto-

ré sú rôzne. Pritom je potrebné vziať do úvahy tak 

históriu, ako aj súčasnú mentalitu a napokon aj nové 

úlohy Cirkvi, ktoré pribudli k štyrom základným 

pilierom (kňazi, chudobní, budovy, biskupský úrad) 

SHD: sú to misie a vzdelávanie.

Opis stavu SHD v diecéze
Základné kategórie v otázke SHD ako: schop-

nosť rozlišovania v milodaroch „na kostol“ a „pre 

kňaza“, výrazy „chudobná a bohatá Cirkev“, „duch 

evanjeliovej chudoby“ sú len relatívne známe. Nie-

kedy prevládajú ideologické pohľady prevzaté z mé-

dií. Slabšie sú však aj možnosti veriacich detailne sa 

oboznámiť s SHD.

Biskupstvo hospodári s hnuteľným majetkom 

formou svojich účtov, pričom sa riadi tak cirkevnou, 

ako aj štátnou legislatívou. Nehnuteľný majetok (lesy 

a pozemky) spravuje spoločnosť Propopulo s.r.o. Po-

prad. Správa o hospodárení sa predkladá v ročných 

a kvartálnych obdobiach.

Spr áva 
hmotných dobier

(2DS 10)
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Farnosti (nie však filiálky) hospodária samostat-

ne prostredníctvom hospodárskych rád farností. Sú 

zverejnené štatúty HRF.

Omšové štipendiá sa prijímajú maximálne na pol 

roka. Zbierky sú: každoročné (prichádza oznam), 

mimoriadne (vyhlasuje ich farár, po vypočutí HRF 

a schválení zo strany ordinára), ofery (podľa zvyku; 

delenie na časti postupne zaniklo; veriacim nie je 

jasný účel a použitie výnosov z nich).

V diecéze je známe, že na každý predaj pozem-

kov je potrebný súhlas diecézneho biskupa. Staré 

fundácie a odkazy neboli doriešené, nové nevznikli. 

Odmeňovanie pracovníkov v kostoloch je individu-

álne podľa možností farnosti. Platí zásada, že iba to 

združenie, hnutie... môže vlastniť majetok, ktoré má 

výslovne udelenú právnu subjektivitu.

HRF sú povinné, potrebné je zvýšiť ich zodpo-

vednosť a zlepšiť spoluprácu medzi farárom a HRF. 

Veriaci očakávajú podrobnejšie informácie o SHD, 

súhrnné čísla v posledný deň v roku nestačia.

Súhrn nariadení a odporúčaní
V bodoch 39-40 sa nachádzajú všeobecné na-

riadenia a právne normy o SHD. V nich ide najmä 

o formulácie základných princípov správy hmotných 

dobier. Na prvom mieste sú uvádzané kompetencie 

ordinára, hospodárskych rád, príkaz rešpektovať 

úmysel darcov, finančné limity pre povinnú kon-

zultáciu farára s HRF (nad 2 tisíc eur) a podmienky 

pre organizovanie zbierok. Výslovne sa tiež spomína 

právo každej právnickej osoby v diecéze disponovať 

majetkom a používať ho na kult, zabezpečenie klé-

ru a iných služobníkov, apoštolát a dobročinnosť. 

Posledný deň v roku sa má sláviť sv. omša za dob-

rodincov. Pozoruhodné sú odporúčania zaradiť do 

osnov kánonického práva alebo do formácie kňazov 

aj prednášky z majetkového práva, manažmentu 

a ekonomiky.

Hospodárske rady farností (2DS 10, 42) majú 

existovať a byť činné v každej farnosti, všetkým čle-

nom majú byť jasné kompetencie a filiálky majú mať 

v nich patričné zastúpenie. V hospodárení môžu mať 

filiálky relatívnu samostatnosť, a to formou podúčtu 

v rámci farského účtu.

Naďalej platí vážna povinnosť farárov mať pre-

hľadnú dokumentáciu povinností zo starých zákla-

dín (2DS 10, 41). Na založenie každej novej základiny 

je nevyhnutný súhlas ordinára. Nadácie zriaďované 

na základe civilného práva, ak chcú sledovať nábo-

ženské ciele, musia predložiť štatút ordinárovi.

Za farské budovy a pozemky (2DS 10, 43) je zod-

povedný farár ako štatutárny zástupca farnosti. Na 

Foto: Ľubomír KaĽavsKý
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každý majetkový pohyb však musí mať písomný sú-

hlas ordinára a zároveň to musí prerokovať s HRF. 

V žiadosti o vrchnostenský súhlas musí uviesť sta-

novisko HRF, rozpočet, finančné zdroje a pod. 

Pre stavbu kostola musí mať súhlas HRF. Farský 

administrátor môže pristúpiť k majetkovým pohy-

bom až po roku od nástupu do úradu. Ustanovenia 

nariaďujú maximálnu transparentnosť, evidenciu 

a opatrnosť pri prijímaní darov pre farnosť. Taktiež 

sa odporúča náležitá dokumentácia budov, oltárov, 

sakrálnych predmetov...

Vlastníctvo lesov (2DS 10, 44) si vyžaduje aktív-

ny záujem farára o správu farských lesov. Najlepšie 

je, keď lesy spravuje profesionálny hospodár. Povin-

nosťou farára je mať všetko zdokumentované, nájom 

lesov sa odporúča robiť na čas nie dlhší ako 10 rokov.

