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Editoriál
Milí čitatelia časopisu Kapitula, 

opäť k Vám prichádzame s prvým číslom nášho časopisu, ktorý 

nás spája už niekoľko rokov. Prioritou duchovného života v tomto 

Roku je zasvätený život. Tejto problematike sa budú venovať aj jed-

notlivé čísla časopisu a v závere roka pridáme aj tému rodiny. 

V prvom čísle sme sa upriamili na otázky zasväteného života vo 

všeobecnosti. Hlavné články sa preto zameriavajú na plány a očaká-

vania zasvätených osôb v tomto Roku zasväteného života a na du-

chovný a kultúrny prínos reholí a rehoľných kongregácií.

Ostatné články v aktuálnom čísle vychádzajú zo stálych rubrík, 

ktoré sme si v časopise vytvorili: ide o ďalšiu časť exhortácie Sväté-

ho Otca Františka Evangelii gaudium, portrét ďalšej osobnosti na-

šej diecézy, tentoraz biskupa Jozefa Bélika a do galérie kostolov sme 

zaradili kostol Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch.

Keďže Spišská diecéza bude opäť hostiteľom celoslovenského 

stretnutia mládeže, urobili sme rozhovor s jedným z hlavných orga-

nizátorov stretnutia P15. V tomto čísle nechýbajú ani správy z aktu-

álnych udalostí ostatných týždňov.

Prajeme Vám, milí čitatelia, pekný duchovný zážitok pri chví-

ľach čítania časopisu Kapitula.

Za redakciu
Mons. Anton Tyrol, 

generálny vikár

Bl. sestra Zdenka Schelingová, 
ochotná prijímať účinkovanie Boha v duši

Sestra Zdenka, rodným menom Cecília Schelingová (na pr-

vej strane), sa narodila 24. decembra 1916 v Krivej na Orave. Ako 

20-ročná sa zasvätila Bohu v Kongregácii milosrdných sestier 

Svätého kríža (r. 1937). Pracovala v nemocniciach v Humennom 

a v Bratislave. V roku 1952, po odhalení pripravovaného nočného 

úteku väznených kňazov, štátna bezpečnosť sestru Zdenku zatkla 

a bezohľadne mučila. V júni 1952 ju odsúdili za údajnú velezradu 

na 12 rokov väzenia a na 10 rokov straty občianskych práv. Vo vä-

zení ťažko ochorela, preto ju v apríli 1955 z väzenia prepustili. Po 

necelých štyroch mesiacoch, dňa 31. júla 1955, sestra Zdenka na 

následky choroby z väzenia zomrela. Dožila sa necelých 39 rokov. 

Pápež sv. Ján Pavol II. ju 14. septembra 2003 na sviatok Povýšenia 

sv. kríža vyhlásil v Bratislave za blahoslavenú.

Mons. Anton Tyrol, 
generálny vikár
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Aktuality diecéznej
kúrie

Betlehemské svetlo 
v Spišskej Kapitule

Asi 20 mladých skautov, ktorých viedol vsdp. 

Anton Horník, priniesli v utorok 23. decembra 

2014 betlehemské svetlo do rezidencie biskup-

ského úradu. Všetkých prijal diecézny otec bis-

kup, ktorý skautom poďakoval za ich námahu 

a ochotu, s ktorou už tradične roznášajú svetlo 

z Betlehema po celom Slovensku. Zároveň ich 

povzbudil, aby toto svetlo horelo aj v ich srd-

ciach, pretože len vtedy táto pekná akcia splní 

svoj účel. 

Vianočné bohoslužby v katedrále

Sviatky Božieho narodenia v Spišskej Kapi-

tule sme prežívali v spoločenstve obidvoch otcov 

biskupov. Polnočnú sv. omšu celebroval diecéz-

ny otec biskup Mons. Štefan Sečka a kázal pán 

kancelár BÚ ICDr. Peter Majcher. Pomocný otec 

biskup Andrej mal polnočnú sv. omšu v bazili-

ke v Kežmarku. Na slávnosť Narodenia Pána sv. 

omšu na úsvite celebroval súdny vikár Mons. Ján 

Duda a sv. omšu vo dne celebroval diecézny otec 

biskup Štefan, kázeň predniesol pán vicekance-

lár BÚ vsdp. Jozef Anderák.

V podvečer posledného dňa roka 2014 sa 

v Spišskej Kapitule zhromaždili nielen veria-

ci z celej farnosti, ale aj kňazi prítomní v Spiš-

skej Kapitule. Sv. omšu celebroval diecézny otec 

biskup a spolu s ním koncelebrovali prítomní 

kňazi. Kázal farár kapitulskej farnosti vsdp. Ján 

Marťák. Na slávnosť Bohorodičky Panny Márie 

boli v katedrále dve sväté omše, hlavnými celeb-

rantmi boli obaja otcovia biskupi a homílie pred-

niesli: Mons. Ján Duda a Mons. Anton Tyrol.

Počas týchto vianočných sviatkov boli v se-

minári prítomní aj naši seminaristi, študenti 3. 

ročníka bohoslovia. Pomáhali pri bohoslužbách 

a spolu s nimi celé sviatky strávil v seminári aj 

pán diakon dp. Peter Matis. 

