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Momentálne sme zaplavení informáciami o dianí v Katolíckej 

cirkvi. Televízie vysielajú do Ríma svoje štáby, noviny prinášajú analý-

zy, stávkové kancelárie vypisujú kurzy kandidátov na uprázdnený Pet-

rov stolec. Poriadny humbuk.

Prezradím vám, čo sa mi zdá v tejto chvíli podstatné. Benedikt 

XVI., médiami označovaný ako „ultrakonzervatívny“, urobil niečo, čo 

by sa mohlo pokladať za porušenie istej tradície. Že totiž Petrov nástup-

ca vytrvá vo svojom úrade až do posledného dychu. Nie je to zvláštne?

Nie je. Môže sa tak zdať, ale len tým, ktorí radi zjednodušujú a všet-

ko vidia v mediálnych skratkách. Benedikt XVI. vo svojom vyhlásení 

povedal: „Som si plne vedomý toho, že táto funkcia, pre jej neoddeliteľnú 

duchovnú podstatu, musí byť vykonávaná nielen slovami a skutkami, ale aj 

modlitbou a utrpením. V tomto svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení a otriasajú 

ním otázky veľké významu pre život a vieru, však na vykonávanie funkcie 

a evanjelia je potrebná tiež sila ducha a tela, sila, ktorá sa u mňa v posledných 

mesiacoch začala strácať do tej miery, že som si musel priznať svoju neschop-

nosť vykonávať funkciu, ktorá mi bola zverená.“

To sú veľmi silné slová. Svet je plný sebavedomých vyhlásení. Sypú 

sa na nás od politikov, ktorí sa snažia presvedčiť voličov, aby im zasa 

uverili. Alebo od športovcov odhodlaných zvíťaziť a poraziť protivní-

kov. Alebo od spevákov či hercov, ktorí sršia sebavedomím, že svoju 

najnovšiu rolu či pieseň zvládli geniálne. A pápež, zástupca Krista na 

Zemi, hovorí o priznaní si neschopnosti vykonávať zverenú úlohu...

S veľkým nesúhlasom som prijal reakcie, ktoré porovnávali kroky 

ostatných dvoch rímskych biskupov. Jeden zostal, druhý rezignuje. Tie 

kroky totiž nie sú v protiklade. Naopak. Oba ukazujú uznanie svojej 

slabosti. Len iným spôsobom.

Priznanie slabosti je prejavom ohromnej sily. Najväčšia odvaha je 

tá, ktorá pramení z hľadania Božej vôle a vernosti svedomiu. Toto je po-

sledná encyklika Benedikta XVI. 

Ďakujeme!
Miroslav LETTRICH
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Aktuality diecéznej
kúrie

Pokračujú prednášky 
diecézneho otca biskupa

V jednotlivých mesiacoch nového roka po-

kračoval diecézny otec biskup vo svojich pred-

náškach k Roku viery a Jubilejnému roku sv. 

Cyrila a Metoda. Potom, čo v mesiacoch októ-

ber až december 2012 navštívil konkatedrálu 

v Poprade, v mesiacoch január až marec 2013 

prednáša na témy o viere (biblická viera, obetná 

viera a kajúcna viera) vo farskom kostole Nane-

bovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Na 

prednáškach sa zúčastňuje veľký počet veriacich 

a prednášky ozdobil aj miestny spevácky zbor. 

Návšteva predstaviteľov 
Renovabis

V dňoch 24.  – 25. januára zavítali do Spišskej 

diecézy predstavitelia diela solidarity nemec-

kých katolíkov Renovabis. P. Stefan Dartmann 

SJ a Dr. Jörg Basten si prezreli niektoré projekty, 

ktoré v našej diecéze podporili alebo o podporu 

ktorých sa uchádzame. Obidvoch hostí prijal die-

cézny otec biskup, ktorý ich informoval o svojich 

prioritách v službe diecézneho biskupa. 

Akadémia 
ku cti sv. Tomáša Akvinského

V spišskom kňazskom seminári je každo-

ročne najbližšia nedeľa k 28. januáru venovaná 

slávnostnej tomášovskej akadémii, na ktorej si 

seminaristi, ich predstavení a vyučujúci pripo-

mínajú sviatok nebeského patróna teologických 

štúdií. V tomto roku bola táto slávnosť v nedeľu 

27. januára a obsahovo bola veľmi bohatá: sláv-

nostnú prednášku predniesol emeritný dekan 

Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ko-

šiciach prof. Anton Konečný. Okrem toho pri-

pravili seminaristi prezentáciu života sv. Tomáša 

a Lukáš Kutlák predniesol niekoľko pohľadov na 

liturgické otázky, ktoré riešil sv. Tomáš Akvinský. 

Milou udalosťou bola prezentácia novej knižnej 

publikácie Pohľady na osobnosť biskupa Jána Voj-

taššáka, ktorú pripravil Dr. Ľuboslav Hromják 

s kolektívom ďalších autorov. V závere slávnosti 

diecézny otec biskup požehnal novú sochu bl. Jána 

Pavla II. z dielne majstra Štefana Hudzika. Socha 

bude umiestnená vo veľkej aule teologického in-

štitútu. 

Kňazské rekolekcie

V týždni od 4. do 8. februára 2013 prebieha-

li v Spišskej diecéze kňazské rekolekcie (v dol-

nospišských dekanátoch 14. februára) všetkých 

dekanátov. Rekolekcie viedol diecézny otec biskup 

Mons. Štefan Sečka. Hlavným bodom pracov-

nej časti boli dve prednášky, v ktorých sa kňazi 

oboznámili s 8. a 9. témou Druhej synody Spišskej 

diecézy. Prednášajúcimi boli synodálni relátori 

týchto tém: Richard Ondáš (Vzťah k iným nábo-

ženstvám, kultúram a fenoménom doby) a Peter 

Majda (Komunikácia v tvorbe communia). Na 

týchto rekolekciách bol zahájený zápis kňazov na 

duchovné cvičenia s pápežským kazateľom pátrom 

R. Cantalamessom, OFMCap. 

Úpravy v správe farností

Počnúc 1. februárom 2013 sa uskutočnila zmena 

v správe farnosti Veľké Borové, Malé Borové a Huty. 

Keďže sídlo farnosti bolo prenesené z Veľkého Bo-

rového na Huty, uvedeným dňom sa mení  sídlo 

farského úradu, ktoré je na Hutách a nové meno 

farnosti je Huty. Od 1. marca tohto roku sa mení 

aj správa filiálky Podhorany, ktoré doteraz patrili 

k farnosti Toporec. Od uvedeného dňa diecézny 

biskup pričlenil Podhorany k farnosti Bušovce. 
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Prípravy na Diecézne stretnutie mládeže, ktoré 

sa bude konať na Kvetnú nedeľu v Poprade, prebie-

hajú už tretí mesiac. Dnes je na svete už plagát, kto-

rý naznačuje, že 24. marca 2013 sa oplatí prísť do 

Popradu nielen mladým. Stretnutie s názvom STEP 

OUT navštívia totiž aj vzácni hostia, príbuzní dnes 

už blahoslavenej Chiary Badano z Talianska. 