Dôležitou oblasťou správy hmotných dobier je ob-

lasť kultúrnych pamiatok, archívy a knižnice, najmä 

historické (2DS 10, 45). Každý farár musí mať presne 

zdokumentované všetky kultúrne pamiatky, vyhoto-

vené ich zoznamy ako aj fotografie. Každý prípadný 

predaj, reštaurovanie, darovanie, požičiavanie a iné 

musí byť najskôr písomne dovolené zo strany ordi-

nára ako aj príslušného pamiatkového úradu. Farské 

archívy musia byť vedené podľa archívneho poriad-

ku (t. č. je v príprave na BÚ). Archívne dokumenty 

sú nescudziteľné, nesmú sa ani predávať, ani darovať. 

V pláne je zriadenie komisie pre kultúrne pamiatky 

a založenie diecézneho múzea.

Každodennou formou správy hmotných dobier 

je správa farských financií (2DS 10, 46). Poklad-

ničná hotovosť nesmie prekročiť 500 eur, zvonček 

a zbierky majú počítať vždy aspoň dvaja členovia 

HRF. Každý finančný pohyb v pokladnici má byť 

uvedený v pokladničnom denníku. Z farských fi-

nancií možno hradiť aj služobné cesty motorovými 

vozidlami, výdavky spojené s rozličnými pastorač-

nými podujatiami, údržbou objektov, odmeny-mi-

lodary pracovníkom kostolov a iné. Odporúča sa 

úplná transparentnosť, otvorená diskusia o SHD, 

a to aj ako téma katechéz. Taktiež sa odporúča usta-

noviť tzv. patronátne skupiny, ktoré sa budú starať 

o kaplnky, kríže a iné objekty na území jednotlivých 

farností.

Finančné prostriedky na živobytie kňazov (2DS 

10,47) je komplikovaná téma, pretože má viacero 

stránok. Na jednej strane je to príspevok štátu, na 

druhej zas omšové štipendium, prípadne milodary. 

Vo všetkom musí mať kňaz poriadok a prehľad. Far-

nosť má zas povinnosť postarať sa o dôstojné živoby-

tie kňaza a spravodlivú odmenu za jeho službu. Bý-

vanie kňaza má mať povahu skromnosti. Odporúča 

sa zaviesť všade vianočnú, veľkonočnú, svätodušnú, 

odpustovú, sobášnu a pohrebnú oferu pri odchode 

ľudí z kostola. Pri požehnaní domov patrí milodar 

tomu, kto ho dostal. Platí tiež, že chudobní majú 

právo na vyslúženie sviatostí a iných služieb kňaza 

aj vtedy, ak nemajú dostatok prostriedkov na milo-

dar pre kňaza.

Tieto synodálne dokumenty pamätajú aj na vzá-

jomnú solidaritu kňazov. Jej foriem je viacero: zria-

dený bol fond solidarity farností. Spočíva v odvode 

piatich percent z výsledných príjmov za každý rok 

do tohto fondu a dekani-moderátori tieto financie 

rozdelia pre tie farnosti, ktoré do 31. januára žiada-

jú pomoc. Diecézny biskup však môže výšku alebo 

základ odvodov kedykoľvek upraviť. Inou formou 

solidarity je fond Unitas, ktorý má podporiť každý 

kňaz. Dôležitá je aj vzájomná individuálna pomoc, 

návšteva a podpora starších kňazov a iné.

+ Mons. Štefan SEČKA
spišský diecézny biskup

Foto: Ľubomír KaĽavsKý
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Na Slovensku sa v pravidelných intervaloch ob-

javuje v médiách i v diskusiách medzi ľuďmi téma 

odluky cirkvi od štátu. Keďže vyvoláva veľa emócií, 

vždy sa nájdu politici, ktorí sa usilujú využívať ju na 

získanie lacnej popularity. Odhliadnuc od mediál-

neho humbuku je však nutné priznať, že ani mnohí 

veriaci tejto téme nerozumejú. Odluka, asignácia, 

cirkevná daň. Lebo tieto lákavé slová bez poznania 

ich obsahu často končia v povrchnosti.

Najskôr si ozrejmime základnú tézu. Odluka 

cirkvi od štátu nie je možná. Po prvé preto, že ob-

čan Ján Novák nedokáže v sebe oddeliť Jána Nováka 

ako občana Slovenskej republiky a Jána Nováka ako 

katolíka. Život Jána Nováka v jeho súkromí, práci, 

spoločenskom živote i vo voľbách vždy bude ovplyv-

ňovať jeho viera. A to je správne. Druhým dôvodom 

je skutočnosť, že rámcová zmluva medzi Svätou 

stolicou a Slovenskou republikou hovorí o uzavretí 

čiastkovej zmluvy o financovaní cirkvi. Inými slo-

vami, tento medzinárodný záväzok Slovenska pred-

pokladá, že náš štát sa bude v budúcnosti podieľať 

na financovaní cirkvi. Akým spôsobom, to má byť 

predmetom novej čiastkovej zmluvy, ktorá doteraz 

nebola uzavretá.