Celodenná poklona 
Oltárnej sviatosti v katedrále

Už od prvej spišskej synody sa zachováva usta-

novenie o stálej poklone Oltárnej sviatosti v Spiš-

skej diecéze. Prvý deň nového roka je Oltárna svia-

tosť každoročne vystavená v katedrále sv. Martina. 

Tak to bolo aj tento rok. 

Diecézny otec biskup vyložil Sviatosť po druhej 

sv. omši a na adorácii ostali prítomní kňazi do po-

ludnia. Potom nasledovali rehoľné sestry, po kto-

rých sa pred Oltárnou sviatosťou striedali veriaci 

jednotlivých filiálok farnosti Spišská Kapitula. 

Po celý čas poklony prichádzali veriaci v hojnom 

počte prosiť o Božiu pomoc v nastávajúcom roku. 

O 16. hodine bola pobožnosť spojená so sviatost-

ným požehnaním.

Diecézny otec biskup 
na návšteve v Krakove

Diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka ab-

solvoval v sobotu 10. januára 2015 návštevu kra-

kovského arcibiskupa - metropolitu J. Em. kar-

dinála Stanislawa Dziwisza. Na programe ich 

rozhovoru boli niektoré pastoračné otázky starost-

livosti o rodinu a spolupráca hnutí s farnosťami. 

Obaja predstavitelia susedných diecéz spomínali 

aj na návštevu sv. Jána Pavla II. na Mariánskej 

hore v Levoči pred dvadsiatimi rokmi. Spišského 

diecézneho biskupa sprevádzal generálny vikár 

Mons. A. Tyrol. 
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Akadémia 
ku cti sv. Tomáša Akvinského

V nedeľu 25. januára 2015 predpoludním sa 

uskutočnila slávnostná akadémia ku cti sv. To-

máša Akvinského, patróna teologických štúdií 

v kňazských seminároch. K jej priebehu prispe-

li samotní seminaristi gregoriánskymi spevmi, 

ktorých texty napísal sv. Tomáš a zaznel aj úry-

vok z Tomášovho diela Teologická summa o do-

konalom duchovnom živote. Slávnostnú pred-

nášku na tému „Rektor Ferko Skyčák a tomizmus“ 

predniesol Mons. Ján Duda, súdny vikár. Na 

záver sa účastníkom prihovoril rektor seminá-

ra Dr. Peter Majda. Na akadémii sa zúčastnil aj 

diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, profesori, 

predstavení, seminaristi a rehoľné sestry. 

Nové kňazské hroby

V prvých dvoch mesiacoch nového roka si 

Pán povolal do večnosti už piatich našich kňazov, 

resp. tých, ktorí účinkovali v našej diecéze:19. ja-

nuára zomrel páter Štefan Janík, SVD, na odpo-

činku v Nitre na Kalvárii (90. rok života a 45. rok 

kňazstva); 20. januára zomrel vsdp. Karol Lihosit, 

duchovný na odpočinku v Novoti (94. rok života 

a 69. rok kňazstva). Dňa 30. januára zomrel vsdp. 

Emanuel Chyla, na odpočinku v Spišskej Kapitule 

(80. rok života a 54. rok kňazstva). Dňa 5. februá-

ra zomrel vsdp. Ladislav Repaský, na odpočinku 

v Spišskej Kapitule (71. rok života a 41. rok kňaz-

stva). Napokon 18. februára zomrel vsdp. Michal 

Tondra, dekan - farár v Suchej Hore (69. rok života 

a 45. rok kňazstva). Nech ich dobrotivý Pán Boh 

odmení za ich vernú službu. 

Mons. Anton Tyrol, 
generálny vikár
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Prvou adventnou nedeľou sme vstúpili do sláve-

nia Roku zasväteného života. Slávnosť či jubileum 

sú vždy spojené s pozvaním i očakávaním, ale aj 

s určitou jubilejnou milosťou, ktorá nás uschopňu-

je k odpovediam na nové výzvy, ktoré nám odkryjú 

nové horizonty. 

Svätý Otec František nás, i všetkých zasvätených 

na ceste, týmto rokom povzbudzuje a svojím listom 

„Radujte sa!“ sa nám prihovára nielen ako Petrov 

nástupca, ktorý nás posilňuje vo viere, ale aj ako náš 

brat, ktorý sa zasvätil Bohu tak ako my.

Radosť z evanjelia napĺňa naše srdcia i naše ži-

voty v dôvernom stretávaní sa s Ježišom a z tohto 

stretávania sa vždy znova a znova rodí vďačnosť 
duše. Ona potom pretvára náš život. Každé ozajstné 

stretnutie s Ježišom zapaľuje v nás tú pôvodnú krásu, 

krásu Tváre, ktorá žiari Otcovou slávou (2 Kor 4, 6).

