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Editoriál
Vážení čitatelia,

Milí bratia a sestry Spišskej diecézy!

Jednou z mnohých odoziev počas konania farských a dekanátnych
rozpráv Druhej synody spišskej diecézy bola požiadavka obnovenia
diecézneho časopisu. Práve čítate prvé číslo diecézneho časopisu spišského biskupstva KAPITULA.
Čo si v ňom môžete nájsť? Okrem aktualít zo života našej miestnej Cirkvi chceme stálu pozornosť venovať uskutočneniu záverov Druhej synody spišskej diecézy. V tomto čísle prinášame materiál zameraný na prvú synodálnu tému: Tvár, život a spásne služby Spišskej partikulárnej cirkvi. Nejde len o strohé opakovanie dokumentov synody, ale
o formulovanie toho, čo je podstatné, a ako sa nám závery Synody darí
uvádzať do života.
Na tento rok pripadá 50 rokov od začiatku konania Druhého vatikánskeho koncilu. Preto v aktuálnom čísle začíname cyklus o jeho
priebehu a význame.
V septembri uplynul rok, čo sa správy spišského biskupstva ujal biskup Mons. Štefan Sečka. Prinášame vám rozhovor o jeho pastoračnej
vízii našej miestnej Cirkvi.
A keďže naša diecéza už má tradíciu svojich časopisov, ponúkame
vám možnosť prečítať si niečo o ich histórii.
Prijmite, prosím, tento časopis za svoj. Našim cieľom je, aby sa stal
jedným z viditeľných znakov jednoty Božieho ľudu spišského biskupstva.
Príjemné čítanie vám za redakčnú radu praje
Miroslav Lettrich
šéfredaktor
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Na cest u. . .
Práve sa k vám dostáva prvé číslo nášho nového diecézneho časopisu, ktorému sme dali názov Kapitula. Snažíme sa tak naplniť synodálne ustanovenie, podľa ktorého máme obnoviť vydávanie diecézneho časopisu. Hovorí o tom odporúčajúca norma 2DS I, 45, §7: Obnoviť vydávanie diecézneho časopisu.
Novému časopisu dávame názov Kapitula, čím chceme zvýrazniť
diecézne centrum s celou jeho bohatou históriou. Táto v sebe zahŕňa
obdobie Spišského prepoštstva z 12. - 18. storočia a neskôr históriu diecézy, počnúc rokom 1776 až podnes. Teda nech sa časopis stane nástrojom kontinuity histórie aj nástrojom novosti našej prítomnosti.
Diecézne časopisy majú svoju históriu. V jednotlivých obdobiach
možno v nich vybadať rozličné dôrazy, ktoré sa ukazovali ako dôležité
vzhľadom na momentálne podmienky duchovného života a ostatných
oblastí života našej diecézy. V súčasnosti nie je núdza o informácie, ale
prejavuje sa núdza v oblasti prežívania identity, jednoty, spolupatričnosti, ako aj v oblasti ideí. Práve o to sa časopis bude usilovať. Chceme
ním prehlbovať jednotu Božieho ľudu našej partikulárnej cirkvi a špeciálne sa snažiť oboznamovať vás so synodálnymi ustanoveniami a podávať aj návrhy na ich osvojovanie a praktizovanie tých ideálov, ktoré
nám otec biskup František v závere svojej služby diecézneho biskupa
daroval na cestu do budúcich dní, mesiacov a rokov...
Časopisu Kapitula zo srdca želám „dlhý život“, jeho tvorcom dobrú
inšpiráciu a množstvo dobrých nápadov a napokon jeho čitateľom radosť a poučenie vo viere a v mravoch. K tomu všetkému pripájam svoje apoštolské požehnanie.
+ Mons. Štefan Sečka
spišský diecézny biskup
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Zo života diecézy

aktuality diecéznej kúrie

Ak t ualit y diecézne j
kúrie
Predstaviteľ belgickej katolíckej
charity u diecézneho biskupa

Biskup v slovenskej a českej
katolíckej misii v Zürichu

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka prijal dňa 11. septembra 2012 predstaviteľa Belgickej katolíckej charity diecézneho biskupa z Gentu Mons. Luc Van Looy-ho, ktorý je
zodpovedný za chod Belgickej katolíckej charity. Na Slovensko pricestoval aj s dvomi spolupracovníkmi z Európskej katolíckej charity, aby sa
oboznámili s pastoračnou starostlivosťou a charitatívnymi službami pre rómske etnikum. Diecézny otec biskup Štefan Sečka je okrem riadenia diecézy aj prezidentom Slovenskej katolíckej
charity a predsedom bioetickej komisie pri Konferencii biskupov Slovenska.

Diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka
v sprievode svojho kancelára ThDr. Petra Majdu
navštívil v dňoch 7. - 9. septembra 2012 slovenskú a českú katolícku misiu v Zürichu a v nedeľu 9. septembra celebroval svätú omšu v bazilike
v Einsiedeln na mariánskej púti Slovákov žijúcich
vo Švajčiarsku, pri ktorej udelil sviatosť birmovania trom Slovákom. Na záver navštívil sídlo Inštitútu milosrdných sestier Sv. kríža v Ingenbohle.

XVI. sympózium
kánonického práva
Koncom augusta sa v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka uskutočnilo 16. sympózium kánonického práva. Prednášali na ňom vrcholní predstavitelia cirkevnoprávnych inštitúcií Katolíckej cirkvi: prefekt Apoštolskej signatúry v Ríme kardinál Raymond Leo
Burke a podsekretár Kongregácie pre klérus
Mons. Antonio Neri, sudca Rímskej Roty Mons.
Grzegorz Erlebach a viacerí poprední odborníci
zo Slovenska.

Diecézne rekolekcie
V dňoch 17. - 21. septembra 2012 sa uskutočnili diecézne rekolekcie podľa jednotlivých skupín dekanátov. Pod vedením pomocného biskupa Mons. Andreja Imricha sa na týchto rekolekciách kňazi oboznámili s 5. a 7. synodálnou témou.
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Slávnostné otvorenie
akademického roku
Slávnostné otvorenie akademického roku
2012 – 2013 sa uskutočnilo v sobotu 22. septembra 2012. Po slávnostnej sv. omši v Katedrále sv. Martina, ktorú celebroval pomocný biskup Mons. Andrej Imrich, bola v aule kňazského seminára slávnostná imatrikulácia študentov
1. ročníka katolíckej teológie a sociálnej práce.
Od pondelka 24. septembra sa začali prednášky
zimného semestra.