S prípravami začali dobrovoľníci z Komisie pre 

mládež v Spišskej diecéze (KPM) ešte minulý rok 

počas Spišnetu – stretnutia vedúcich mládežníckych 

spoločenstiev. Pokračovali v januári organizačným 

stretnutím v Poprade. Počas neho si zástupcovia 

z jednotlivých mládežníckych spoločenstiev rozdelili 

úlohy a pustili sa do práce. Technickú stránku, pro-

pagáciu, prípravu programu, oslovovanie hostí a iné 

aktivity dnes zabezpečujú mladí z viac ako pätnástich 

mládežníckych spoločenstiev Spišskej diecézy. 

Diecézne stretnutie 
mládeže na Spiši 

navštívia rodičia 
bl . Chiary Badano

Stretnutie bude sprevádzať silný príbeh mladého 

človeka. „Verím, že posolstvo života blahoslavenej 

Chiary Luce Badano, ktoré prídu osobne vyrozprá-

vať jej rodičia a priatelia z Talianska, osloví nielen 

mládež, ale aj ostatných veriacich z našej diecézy,“ 

uviedol Marek Uličný, riaditeľ Komisie pre mládež 

v Spišskej diecéze. Chiara Badano je slangovo na-

zývaná aj „svätá tínedžerka“. Žila v osemdesiatych 

rokoch ako obyčajné mladé dievča, ktoré milova-

lo Ježiša. Jej životné plány skrížila rakovina kostí, 

s ktorou bojovala dva roky. Zomrela v roku 1990 ako 

osemnásťročná. Aj vo veľkých bolestiach, v posled-

ných chvíľach svojho života bola pre druhých po-

vzbudením. Na žiaľ svojej matky reagovala slovami: 

„Mami, neplač, veď vieš, že idem k Ježišovi...“ 

Okrem hostí zo zahraničia prijali pozvanie na 

stretnutie STEP OUT aj manželia Rimarčíkovci 

z Inštitútu rodiny v Košiciach a Martin Husovský 

zo skupiny Komajota. V programe nebude chýbať 

svätá omša, adorácia, scénické tance, divadlo, sve-

dectvá a mnoho pútavých sprievodných aktivít. 

„Sprievodný program ponúkne možnosť vstúpiť 

priamo do deja stretnutia kreatívnym, ba dokonca 

trochu aj adrenalínovým spôsobom,“ naznačil Matej 

Cehula z kežmarského spoločenstva Gabriel. 

Téma stretnutia bude inšpirovaná mottom Sveto-

vých dní mládeže „Choďte a získavajte učeníkov zo 

všetkých národov“ (Porov. Mt 28,19). Celý program 

bude vychádzať z jeho názvu „Step out“. Chceme 

pozvať mladých, aby vo svojom živote urobili krok 

vpred. Spoločne budeme hľadať spôsob, ako a kde 

vykročiť,“ vysvetlila Lenka Langová z organizač-

ného tímu stretnutia. Viac informácií o podujatí 

sa nachádza na www.stepout.komisia.sk. O ďalších 

aktivitách informuje Komisia pre mládež na svojej 

webovej stránke www.komisia.sk. 

Mária Janusová

http://giovanechiesa.blogspot.sk
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Vo februári začína registrácia 
na Národné stretnutie mládeže R13

Okrem Diecézneho stretnutia mládeže sa Ko-

misia pre mládež podieľa aj na prípravách Národ-

ného stretnutia mládeže R13. To sa bude konať 

26. – 28. júla 2013 v Ružomberku, paralelne so 

Svetovými dňami mládeže v Riu de Janeiro. Re-

gistrácia na toto stretnutie bude prebiehať od 14. 

februára na stránke www.rio13.sk. Cenovo najvý-

hodnejšia bude počas prvých dvoch týždňov. 

V Spišskej Kapitule sa konalo 
Valentínske stretnutie mládeže 

Valentínske stretnutia mládeže majú v Spiš-

skej diecéze už svoju dlhoročnú históriu. Farnosť 

sv. Martina Spišská Kapitula, v spolupráci s Ko-

misiou pre mládež v Spišskej diecéze, pripravila 

tento rok ďalší ročník tohto podujatia. Konalo sa 

v nedeľu 10. februára 2013 v priestoroch Kňaz-

ského seminára v Spišskej Kapitule. Stretnutie 

mladých sa začalo dopoludnia svätou omšou 

v Katedrále sv. Martina, ktorú celebroval Mons. 

Štefan Sečka. Po nej sa program presunul do auly 

Kňazského seminára, kde sa mladí stretli s otcom 

biskupom počas krátkej diskusie. Popoludní na-

sledoval blok pozvánok na najbližšie podujatia, 

ktoré organizuje Komisia pre mládež v Spišskej 

diecéze. Mladí sa dozvedeli viac o Svetových 

dňoch mládeže, Národnom stretnutí mládeže 

R13, ako aj Diecéznom stretnutí mládeže, ktoré sa 

bude konať počas Kvetnej nedele v Poprade. Hos-

ťom akcie bol riaditeľ televízie Lux Ján Buc. Počas 

jeho prednášky sa účastníci mohli zamyslieť nad 

svojím životom a dôvodom, prečo a pre koho žijú. 

V závere podujatia vystúpil ďalší hosť, gréckoka-

tolícky kňaz Peter Milenky so svojou kapelou. 

Stretnutie uzavreli prítomní kňazi požehnaním. 