Keď však pod termínom odluka máme na mysli 

to, že každý spravuje svoje záležitosti sám, dožado-

vať sa odluky cirkvi od štátu je fakticky vybíjaním 

otvorených dverí. V skutočnosti Katolícka cirkev 

nijakým spôsobom nezasahuje do chodu štátu a štát 

nijakým spôsobom nezasahuje do chodu cirkvi. Je 

niekoľko oblastí, kde sa štát podieľa na financovaní 

aktivít Katolíckej cirkvi. Cirkevné školstvo, sociálne 

služby a charita. Ale jedným dychom treba dodať, 

že toto financovanie je dôsledkom jasnej legislatívy, 

ktorá sa týka všetkých zriaďovateľov týchto ustano-

vizní. V ideálnom prípade by štát nemal rozlišovať 

či školu zriadila obec, cirkev alebo iná fyzická či 

právnická osoba, lebo všetci traja poskytujú verejno-

prospešnú službu na základe podmienok, ktoré určil 

štát. Finančný príspevok na tieto zariadenia však 

nevyvoláva také emócie ako príspevok štátu na platy 

duchovných a ústredia cirkví.

Mnohí ľudia si totiž myslia, že cirkev je bohatá 

inštitúcia, ktorá sa o bežných ľudí nezaujíma a jej 

predstavení, biskupi a kňazi, žijú v prepychu. Áno, 

Katolícka cirkev vlastní na Slovensku majetok ne-

vyčísliteľnej hodnoty. Sú to predovšetkým stáročné 

sakrálne stavby. Slovensko je posiate nádhernými 

gotickými a barokovými kostolmi. Tento maje-

tok je väčšinou zapísaný medzi kultúrne pamiatky 

a nakoľko ide o budovy, ktoré sa aktívne využívajú 

na slávenie bohoslužieb, cirkev ich nikdy nepredá. 

Práve naopak, o každý kostol sa stará. Na mnohých 

miestach sa každoročne uskutočňujú mimoriadne 

zbierky na záchranu starobylých chrámov a ich in-

teriérov. V niektorých prípadoch na takúto opravu 

prispieva štát a miestna samospráva.

Za jediný vstup štátu do života farnosti mož-

no považovať príspevok na plat duchovného, ktorý 

sa vypláca prostredníctvom biskupského úradu na 

základe tabuľky schválenej v nariadení vlády. Sú to 

veriaci, ktorí svojimi zbierkami udržujú chod kosto-

la a fary, prípadne iných nehnuteľností. Ak farnosť 

disponuje majetkom, ktorý sa dá hospodársky vyu-

žívať, má tak príjem, ktorý jej pomáha prežiť. Preto 

môžeme s pokojným svedomím vyhlásiť, že Katolíc-

ka cirkev si už aj dnes väčšinu svojich aktivít finan-

cuje sama bez pomoci štátu.

Systém príspevku na tzv. hmotné požitky du-

chovných a príspevky na ústredia cirkvi (biskupské 

úrady, KBS) je dôsledkom zákona o hospodárskom 

zabezpečení cirkví z roku 1949. Vyplácanie týchto 

príspevkov možno chápať dvojakým spôsobom. Po-

najprv ako kompenzáciu za majetok, ktorý bol po 

roku 1948 zhabaný a nevrátený (cca 30-40 percent 

nehnuteľného majetku, fundácie a vklady v ban-

kách) alebo ako prejav ocenenia verejnoprospešných 

služieb, ktoré cirkev vykonáva. Výška tohto príspev-

ku dnes stále častejšie nezabezpečuje dôstojný život 

kňaza a stále viac sa na starostlivosti o živobytie 

kňaza podieľa farnosť, v ktorej kňaz pôsobí.

V tejto chvíli je isté, že je úlohou Katolíckej cirkvi 

na Slovensku, aby v primeranom čase, aj po dohode 

s ostatnými cirkvami a náboženskými spoločnosťa-

Niekoľko slov 
o financovaní cirkvi
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mi a po komunikácii so štátom, prehodnotila model 

financovania tak, aby sa prejavil v čiastkovej zmluve 

o financovaní cirkvi. Slovenská republika v základ-

nej zmluve uznáva prínos Katolíckej cirkvi pre ži-

vot spoločnosti. Toto je dobré východisko, o ktoré sa 

v diskusii môžeme oprieť. Rovnako je rozumné, a je 

to aj v záujme cirkví, viesť debatu o financovaní ta-

kým spôsobom, aby sa raz a navždy uzavrela otázka 

reštitúcii cirkevného majetku. Rozsah nevráteného 

majetku bude pri hľadaní vhodného riešenia silným 

mantinelom.

Nová zmluva môže buď zakonzervovať súčas-

ný stav financovania cirkvi alebo uprednostniť iné 

riešenie. Nateraz sa zdá, že asignačný model podľa 

talianskeho vzoru a cirkevná daň, ako ju vidíme 

v Nemecku, nie sú pre Slovensko dobrým riešením. 

Asignácia totiž neumožňuje prispieť tým skupinám, 

ktorým sa cirkev najviac venuje (deti, mládež, dô-

chodcovia), cirkevná daň je zase spoločensky neprie-

chodná (keďže ide o daň navyše). Zostávajú tak tri 

možnosti: súčasný stav, prideľovanie prostriedkov 

podľa počtu veriacich na základe sčítania ľudu ale-

bo rozdelenie balíka v takej istej výške ako doteraz 

s tým, že biskupstvo samo určí, ako ich použije. Kto-

rá z možností sa ukáže ako najprijateľnejšia, ukáže 

až budúcnosť.