LETO
V SPIŠSKONOVOVESKOM
DEK ANÁTE
PÚŤ NA SPIŠSKÚ KAPITULU
4. augusta 2012 sa uskutočnila dekanátna púť
Spišskonovoveského dekanátu na Spišskú Kapitulu. V tento deň si celá diecéza pripomínala smrť
Božieho sluhu Jána Vojtaššáka. Pri spomienke na
túto významnú osobnosť sa slávila sv. omša v Katedrále sv. Martina. Po sv. omši si lektori jednotlivých farností dekanátu pripravili spomienkové
pásmo o jeho živote a utrpení pre vieru. Nasledovala prehliadka kňazského seminára, Katedrály
sv. Martina a Biskupského úradu. Program bol
ukončený na cintoríne v Spišskej Kapitule pri
hrobe zosnulého biskupa Mons. Františka Tondru, kde sa veriaci spoločne s kňazmi a dekanom
pomodlili za spásu jeho duše. Púte sa zúčastnilo
viac ako 200 veriacich z dekanátu.

Martin Bartoš

FUTBALOVÝ TURNAJ
MINIŠTRANTOV

Michaela Bartošová

STRETNUTIE MLÁDEŽE
NA KLÁŠTORISKU

Formačné stretnutia kňazov
V akademickom roku 2012 – 2013 budú prebiehať formačné stretnutia našich kňazov z ročníkov vysviacok 2006 – 2012. Kňazi sú rozdelení do troch skupín: prvú skupinu novokňazov
(2012) budú viesť viacerí odborníci v problematike duchovného života. Druhú skupinu (2010
a 2011) bude viesť Mons. Marián Gavenda z Bratislavskej arcidiecézy a kňazom vysväteným
v rokoch 2006 – 2008 budú prednášať odborníci
z dogmatiky, liturgiky a pastorálnej teológie. Za
túto formáciu a vzdelávanie kňazov je zodpovedný generálny vikár Mons. Anton Tyrol.

ňovanie, streľba z airsoftových zbraní. V podvečer sa mladí účastníci zapojili do ruženca za mladých. Zároveň bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a o 18.00 hodine začala sv. omša.
Večer po táboráku a opekaní nasledovala videoprojekcia a celonočné prepisovanie Sv. písma
podľa starých metód. V nedeľu bola slávnostná
sv. omša pri príležitosti 20. výročia Dňa slovenských hôr, po nej spoločný guláš. Každý z účastníkov si domov so sebou doniesol aj pamätné
tričko s logom Kláštoriska.

25. a 26. augusta 2012 farnosť Letanovce
a obec Letanovce v spolupráci s farnosťami Spišskonovoveského dekanátu zorganizovali po prvýkrát stretnutie mládeže dekanátu v Slovenskom raji na Kláštorisku. Stretnutie sa začalo
v sobotu o 14.00 hodine, nasledovala prehliadka kláštora kartuziánov, po nej športové hry, zla-

V sobotu 1. septembra sa na ihrisku v Letanovciach uskutočnil 2. ročník dekanátneho miništrantského turnaja vo futbale. Na turnaji sa
zúčastnilo 137 miništrantov zo siedmich farností Spišskonovoveského dekanátu, ktorých prišlo podporiť viac než 160 ľudí. V kategórii do
13 rokov sa na prvom mieste umiestnili chlapci z Chrasti nad Hornádom, druhé miesto si vybojovali miništranti z Harichoviec a na treťom
mieste skončili domáci z Letanoviec. V kategórii nad 13 rokov si prvenstvo vybojovali Spišské
Tomášovce, za nimi sa umiestnili miništranti
z Harichoviec a zo Spišskej Novej Vsi.
Štefan Staroň
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„HĽADAL SOM VÁS A TERAZ STE VY PRIŠLI ZA MNOU.“

Od 17. do 18. augusta sa v Oravskej Polhore uskutočnilo stretnutie mladých ľudí spojené v poradí už so sedemnástym výstupom na Babiu horu (1725m), ktorú
viackrát navštívil aj blahoslavený pápež Ján Pavol II. Motto “Hľadal som vás a teraz ste vy prišli
za mnou a za to vám ďakujem!“ sa
vyplnilo do bodky.

Stretnu tie
ml adých Or av y
s bl ahosl aveným
Já nom Pavlom II.
Program stretnutia sa začal v piatok Korunkou
k Božiemu milosrdenstvu a modlitbou za mladých
a za nové kňazské a rehoľné povolania. Ďalšími bodmi bohatého programu boli spomienky a svedectvá
účastníkov Svetových dní mládeže a prednáška Jána
Buca, riaditeľa Televízie LUX a predsedu Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže, na tému
“Nazval som vás priateľmi“. Vrcholom piatkového
programu bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.
Vyzdvihol v nej črty blahoslaveného Jána Pavla II.
a jeho vzťah k mládeži. Večer vyvrcholil koncertmi
gospelových kapiel Kéfas a Stanleyho s Kapucínmi.
Záver prvého dňa zúčastnení ukončili adoráciou,
ktorú viedol Peter Randjak, kaplán v Hruštíne.
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V sobotu mladí vystúpili na vrchol Babej hory,
kde na pravé poludnie celebroval svätú omšu rodák
z Oravskej Polhory a generálny vikár Spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol. Po zostupe nechýbal guláš na Slanej vode a večerný kultúrny program. Posolstvo blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. spája
miestnych o to viac, že je na tomto mieste prítomný
i fyzicky – v relikvii, ktorú farnosti Oravská Polhora
daroval bývalý osobný tajomník Jána Pavla II. a súčasný krakovský kardinál Mons. Stanislav Dziwisz.
Slová piesne ABBA OTČE sa niesli ako hymna stretnutia a dodnes znejú v ušiach účastníkov stretnutia
s nádejou na stretnutie o rok.
Martin Taraj
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chodcu, Božieho sluhu Jána Vojtaššáka, ktorý sa narodil v Zákamennom? Po vypočutí mienky zainteresovaných kňazov som sa rozhodol zvoliť nový názov Zákamenský.
O dekanoch a dekanátoch hovorí KKP kán. 553
– 555. Myslím, že sa k tejto téme dostaneme aj neskôr. Pre moju službu sú dekani a dekanáty veľmi
dôležitým nástrojom mojej pastierskej služby. Sú
blízko tým, ktorí pomoc potrebujú. Dekani môžu
reagovať na potreby farností v dekanáte. Najmä ak je
potrebná okamžitá reakcia.
Rok v úrade ubehol určite veľmi
rýchlo. Napriek tomu: aká je vaša
vízia diecézy? V čom vidíte problémy,
z čoho máte radosť, aké výzvy vidíte?
Moja vízia diecézy bola naznačená v inauguračnom príhovore. Keď som povedal, že naším programom budú synodálne ustanovenia, ktoré nám do

prvom mieste a potom celý svet hospodárstva, politiky, kultúry, vedy a umenia, výchova detí, pôsobenie na pracoviskách a ľudské utrpenie. Toto množstvo oblastí je také široké, že každý jeden z nás si tu
môže nájsť svoje pole pôsobenia. Veľmi často sa totiž v synodálnych dokumentoch volalo po budovaní
skutočných, opravdivých vzťahov. Potrebujeme ich
všetci: kňazi, rodičia, vychovávatelia, učitelia, katechéti, jednoducho všetci. Naša synoda poukazuje i na nové smery a cesty pastorácie, ktoré nechcú
ísť proti tradičným, ale akosi rovnobežne s nimi. Ide
teda o pastoráciu, o kňazov, rodiny, mládež, katechézu, cirkevné školy, zasvätený život, hnutia, masmédiá, liturgiu, charitu, ekonomiku. Sú to oblasti, v ktorých sa odohráva život našej diecézy a ktoré zdôraznili farské synodálne spoločenstvá počas
prípravnej fázy. Veľmi si prajem, aby všetky ustanovenia boli realizované v duchu uvažovania nad Písmom, v duchu lámania chleba a adorácie, v duchu