Ako zasvätení ľudia sme pozvaní nasledovať 
Pána zvláštnym, prorockým spôsobom. Svätý Otec 

Plány 
a očakávania

František očakáva od nás takéto svedectvo, ktorým 

prebudíme súčasný svet. Je to výzva z kompetentné-

ho miesta, ktorá sa nám adresuje s ľahkosťou dôvery, 

je to výzva zanechať inštitucionálne argumentácie 

a osobné ospravedlnenia; je to provokujúce slo-

vo, ktoré kladie otázky nášmu niekedy otupenému 

a ospalému spôsobu života. Toto pozvanie nám do-

dáva odvahu rozhýbať ducha, aby sme dosvedčovali 

Slovo, ktoré prebýva medzi nami a Ducha, ktorý ne-

ustále utvára a obnovuje svoju Cirkev.

A toto je dôvod listu „Radujte sa!“, ktorý nám, 

zasväteným, napísal náš Svätý Otec František. 

Chce navodiť spoločné uvažovanie ako jednoduchý 

prostriedok úprimnej konfrontácie nášho života 

s evanjeliom a navrhuje nám zamyslieť sa na osob-

nej, bratskej a sesterskej úrovni či na rovine celého 

inštitútu a reflektovať náš život s evanjeliom nášho 

Pána i jednotlivých chariziem našich zakladateľov. 

Chce nás povzbudiť k odvahe urobiť evanjeliové 

Foto: pixabay.com
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rozhodnutia, ktoré prinesú ovocie obnovy plodné 

v radosti: „prvenstvo Boha dáva ľudskej existencii 
plný zmysel a radosť, lebo človek je stvorený pre 
Boha a nebude spokojný, kým v Ňom nenájde svoj 
pokoj“ (porov. Sv. Augustín).

Ako zasvätení, z Božej lásky žijúci a Bohu pat-

riaci ľudia, si chceme najprv priznať našu ľudskú 
slabosť a potom radostne svedčiť o svätosti a vita-
lite, ktoré sú prítomné v zasvätenom živote. Rok za-

sväteného života je výzvou na osobné pokánie a ob-
rátenie v skúsenostnom prežití milosrdnej lásky 
nášho Boha. Dôležité je tu uvedomenie si, že pravé 
pokánie je Božím darom a je možné iba skrze jeho 
milosť. Prijať Krista za Pána svojho života a obno-

viť svoj vzťah s Ním si vždy v prvom rade vyžaduje 

zmenu zmýšľania a vnútorných postojov. Tento list 

„Radujte sa!“ nám krásne naznačuje ciele, očakáva-

nia a horizonty Roka zasväteného života:

1. Vďačne hľadieť na minulosť

To je prvým cieľom Roka zasväteného života. 

Sme pozvaní nastúpiť na akúsi vnútornú púť, 
ktorá siaha za obzor prvej hodiny nášho povola-
nia, kde sme objavili priestor dôverného priateľstva, 

rozum sa otvoril tajomstvu, srdce úžasu a rozhodnu-

tie nám diktovalo nasledovať Majstra, ktorý jediný 

„má slová večného života“ (porov. Jn 6, 68). A tento 

rok je pre nás pozvaním i výzvou, aby sme aj po ro-

koch či desaťročiach nášho zasväteného života, na-

novo „z celej našej existencie urobili púť premeny 
v láske.“

Každý inštitút je ovocím bohatej charizmatickej 

histórie. Na jeho počiatku sa nachádza Božie pô-

sobenie. Bolo by dobré, keby sme sa v tomto roku 

jednotlivo, i ako rehoľná rodina, v sile vďačných 

spomienok rozpomenuli na svoje počiatky a svoj 

historický rast i poďakovali Bohu, ktorý dal Cirkvi 

tak mnoho darov a urobil ju krásnou a schopnou pre 

každé dobré dielo. K svojim dejinám je potrebné sa 

vrátiť preto, aby sme si zachovali živú rehoľnú to-

tožnosť, jednotu a autenticitu. Naši zakladatelia žili 

svoje povolanie a poslanie vo svojom čase s veľkým 

zápalom. Ich iskra zapálila mnohé ďalšie generácie. 

Ide o to, aby sme sa nanovo nechali uchvátiť ich du-

chom, lebo dar tejto charizmy bol zverený v súčas-
nej dobe aj mám, aby sme ju v tvorivej vernosti 
žili, chránili a ďalej rozvíjali. Niet vernosti cha-

rizme bez jej ďalšieho vývoja, ako aj niet vývoja bez 

vernosti charizme.

Tento rok je dobrou príležitosťou premeditovať 

si duchovné odkazy a postavy našich zakladateľov, 

nájsť si čas, spôsob a priestor osobne i v spoločenstve 

vrátiť sa k dejinám našich kongregácií a inštitútov, 

k našim rehoľným pravidlám či aktuálnym doku-

mentom inštitútu. Nezabudnime na vďačnú, načú-

vajúcu pozornosť k súčasným svedkom dejín nášho 

spoločenstva v osobe starších, slabých či chorých 

bratov a sestier žijúcich uprostred nás.

2. S nadšením prežívať súčasnosť

Druhým cieľom Roka zasväteného života je žiť 
prítomnosť s nadšením, ktoré hovorí o zamilovaní 
a hlbokom priateľstve s Ježišom Kristom. V rea-

lite, ktorá nás obklopuje, môže byť pre nás ukryté 

Božie volanie, ktoré musíme objaviť a nasledovať. 