Mária JANUSOVÁ
Komisia pre mládež

Videoprednášky a prezentácie 
zo seminára o katechizácii 
birmovancov

Katechetický úrad Spišskej diecézy zorgani-

zoval v sobotu 19. 1. 2013 vzdelávanie, na ktorom 

bol predstavený YOUCAT – katechizmus pre mla-

dých a jeho konkrétne použitie v katechéze mla-

dých. Predstavená bola príručka „Na cestu viery 

s YOUCAT-om“, ktorá je určená pre kňazov, kate-

chétov a animátorov, ktorí sa venujú príprave bir-

movancov. V príručke je spracovaných 12 tém, ku 

ktorým sú k dispozícii power-pointové prezentácie 

dostupné online na internete – www.youcat.org/sk/

citaj.html. Birmovanci sú tiež motivovaní praco-

vať s katechizmom aj prostredníctvom domácich 

úloh, ktoré sú taktiež obsahom príručky. Publiká-

ciu „Na cestu viery s YOUCAT-om“ predstavil jej 

autor ThDr. Martin Michalíček. Na seminári boli 

predstavené aj iné katechézy a projekty, ktoré súvi-

sia s YOCAT-om. V závere vzdelávania boli odpre-

zentované evanjelizačné kurzy Objav Krista a Alfa 

kurz, ktoré sú rovnako vhodné pre evanjelizáciu 

birmovancov. Videoprednášky zo vzdelávania sú 

k dispozícii na: http://dkuspis.sk/index.php?page 

=1&cat=2&art=20130125082842 

Ponuka katechetických námetov  
a katechéz na pôst a Rok viery

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 

na svojej internetovej stránke www.dkuspis.sk 

zverejnil katechetické námety, katechézy a biblic-

ké scénky na Pôstne obdobie. Cieľom ponúkaných 

katechéz je prehĺbenie prípravy na Veľkonočné 

sviatky a obohatenie školskej a farskej katechézy. 

Pozvánka na seminár: KKC – prameň 
a východisko katechézy mládeže 
(birmovancov) v Dolnom Kubíne

Diecézny katechetický úrad (DKÚ) Spišskej die-

cézy pozýva na vzdelávanie určené pre kňazov, uči-

teľov náboženskej výchovy, katechétov a animátorov, 

ktorí sa venujú katechéze a príprave birmovancov. 

Seminár sa uskutoční v sobotu 9. marca 2013 o 9:00 

h v pastoračných priestoroch farského úradu v Dol-

nom Kubíne. Záväznú prihlášku je potrebné poslať 

najneskôr do 7. 3. 2013 na dkuspis@dkuspis.sk alebo 

sa môžete prihlásiť telefonicky na telefónnom čísle: 

053/4462571; mobil: 0907 566 912. 

Marián MAJZEL
Diecézny katechetický úrad 
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V dňoch 2. – 6. júna 2013 sa v Kňazskom seminá-

ri biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule budú 

konať duchovné cvičenia pre kňazov z viacerých 

diecéz Slovenska. Tieto duchovné cvičenia sa budú 

konať s osobitným zreteľom na Rok viery, ktorý 

vyhlásil Svätý Otec Benedikt XVI. v októbri 2012. 

Kňazské exercície povedie pápežský kazateľ páter 

Raniero Cantalamessa. Našim čitateľom predstavu-

jeme stručný životopis otca exercitátora.

P. Raniero Cantalamessa z Rádu menších bratov 

kapucínov sa narodil v Colli del Tronto (provincia 

Ascoli Piceno, región Marche) 22. júla 1934. Vysvä-

tený za kňaza bol v roku 1958 v Lorete, neskôr získal 

doktorát z teológie vo švajčiarskom Fribourgu a z kla-

sickej literatúry na Katolíckej univerzite v Miláne.

V sedemdesiatych rokoch pôsobil ako profesor 

dejín počiatkov kresťanstva (patristiky) a bol vedú-

cim Katedry religionistiky na univerzite Sacro Cuore 

v Miláne. Bol tiež členom Medzinárodnej teologickej 

komisie v rokoch 1975 – 1981 a dvanásť rokov členom 

katolíckej delegácie pre dialóg s letničnými cirkvami.

V roku 1979 opustil univerzitnú pôdu, aby sa mo-

hol plne venovať kazateľskej činnosti a evanjelizácii. 

Spišskú diecézu 
navštívi 

pápežský kazateľ
Rok nato, v roku 1980, ho pápež bl. Ján Pavol II. me-

noval za kazateľa Pápežského domu a v tejto pozícii 

ho potvrdil aj pápež Benedikt XVI. v roku 2005. 

V tejto funkcii každý týždeň v piatok počas Advent-

ného a Pôstneho obdobia, ako aj počas veľkých sviat-

kov káže v prítomnosti pápeža, kardinálov, biskupov, 

prelátov a generálnych predstavených reholí v Ba-

zilike sv. Petra. Ako kazateľ a exercitátor navštívil 

mnohé krajiny po celom svete a často ho pozývajú 

aj predstavitelia z iných kresťanských denominácií.

Dostal čestné doktoráty honoris causa v odbore 

právo na univerzite Notre Dame v South Bend (In-

diana, USA), v odbore masovokomunikačných vied 

na univerzite v Macerate a z teológie na Františkán-

skej univerzite Steubenville (Ohio, USA).

Okrem vedeckých kníh z oblasti patristiky, v 

ktorých píše o kristológii cirkevných otcov, o Veľkej 

noci v ranej Cirkvi a ďalších témach, vydal niekoľ-

ko ďalších kníh o duchovnom živote, ako výsledok 

svojich kázní ako pápežského kazateľa, ktoré boli aj 

preložené do dvadsiatich jazykov.

Každú sobotu večer v rokoch 1994 až 2010 státi-

síce ľudí sledovalo jeho program „Le ragioni della 

speranza“ na prvom kanáli talianskej televízie „Rai 

Uno“, kde väčšinou rozoberal nedeľné texty evanje-

lií. Od roku 2009, ak práve nekáže členom pápežské-

ho domu alebo v iných častiach sveta, žije v „Eremo 

dell’Amore Misericordioso“ v Cittaducale (provin-

cia Rieti, región Lazio), kde je duchovným správcom 

malej komunity klauzúrnych sestier.

Páter Raniero Cantalamessa, OFMCap. je auto-

rom mnohých kníh. V slovenskom vydavateľstve Se-

rafín Bratislava vyšli o.i. tieto publikácie: Tajomstvá 

Krista. Tajomstvo narodenia; Tajomstvá Krista. Tajom-

stvo krstu; Tajomstvá Krista. Tajomstvo verejného účin-

kovania; Tajomstvá Krista. Tajomstvo Turíc; Panenstvo

Chudoba; Poslušnosť; Výstup na vrch Sinaj; My ohlasu-

jeme ukrižovaného Krista; Sestra smrť.

Lukáš FEJERčÁK
František JANEčKO

http://www.assisiofm.it
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Jednotlivé témy 2DS majú svoju vnútornú súvis-

losť a postupnosť. V prvej téme bola pozornosť veno-

vaná sebachápaniu všeobecnej aj miestnej Cirkvi, čo 

vo svetle náuky Druhého vatikánskeho koncilu bolo 

nazvané výrazom communio, čiže spoločenstvo. Dru-

há synodálna téma ukazuje, ako sa táto skúsenosť 

spoločenstva môže a má prežívať vo vzájomných 

vzťahoch veriacich a tiež v ich vzťahoch k ostatným 

ľuďom a voči rôznym sektorom ľudského života. 

Napokon tretia synodálna téma upozorňuje na sys-

tematickú a stálu katechizáciu, ktorá je v ustanove-

niach 2DS 3,3 nazvaná „podstatným momentom“ 

evanjelizačného procesu.