Synoda ná s naučil a počú vať jeden druhého
V septembri si naša diecéza
pripomenula vaše prvé výročie
v úrade spišského diecézneho
biskupa. Od roku 2002 ste boli
v službe pomocného biskupa spišskej
diecézy. Uvažovali ste nad tým, že by
ste sa mohli stať nástupcom biskupa
Františka?
Neuvažoval.
Vaše vymenovanie bolo zverejnené
4. augusta 2011. Odkedy ste vedeli, že
sa stanete diecéznym biskupom a kto
vám to oznámil?
Vedel som to asi mesiac a pol pred zverejnením. Oznámil mi to apoštolský nuncius, arcibiskup
Mons. Mario Giordana.
Jedno z vašich prvých rozhodnutí
v úrade sa týkalo spôsobu
výberu dekanov. Nedávno ste
taktiež vytvorili nový dekanát
(Zákamenský dekanát na Orave),
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ktorý vznikol odčlenením
z Námestovského dekanátu. Ako
vnímate úlohu a zmysel dekanátov?
V podstate nešlo o výber, boli uskutočnené voľby
na službu dekana a biskupovi sa z jednotlivých dekanátov posielali mená kandidátov. Biskup slobodne menoval z troch kandidátov. Niekoľkokrát sa stalo, že niektorí kandidáti veľmi ťažko prežívali situáciu, že biskup slobodne menoval dekana, hoci nedostal najvyšší počet hlasov v dekanáte. Niekedy to
dali aj najavo, preto som sa rozhodol toto „ódium“,
„bremeno“ vziať na seba. Pritom chcem zachovať zásadu, že vypočujem mienku kňazov dekanátu.
Námestovský dekanát bol najväčší, mal 20 farností. Aj pri najlepšej snahe dekana to bolo nadľudské úsilie v tak veľkom dekanáte koordinovať činnosť farností. Preto som sa rozhodol zriadiť nový
Zákamenský dekanát s počtom farností 8. V Námestovskom dekanáte zostalo 12 farností. Uvažoval som
nad názvom nového dekanátu. Bola úvaha, že jednou z najstarších farností je Lokca. Mal by byť Lokčiansky dekanát? Prikloniť sa k historickému alebo
k novšiemu názvu, ktorý ponesie pečať môjho pred-

záverečnej podoby pripravil otec biskup František.
Tieto ustanovenia totiž vnímam ako ovocie pôsobenia Ducha Svätého a ako ovocie spolupráce všetkých,
ktorí sa na synodálnych prácach zúčastňovali. Vďaka rozhodnutiu i dôvere otca biskupa Františka som
mal možnosť byť v centre diania počas celej synodálnej práce ako výkonný predseda prípravnej komisie,
práce predsedníctva a ďalších úloh. Slovo „synoda“,
ktoré znamená „spoločná cesta“, je výzvou spoločne kráčať jedným a jednotným smerom ku Kristovi,
ktorý nás sám povzbudzuje výzvou a pozvaním: „Ja
som cesta, pravda a život“ (Jn 14, 1-6).
Posolstvo synodálneho programu „Prijmime
Svetlo národov, prinášajme radosť a nádej“ je trvalou výzvou k duchovnej obnove a dotýka sa nás
všetkých. Len vnútorná premena ľudstva urobí tento svet lepším. Aj tie najlepšie spoločenské systémy
a štruktúry sa obrátia proti človeku, ak sa neliečia
zlé náklonnosti v srdci človeka. Dnešný človek počúva radšej svedkov ako učiteľov, aj tých počúva len
vtedy, keď sú zároveň aj svedkami. Základný spôsob
ohlasovania evanjelia je svedectvo vlastného života.
Tu je osobitná úloha laikov – evanjelizácia rodiny na