Na toto nás upriamuje aj Svätý Otec, keď hovorí, že 

vďačná spomienka na minulosť nás pobáda pozor-
ne počúvať, čo dnes hovorí Duch Cirkvi.

Dnes ľudia potrebujú slová útechy, ale predo-

všetkým svedectvo o milosrdenstve a nežnosti Pána, 

ktoré zohrieva srdcia, prebúdza nádej a priťahuje 

k dobru. Sme povolaní prinášať všetkým objatie 
Boha a skláňať sa k nim s nežnosťou matky. Ako 

svedkovia spoločenstva sme povolaní, poza naše 

zorné pole i ponad naše ľudské obmedzenia priná-
šať úsmev Boha. Bratstvo a súrodenectvo je prvým 

najuveriteľnejším evanjeliom. Preto pestujme medzi 

sebou vždy viac priateľstvo, rodinnosť a lásku.

Na ceste adorácie a služby sme povolaní urobiť 

exodus z nás samých. „Vyjsť zo svojich vlastných 
dverí a usilovať sa o stretnutie“, mať odvahu ísť 

proti prúdu kultúry výkonnosti a byť služobníkmi 
kultúry blízkosti, stretnutia a dialógu aj tým, že 

redukujeme obhajobu, otvárame brány a staviame 

mosty.

Radosť sa rodí z veľkodušnosti stretnutia! 
A radosť zo stretnutia s Ním a z Jeho povolania nás 

nabáda neuzatvárať sa, ale otvoriť pre službu Cirkvi 

a v tejto službe hľadať vždy nové cesty k ľuďom.

3. Hľadieť s nádejou do budúcnosti

Je tretím cieľom Roka zasväteného života. Po-

známe reálne ťažkosti, s ktorými sa dnes zasvätený 
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život stretáva: úpadok povolaní, starnutie, ekono-

mické problémy v dôsledku vážnej svetovej krízy, 

pasca relativizmu... Práve uprostred týchto neistôt, 

ktoré prežívame s mnohými našimi súčasníkmi, 

sa uskutočňuje naša nádej, ktorá je ovocím viery 
v Pána dejín, ktorý nám stále opakuje: „Neboj sa, 
lebo ja som s tebou“ (Jer 1,8).

Nádej, o ktorej hovoríme, sa nezakladá na poč-

toch či dielach, ale na Tom, do ktorého sme vložili 

svoju nádej a pre ktorého nie je nič nemožné. Je to 

nádej, ktorá nesklame a v budúcnosti umožní zasvä-

tenému životu naďalej písať veľkú históriu. Preto 

nesmieme podliehať pokušeniu počtov či úspešnosti 

a tým menej svojim vlastným silám. Dnešné per-

spektívy svojho života máme analyzovať s pozornou 

bedlivosťou. Nemáme patriť k prorokom nešťastia, 

čo hlásajú koniec a nezmyselnosť zasväteného života 

v Cirkvi našich čias; skôr sa máme obliecť v Ježiša 
Krista, zaodieť sa výzbrojou svetla a pokračovať 
na našej ceste s novou dôverou v Pána. V sester-

skom a bratskom spoločenstve sa vzájomne obdaruj-

me skúsenosťou a múdrosťou.

Nemajme strach prejaviť radosť, že sme odpo-

vedali na Pánovo volanie, na jeho vyvolenie z lásky 

a svedčiť o jeho evanjeliu v službe konkrétnemu 

človeku v službe Cirkvi. Sme osobitným spôsobom 

Pánom pozvaní, autentickým svedectvom zasväte-
ného života vyrozprávať svetu veľký príbeh o tom, 
akú veľkú lásku nám daroval Otec.

Mnohí, ktorí uvidia a precítia nákazlivé svedec-

tvo skutočnej vnútornej radosti, pokoja, plodnosti, 

svedectvo nežnosti a lásky, pokornej dobročinnos-

ti bez tendencie ovládať iných, pocítia potrebu „ísť 
a vidieť.“ To je cesta príťažlivosti a nákazlivosti, kto-

rou rastie Cirkev, cesta novej evanjelizácie.

„Cirkev musí byť príťažlivá. Prebuďte svet!“- 
to je odkazom i prianím Svätého Otca Františka na 

cestu Rokom zasväteného života pre každého z nás, 

pre naše spoločenstvá i pre celé naše inštitúty.

Sr. Mgr. Benjamína Novotná
Inštitút milosrdných sestier Svätého kríža

Charitný domov Dolný Smokovec

Mária, Matka ušľachtilej lásky 
a hviezda novej evanjelizácie,

pomôž nám vo vydávaní svedectva 
o spoločenstve, o slúžiacej láske,

o horlivej a veľkodušnej viere, 
o spravodlivosti 

a láske k chudobným, 
aby radosť z evanjelia došla 

až do končín zeme 
a žiadna periféria nebola ukrátená 

o jeho svetlo.
Pomôž nám ukázať krásu 

nasledovania Ježiša 
a vniesť ju do sveta.

Matka živého evanjelia, prameň 
radosti maličkých, 

oroduj za nás. 
Amen. 