Anton ZiolKoVSKý
Výkonný sekretár KBS

CIRKEV ročný príspevok (€) počet členov príspevok na 1 člena na rok (€)

Rímskokatolícka cirkev 21 520 949 3 347 277 6,43

Gréckokatolícka cirkev 3 781 524 206 871 18,28

Evanjelická cirkev a. v. 3 692 812 316 250 11,68

Reformovaná kresťanská cirkev 1 989 637 98 797 20,14

Pravoslávna cirkev 1 705 270 49 133 34,71

Apoštolská cirkev 371 754 5 831 63,75

Zdroj: NOVÝ ČAS, 13. 10. 2014
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Barón a knieža Svätej rímskej ríše sa narodil 9. 

februára 1742 v Trieste (slov. prepis: Terst) na Istrii, 

(Taliansko). Pochádzal z talianskeho šľachtického 

rodu. Jeho otec bol španielskym rytierom. V roku 

1762 vstúpil do rehole augustiniánov v štajerskom 

Augustiner-Chorherrn im Stift Vorau, z ktorej však 

v roku 1772 zo zdravotných dôvodov vystúpil. Filo-

zofiu a teológiu študoval v Štajerskom Hradci (Graz). 

V roku 1764 získal titul bakalár teológie a doktor fi-

lozofie. Kňazskú vysviacku prijal 13. januára 1765 

z rúk biskupa v Seccau Josepha Philippa Franza 

von Spaur. Hneď po vysviacke sa stal jeho generál-

nym vikárom v Seckau. Neskôr pôsobil v Prahe pri 

arcibiskupovi A. P. Přihovskom (bol to brat jeho 

matky). Od roku 1772 bol žiakom Kongregácie ka-

nonikov v Lateráne. Potom pôsobil aj u ostrihom-

ského arcibiskupa kardinála Jozefa Bathányho. Na 

Spiš si ho priviedol k sebe prvý spišský biskup Karol 

de Salbeck. Dňa 6. novembra 1776 bol inštalovaný 

za spišského kanonika. V roku 1777 sa stal liptov-

ským archidiakonom. V rokoch 1780-1787 pôsobil 

ako farár v Levoči. 21. augusta 1787 ho cisár Jozef II. 

vymenoval za v poradí druhého spišského biskupa. 

Počas kanonického procesu však biskup v Ľubľane 

Karel Janez Herberstein vážne ochorel a 7. decem-

bra 1787 zomrel. Na jeho miesto cisár vymenoval 

už 5. decembra 1787 Brigida za nového biskupa do 

Ľubľany, čo pápež schválil. Na miesto spišského 

biskupa bol menovaný Ján Anton de Révay. Pápež 

Pius VI. 7. apríla 1788 vymenoval Michala Brigida 

za prvého arcibiskupa v slovinskej Ľubľane. Bis-

kupskú vysviacku prijal 27. apríla 1788. Pričinil sa 

o organizáciu a usporiadanie hraníc nového arcibis-

kupstva v Ľubľane. Tu sa dostal do konfliktu s ci-

sárom Františkom I. Na nátlak cisára musel napo-

kon z poverenia pápeža úrad arcibiskupa v Ľubľane 

Brigido de Brezovitz 
et M ahrenfels, 

Michal Jožef Andrej 
(1742 – 1816)

1807 - 1816  spišský biskup

zanechať, čo urobil dňa 18. decembra 1806. Michal 

Brigido sa utiahol opäť na Spiš. Po smrti spišského 

biskupa Jána Antona de Révaya 7. januára 1807 ho 

pápež Pius VII. už 23. marca 1807 určil na uprázd-

nený spišský biskupský stolec. Inštalovaný bol 18. 

mája 1807. Cisár František I. však udelil Michalovi 

Brigidovi schválenie až po polroku od jeho pápež-

ského menovania za spišského biskupa a síce 24. ok-

tóbra 1807.

Jeho najväčším prínosom pre Spišskú diecézu 

bolo zriadenie spišského seminára. Nadviazal tak na 

úsilie jeho predchodcu Jána Antona de Révay, ktorý 

Foto: Ľubomír KaĽavsKý
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na tento cieľ zriadil tzv. Révayovský fond. Spišský 

biskup Brigido pristúpil k stavbe spišského semi-

nára v roku 1810. Prezrádza to nápis pod tympano-

nom z južnej strany budovy: „Franciscus I Religioni 

et Scientiae 1810“. Na sviatok patróna diecézy 11. 

novembra 1815 Michal Brigido slávnostne otvoril 

spišský seminár. Po trojdňových duchovných cviče-

niach začalo vyučovanie 27 bohoslovcov, ktorí sem 

prišli z trnavského seminára. Prvým rektorom sa 

stal známy odborník v školstve, Daniel Udránsky. 