štúdia, v duchu budovania vzťahov a opravdivej lásky. Iba tak môžu byť uvedené do života nie ako bezduché príkazy, ale ako niečo, čo môže našu pastoráciu skutočne oživiť. K uskutočneniu toho si pomáhajme vzájomnou modlitbou a obetami.
Významnou udalosťou diecézy
posledných rokov bola určite
Druhá synoda spišskej diecézy.
Čomu nás podľa vás naučila?
Ja by som to charakterizoval veľmi krátko: naučila nás počúvať jeden druhého. Diskusia medzi klérom a laikmi bola otvorená. Nestačí totiž len vedieť
rozprávať, argumentovať, ale hlavne počúvať toho
druhého. Počas celej synody som si to uvedomoval,
myslím, že sa nám to podarilo, aj keď nie vždy na sto
percent. Ale je to sľubný začiatok pokračovať v dialógu na rovine diecézy.
Ako zabezpečiť, aby sa z jej dokumentov nestala iba kopa papiera?
Toto ja neviem zabezpečiť. Aby to nezostalo pri
deklaráciách a odporúčaniach, to bude vecou nás
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všetkých. Diecézneho presbytéria a laikov. A musím
povedať, až taká veľká kopa papierov to nie je.
Toto číslo venuje pozornosť prvej
synodálnej téme: Tvár, život a spásne
služby Spišskej partikulárnej cirkvi.
Aká je tvár našej diecézy?
Jej tvár je stále mladá, hľadajúca.
Prvá synodálna téma hovorí
o diecéznych inštitúciách,
dekanátoch a farnostiach.
Nariaďuje vypracovať alebo
upraviť štatúty rôznych diecéznych
inštitúcií. Ako sa napĺňa prvé zo
synodálnych nariadení?
Vypracovali sme niektoré štatúty. Ďalšie nás čakajú, ale uviesť synodu do praxe, to nie je len vecou
vedenia diecézy, ale všetkých diecézanov. Zriadim
niektoré inštitúcie, ktoré verím, že pomôžu realizovať plány synody.
Dokumenty synody v prvej téme
spomínajú aj možnosť rozdelenia
veľkých mestských farností. Máte
predstavu, ktorých farností by
sa to týkalo a v akom časovom
horizonte?
Mám predstavu, teraz ju ešte nevymenujem, lebo
nejde len o mestské farnosti. Časový horizont je okolo 7 rokov. Nakoľko bude potrebné vziať do úvahy
mnohé okolnosti: sociálne, náboženské, ekonomické atď... Je potrebné rozvážne rozhodnúť.
Počas leta sa udialo mnoho
preložení kňazov. Existuje podľa
vás optimálny čas pre kňaza vo
farnosti?
Prekladanie kňazov nie je hlavná úloha služby
biskupa. Nerobím to pre svoju radosť a potešenie.
Preloženie kňaza na iné miesto má pomôcť kňazovi i farnosti. Myslím si, že 10 - 15 rokov v jednej farnosti je prínosom pre farnosť i pre kňaza. Je to však
individuálne. Nechcem z toho robiť pravidlo, ktoré nemožno obísť. V zásade kňaza neprekladám za
trest, aj keď i to môže byť dôvod, ale podstatou je pomoc kňazovi i farnosti. Každý kňaz obohatí farnosť
a nová farnosť pomôže kňazovi rásť.
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V roku 1995 pri návšteve v Levoči
pápež Ján Pavol II. vyzval k začatiu
procesu blahorečenia biskupa
Jána Vojtaššáka. Tento proces sa
aj začal v decembri 1996. Neskôr
bola zverejnená informácia, že
proces blahorečenia bol v Ríme
pozastavený. V akom stave sa
momentálne proces nachádza?
Neviem, odkiaľ je informácia, že proces bol pozastavený. Bolo povedané, že v r. 2003 nebude blahoslavený. To sa udialo v r. 2002. To je všetko.
Možno viete, možno nie, ale v januári tohto roku
som bol v Ríme. Nebola to len zdvorilostná návšteva, ale pracovná. Na mnohé otázky, ktoré som mal
pri riadení diecézy, som sa pýtal na kompetentných miestach. Bol som aj na Kongregácii pre svätých, kde som sa stretol so sekretárom kongregácie,
ale bol som aj na Štátnom sekretariáte Vatikánu, kde
sme tieto otázky prerokovali. Informácia je, že sa
v procese pokračuje, ale nebude to raz-dva. Pracujeme na tom ďalej. V tejto fáze prosím o modlitbu.
Zverejnil som v ACES-E pamätné dni biskupa Jána
a tak isto pravidlo, že počas všedných dni je prosba
v spoločných modlitbách a vo sviatok a v nedeľu spoločná modlitba po svätom prijímaní.
Nepozabudli sme trochu popri
biskupovi Jánovi Vojtaššákovi na
ostatných svedkov a trpiteľov viery
nášho biskupstva?
Osobne si myslím, že nie. Existuje diecézne martýrológium, ktoré je postupne doplňované. Mnohí by chceli otvárať nové procesy, ale nie vždy je to
možné. Dôvody sú rôzne.
Čo by ste odkázali svojim diecézanom?
Drahí bratia a sestry, tento náš internetový časopis má byť prostriedkom ako sa bližšie spoznať. Viac
vedieť o sebe i našom živote ako svedkov viery. Toto
sme dlžní tomuto času, ľuďom dneška. Nech sa nám
s Božou pomocou toto darí, aby sme svedectvo viery odovzdali novým generáciám nesfalšované, pravdivé. Modlime sa a usilujme sa o jednotu s nástupcom apoštola Petra, rímskym biskupom Benediktom XVI. i medzi sebou navzájom.
Za rozhovor ďakuje Miroslav Lettrich

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.
6. júna 1976 bol v Bratislave vysvätený Mons.
Júliusom Gabrišom za kňaza Spišskej diecézy.
Po kňazskej vysviacke v rokoch 1976 - 1978
absolvoval základnú vojenskú službu.
V októbri 1978 nastúpil za kaplána do Spišskej Novej Vsi.
Od 1. októbra 1980 bol kaplánom v Dolnom
Kubíne.
Od marca 1984 sa stal správcom farnosti
v Liptovských Revúcach.
Od roku 1980 pracoval v diecéznej Katechetickej komisii na príprave Katechizmu pre základné školy.
1. mája 1990 bol menovaný za vicerektora-ekonóma obnoveného Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule-Spišskom Podhradí, kde pôsobil až do roku 2002.
Bol členom Kňazskej rady a Kolégia konzultorov, Diecéznej i Slovenskej liturgickej komisie.
Okrem služby vicerektora kňazského seminára prednášal pedagogiku a katechetiku.
V roku 1992 mu Svätý Otec Ján Pavol II. udelil titul Monsignor.
V rokoch 1995 - 1997 pokračoval v postgraduálnych štúdiách na Katolíckej univerzite
v Lubline (PL), kde dosiahol licenciát teológie (ThLic).
V rokoch 1997 - 2000 pokračoval v doktorandskom štúdiu, ktoré zavŕšil doktorátom
teológie (ThDr. a PhD.) na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Téma
dizertačnej práce bola Starostlivosť Cirkvi
o mládež - výchova k zrelej viere (Náboženská
skúsenosť stredoškolskej mládeže).
V roku 2001 bol Mons. Sečka menovaný za garanta pre pedagogiku a katechetiku v Programe vzdelávania kňazov Spišskej diecézy.
Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 28. júna
2002 Mons. Štefana Sečku za spišského pomocného biskupa s titulom cirkvi Sita.

27. júla 2002 bol konsekrovaný za biskupa v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí-Spišskej Kapitule. Hlavným konsekrátorom bol diecézny biskup Mons. František Tondra, spolukonsekrátormi boli: Mons.
Józef Henryk Nowacki, apoštolský nuncius
v SR, a Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup.
1. augusta 2002 bol menovaný za generálneho vikára.
V novembri 2002 bol KBS ustanovený za prezidenta Slovenskej katolíckej charity.
V roku 2003 bol menovaný KBS za predsedu
Rady pre pastoráciu v zdravotníctve a v Slovenskej katolíckej charite, ako aj v Komisii
pre klérus-Subkomisii pre permanentnú formáciu.
Od roku 2003 je odborným asistentom na Katedre katechetiky a pedagogiky na Katolíckej
univerzite, Teologickej fakulte, Teologickom
inštitúte v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí.
4. augusta 2011 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za spišského diecézneho biskupa.
Jeho biskupským heslom je “Crux Christi perficiat nos” (Kristov kríž nech nás zdokonalí).
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Milí čitatelia, žijeme v čase uvádzania synodálnych ustanovení do života. Preto sme sa rozhodli v týchto úvodných číslach diecézneho
časopisu uvádzať postupne najhlavnejšie ustanovenia Druhej diecéznej synody podľa jednotlivých tém. Máme nádej, že aj touto formou
prispejeme k šíreniu jej záverov.