Aleluja.
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Mnohí ľudia sa nazdávajú, že rehoľný život a 

mníšstvo je len vnútornou záležitosťou Katolíckej 

či Pravoslávnej cirkvi, že poslaním reholí je len sta-

rať sa o duchovný život svojich členov a že ich úloha 

spočíva hlavne v modlitbách a pôstoch. Je samozrej-

mé, že za týmto účelom rehole vznikli a toto je ich 

hlavným poslaním. Ale to neznamená, že tým sa ich 

činnosť končí. Málokto z nás si dnes uvedomuje, ako 

nesmierne ovplyvnili mnohé rehole kultúrny a spo-

ločenský život Európy a sveta, a to, že bez ich pôso-

benia by bol súčasný svet celkom iný.

Začiatky rehoľného života siahajú do prvých 

storočí kresťanstva, dokonca do istej miery aj do 

judaizmu. Vieme, že aj v rámci židovstva boli spo-

ločenstvá, ktoré zvláštnym spôsobom slúžili Bohu, 

ako napr. esséni. Ich členovia sa zriekali niektorých 

vecí bežného života, aby lepšie mohli slúžiť Bohu. Aj 

v prvých storočiach kresťanstva mnohí ľudia z lásky 

k Bohu opúšťali spoločnosť a utiahli sa do samoty 

alebo na púšť, aby všetok svoj čas mohli venovať 

modlitbe a skutkom kajúcnosti. 

Začiatky organizovaného mníšstva siahajú do 4. 

storočia, keď mu vytvoril isté predpisy – regulu – 

najmä cirkevný učiteľ sv. Bazil Veľký. Cieľom jeho 

mníšstva skutočne boli modlitby a prísna askéza. 

V jeho šľapajach dodnes pokračujú rehoľné spoloč-

nosti najmä v pravoslávnych cirkvách. 

Na Západe však nastal podstatný zlom v 6. sto-

ročí, keď sv. Benedikt z Nursie založil okolo roku 

529 kláštor na Montecassino v strednom Taliansku. 

Vypracoval preň novú regulu, ktorá síce vychádzala 

z reguly sv. Bazila, ale ďaleko ju prekračovala. Naj-

väčšou zmenou bolo, že okrem modlitby a askézy 

vyžadoval od rehoľníkov aj prácu: Ora et labora – 

Modli sa a pracuj! Spočiatku šlo len o prácu manu-

álnu, ale čoskoro sa pripustila aj práca intelektuálna, 

v dôsledku čoho vzniklo v benediktínskych klášto-

roch okrem iného aj mnoho pisární – skriptórií, v 

ktorých sa prepisovali knihy. Benediktíni sa však 

angažovali aj v oblasti vedy a výchovy, čím nesmier-

ne prispeli k vzniku toho, čomu hovoríme stredove-

ká kultúra. Tým, že knihy prepisovali, zachránili aj 

množstvo diel pohanskej antiky a naše vedomosti o 

starovekom myslení a kultúre by bez nich boli veľ-

mi ochudobnené. Oproti starým kláštorom zaviedli 

aj tzv. stabilitas loci. To znamená, že rehoľník bol 

celoživotne viazaný na kláštor, do ktorého vstúpil. 

Benediktínske kláštory sa čoskoro rozšírili po celej 

Európe a ich podiel na vývoji našej kultúry je neo-

ceniteľný.

Benediktíni sa však podstatnou mierou zaslúžili 

aj o rozvoj Cirkvi. V časoch jej úpadku, najmä v 10. 

storočí, od nich vyšla tzv. Clunijská reforma, kto-

rá síce bola zameraná najmä na obrodu rehole, ale 

podstatne prispela aj k obnove celej Cirkvi, vrátane 

pápežstva. V rámci samotnej rehole sa začali kryšta-

lizovať a oddeľovať jej jednotlivé odnože s rôznou spi-

ritualitou, najmä kartuziáni, cisterciti, premonštráti 

a iné. Aj ich kláštory zaplavili Európu a podstatne 

prispeli k jej vývoju nielen v duchovnej či kultúr-

nej oblasti, ale aj v oblasti hospodárskej a sociálnej. 

Keď totiž niekto chcel založiť nejaký kláštor, musel 

ho obdarovať pozemkami či inými majetkami, kto-

ré umožnili jeho fungovanie. Mnísi tieto pozemky, 

ak bolo treba, kolonizovali, založili na nich obce a 

svojich poddaných naučili na pôde hospodáriť. Tak 

preniesli aj k nám najvyspelejšie techniky hospodá-

renia z iných častí Európy. Napríklad cisterciti zo 

Spišského Štiavnika pomohli kolonizovať veľké úze-

mie Spiša – časť Hornádskej doliny od Štiavnika po 

hranice Liptova a Gemera (Hranovnica, Lučivná) – 

a naučili obyvateľov svojich obcí racionálne obrábať 

pôdu. Jasovskí premonštráti zas sa nemalou mierou 

podieľali na rozvoji baníctva. Tento podiel reholí na 

rozvoji hospodárstva si dnes málokto uvedomuje.