Stavovská katechizácia

Katechizácia v dnešných podmienkach nadobu-

dla dve charakteristiky: je to požiadavka stavovskej 

katechizácie a existenciálny charakter katechizácie. 

Pritom jedna charakteristika s druhou vnútorne sú-

visí: Katechizácia zameraná na jednotlivé stavy a vekové 

skupiny veriacich je v súčasnosti podstatnou požiadav-

kou, ako sa čím viac priblížiť existenciálnej situácii člo-

veka (2DS 3,4). Pritom je nevyhnutné, aby katechéza 

nezostala len pri svojom existenciálnom rozmere. 

Katechéza musí byť zároveň aj transcendentná, teda 

nielen hovoriť človeku o ňom samom, lež aj o Bohu, 

ktorý sa nám dáva poznať a skúsiť (porov. Ž 34,9).

Stavovská katechéza má svoje nároky, splnenie 

ktorých si vyžaduje veľkú kompetenciu, odbornú 

pripravenosť a množstvo času aj síl. Má však aj svo-

je výhody, ktoré spočívajú najmä v tom, že každý 

stav, či sú to deti, mladí, alebo starší ľudia, má svoju 

špeciálnu náboženskú skúsenosť, ba až náboženskú 

kultúru. Táto náboženská skúsenosť viac vynikne 

a prehĺbi sa tam, kde dostane priestor. Kde by mala 

dostať svoj priestor a ako to všetko treba vnímať, na 

to odpovedajú jednotlivé nariadenia a odporúčania 

tejto témy. Nejde tu pritom len o spomenuté tri sku-

piny, ale patria tu aj robotníci, umelci, vedci, univer-

zitná mládež, pracovníci kultúry, chorí ľudia, bez-

domovci, migranti, drogovo a inak závislí a ďalší.

Katechéza a form ácia 
povolaní 

(2DS 3)

Katechetický projekt 
a tri sektory katechizácie

V prvej kapitole tejto témy sa spomínajú tri zá-

kladné piliere, na ktorých má stáť dielo katechizá-

cie: je to rodinná, farská a školská katechéza. Všetky 

tri sektory katechizácie sú v bodoch 2DS 3, 5 – 7 

stručne charakterizované. Pritom si treba uvedomiť, 

že dielo katechizácie sa dnes ocitlo v radikálne zme-

nených podmienkach: kým v minulosti aj prostredie 

človeka vychovávalo, dnes tomu tak nie je. Kresťan 

dnes nie je prostredím chránený, lebo kultúrny a ná-

boženský pluralizmus prináša také hodnoty a život-

ný štýl, akoby Boha nebolo.

Dielo katechizácie v uvedených troch základných 

pilieroch katechizácie – v rodine, farnosti a v škole 

– koordinuje diecézny katechetický projekt, ktorý je 

požiadavkou Všeobecného katechetického direktó-

ria, č. 223 (porov. 2DS 3, 14).

Prvá kapitola tejto synodálnej témy prináša ešte 

stručné charakteristiky nositeľov katechizácie, kto-

rými sú: diecézny biskup, rodičia, jednotlivé kres-

ťanské komunity, kňazi, rehoľníci a katechéti, ďalej 

školy, združenia, spolky, komunikačné prostriedky. 

Pre katechizáciu je zriadený Diecézny katechetický 

úrad. Na diele však spolupracujú aj ďalšie inštitúcie, 

ako je Diecézna animátorská školy, centrá voľného 

času, Katolícke biblické dielo, univerzitné pastorač-

né centrá a iné.

Integrálnou súčasťou katechizácie je aj formácia 

povolaní. Ide tu nielen o kňazské a rehoľné povola-

nia, ale o povolania v širokom zmysle, teda povola-

nie k milosti a viere, ďalej povolanie k službe pre 

Cirkev a vôbec pre šírenie Božieho kráľovstva.

Boží sluha biskup Ján 
a katechizácia

Oblasť katechézy patrila k prioritám účinkovania 

Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Už 1DS pri-

niesla podrobné pokyny a usmernenia pre katechizá-

ciu v diecéze, čo malo za následok, že v čase ostrého 
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prenasledovania kresťanov na Slovensku utrpela síce 

oblasť školskej katechizácie, ale rodinná a farská ka-

techizácia pokračovala veľmi dobre, a tak zmiernila 

tie duchovné škody, ktoré ateistický režim napáchal. 

V čase neslobody boli vytvorené diela s trvalou du-

chovnou hodnotou, ako bol Spišský katechizmus, slo-

venský dabing náboženských filmov, koncerty sak-

rálnej hudby, rozmnožovala sa náboženská literatúra, 

vznikali skupinky mládeže a rodín, v Ríme vznikol 

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda a iné.

Stav katechizácie v spišskej diecéze

Na synode bola katechizačná činnosť posudzo-

vaná podľa troch základných pilierov: rodinná 

katechéza zatiaľ nemá jednotný systém. Ten bude 

potrebné ešte len vypracovať. Rodina je charakteri-

zovaná ako momentálne najslabší článok katechizá-

cie (2DS 3,39). Farská katechéza je dobre rozvinutá 

iba v jednorazových podujatiach, a to sú prípravy 

na prijatie sviatostí. Aj tu však prípravu na sviatosť 

manželstva bude potrebné aktualizovať a prehĺbiť. 

Najlepšie je doteraz zvládnutá školská katechéza, 

ktorá však v tomto období hľadá svoje osnovy, totiž 

hľadá sa optimálny obsah.

Nádejou katechizácie v diecéze sú stavovské ka-

techézy a novozaložené inštitúcie, ktoré už začali 

svoju činnosť. Veľkým problémom katechetického 

diela v diecéze sú nedeľné nákupy, práca v nedeľu, 

dlhodobá neprítomnosť najmä otcov v rodinách 

z dôvodu práce, náboženská nevedomosť a slabnúci 

život modlitby v rodinách. Dokument 2DS 3 v svo-

jej druhej kapitole prináša precízne formulované 

impulzy v oblasti ľudských a materiálnych zdrojov. 

Očakáva sa, že riešenie prinesie diecézny kateche-

tický projekt.