Druhá
diecézna synoda
a je j v ý sledky
Úvodné informácie
Jednou z významných vlastností cirkevného života je synodálny charakter Cirkvi. Znamená to, že
niektoré otázky sa riešia spoločnými konzultáciami
zainteresovaných členov, podľa možnosti všetkých
veriacich. Tak tomu bolo oddávna, vlastne od počiatku Cirkvi. Na jednotlivých konciloch sa vždy zúčastňovali najmä vyšší cirkevní predstavitelia, ale aj
laické osoby. Diecézni biskupi si v svojich diecézach
menovali zbory poradcov, zvolávali diecézne synody a spoločne hľadali riešenia tých problémov, ktoré prinášala doba. Napríklad sv. Karol Boromejský
zvolával v Miláne veľmi často diecézne synody. Jeho
nástupcovia v tom pokračovali, v tejto diecéze bolo
doteraz 47 synod.
V Spišskej diecéze bola takáto synoda v roku
1925 z rozhodnutia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Bola to dôležitá udalosť vo vtedajších pomeroch začínajúcej novej republiky, veľkých očakávaní
slovenského národa ako aj začínajúcej novej generácie slovenských biskupov. Táto prvá diecézna synoda bola vydareným podujatím, pretože sa stala jednotiacim prvkom duchovného života duchovenstva
aj ostatných veriacich.
Druhá synoda na Spiši
Druhú synodu zvolal diecézny biskup Mons.
František Tondra 29. apríla 2006. Bolo to v deň 230.
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výročia založenia Spišskej diecézy. Ako logo synody
boli zvolené spojené názvy dvoch koncilových konštitúcií: Prijmime Svetlo národov, prinášajme Radosť a nádej. Po organizačnej stránke to bolo veľkolepé podujatie, ktoré zachytilo naozaj všetkých diecezánov. Synodálne práce prebiehali na troch stupňoch: na farskej, dekanátnej a plenárnej úrovni.
Okrem priamych účastníkov rozpráv na uvedených
úrovniach sa do synody zapájali aj ďalší veriaci, ktorí
si ku každej téme vypočuli slovo biskupa na príslušnú nedeľu pri bohoslužbách a neustále sa za synodu modlili. Celkovo bolo zvolených 10 tematických
okruhov, ktoré sa v priebehu rozpráv menili na témy.
Výsledkom druhej synody sú zaujímavé a podnetné dokumenty, ktoré svojou autoritou vydal diecézny biskup Mons. František Tondra 23. júla 2011
a ich záväznosť určil od 1. augusta 2011.
Synodálne dokumenty majú stabilnú štruktúru. Každá téma má tri kapitoly. Prvá podáva doktrínu príslušnej témy. Ide najmä o náuku Druhého vatikánskeho koncilu a taktiež o ďalšie pápežské dokumenty či dokumenty kongregácií. Táto kapitola
má ten význam, že predstavuje určitú víziu tej-ktorej témy. Podáva teda ideu, podľa ktorej sa má uberať duchovný život v rozličných situáciách, v ktorých naši veriaci žijú. Druhá kapitola v každej téme
je zostavená na základe zápisníc z rozpráv synodálnych buniek vo farských a dekanátnych rozpravách.
Opis stavu v diecéze je dôležitý aj z hľadiska histórie: v budúcich synodách bude možné porovnávať

Pohľad na účastníkov synody

opísaný stav s tou situáciou, v ktorej sa bude odohrávať nasledujúca synoda. Podľa toho nás bude hodnotiť aj história, či boli zvolené správne riešenia a taktiež či sme urobili všetko preto, aby sme synodálne ustanovenia uviedli do života. V tretej kapitole sa
nachádza súhrn nariadení a odporúčaní, teda konkrétne normy na uskutočnenie toho, čo je doktrinálne dané v prvej kapitole a v druhej kapitole zachytené ako aktuálny stav s uvedenými kladmi a zápormi. Teda legislatíva nás viaže priamo a doktrína spolu s históriou nám pomáhajú lepšie pochopiť legislatívne normy.
Stručné predstavenie prvej témy
(2DS 1)
Prvá téma synodálnych dokumentov má názov
Tvár, život a spásne služby Spišskej partikulárnej
cirkvi. V tejto téme je podaná súčasná náuka Cirkvi
o Cirkvi samej, ako je v našej partikulárnej Cirkvi
prežívaná identita samotnej Cirkvi ako takej. Je zaujímavé, že náuka Cirkvi o Cirkvi je vždy rovnaká,

vždy je v nej vyjadrený Boží pôvod a rozličné starozákonné predobrazy, teda Boží zámer, ustanovenie Cirkvi zo strany Ježiša Krista, ustanovenie jej
hlavy, pozícia kolégia Dvanástich a pod. Doktrinálna kapitola však jasne vyjadruje aj isté dejinné dôrazy náuky o Cirkvi. Napríklad reformácia popierala
hierarchický princíp Cirkvi, a preto sa Cirkev práve v tých dobách definovala ako hierarchicky usporiadaný Boží ľud (kard. Róbert Bellarmín). V súčasnosti sme svedkami rozpadu každého spoločenstva,
počnúc rozpadom rodiny. Preto sa v náuke o Cirkvi
zdôrazňuje prvok jednoty a spoločenstva. Syntézou
celej náuky o Cirkvi je tvrdenie, že Cirkev je spoločenstvo, lat. communio (kard. Jozef Ratzinger).
Z toho vyplýva naša úloha, a to je úsilie o nadobudnutie myslenia v duchu tohto synodálneho communia. Má to ďalekosiahle dôsledky pre vydávanie svedectva vo svete, pre ekumenizmus a podobne.
Ďalšou významnou tézou tejto doktrinálnej kapitoly je riešenie otázky o vzájomnom vzťahu Kristovej a Katolíckej cirkvi. Koncil učí – a synoda to
zdôrazňuje tiež – že Kristova cirkev subsistit (jestvu-
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je) v Katolíckej cirkvi. To je veľmi významné tvrdenie, ktoré nám pomáha vyhnúť sa relativizmu tvrdením, že Kristova cirkev vraj existuje nejakým spôsobom v každej kresťanskej cirkvi. Nie je to tak. Kristova cirkev existuje iba v Katolíckej cirkvi, pretože
iba na ňu možno uplatniť podstatné vlastnosti Kristovej cirkvi: jedna, svätá, katolícka a apoštolská.
Historická kapitola uvádza konštatovanie veriacich, že duchovní pastieri by mali mať väčší zmysel
pre tímovú prácu. Aj takto sa prejavuje požiadavka
communia. Jednotlivé farnosti nedostatočne využívajú pomoc od diecéznych alebo celonárodných inštitúcií.
Legislatívna kapitola rozlišuje tri roviny úloh:
na diecéznej rovine je formulované nariadenie aktualizovať alebo doplniť štatúty dôležitých celodiecéznych komisií a nariadenie zverejňovať výročné správy. Týka sa to aj farností. Na úrovni dekanátu je iba
jedna povinnosť, a to je aktualizácia poriadku dekanských vizitácií. Na úrovni farnosti sa nariaďuje zriadenie pastoračnej rady farnosti a zostavovanie pastoračných plánov. Nariaďuje tiež zriaďovanie
pastoračných centier. Odporúčajúcu záväznosť má
želanie vytvoriť v mestách viaceré farnosti a uplatňovať misijný princíp v pastoračnej práci (hľadanie
veriacich, nielen čakanie na nich). V turisticky frek-