Začiatkom 13. storočia nastal aj v zasvätenom 

živote podstatný prelom. Dovtedy totiž rehole budo-

vali svoje kláštory v odľahlých dolinách, aby sa tak 

v tichosti mohli lepšie venovať svojmu duchovnému 

poslaniu. Revolučnú zmenu priniesol sv. František 

Assiský, ktorý začal svoje kláštory budovať priamo 

v mestách, aj keď na ich okraji. Vznikli tzv. žobrácke 

rehole (okrem františkánov to boli najmä dominiká-

ni), ktoré sa okrem posvätenia svojich členov začali 

Zasvätený život 
a súčasný svet
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systematicky starať aj o ostatných ľudí, najmä o chu-

dobných a chorých. V nich totiž videli samotného 

Krista. Ich kláštory sa rozšírili obrovskou rýchlosťou 

do celej Európy a ich zásluhy o jej obnovu v Kristo-

vi len ťažko možno spočítať. K tomu sa dominikáni 

systematicky venovali aj kazateľskej činnosti a boju 

proti vtedy sa rozširujúcim nebezpečným bludom, 

za čo im bola zverená aj inkvizícia. To slovo v mno-

hých z nás vyvoláva predstavu upaľovania heretikov 

a bosoriek. Aj k tomu síce dochádzalo, ale v pod-

statne menšej miere, ako sa nazdávame. (Bosorky 

upaľovali naše mestá najmä v dobe, keď boli evan-

jelické). Na druhej strane si málokto uvedomuje, že 

inkvizícia bola začiatkom moderného súdnictva, 

pretože zaviedla súdenie nielen podľa litery záko-

nov, ale na základe riadneho vyšetrovania zločinov a 

iných káuz (slovo inkvizícia znamená vyhľadávanie, 

zisťovanie), ako je to i v súčasnosti samozrejmosťou. 

Okrem toho sa dominikáni venovali aj vede a nie je 

náhoda, že jeden z najväčších stredovekých filozofov 

a teológov, sv. Tomáš Akvinský, bol dominikánom. 

Okrem toho tieto tzv. žobravé rehole nielenže pod-

porovali aj svoje ženské rehoľné spoločnosti (ktoré 

jestvovali už aj predtým), ale zaviedli aj svoju laickú 

odnož, tzv. tretie rády, ktoré dodnes poskytujú účasť 

na ich spiritualite aj laikom žijúcim vo svete.

Ďalší revolučný prelom v zasvätenom živote spô-

sobil sv. Ignác z Loyoly založením rehole jezuitov 

v 16. storočí. Tých už nemožno považovať za mní-

chov, pretože sa zriekli jednej z podstatných po-

vinností mníšskych reholí, a to spoločnej modlitby 

Liturgie hodín. Okrem toho ani nemajú predpísané 

určité rehoľné rúcho. Miesto kláštorov žijú v rezi-

denciách či domoch Spoločnosti Ježišovej. Jezuiti 

sa zamerali na apoštolát a tomu podriadili všetko. 

Snažia sa nielen o vysokú učenosť, ale aj o hlbokú 

duchovnosť, a to na základe systematickej dennej 

meditácie a pravidelných duchovných cvičení. Ešte 

za Ignácovho života sa ich misionári dostali do Ázie 

a začali aj tam šíriť kresťanstvo. Aby mohli lepšie 

pôsobiť, usadili sa nielen v mestách, ale vyhľadávali 

hlavné a ľudnaté mestá. Nie je div, že založili aj vy-

nikajúce školstvo. Jezuitská spiritualita sa prejavuje 

aj na prvom jezuitskom pápežovi Františkovi.

V nasledujúcich storočiach vznikali mnohé re-

hole so špeciálnym zameraním. Napr. piaristi a ne-

skôr školskí bratia sa venujú vyučovaniu a výchove 

mládeže. Pritom je zaujímavé, že väčšina školských 

bratov nie sú kňazmi, ale profesormi a že dokonca 

udržiavajú aj inštitút dočasných sľubov, ktorý im 

umožňuje po uplynutí istej doby z rehole vystúpiť. 

Každý pozná rehoľu verbistov, zameranú priamo 

na zahraničné misie. Taktiež sv. Don Bosco založil 

rehoľu saleziánov, ktorá sa zameriava na mládež, 

zvlášť opustenú, čo je fenomén, ktorý sa začal pre-

javovať v 19. storočí v spojení s industrializáciou. O 

saleziánoch je známe, že prvými objektmi, ktoré za-

čínajú budovať sú športové ihriská.

Doteraz sme hovorili len o mužských reholiach. 

Nemenej významné miesto v zasvätenom živote však 

zastávajú aj ženské rehole a kongregácie. Je ich sku-

točne mnoho a nové neustále vznikajú. Podobne ako 

mužské rehole, aj ony majú rôzny charakter. Väč-

šinou sa však zameriavajú na starostlivosť o siroty, 

chorých a chudobných a na ostatnú sociálnu prácu. 

Ale sú aj rehole, ktoré sa venujú vyučovaniu a výcho-

ve mládeže, misiám a iným odborným činnostiam. 