Nariadenia a odporúčania 
pre katechizáciu

Tretia kapitola obsahujúca nariadenia a odporú-

čania je zostavená podľa úrovní: diecéza, dekanát 

a farnosť. Podstatnou úlohou terajšieho posynodál-

neho času na úrovni diecézy je vypracovanie diecéz-

neho katechetického projektu. Je to úloha Komisie 

pre katechizáciu pri Kňazskej rade a tá má pritom 

spolupracovať so všetkými ustanovizňami, ako je 

Diecézny katechetický úrad, univerzitné pastoračné 

centrá a iné. Do týchto snáh má byť zapojený aj kate-

chetický časopis. Obsahom projektu má byť celý sys-

tém rodinnej a farskej katechizácie v diecéze. Hlav-

nou úlohou dekanátov je zas vytvorenie dekanátnych 

centier pre rodinu a ich dobré fungovanie. Na úrovni 

farností sa má uskutočňovať rodinná, farská a škol-

ská katechizácia v svojej plnej sile pod vedením hlav-

ných koordinátorov, farárov. Každá farnosť má mať 

svoj vlastný systém rodinnej, farskej a školskej kate-

chizácie. Jeho základom je diecézny projekt a vypra-

covať ho majú pastoračné rady farností.

Tretia synodálna téma pamätá aj na taký faktor 

katechizácie, akým je homília. Nariadenie č. 2DS 

3,42, §10 hovorí o štruktúre (vychádzať sa má z Písma 

a zavŕšiť vieroučnou alebo mravoučnou témou), ako aj 

o dĺžke homílie (všedný deň 5 – 10 a v nedele a sviat-

ky 10 – 15 minút). To isté nariadenie ešte prikazuje 

s najväčšou starostlivosťou si pripravovať homílie pre 

také príležitosti ako sú sobáše, pohreby a iné, pretože 

tam prichádzajú aj neveriaci ľudia a nepraktizujúci 

katolíci. Mnohé ďalšie detaily tejto nesmierne dôle-

žitej témy završuje záverečné odporúčanie (2DS 3,42, 

§26): nech všetci veriaci prejavujú úprimný záujem o ka-

techetické aktivity vo farnosti aj v diecéze.

Mons. Anton TYROL
Generálny vikár

http://sestrysvkriza.sk
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Už pred začiatkom Druhého vatikánskeho kon-

cilu bolo jasné, že otázka života Cirkvi v modernom 

svete bude patriť medzi najdôležitejšie témy koncilu. 

Pápež Ján XXIII. vo svojom príhovore pri otvore-

ní koncilu povedal, že dôveruje tomu, že Cirkev na-

čerpá z koncilu novú energiu a silu a do budúcnos-

ti pohliadne bez strachu. „Najväčšou snahou konci-

lu je, aby bol posvätný poklad kresťanskej viery účinnej-

šie uchovávaný a ohlasovaný.“ Pripomenul, že koncil 

sa nemusí zaoberať systematickým výkladom kres-

ťanskej viery, ale že kresťanský, katolícky a apoštol-

ský duch celého sveta „očakáva skok vpred v zmysle 

hlbšieho vniknutia do učenia Cirkvi a formovanie svedo-

mia v úplne vernej a dokonalej zhode s autentickým uče-

DRUHÝ 
VATIKÁNSKY KONCIL 

PO 50 ROKOCH
3. časť: O Cirkvi v dnešnom svete

http://pro-tridentina-malta.blogspot.sk
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ním.“ Veľmi známym sa v súvislosti s Druhým vati-

kánskym koncilom stalo slovo „aggiornamento“. Čo 

ním Ján XXIII. myslel? Určite nemyslel prispôso-

bovanie sa náladám a trendom modernej, všetko re-

lativizujúcej doby. Toto slovo, pôvodom z obchodnej 

terminológie, znamená „uviesť do súčasného stavu“ 

(napr. účtovné knihy). Pre Jána XXIII. to zname-

nalo predovšetkým vnútornú obnovu Cirkvi. Viera 

a kresťanský život sa mali stať „vecou dňa“ a nie už 

len akousi peknou tradíciou. „Kresťanský život nie je 

zbierkou starých zvyklostí,“ povedal.

V príhovore otvorenia druhého rokovacieho ob-

dobia zasa pápež Pavol VI. vymenoval štyri špecific-

ké ciele Druhého vatikánskeho koncilu:

 – silnejšie sebauvedomenie Cirkvi

– silnejšie porozumenie jej vlastnej prirodzenosti

– vnútorná obnova Cirkvi

– podpora kresťanskej jednoty a dialóg s moder-

ným človekom.

Ako hlavnú úlohu druhého rokovacieho obdobia 

stanovil Pavol VI. „skúmať vnútorný charakter Cirkvi 

a, pokiaľ je to možné, vyjadriť ľudským jazykom definí-

ciu, ktorá by odhalila jej podstatu a vysvetlila jej spásne 

poslanie.“

Je preto naozaj úplne pochopiteľné, že podstat-

nou otázkou koncilu sa stalo sebachápanie Cirkvi 

a jej poslanie vo svete.

Cirkev pred koncilom

Niekoľko storočí pred Druhým vatikánskym 

koncilom sa pod slovom „Cirkev“ chápala predo-

všetkým hierarchia. Dodnes, a aj v našom prostre-

dí, keď sa povie Cirkev, v bežnej reči sa tým myslí 

najmä „pápež, biskupi a kňazi“. Vieroučná kon-

štitúcia Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi 

Lumen Gentium (Svetlo národov) bola prijatá 21. 

novembra 1964. Schéma, ktorá však bola konci-

lovým otcom predložená na začiatku, prešla po-

čas koncilových rozpráv veľkými zmenami. Bis-

kup Elchinger zo Štrasburgu sa k prvému návrhu 

schémy vyjadril nasledovne: „Včera sa na Cirkev 

pozeralo ako na inštitúciu, dnes ju však zakúšame ako 

spoločenstvo. Včera vyzdvihovala teológia význam 

hierarchie, dnes objavuje Boží ľud. Včera hovori-

la predovšetkým to, čo rozdeľuje, dnes hovorí o tom, 

čo spája.“ Biskup de Smedt z belgických Brúg sa 

pripojil týmito slovami: „Ak opisuje Cirkev svoje 

poslanie, musí sa vyhnúť akémukoľvek triumfalizmu. 

Nesmie sama seba vykresľovať, akoby bola na vojno-

vom ťažení a kráčala pritom len od víťazstva k víťaz-

stvu. Nesmie svoj vlastný život redukovať na aktivity 

hierarchie a nechať sa strhnúť ku klerikalizmu.“

Boží ľud

Cirkev na koncile vidí svoje poslanie „jasnejšie 

vysvetliť svojim veriacim i celému svetu svoju podstatu 

a svoje univerzálne poslanie. Podmienky našich čias ro-

bia túto povinnosť Cirkvi ešte naliehavejšou, aby všetci 

ľudia, ktorých dnes užšie spájajú rozličné spoločenské, 

technické a kultúrne zväzky, dosiahli aj úplnú jednotu 

v Kristovi“ (Lumen gentium 1).

A azda najvýstižnejším obrazom, ktorým Lu-

men gentium vyjadruje Cirkev je termín Boží ľud. 