Otváracia sv. omša II. vatikánskeho koncilu
Foto: povcrystal.blogspot.sk /

ventovaných zónach je potrebné prehlbovať povedomie vydávania svedectva o katolíckej viere. V mysliach veriacich je potrebné všestranne pestovať ducha otvorenosti voči všetkým ľuďom vo svete. To sa
dá dosiahnuť prehĺbenou identitou kresťanov katolíkov a z toho vyplývajúcou ich otvorenosťou voči
všetkým.
Záver
Synodálne ustanovenia z prvej synody z roku
1925 priniesli skvelé ovocie preto, že kňazi aj ostatní
veriaci v celej diecéze sa s nimi stotožnili a vnútorne ich prijali. Boli to veľmi konkrétne normy konania v oblasti duchovného života a cirkevnej správy.
Ustanovenia druhej diecéznej synody sú o niečo ťažšie, pretože apelujú aj na formáciu myslenia. Vyžadujú si však taktiež vnútorné prijatie, ba nástojčivosť
tohto postoja je ešte väčšia. Je už na nás všetkých,
aby sme tieto ustanovenia, s ktorými nás diecézny
biskup František vyprevadil na cestu nesenia štafety viery, rovnako vnútorne prijali za svoje a urobili všetko, čo je v našich silách pre ich uskutočnenie.
Mons. Anton Tyrol
generálny vikár

DRUHÝ
VATIK ÁNSKY KONCIL
PO 50 ROKOCH
1. časť: Zvolanie
Bol obyčajný januárový deň roku 1959. Ján
XXIII. si 25. januára, vtedy ešte len tri mesiace po
svojom zvolení za pápeža, pozval kardinálov zhromaždených v Ríme a oznámil im, že v krátkom čase
plánuje zvolať synodu Rímskej diecézy a najmä všeobecný koncil. Ctení kardináli ostali šokovaní a zdesení. Ján XXIII. mal v tom čase 77 rokov a nebudem
ďaleko od pravdy, ak poviem, že niečo také skutočne nikto nečakal. Prvé reakcie presne zodpovedali
šoku a zdeseniu tých sedemnástich kardinálov, ktorí
v ten pamätný deň prišli do benediktínskeho opátstva pri Bazilike sv. Pavla za hradbami na stretnutie s pápežom.
Kvôli vysokému veku sa všeobecne predpokladalo, že Ján XXIII. nebude na Petrovom stolci veľmi dlho. Jeho pontifikát bol chápaný ako pokojné
prechodné obdobie, počas ktorého by sa nič zvláštne nemalo udiať. Keď si k tomu pridáme ešte čas potrebný na prípravu všeobecného koncilu (Prvý vatikánsky koncil sa pripravoval 6 rokov), tak bolo jed-
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noducho nemožné, aby Ján XXIII. myšlienku koncilu priviedol k jej naplneniu. Keď mu raz ktorýsi
úradník Rímskej kúrie vysvetľoval, že je nemožné
pripraviť koncil tak rýchlo, aby začal v roku 1963,
Ján XXIII. mu pokojne odpovedal: „Dobre, tak začneme už v roku 1962.“
Jeho rozhodnutie bolo pevné. Aké boli reakcie?
Nie príliš povzbudivé, niektoré dokonca urážlivé.
V reakcii na odozvy Ján XXIII. poznamenal: „Ľudsky by sme očakávali, že kardináli potom čo si vypočuli Naše oznámenie, sa okolo Nás zhromaždia, aby Nám
vyjadrili svoj súhlas a prianie úspechu. Namiesto toho
nastalo... zbožné a dojemné mlčanie.“ Lenže nebolo to
len mlčanie.
Kardinál Siri, arcibiskup z Janova, reagoval slovami: „Cirkev bude potrebovať päťdesiat rokov, aby sa
spamätala zo scestností Jána XXIII..“
Kardinál Spellman, newyorský arcibiskup: „Neverím, že pápež chcel zvolať koncil. Určite bol k tomu dotlačený ľuďmi, ktorí prekrútili jeho slová.“
Kardinál Lercaro, arcibiskup z Bologne, sa nechal počuť dokonca takto: „Ako sa môže pápež po sto
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dňoch odvážiť zvolať koncil, len tri mesiace po svojej voľbe? Pápež Ján je zbrklý a impulzívny. K tomuto kroku ho
viedla neho neskúsenosť a nedostatočné vzdelanie.“
Giovanni Battista Montini, milánsky arcibiskup,
neskorší nástupca Jána XXIII., ktorý koncil dokončil už ako pápež Pavol VI., svojmu dôverníkovi povedal: „Tento náš svätý braček si asi neuvedomuje, do
akého sršnieho hniezda pichol.“
Všetky uvedené citáty pochádzajú z knihy Otta
Hermanna Pescha Druhý vatikánsky koncil (Příprava - průběh - odkaz).
Prečo také reakcie? Treba si ujasniť čo je to vlastne všeobecný koncil a kedy v dejinách Cirkvi sa zvykol konať. Všeobecný koncil je spôsob, ktorým Kolégium biskupov vykonáva moc nad celou Cirkvou.
Zjednodušene možno povedať, že všeobecný koncil
je zhromaždením biskupov celého sveta zjednotených s pápežom. Všeobecný koncil je mimoriadnou
a zriedkavou udalosťou. Koncily sa konali v situáciách, keď Cirkev potrebovala definovať pravdy viery
(najmä keď sa šírilo nejaké bludné učenie), alebo potrebovala vyriešiť nejakú závažnú otázku. Rozpačité reakcie umocnilo vyjadrenie Jána XXIII., že koncil, ktorý sa rozhodol zvolať, nemá riešiť pravdy viery, ale má byť koncilom pastoračným a jeho cieľom
má byť činnosť Cirkvi v modernej dobe.
Ján XXIII. v príhovore pri otvorení koncilu vyjadril nádej, že „sa Cirkev duchovne obohatí a do budúcnosti pohliadne prostredníctvom vhodnej obnovy.“
Varuje pred „prorokmi nešťastia“, ktorí „v modernej
dobe nevidia nič len podvod a úpadok“ a všade predpovedajú len skazu.
Mnohí predpokladali, že koncil bude len formalitou, ktorá dlho nepotrvá. Aj Ján XXIII. si myslel,
že do konca roka sa koncil skončí. Niektorí americkí
biskupi sa vraj nechali počuť, že sa na koncile ukážu pro forma na dva - tri týždne a rýchlo sa vrátia.
Paraguajských biskupov zasa akýsi vysoký cirkevný
predstaviteľ uistil, že v Ríme je všetko tak dobre pripravené, že koncil sa onedlho skončí.
Koncil prebiehal od 11. októbra 1962 do 8. decembra 1965. Nebolo jednoduché zabezpečiť zasadnutia pre takmer 2500 koncilových otcov. Zasadnutí Prvého vatikánskeho koncilu sa ich pre ilustráciu zúčastnilo ani nie 800. Osadenstvo viac než kedykoľvek predtým reprezentovalo univerzálnu Cirkev: len 39 percent koncilových otcov pochádzalo
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ČO JE TO KONCIL?
Už pätnásta kapitola Skutkov apoštolských
však spomína Apoštolský snem v Jeruzaleme,
ktorý riešil dôležitú otázku prvotnej Cirkvi - totiž, či pohania, ktorí sa stanú kresťanmi, musia
zachovávať aj židovské predpisy.
Súčasné kánonické právo definuje všeobecný
koncil (teda zhromaždenie biskupov zjednotených s pápežom) ako spôsob, ktorým kolégium
biskupov vykonáva moc nad celou Cirkvou. Jedine pápež má právo všeobecný koncil zvolať,
preložiť, pozastaviť alebo rozpustiť a schváliť
jeho dokumenty. Historici uvádzajú 21 koncilov
v dejinách Cirkvi.
Prvým bol Nicejský koncil (325), ktorý potvrdil vieru v božstvo Ježiša Krista a odsúdil blud
arianizmu, ktorý Ježišovo božstvo práve popieral. Taktiež stanovil dátum slávenia veľkonočných sviatkov (prvá nedeľa po jarnom splne mesiaca).
Významným bol aj Prvý konštantinopolský
koncil (381), ktorý vyhlásil Nicejsko-carihradské
vyznanie viery (Verím v jedného Boha).
Veľký vplyv na Cirkev v novoveku mal Tridentský koncil (1545 - 1563), ktorý bol reakciou
na šíriaci sa protestantizmus. Tridentská liturgia sa slávila až do liturgickej reformy Druhého
vatikánskeho koncilu.
Zaujímavý bol aj Prvý vatikánsky koncil (1869
- 1870), ktorý bol v roku 1870 prerušený, ale kvôli prusko-francúzskej vojne viac nepokračoval
a formálne bol ukončený až v roku 1960. Jeho
výsledkom však bolo prijatie dogmy o neomylnosti pápeža.