Bol rektorom seminára v rokoch 1815-1820 a 1842-

1846. Vicerektorom bol Jozef Marcinko. Na vyučo-

vanie v seminári povolal mnohých bývalých jezui-

tov, ktorí pôsobili v Spišskej diecéze od čias prvého 

spišského biskupa Karola Salbecka a ich rehoľa bola 

v roku 1773 násilne v celej Európe zrušená. Dogma-

tiku prednášal Dr. Alojz Loth, morálku, pastorálku, 

homiletiku a pedagogiku Anton Majdon, biblikum 

a biblické jazyky Jozef Klinovský z Ústia nad Ora-

vou, ktorý bol súčasne aj prvým špirituálom seminá-

ra. Oltár sv. Jána Nepomuckého v seminári postavil 

kanonik Juraj Palleš,  sochu sv. Jána Nepomuckého 

darovali spišskí kanonici.

Za jeho pôsobenia začala Spišská kapitula pou-

žívať vlastný kanonický náprsný kríž. Snažil sa oň 

už v roku 1802 biskup Ján Anton Révay. Cisárske 

schválenie na používanie kanonického odznaku 

dostali spišskí kanonici až 19. februára 1808 od ci-

sára Františka I.. Slávnostné odovzdanie spišských 

kanonických krížov uskutočnil až Michal Brigido 

v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule 6. júna 

1808. Za jeho pôsobenia mala spišská diecéza svoj-

ho prvého pomocného biskupa. Stal sa ním Štefan 

Čech, ktorý bol cisárom vymenovaný za spišského 

kanonika custosa a 26. septembra 1814 menovaný 

pápežom za titulárneho belehradského biskupa. Bis-

kupskú vysviacku prijal 15. mája 1815 v katedrále sv. 

Martina v Spišskej Kapitule z rúk hlavného sväti-

teľa arcibiskupa a spišského biskupa Michala Brigi-

da. V Štefanovi Čechovi našiel Brigido skutočného 

pomocníka nielen v administrácii biskupstva, ale aj 

zbieraní historických správ o Spišskom prepoštsve. 

Po smrti Brigida spravoval spišskú diecézu Štefan 

Čech až do menovania nového spišského biskupa, 

ktorým sa stal Ladislav Pyrker.

Brigido, ako biskup ovplyvnený rakúskym osvie-

tenstvom, prispel k dôkladnejšiemu poznaniu dejín 

Spišského prepoštstva, ktoré bolo právnym pred-

chodcom spišského biskupstva. Je autorom práce 

Catastrum defunctorum Capituli Scepusiensis recens 

(Kataster zomrelých Spišskej Kapituly, Levoča, 

1796), ktorá pojednáva o dejinách Spišského pre-

poštstva a biskupstva od 16. storočia. Sú to dáta o 

prepoštoch a kanonikoch od roku 1562. Rukopis bo-

hato ilustrovali maliari Ján Drengubjak a Beliagh. 

V tomto diele veľmi svedomito pokračoval spišský 

pomocný biskup Štefan Čech, neskorší košický bis-

kup.

Biskup Brigido venoval nemalú starostlivosť 

spravovaniu kostolných majetkov. Výsledkom tejto 

jeho starostlivosti bolo vydanie nariadenia zo dňa 

28. marca 1816, ktorým zaviedol do praxe jednotné 

pravidlá pri správe cirkevného majetku v Spišskej 

diecéze. Bol dôležitým mecénom slovenskej ná-

boženskej tlače. Podporoval aktivity slovenských 

učencov združených okolo moderného kodifikátora 

slovenčiny Antona Bernoláka, čím značne prispel 

k uvedomelému slovenskému národnému hnutiu 

a obrode na území Spišskej diecézy. V máji 1816 sa 

začali prejavovať prvé vážnejšie príznaky choroby. 

Svoje päťdesiate výročie kňazskej vysviacky chcel 

osláviť najprv vo svojom rodisku v Terste. Preto 

v lete 1816 odcestoval cez Spišský Štiavnik do svojho 

rodiska a krátko nato na následky zlyhania srdca 23. 

júla 1816 zomrel. Pochovaný je v Terste.

Ľuboslav HroMJáK

Dielo: Catastrum defunctorum Capituli Scepu-

siensis recens, Leutschoviae 1796.

Bibliografia: J. Hradszky, Initia progressus 

ac presens status Capituli ad sanctum Martinum 

e. C. de Monte Scepusio, Szepesváralja 1901, s. 

512-513; Schematismus Scepusiensis 1901, s. 2; P. 

Zubko, Spišskí biskupi, Košice 2008, s. 24-25; I. 

Chalupecký, s.v. Brigido, Michal Leopold in Le-

xikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, 

Bratislava 2000, s. 147-148; Slovenský biografický 

slovník, vol. I, Martin 1986, s. 323; Encyklopédia 

Slovenska, Bratislava 1979-1982, vol. I, s. 265; R. 

Ritzler – P. Sefrin, Hierarchia catholica medii et 

recentioris aevi, vol. VI, Patavii 1958, s. 369.
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Spomienky na výnimočného kňaza Janka Magu 

smerujú k mojim miništrantským začiatkom spoje-

ných s neskorším lektorovaním v kostole Všetkých 

svätých v Batizovciach.

„Príď večer ku mne na faru, mám niekoľko gra-

moplatní, napr. Requiem, klavírne koncerty, Ba-

chove prelúdiá, ale asi najviac ťa bude zaujímať film 

Miloša Formana Amadeus, určite príď, si pozvaný,“ 

usmievajúc sa silno mi stisol ruku a ja som mal po-

cit, že je tu niekto, komu na mne záleží, rozumie 

môjmu mladíckemu spôsobu života a nepretvaruje 

sa pri tom.