Je to viditeľné už pri pohľade na osnovu konštitú-

cie. Najprv stručne vymenúva obrazy Cirkvi na-

chádzajúce sa vo Svätom písme ako Božie stádo, 

Božia roľa, Božia stavba, Baránkova nepoškvrnená 

nevesta a potom venuje pozornosť obrazu Cirkvi 

ako Mystickému Kristovmu telu. To všetko je však 

len akoby úvod k uvedeniu ťažiskového obrazu 

Cirkvi – Cirkev ako Boží ľud. „Bohu sa však zapá-

čilo posväcovať a spasiť ľudí nie každého osve, bez aké-

hokoľvek vzájomného spojenia, ale vytvoriť z nich ľud, 

ktorý by ho pravdivo poznal a sväto mu slúžil“ (Lumen 

gentium 9).

Hlavou tohto ľudu je Kristus, tento ľud žije 

v dôstojnosti a slobode Božích detí, jeho zákonom 

je prikázanie milovať tak, ako miluje Kristus a cie-

ľom tohto ľudu je Božie kráľovstvo. Je to ľud, kto-

rý Kristus ustanovil ako spoločenstvo života, lásky 

a pravdy (porov. Lumen gentium 9).

Až po predstavení obrazov Cirkvi v prvej kapi-

tole, ako Božieho ľudu v kapitole druhej, prichádza 

tretia, ktorá hovorí o hierarchickom zriadení Cirkvi, 

a štvrtá, ktorá hovorí osobitne o laikoch. Najskôr 

však, ešte v druhej kapitole hovorí o všeobecnom 

kňazstve veriacich a o „zmysle pre vieru“ v Božom 

ľude: „Spoločenstvo veriacich ako celok, ktorému sa 

dostalo pomazania od Ducha Svätého (porov. 1 Jn 2, 

20 a 27), sa nemôže mýliť vo viere a túto svoju osobitnú 

vlastnosť prejavuje nadprirodzeným zmyslom pre vieru, 

ktorý je v celom ľude, keď „od biskupov až po posledného 

veriaceho laika“ vyjadruje svoj všeobecný súhlas vo 

veciach viery a mravov (Lumen gentium 12).
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Laici a všeobecné kňazstvo 
pokrstených

Otto Hermann Pesch, autor knihy Druhý vatikán-

ský koncil 1962 – 1965. Příprava. Průběh. Odkaz. spo-

mína, ako starší nemecký teologický lexikon pri hes-

le „Laici“ uvádza len odkaz: „pozri Klérus“. Často bol 

„laik“ definovaný ako „ten, kto nie je klerikom“. Druhý 

vatikánsky koncil znovu objavuje dôstojnosť kaž-

dého kresťana, vyplývajúcu z jeho krstu a účasti na 

Kristovom trojakom úrade: kňaza, proroka a kráľa. 

Laik už nie je len „ten, kto má právo prijímať od hie-

rarchie duchovné dobrodenia a prostriedky spásy“ 

(ako to definoval Kódex kánonického práva z roku 

1917), ale: „Pokrstení sú znovuzrodením a pomazaním 

Ducha Svätého posvätení na duchovnú stavbu a sväté 

kňazstvo, aby ako kresťania celou svojou činnosťou pri-

nášali duchovné obety.“ A „Všeobecné kňazstvo veriacich 

a služobné alebo hierarchické kňazstvo, i keď sa líšia od 

seba podstatne, a nielen stupňom, sú na seba navzájom 

zamerané, keďže jedno i druhé má svojím vlastným spô-

sobom účasť na jedinom Kristovom kňazstve“ (oba citá-

ty Lumen gentium 10). Diskusia o postavení laikov 

na koncile bola skutočne významná. Biskup Wright 

z Pittsburgu (USA): „Veriaci už štyristo rokov čakajú 

na pozitívny koncilový výrok o mieste, dôstojnosti a povo-

laní laika.“ Kritizoval tradičnú definíciu laika nachá-

dzajúcu sa v cirkevnom práve ako príliš negatívnu.

Všeobecné povolanie ku svätosti

Piata kapitola Lumen gentium nesie názov O vše-

obecnom povolaní k svätosti v Cirkvi. Hneď po nej nasle-

duje kapitola o rehoľníkoch. Týmto členením koncil 

zdôrazňuje, že svätosť nie je povolaním len pre nie-

koľkých vyvolených (tradične chápaných najmä ako 

zavretých v kláštore), ale je základným povolaním 

každého kresťana, nech žije v akomkoľvek životnom 

stave: „Ježiš, božský Učiteľ a vzor všetkej dokonalosti, 

hlásal všetkým svojim učeníkom bez rozdielu v každom 

životnom postavení svätosť života, ktorej on sám je pôvod-

com a zavŕšením: „Vy teda buďte dokonalí, ako je doko-

nalý váš nebeský Otec (Mt 5, 48)“ (Lumen gentium 40).

Samozrejme, konštitúcia Lumen gentium po-

núka mnoho ďalších dôležitých tém: tretia kapitola 

konštitúcie hovorí o hierarchickom zriadení Cirkvi, 

v tej istej kapitole otvára možnosť znovuobnovenia 

diakonátu ako „osobitný a trvalý stupeň hierarchie“. 

Dovtedajšia prax poznala diakonát ako viac-menej 

symbolický stupeň, ktorý kandidát kňazstva prijal 

obyčajne deň – dva pred samotnou kňazskou vy-

sviackou. Posledné dve kapitoly Lumen gentium ho-

voria o eschatologickom charaktere putujúcej Cirkvi 

a o Panne Márii v tajomstve Krista a Cirkvi. Zakončil 

by som citátom, ktorý nádherne a pokorne vystihu-

je poslanie Cirkvi: „A tak Cirkev napreduje uprostred 

pokušení a prenasledovaní, posilňovaná silou Božej mi-

losti, ktorú jej prisľúbil Pán, aby sa napriek krehkosti tela 

nespreneverila dokonalej vernosti, ale aby zostala dôstoj-

nou nevestou svojho Pána a pôsobením Ducha Svätého sa 

neprestávala obnovovať, kým skrze kríž nepríde k svetlu, 

ktoré nepozná súmrak“ (Lumen gentium 9).

Miroslav LETTRICH

Kristus Pán, Veľkňaz vybratý spomedzi ľudí, 

urobil nový ľud „kráľovstvom, kňazmi Bohu 

a svojmu Otcovi“. Pokrstení sú totiž znovuzrode-

ním a pomazaním Ducha Svätého posvätení na 

duchovnú stavbu a sväté kňazstvo, aby ako kres-

ťania celou svojou činnosťou prinášali duchovné 

obety a zvestovali slávne skutky toho, ktorý ich 

z tmy povolal do svojho obdivuhodného svet-

la. Preto všetci Kristovi učeníci, zotrvávajúc 

v modlitbách a v spoločnej chvále Boha, majú 

dávať samých seba ako živú, svätú a Bohu milú 

obetu, majú všade na svete vydávať svedectvo 

o Kristovi a zdôvodňovať tým, ktorí ich o to po-

žiadajú, nádej na večný život, ktorú nosia v sebe. 