z Európy. Viac mali konciloví otcovia Južnej Ameriky spolu s Afrikou a Áziou. Biskupom zo Slovenska komunistický režim neumožnil vycestovať. Povolil to len biskupom Eduardovi Nécseyovi a Róbertovi Pobožnému a Ambrózovi Lazíkovi. V nasledujúcich číslach sa budeme snažiť objavovať význam
tejto veľkej udalosti, ktorej 50. výročie otvorenia si
práve v týchto dňoch pripomíname.
			

Miroslav Lettrich

D I E C É Z N YC H Č A S O P I S O V S P I Š S K E J D I E C É Z Y
Keď sa nám dnes predkladá prvé číslo nového diecézneho časopisu Kapitula, celkom prirodzene sa nám naskytá otázka, prečo vôbec časopis vznikol a aký má cieľ. Odpoveďou na tieto otázky sú samotné jednotlivé časopisy Spišskej diecézy, ktoré
vznikli za rôznych okolností, mali aj rôzne zameranie a ktoré môžu byť inšpiráciou pre smerovanie nového časopisu. Nejde tu o snahu úzkostlivo preberať
to, čo bolo v minulosti, ale nechať sa inšpirovať. Diecézne časopisy Spišskej diecézy nevznikli z formalizmu, t.j. preto, len aby boli. Vychádzali z koncepčnosti, ideovosti a mali svoj cieľ.
V rámci dejín žurnalistiky Spišskej diecézy možno sledovať dva odlišné typy časopisov. Jedny boli
diecéznymi časopismi v striktnom zmysle slova.
Vznikali na území Spišskej diecézy s cieľom pôsobiť výlučne pre potreby Spišskej diecézy. Iné vznikali na území diecézy s koncepciou vyvolať istý kresťanský intelektuálny pohyb s ašpiráciou nabrať celoslovenský rozmer.

bol ideovým tvorcom časopisu. Časopis viedol členov tzv. Diela šírenia viery a tiež členov tzv. Detinstva Ježišovho. Zároveň uverejňoval podľa jednotlivých farností výšku zbierok pre potrebu svetových
misií. Časopis však už v roku 1948 z dôvodu novej
politickej situácie, spôsobenej nástupom komunizmu v Československu, bol násilne zrušený.

Spišské biskupstvo misiám

V poradí druhým diecéznym časopisom bol časopis Domov. Vznikol krátko po novembrovom prevrate v roku 1989. Vydavateľom bol Biskupský úrad
v Spišskom Podhradí a jeho prvým a jediným redaktorom bol Ján Maga. Prvé číslo vyšlo 15. januára 1990. Aj keď pôvodne mal vychádzať každé dva
týždne, vychádzal priemerne raz mesačne. V roku
1990 vyšlo 17 čísiel. Na jeho koncipovaní sa podieľal
aj prof. Ladislav Hanus, ktorý býval na fare v Kežmarku, kde Ján Maga v tom čase pastoračne pôsobil.
Od roku 1991 vychádzal aj pre Košickú a Rožňavskú diecézu. Mal viac-menej populárny charakter.
Vychádzal z potreby pomalým forsírovaním hlbších
teologických myšlienok, prostredníctvom uverejňovania úvah nemeckých teológov, ale aj vlastnej tvorby, teologicky a pastoračne formovať katolíkov diecézy po období násilnej ateizácie spoločnosti v časoch komunistickej totality. Časopis dával priestor aj
kresťanskej kultúre a vyzdvihoval zabudnuté vzácne
osobnosti Spišskej diecézy. Vyčítalo sa mu, že nemá
jednotné rubriky. To bolo spôsobené tým, že chýbal

Za najstarší časopis Spišskej diecézy prvého typu
možno považovať časopis Spišské biskupstvo misiám,
ktorý vznikol v roku 1946 za účelom šírenia propagandy finančne a duchovne podporovať svetové misie. Vychádzal raz do roka v Spišskej Kapitule pod
vedením Misijného diecézneho riaditeľstva v Spišskej Kapitule. Jeho hlavným redaktorom bol Jozef
Ligoš, ktorý spolu s biskupom Jánom Vojtaššákom