Tak nejako prebiehalo moje prvé stretnutie 

s ujom Janom (ako sme ho volali, keď sme si písali 

z vojenčiny listy). Mimoriadny zmysel pre umenie 

a estetiku mal Janko Maga daný od Pána a sprostred-

kovanie kultúry v jeho podaní bolo vždy okorenené 

humorom. Pamätám si, že raz som ako začínajúci 

pomocný organista v Batizovciach (popri Jožko-

vi Petruščákovi a ujovi Melicherovi) bol svedkom 

nasledovnej udalosti. Pán farár Maga ma poprosil, 

aby som si nacvičil na mariánsku májovú pobožnosť 

viac piesní, pripravil kompletný scenár (tak ako to 

on vedel) a ja som mal ešte chvíľu ostať v batizov-

skom kostole, že mu pomôžem. Pán farár prišiel so 

sochou Panny Márie, ktorú máme teraz v našom 

kostole vo Svite a postavil ju na oltárik vpravo. Po-

tom zapálil svetlá a začal sochu „štelovať“, pričom 

mi vysvetľoval ako má správne lúč svetla dopadať na 

sochu. Takto sa „hral“ dvadsať minút, aby správne 

nainštaloval sochu a potom spokojný odišiel. Na 

druhý deň sa konala pobožnosť a pán farár zdesene 

pozeral na sochu Panny Márie, pod ktorou sa vyní-

mala červená, ručne háčkovaná, dečka. Nejaká zbož-

ná duša sa potom priznala, že sa jej zdalo, že Panna 

Mária stála taká opustená... Samozrejme nasledoval 

liturgický výklad v podaní pána farára na najbližšej 

svätej omši.

Nemožno nespomenúť cyklostylové rozmnoženi-

ny modlitieb, tatrasongových spevníkov, prvé vyda-

Mons. Ján M aga, 
kňaz, priateľ 
a filantrop

nie Týždenníka, na ktorom s radosťou spolupracoval 

celý Tatrasong, vianočné a veľkonočné akadémie či 

halušky na Sivej Brade, keď sme boli gratulovať k na-

rodeninám vtedajšiemu ordinárovi Mons. Garajovi 

a odslúžil nám súkromnú sv. omšu. Spomínam si na 

dabingy, ktoré pán farár Maga spolu s kňazmi Mor-

delom a Jarabom nahrávali na magnetofón, aby sme 

mohli pozerať „zakázané“ náboženské videofilmy.

V pamäti mi ostávajú stretnutia na fare, kde som 

ako 16-ročný chalan bol predstavený prof. Hanuso-

vi, Gustávovi Valachovi či prof. Zvěřinovi ako „ná-

dejný adept“ na modernú pokoncilovú liturgiu. Raz 

mi pán profesor Hanus povedal: „Vieš, Ferko, Pán 

Boh má dobré uši a zaslúži si kvalitnú hudbu, i keď 

vie, že dokonalosť je len v nebi.“

Tu som objavoval nielen umenie a estetiku, ale 

tu sa kládli aj základy formovania mojej životnej fi-

lozofie - „v každom trpiacom človeku vidieť trpia-

ceho Krista a pomáhať mu“. Na fare v Batizovciach 

a prostredníctvom Tarzícia Kuffu som sa stretol aj 

s významnou osobnosťou hudobného života – Dr. 

Igorom Vajdom SJ, ktorý bol v hudobných kruhoch 

uznávaný ako prvý operný kritik, i keď bol neskôr 

vylúčený zo Zväzu slovenských skladateľov práve 
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preto, že praktizoval vieru a ktorý bol neskôr tajne 

vysvätený za kňaza-jezuitu. Pán farár Maga sa s ním 

pravidelne stretával, ale keďže Igor nemal štátny sú-

hlas, mohol pri návšteve Tatier iba hrať na organe. 

A ja som to so záujmom a s úctou sledoval. Bolo to 

vtedy čosi nové, neslýchané, že organ môže znieť aj 

inak. Dal tomuto nástroju farbu, výraz, melódii iné 

tempo a frázovanie. Celé piesne z JKS odrazu zneli 

inak, pútavo, farebne, zaujímavo.

Milan Rúfus a Janko Silan boli mená, ktoré pra-

videlne zaznievali na fare v Batizovciach. Návštevy 

oboch básnikov (ale aj iných), boli síce tajné, ale tí, 

ktorí sa chceli s nimi stretnúť, sa to dozvedeli a pri-

šli na rozhovory a diskusiu.

Áno, takto nás pán farár Maga učil rozlišovať 

umenie od gýča, učil nás úcte k Panne Márii (veď 

na Levočskej hore sme prebdeli nejednu noc). Učil 

nás milovať našich učiteľov, ktorí sa z nás v škole 

vysmievali a bránili nám navštevovať hodiny nábo-

ženstva. Učil nás vážiť si rodičov a kňazov, v spoje-

ní s učením pápeža Jána Pavla II. sa snažil „otvoriť 

okná“ i v malej, na prvý pohľad zatlačenej Katolíc-

kej cirkvi pod Tatrami, kde však prebiehal bohatý 

duchovný život, vznikali spevokoly a na duchovnom 

poli pracovali mladí, starší i starí ľudia. Za Jankom 

Magom nesmútime, lebo odišiel domov, k Otcovi. 