Ich práca je však tichá, nehľadajú svoju slávu, ale 

slávu Božiu. Ich nové odnože, rehole či kongregácie 

alebo iné formy zasväteného života neustále vznika-

jú, ako napr. sestry Matky Terezy a iné. Donedávna 

sa dali rozlišovať aj podľa rôznych rehoľných ode-

vov, dnes je to sčasti zjednotené. Medzi nimi sú aj v 

súčasnosti veľmi prísne kontemplatívne rehole, ako 

napr. tzv. bosé karmelitánky, ktoré sa okrem rodiny 

zriekajú aj kontaktu s vonkajším svetom. Hoci úspe-

chy ženských spoločnosti zasväteného života nie sú 

tak jasne známe a verejne oceňované ako u mnohých 

mužských, bez nich by bol svet podstatne chudob-

nejší, morálne zaostalejší a sociálne iný v horšom 

zmysle slova.

Preto, keď si tento rok pripomíname Rok zasvä-

teného života, nezabúdajme na to, že bez vzniku ta-

kýchto organizácií by bol súčasný svet nepredstavi-

teľne iný, iná by bola nielen kultúra, ale iné, určite 

horšie, by boli aj medziľudské vzťahy.

Ivan Chalupecký
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Misionárska transformácia Cirkvi je názov pr-

vej kapitoly exhortácie Evangelii Gaudium. Pápež 

František v jej úvode pripomína Ježišov misijný prí-

kaz „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene 

Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať 

všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28,19-20). V duchu 

týchto slov sú aj dnes kresťania poslaní ohlasovať 

evanjelium na každom mieste a v každom čase, aby 

sa viera v Ježiša Krista dostala ku každému človeku. 

Nezostať na mieste, nenechať si svoju vieru pre seba, 

ale ísť ju ohlasovať. Táto misia má svoj pôvod v „dy-

namizme vychádzania“ (b. 20), ku ktorému pápež po-

vzbudzuje každého veriaceho.

Tento „dynamizmus vychádzania“ nie je novinkou 

súčasnej hlavy Cirkvi, ako by sa mohlo zdať, ale má 

svoj pôvod v Biblii, kde veľké postavy Starého záko-

na ako Abrahám, Mojžiš, Jeremiáš odpovedajúc na 

Božie volanie, zanechávajú svoje bezpečné prostre-

die a vydávajú sa na neznámu cestu. Aj dnes Ježišo-

vo „choďte“ zaznieva všetkým členom kresťanských 

spoločenstiev, aby vyšli „z vlastnej pohodlnosti a mali 

odvahu ísť na všetky periférie, ktoré potrebujú svetlo 

evanjelia“ (b. 20). Akýkoľvek postoj pastoračnej pasi-

vity, čakania alebo strachu z prítomnosti ľudí by bol 

v rozpore s Kristovým misijným príkazom, ktorý 

sa Cirkev musí snažiť neustále uskutočňovať. Preto 

pápež naliehavo pripomína, že „je dnes životne dôle-

žité, aby sa Cirkev vydala hlásať evanjelium všetkým, na 

všetky miesta, pri všetkých príležitostiach bez váhania, 

bez zdráhania a bez strachu. Evanjeliová radosť je pre 

celý ľud; nikoho nemožno vylúčiť. Anjel takto ohlasuje 

betlehemským pastierom: „Nebojte sa. Zvestujem vám 

veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom“ (Lk 2,10) 

(b.23). Ježiš sa teda narodil a prišiel pre všetkých 

ľudí, a preto každý človek má právo počuť radostnú 

zvesť o Kristovi. Je to výzva pre nás kresťanov, aby 

sme nikoho nevylučovali zo spásonosného zámeru, 

ale naopak, aby každý človek mohol počuť o Kris-

tovi, že ho miluje a že prišiel na svet aj kvôli nemu.

Je však vôbec možné, aby v dobe masovokomuni-

kačných prostriedkov, kedy je človek denne zahltený 

množstvom informácií, zaznelo evanjelium ľudské-

mu srdcu a dokonca našlo v ňom aj svoje miesto? 

Svätý Otec je v tomto veľký optimista a vyjadruje 

svoju skúsenosť a presvedčenie: „Slovo má v sebe silu, 

ktorú nedokážeme predvídať. Evanjelium hovorí o seme-

ne, ktoré po zasiatí rastie samo od seba, aj keď hospodár 

spí (porov. Mk 4, 26 - 29). Cirkev musí prijať túto ne-

spútanú slobodu Slova, ktoré dosahuje to, čo chce – taký-

mi formami a spôsobmi, ktoré prekračujú naše chápanie 

a rúcajú naše schémy“ (b. 22). Nikto tu nechce spo-

chybniť nevyhnutnosť cirkevných organizačných 

štruktúr a osvedčených metód, vďaka ktorým Cir-

kev funguje a vykonáva svoje poslanie. Ale zároveň 

je rovnako potrebná neustála otvorenosť, aby sme 

nekládli prekážky Božiemu pôsobeniu, ktoré často 

presahuje ľudskú logiku či pastoračné postupy. Kto 

má vnímavé srdce a spolupracuje s Duchom Svätým, 

ten vždy „nájde spôsob, ako Slovo vložiť do konkrétnej 

situácie, aby prinieslo plody nového života – aj keď sa 

Evangelii gaudium
I. kapitola:

Premena Cirkvi podľa pápeža Františka (komentár)

Foto: pixabay.com
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môžu zdať len čiastočné alebo nedokonalé“ (b. 24). Pá-

pež zároveň všetkým „horlivým“ evanjelizátorom, 

ktorí majú neustálu potrebu bojovať voči niekomu 

alebo niečomu, pripomína, že majú radšej vydávať 

svedectvo o Ježišovi Kristovi a nie zbytočne “vyrábať 

si nepriateľov“ (b. 24).