Domov
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personál, ktorý by technicky odstránil tieto nedostatky a dal časopisu lepší dizajn.
Slovo zo srdca

Tento problém vyriešil v poradí už tretí diecézny časopis Slovo zo srdca, ktoré Spišská diecéza začala
vydávať od februára 1994. Vychádzal raz do mesiaca,
vydavateľom bol Biskupský úrad v Spišskom Podhradí. Jeho prvými zodpovednými redaktormi boli Ľubo
Ogurčák, Juraj Spuchľák a Jozef Šipoš. Jednotným
v porovnaní s Domovom ostávali medailóny vzácnych
osobností diecézy. Časopis prechádzal svojím vývojom od informačníka o hlavných udalostiach katolíkov Spišskej diecézy, obohateného o vlastnú tvorbu,
cez evanjelizačný charakter v zameraní pre mládež,
hlavne po tom, čo vedenie časopisu prevzala Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pod vedením Jána
Buca. Neskôr sa tento časopis transformoval z diecézneho časopisu Spišskej diecézy na magazín Rádia Lumen pod vedením šéfredaktora Juraja Spuchľáka.

vým z nich bol časopis Svätá rodina, ktorý bol založený v roku 1908 skupinou slovensky zmýšľajúcich
kňazov prevažne zo Spišskej diecézy, medzi ktorých
patril Ján Vojtaššák. Ten bol v rokoch 1913 - 1927
zároveň aj jeho hlavným redaktorom. Prvým redaktorom časopisu bol Anton Hromada, toho času farár v Oravskom Bielom Potoku. Časopis vychádzal
s povolením cirkevnej vrchnosti Spišskej diecézy
pôvodne v Liptovskom Svätom Mikuláši, od roku
1917 v Ružomberku a od roku 1921 v Spišskej Kapitule. Bol odpoveďou na násilnú maďarizáciu Slovákov, ktorá neobišla ani Katolícku cirkev. Tá priniesla so sebou náboženskú nevzdelanosť, ktorú sa snažil odstrániť časopis Svätá rodina prostredníctvom
vydávania náboženskej tlače v materinskom slovenskom jazyku. Prinášal náboženské úvahy, životopisy svätých, náboženskú literatúru. Cieľom bolo oživiť kresťanské rodiny na Slovensku, poznačené silnejúcim liberalizmom, náboženskou nevedomosťou a indiferentizmom. Podobným časopisom bol
Kráľovná svätého ruženca, mesačník založený v roku
1888 spišským kňazom Štefanom Pironcsákom, farárom v Trstenej, a ktorý v rokoch 1913 - 1937 redigoval ďalší kňaz Spišskej diecézy, už spomínaný Anton Hromada.
Obroda

daktora Nové víno do nových nádob. Vychádzal však
len do roku 1946, kedy na neho nadviazal v rokoch
1946 - 1948 časopis Verbum.
Orientácie
Ďalším časopisom Spišskej diecézy s celoslovenskou pôsobnosťou bol samizdatový časopis Orientácie, ktorý sa zrodil v období po tzv. pražskej jari
1968, ktorý založila v roku 1973 skupina teológov
a niektorých laikov na Spiši združených okolo iniciátora Jána Magu. Bol to najvýznamnejší filozofickoteologický samizdatový časopis na Slovensku, ktorý
mal za cieľ doplniť mladým kňazom vzdelanie z teológie a zachytiť myšlienkové prúdy kresťanských
mysliteľov na Slovensku a v Čechách. Časopis sa
takto stal prostriedkom kontaktu slovenskej katolíckej inteligencie s európskou pokoncilovou teológiou
a filozofiou. Publikovali sa tu preklady významných
predovšetkým nemeckých teológov. Okrem už spomínaného Janka Magu, duchovným spojivom tejto skupiny bol prof. Ladislav Hanus. Redaktorom
tohto časopisu bol Ján Maga, sekundovali mu Peter Fidermák a Jozef Jarab. Najčastejšie do časopisu
prispievali kňazi Štefan Klubert, Janko Silan, Alojz
Frankovský, Štefan Mordel, Jozef Hanzely a známy
intelektuál Pavol Strauss. Časopis vychádzal spravidla mesačne od novembra roku 1973 do roku 1982.

pina chce v osobnosti Ferka Skyčáka rozvinúť jeho
odkaz súčasnej generácii katolíckych intelektuálov
prostredníctvom rozvinutia nových intelektuálnych
a praktických možností, teologických, kultúrnych
a spoločenských pohľadov pre súčasnú spoločnosť.
Časopis vychádza ročne v štyroch číslach.
Prierez dejín diecéznych časopisov Spišskej diecézy prezrádza, že tradíciou týchto časopisov je aktuálnosť a jasná koncepcia. Veríme, že tak to bude aj
v prípade nového časopisu Kapitula. Prvým predpokladom aktuálnosti časopisu je fakt, že vychádza
v zatiaľ pre Spišskú diecézu v netradičnej digitálnej podobe, ale práve ona je istou výpoveďou o tom,
že reaguje na najčastejší spôsob prijímania informácií v dnešnej dobe a ním je internet. Verím, že tento časopis bude vyjadrením znamenia čias a dá to,
čo diecéza potrebuje, správne nasmerovanie. Prajem všetkým zainteresovaným osobám veľa dobrých
myšlienok a úspechov.

Ľuboslav Hromják

Nové Horizonty

Svätá rodina

Spišská diecéza mala vo svojich dejinách však
viac časopisov s celoslovenským zameraním. Pr-
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Kňazi Spišskej diecézy založili v roku 1943 časopis slovenskej kultúrnosti Obroda, ktorého ideovým tvorcom bol Ferko Skyčák. Ten však krátko
po jeho založení v roku 1944 nečakane zomrel, preto prvým redaktorom sa stal jeho žiak Ladislav Hanus a prvé číslo vyšlo až v roku 1944. Miestom sídla
vydavateľstva nebola Spišská Kapitula, ale Ružomberok. Svojím obsahom bol netradične avantgardný
a provokujúci. Prezrádza to hneď prvý príspevok re-

Najnovším časopisom Spišskej diecézy s celoslovenským záberom je časopis Nové Horizonty, ktorý založil v roku 2007 Klub priateľov Ferka Skyčáka pod vedením iniciátora Jána Dudu, ktorý je jeho
zodpovedným redaktorom a Antona Ziolkovského,
ktorý je výkonným redaktorom časopisu. Táto sku-
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Rok viery

Sta ň sa na ším
Prispievateľ om
Deje sa vo Vašej farnosti či spoločenstve niečo podnetné?
Dajte o tom vedieť!
Napíšte na casopis@kapitula.sk.

NÁJDEŠ NÁS AJ NA FACEBOOKU