Verím, že sa zaradil k zástupu kňazov a umelcov, 

o ktorých Písmo hovorí: Rozumní sa budú skvieť ako 

lesk oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú 

ako hviezdy na večné veky. (Dan 12,3)

František DroZD

AKo ŤA VlASTNE VolAŤ, NEDEĽA?

Nedeľa je deň slnka
v prekladoch mnohých rečí.
Pre Ježišovo zmŕtvychvstanie
takýto názov svedčí.

Vstal z hrobu Pán,
zanechal tmu a prázdno,
zahájil tým éru novú,
jak slnko deň, keď vyjde ráno.

Všetko, čo nosí zemeguľa, ožije,
tvár k slnku točí.
Prečo len človek Slnku vyhýba sa,
azda ho poprie, keď sklopí oči?

Je jedna veľká reč,
čo slnko v ten deň nespomenie,
a to je predsa jazyk ruský,
nedeľu čo zve: voskresenie!

    A.P.

Foto: archív FrantišeK DrozD
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Milí naši čitatelia! V nasledujúcom článku vás ch-

ceme informovať o farskej púti veriacich z Beňadova 

a Mútneho, ktorí prišli 28. júna 2014 na návštevu do 

sídla diecézy a navštívili katedrálu sv. Martina, hrob Bo-

žieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, hrob pána biskupa 

Františka Tondru a Baziliku minor na Mariánskej hore 

v Levoči. Nech vám to slúži aj ako inšpirácia, aj ako 

pozvanie.

Sobota ráno, čas 6.00, zvony z nášho chrámu 

zvonia a my odriekame modlitby. Začína sa naša púť 

na Spišskú Kapitulu a Mariánsku horu v Levoči. 

Vychádzame z kostola a nastáva triedenie pútnikov 

do autobusov podľa zoznamu. Opúšťame farnosť, 

smer Spiš. Veru spíš, ešte by sa spalo. Niektorí far-

níci spia, veď je sobota, treba si oddýchnuť a pospať 

trochu dlhšie ako cez týždeň. No nás čaká iný Spiš. 

Ten, kde má katedru náš diecézny biskup, kde je sí-

dlo katedrály, kňazského seminára, kde sú uložené 

telesné pozostatky biskupov.

Farská púť z Mútneho 
v Spišskej Kapitule 

a Levoči 

Sme na mieste. Čaká na nás bývalý kaplán Pa-

vol. Čakáme pred katedrálou, vstupujeme dnu, usá-

dzame sa. Niektorí si sadli do lavíc, určených pre 

kanonikov, miništranti sa obliekli do liturgických 

odevov. Sv. omša začína slávnostným vstupom. Pred 

oltár prichádzajú kňazi: pán farár Andrej, kaplán 

Roman, riaditeľ charitného domu Pavol, kňaz z 

farnosti Dobšiná a rodák zo Sihelného Jozef a nový 

rektor seminára Peter. Hudobný doprovod vedie Dr. 

Martin Koleják a náš organista Peter. Po skončení 

sv. omše sa modlíme pri telesných pozostatkoch bis-

kupa Jána Vojtaššáka. Následne nám nový rektor se-

minára v krátkosti priblíži dejiny katedrály.

Vychádzame von a kapitulskou uličkou ideme 

na cintorín k hrobu biskupa Františka Tondru. 

Cestou prechádzame okolo kanónie, v ktorej býval 

sv. Ján Pavol II. počas svojej cesty na Mariánsku 

horu v roku 1995. Potom prechádzame okolo cha-

ritného domu sv. Jána Bosca, kde sú na odpočinku 

starší kňazi. O ich potreby sa stará náš (môžme ho 

Foto: miroslav JozeFiaK 
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tak nazvať, lebo za tých päť rokov jeho služby u nás 

sa stal jedným z nás) kaplán Pavol. Sme pri hrobe 

biskupa Františka. Pomodlíme sa a smerujeme na 

guľáš, ktorý pre nás pripravili Peter a Pavol. Nie tí 

svätí apoštoli, ale Peter, ktorý sa bude starať o se-

minár a svätosť nových bohoslovcov a Pavol, ktorý 

je riaditeľom prestupnej stanice, z ktorej odchádza-

jú starší kňazi do neba. Ideme okolo kŕdľa malých i 

veľkých husí, ktoré majú prívlastok svätomartinské 

a z ktorých pár každoročne putuje do Nemecka na 

stôl kardinálovi (meno som zabudol). Vedľa húsat 

je zasiata pšenica, pár hriadkov zeleniny, pekne po-

kosený trávnik, okolo ktorého je postavená krížová 

cesta a lurdská jaskyňa. Pred domom je postavená 

veľká trampolína, na ktorej si zaskákali aj naše deti.

Prichádzame pod strechu veľkej budovy, kde je 

pre nás pripravený guľáš a čapované kapitulské pivo. 

Keďže je nás dosť veľa a všetci sa dnu nezmestíme, 

niektorí obedujú, a niektorí ochutnávajú pivo, ktoré 

nikde inde na Slovensku nedostanete. Po chutnom 

obede odchádzame na prehliadku biskupského úra-

du. Smerujeme do biskupskej kaplnky, kde sa na-

chádza prorocká maľba, ktorú dal zhotoviť biskup 

Vojtaššák. Na maľbe je zobrazený on sám ako vy-

sviaca nového kňaza. Z kalicha, ktorý podáva vyteká 

prameň krvi, z ktorej vyrastajú nové zelené ratolesti. 