Všeobecné kňazstvo veriacich a služobné ale-

bo hierarchické kňazstvo, i keď sa líšia od seba 

podstatne, a nielen stupňom, sú na seba navzá-

jom zamerané, keďže jedno i druhé má svojím 

vlastným spôsobom účasť na jedinom Kristovom 

kňazstve. Lebo vysvätený služobník posvätnou 

mocou, ktorou je obdarený, stvárňuje a vedie 

kňazský ľud, v Kristovej osobe prináša eucharis-

tickú obetu a v mene všetkého ľudu ju predkladá 

Bohu. Veriaci zase mocou svojho kráľovského 

kňazstva spoluúčinkujú na eucharistickej obete, 

a vykonávajú ho prijímaním sviatostí, modlitbou 

a vzdávaním vďaky, svedectvom svätého života, 

sebazapieraním a činorodou láskou.

Lumen gentium 10
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Bol človekom so širokým záberom a veľkým roz-

hľadom a prejavoval záujem o všetky oblasti nábo-

ženského i spoločenského života. Predovšetkým bol 

pastoračný biskup, a teda skutočný pastier jemu zve-

reného ľudu.

Školstvo

Školstvo bolo jednou z jeho srdcoviek. V me-

dzivojnovom období sa staral o katolícke školstvo 

a o vyučovanie náboženstva na štátnych školách. Pre 

výchovu učiteľského dorastu obnovil v Spišskom 

Podhradí biskupský Učiteľský ústav pre výchovu 

katolíckych učiteľov a organistov. 

Pre výchovu ženského učiteľského personálu dal 

postaviť ústav v Levoči. Absolventi týchto ústavov 

predstavujú celú generáciu vynikajúcich učiteľov, 

ktorí v službe Cirkvi a národu vykonali kus obdivu-

hodnej práce.

Kňazi

Rovnakú starostlivosť venoval aj výchove kňaz-

ského dorastu. V roku 1930 postavil malý biskupský 

seminár a v roku 1933 zmodernizoval a o jedno po-

schodie rozšíril veľký seminár. Spišský seminár sa 

pod jeho starostlivým dohľadom stal jedným z naj-

lepších v celej Č-SR (Česko-slovenskej republike). 

Vedel vybrať vhodné osobnosti pre riadenie fakulty 

a vedenie seminára. Bol aj veľkým novátorom, keď 

päťročné štúdium rozšíril na šesťročné. Študenti sa 

venovali dva roky filozofii a štyri roky teológii. Dbal 

na odbornú výchovu budúcich kňazov a mnohých 

bohoslovcov posielal na štúdiá do Ríma, Viedne, 

Innsbrucku, Jeruzalema a inde. Veľmi dobre poznal 

nielen všetky farnosti a filiálky svojej diecézy, ale aj 

jej kňazov. 

Aj preto mohli na Spišskej Kapitule vzniknúť 

a pracovať spoločenstvá ako „piráti krásy“ alebo Spo-

lok sv. Pavla. A aj v pastorácii ich podporoval v ich 

vedeckej, literárnej i pastoračnej činnosti. Svoju 

starosť o duchovných synov dokázal tiež v ustanove-

niach Diecéznej synody.

Charita

Obdivuhodná bola jeho duchovno-sociálna čin-

nosť v rámci katolíckej charity. Slovenskí biskupi 

si už v roku 1921 rozdelili úlohy, ktorým sa budú 

osobitne venovať. Biskup Ján Vojtaššák sa mal ve-

novať záležitostiam charity. Dr. J. Tomanóczy takto 

zhrnul Vojtaššákovu činnosť na tomto poli: „Ako 

predseda Ústrednej charity na Slovensku zorganizoval 

Ústrednú charitu v Bratislave, odkiaľ sa rozrástla po 

všetkých diecézach v 507 pobočkách a v 26 sociálnych 

ustanovizniach, ktoré na podporách pre chudobných a so-

ciálne slabších vydali ročne vyše 5 miliónov korún (v ro-

koch 1930 – 1938 denná mzda nádenníka sa pohybovala 

v rozmedzí 8 – 10 korún).“

Rehole

Jeho vzťah k reholiam bol srdečný a ústretový. 

Podporoval rehole, ktoré už dlhšie pôsobili v die-

céze (jezuiti, františkáni...), a povolal nové (redem-

ptoristi, verbisti, školskí bratia...). Vypálený kaštieľ 

v Spišskom Štiavniku, ktorý slúžil ako biskupské 

letovisko, dal obnoviť a po renovácii ho odovzdal 

misionárom Spoločnosti Božieho slova, ktorí tam 

otvorili malý seminár pre svojich chovancov.

Duchovnosť

Do úradu nastúpil 27. februára 1921 a prijal bis-

kupské heslo: Anjelom prikázal o tebe. Seba a celé svoje 

účinkovanie zveril do ochrany svojich anjelov stráž-

cov. Ctiteľom anjelov strážcov ostal počas celého 

svojho života, ich úctu odporúčal aj v časopise Svä-

tá rodina a ich ochrane pripisoval aj vo svojom živo-

te niekoľko mimoriadnych skutočností. Ako biskup 

začal vo svojej diecéze s duchovnou obnovou. V roku 

1921 zriadil v biskupstve večnú poklonu Sviatosti ol-

tárnej a o rok neskôr založil Arcibratstvo večnej poklo-

ny vo všetkých farnostiach diecézy. Biskup podporo-

val aj eucharistické kongresy vo farnostiach ako ve-

rejné prejavy úcty k Sviatosti oltárnej. Sám sa ich zú-

častňoval v rámci diecézy i v zahraničí.

Biskup Ján Vojtaššák
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Tlač

Aktívne sa zapájal do vydávania slovenskej kato-

líckej tlače. Prispieval do časopisov Kazateľňa, To-

varišstvo a Katolícke noviny, čím nadviazal spoluprá-

cu s poprednými slovenskými kňazmi, ako Martin 

Kollár a Richard Osvald. Podporoval periodickú 

i knižnú katolícku tlač i jej vydavateľstvá. Redigoval 

časopis Svätá rodina a istý čas bol aj jeho šéfredak-

torom. Prostredníctvom neho formoval náboženský 

život i národné povedomie. Za podpory biskupa Jána 

Vojtaššáka bol založený časopis, ktorý vychádzal raz 

do roka: Spišské biskupstvo misiám. V ňom sa podáva-

li výsledky misijných zbierok, správy z činnosti Mi-

sijného diecézneho riaditeľstva, úmysly modlitieb 

a duchovné vedenie členov Diela šírenia viery a Spol-

ku detinstva Ježišovho.