Pod biskupom je veľký vlk. Obraz sa nesie v duchu 

starej tradície: krv mučeníkov je semenom nových 

kresťanov. Nad obrazom je citát zo Svätého písma: 

Posielam vás ako baránkov medzi vlkov (Mt 10,16). 

Keď súdruhovia uvideli obraz, prikázali vlka zama-

ľovať. Biskup Vojtaššák vedel, aká doba príde a čo 

všetko budú musieť podstúpiť kňazi i on sám. 

Prešli sme do auly biskupov, kde na stenách vi-

sia obrazy všetkých 14-tich diecéznych biskupov od 

vzniku diecézy. Na stenách kúrie sú tablá kňazov, 

medzi ktorými sme našli aj nebohých kňazov vdp. 

Jozefa Gočala a Pavla Mikulu.

Presunuli sme sa do seminárnej kaplnky, ktorá 

je zasvätená sv. Jánovi Nepomuckému. Tu nás nový 

rektor informoval o zmenách, ktoré nastali v riade-

ní seminára. Bohoslovec František nás oboznámil s 

programom, ktorý majú počas formovania v seminá-

ri. Pred budovou seminára sme zablahoželali Petro-

vi a Pavlovi k meninám, zaspievali „Goraľu“ a vydali 

sa na Mariánsku horu.

Putovalo sa nám veľmi dobre, nakoľko sme sa 

autobusmi vyviezli až na samý vrch k Bazilike. Po-

modlili sme sa ruženec, chvíľu zotrvali v adorácii, 

nastúpili do autobusov a vydali sa na cestu domov. 

Ďakujeme všetkým pútnikom, všetkým, ktorí sa 

postarali o program a všetkým, ktorí nás sprevádzali 

svojimi modlitbami.

Miroslav JoZEFiAK

Foto: miroslav JozeFiaK 
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Farský kostol 
sv. Vendelína 

v Zuberci

Obec Zuberec bola od počiatku súčasťou farnosti 

Habovka a ľudia chodili aj do tamojšieho kostola. V 

20-tych rokoch 20. storočia však začali uvažovať o 

stavbe vlastného kostola. Za pomoci svojho rodáka 

vdp. Andreja Bažíka získali od spišského biskupa v 

r. 1927 súhlas na stavbu kostola. Stavba sa začala až 

v r. 1930 a nový kostol sv. Vendelína posvätil dňa 28. 

augusta 1932 ružomberský farár, apoštolský proto-

notár Mons. Andrej Hlinka. Kostol bol dlhé roky 

filiálnym kostolom farnosti Habovka, až v r. 1998 sa 

stal farským kostolom s nezmeneným patrocíniom. 

Zásluhou vsdp. Ludwiga Stegla z Nemecka dostal 

tento kostol r. 2007 relikvie patróna tohto kostola, 

sv. Vendelína. Terajším farárom je vdp. Vladimír 

Bolibruch.
Ľubomír KAĽAVSKý

Foto: Ľubomír KaĽavsKý





Podporte svojím hlasom 
obnovu katedr ály

Svojím hlasom môžete podporiť obnovu 
vzácnych vitráží Kaplnky Zápoľských 
v Katedrále sv. Martina v Spišskej 
Kapitule a vyhrať fotoaparát

Milí priatelia,

máme tu ďalšie on-line hlasovanie Nadácie VÚB 

v projekte Poklady môjho srdca a teda aj možnosť získať 

nemalé finančné prostriedky. Tento rok chce nadácia 

pomôcť obnove vitrážových okien. Spišská Kapitula so 

svojimi krásnymi, vzácnymi a historickými vitrážami 

v Katedrále sv. Martina sa spolu s ďalšími uchádza o fi-

nančné prostriedky na obnovu vitráží až vo výške 70 000 

eur podľa náročnosti reštaurovania.

Prosíme Vás o Váš hlas pre vitráže v Spišskej Ka-
pitule. Hlasovanie bude prebiehať do 30.11.2014 cez in-

ternet na www.vub.sk/vitraze. Na web stránke je Spišská 

Kapitula posledná, vpravo dole. Na hlasovanie je okrem 

internetu potrebný aj mobilný telefón so SIM kartou 

niektorého slovenského operátora. Keďže ide o našu 

vzácnu pamiatku a nemalé finančné prostriedky pre jej 

obnovu, chceme Vás požiadať nielen o samotné zahlaso-

vanie za spomínaný objekt, ale aj o spoluprácu pri pro-

pagácii v rámci Vašich možností: cez Vašu web stránku, 

Facebook, rozposlaním informačných emailov Vašim 

priateľom a známym, a pod. Ďakujeme Vám za Váš hlas, 
i za Vašu námahu pri propagácii hlasovania. V prípade, 

že budeme úspešní v hlasovaní, budete môcť mať príjem-

ný pocit, že i Vaším hlasom a Vašou aktivitou sa obnovila 

pamiatka, zapísaná aj do Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO. Navyše, ako hlasujúci môžete vyhrať digitál-

nu zrkadlovku NIKON D3100.



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

Ak chceš dostávať časopis priamo do svojej schránky, 

daj nám to vedieť na casopis@kapitula.sk