Veľmi často prekladaný kňaz

Ján Vojtaššák po primičnej svätej omši, ktorú slá-

vil 7. 7. 1901 v Zákamennom, odišiel na svoje prvé 

pastoračné pôsobisko ako kaplán v Hornej Zubrici 

(terajšie Poľsko). 15. 11. 1902 ho biskup Szmreczányi 

preložil za správcu farnosti v Liptovských Kvačanoch 

a Liptovských Matiašovciach. Pre svoj zhoršujúci sa 

zdravotný stav bol preložený 4. februára 1903 za kap-

lána do Bijacoviec. Od 11. 12. 1904 sa stal v Bijacov-

ciach dočasným správcom farnosti. Z Bijacoviec ho 

biskup Alexander Párvy preložil 13. 1. 1905 do Pod-

vlku (terajšie Poľsko). Už 25. marca 1905 bol prelože-

ný za kaplána do Zubrohlavy. A znova 13. septembra 

1905 sa sťahuje za kaplána do Ústia na Orave. Od 4. 

decembra 1905 bol dočasným správcom farnosti. 16. 

marca 1906 ho biskup ustanovil za kaplána v Tvrdoší-

ne. O dva roky 8. septembra 1908 bol poslaný za kap-

lána do Veličnej. Potom bol preložený 20. apríla 1910 

za dočasného správcu farnosti vo Vyšných Repašoch. 

Už 16. júna 1910 sa opäť vrátil za kaplána do Veličnej. 

7. mája 1911 sa stal dočasným správcom farnosti a 1. 

júna 1911 farárom vo Veličnej. Tu zostal až do prijatia 

biskupskej vysviacky. Popri úlohe farára vo Veličnej 

zastával od 2. júna 1919 aj úrad riaditeľa diecéznej kú-

rie a neskôr aj úrad rektora seminára.

Ľubomír KRETT

Spracované podľa: Ľuboslav Hromják a kol. 
Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka

Ján Vojtaššák – stručný životopis

14. 11. 1877 – narodenie v Zákamennom

15. 11. 1877 – pokrstený v Zákamennom

1887  – išiel do školy v Stankovanoch

1889  – štúdium na Kráľovsko-katolíckom  

  nižšom gymnáziu v Trstenej

1893  – štúdium na Piaristickom 

  gymnáziu v Ružomberku

30. 5. 1896  – sviatosť birmovania 

  v Spišskej Kapitule

1. 7. 1901  – kňazská vysviacka 

  v Spišskej Kapitule

7. 7. 1901  – prvá svätá omša v Zákamennom

2. 6. 1919  – menovaný za riaditeľa 

  diecéznej kúrie

16. 7. 1919  – menovaný súčasne za rektora 

  spišského seminára

13. 2. 1921  – biskupská konsekrácia v Nitre

27. 2. 1921  – začiatok biskupskej služby 

  v Spišskej Kapitule

5. 5. 1945  – prvé väzenie v Bratislave

3. 6. 1950  – internácia v biskupskej rezidencii

16. 9. 1950  – druhé väznenie v Prahe v Ruzyne

15. 1. 1951  – súd a odsúdenie v Bratislave

15. 1. 1951 – 5. 10. 1963 

 – pobyt vo väzení vo viacerých 

  väzniciach (Ilava, Valdice, 

  Leopoldov, Pankrác)

3. 11. 1963 – 4. 8. 1965  

 – nútený pobyt v starobincoch v ČR

4. 8. 1965  – úmrtie v Říčanoch

7. 8. 1965  – pohreb v Zákamennom

máj 1996  – začiatok procesu blahorečenia 

  na diecéznej úrovni

31. 10. 2001 – odovzdanie spisu pre druhú fázu  

  procesu blahorečenia v Ríme

30. 6. 2003 – exhumácia telesných pozostatkov  

  v Zákamennom 

  na kanonický výskum

11. 11. 2003 – uloženie telesných pozostatkov 

  v Katedrále sv. Martina 

  v Spišskej Kapitule

14. 11. 2003 – uloženie čiastky telesných 

  pozostatkov v pôvodnom hrobe 

  na cintoríne v Zákamennom
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Janko Silan: Apoštol

Dnes hovorí k vám biskup Vojtaššák

Ja, biskup spišský, Ján, 

odmietam slúžiť rozvratníkom Cirkvi. 

Jej telo chránim svojím vlastným telom 

a týmto starým srdcom nezlomeným.

Tu stojím pevne ako koreň 

na skale, ktorú nerozrazí blesk. 

Tu v Kapituli pri šedivom chráme 

vystieram ruky nad Slovensko 

a žehnám dušu národa, 

schytenú medzi škripce zo železa.

Starý som bol a do cely ma vrhli, 

fackami ako britkým vavrínom 

ovenčovali moje bledé líca. 

Ježiša vo mne ponižovali, 

a ja som stál a hľadel do ich očú.

Puškami, ľsťou a obuškami

chcú ma dnes dostať na kolená

a Kajfáš prosí, na Stalina zaklína:

zraď, biskup spišský, zraď!

A ja sa smejem diablovi,

smeje sa nahlas moje staré srdce

a s Krížom dvíham i svoj vlastný kríž.

Pozlacujte si Hradčany

a na červeno natierajte

guľaté veže Kremľu, —

moje zlato je svätožiara mučených

a moja červeň Ježišova krv!

Tu v starodávnej Kapituli 

tých vyobcúvam, ktorí s Bohom kupčia, 

aby im Boh dal milosť ľutovať 

a pred Levočskou Pannou Máriou 

vystrieť sa na zem, plakať nad Sloven skom.

A verných žehnám v mene Trojice, 

keď vidím toto storočie 

rozkvitať v teplej mučeníckej krvi 

sťa záhon ruží z vatikánskych záhrad.

Hovorí spišský biskup Ján 

a jeho tvrdosť, jeho neoblomnosť 

svieti jak ostrie na meči 

svätého Pavla.



Rok viery

Staňte sa naším 
Prispievateľom

Deje sa vo Vašej farnosti či v spoločenstve niečo podnetné?

Dajte o tom vedieť!

Napíšte na casopis@kapitula.sk.

NÁJDEte NÁS AJ NA FACEBOOKU



Chcete výlet či duchovnú obnovu 
Vášho spoločenst va či spevokolu 

stráviť v krásnom prostredí 
Belianskych Tatier?

Srdečne Vás pozýva me!

Bližšie info: 
www. zdiar.fara.sk
zdiar@kapitula.sk

052 449 81 36