Čo sa týka prijatia samotnej exhortácie, Svätý 

Otec František je veľký realista a nerobí si žiadne 

ilúzie ohľadom uvádzania pápežských dokumentov 

do praktického života. Verejne konštatuje, že „doku-

menty sa dnes netešia takému záujmu ľudí ako v iných 

dobách a že bývajú rýchlo zabudnuté“ (b. 25). Avšak aj 

napriek uvedenej skutočnosti ide, podľa najvyššieho 

pastiera Cirkvi, o dokument s „programovým charak-

terom“ a s „podstatnými dôsledkami“ pre pastoračnú 

činnosť Cirkvi. Pápež dúfa, že jeho exhortácia „ne-

nechá veci v takom stave, v akom sú“ (b. 25) a bude 

silnou inšpiráciou na vykročenie po ceste pastorač-

ného a misijného obrátenia.

V tejto súvislosti sa dnes hovorí o potrebe re-

formy Cirkvi. Je preto vhodné pozrieť sa, ako Svätý 

Otec vníma proces reformy inštitúcie, ktorú sám ve-

die a reprezentuje. Citujúc svojho predchodcu Pavla 

VI., približuje základný princíp skutočnej reformy: 

„Cirkev musí prehĺbiť poznanie o sebe samej, musí sa 

zamyslieť nad tajomstvom, ktoré je jej vlastné... Z tohto 

jasného a činorodého poznania vyplýva spontánna túžba 

konfrontovať ideálny obraz Cirkvi, ako ju Kristus videl, 

chcel a miloval, svoju nevestu, svätú a nepoškvrnenú (Ef 

5, 27), s jej skutočným výzorom, ako sa javí dnes...“ (b. 

26). Pápež týmto pripomína „konzervatívnemu“ tá-

boru, ako aj „liberálnemu“ krídlu, slová Druhého 

vatikánskeho koncilu: „Každá reforma Cirkvi vo svo-

jej podstate spočíva v stále rastúcej vernosti jej vlastnému 

povolaniu...” (b. 26). Z toho je zrejmé, že jediným 

kritériom pre diskusiu o podobe a smerovaní Cirkvi 

je konfrontácia s ideálom, ktorý pochádza od samé-

ho Krista. Snaha o túto neustálu vernosť Kristov-

mu ideálu Cirkvi je jediným legitímnym motívom 

autentickej reformy Cirkvi. Vychádzajúc z vyššie 

uvedených princípov pápež František konštatuje, že 

„existujú cirkevné štruktúry, ktoré obmedzujú evanjeli-

začný dynamizmus“; ale zároveň hneď dodáva „rovna-

ko existujú dobré štruktúry, ktoré mu napomáhajú, ak sú 

naplnené životom, ktorý ich hýbe, podporuje a hodnotí“ 

(b. 26).

Keďže s fungovaním najvyšších cirkevných 

štruktúr a inštitúcií väčšina z nás kresťanov nepri-

chádza do bezprostredného kontaktu, ťažko je nám 

hodnotiť ich efektívnosť a flexibilitu. Avšak s miest-

nou Cirkvou - farnosťou - má každý veriaci osobnú 

skúsenosť a ľahko si vybaví svoje spomienky na far-

ské spoločenstvo, v ktorom vyrastal alebo ktorého je 

dodnes členom. Je pravdou, že mnohé farnosti me-

dzičasom zanikli, avšak vznikajú zase nové. Nech sú 

naše skúsenosti a prognózy ohľadom ich budúcnosti 

akékoľvek, je veľmi užitočné pripomenúť si tu slová 

Svätého Otca, že „farnosť nie je zastaraná štruktúra“ 

a aj „naďalej je Cirkvou, ktorá žije uprostred domov 

svojich synov a dcér“ (b. 28). Farnosť je teda vždy 

konkrétnou formou Cirkvi na danom území a kňaz 

so svojím spoločenstvom je jej obrazom a sprítom-

nením uprostred dnešného sveta. Možno by bolo 

zaujímavé poznať pohľad úprimne hľadajúcich neve-

riacich, ako oni vnímajú Cirkev na základe svedec-

tva života kresťanov miestneho spoločenstva. Pápež 

František si je plne vedomý, „že výzva na obnovu 

a reformu farností ešte nepriniesla dostatočné ovocie“ 

(b. 28). Farnosti sú častokrát viac administratívne 

úrady vzdialené od života ľudí ako miesta „dialógu, 

ohlasovania a štedrej lásky; adorácie a slávenia“ (b. 28). 

Rímsky veľkňaz predkladá obraz farnosti ako „spo-

ločenstva spoločenstiev, svätyne, do ktorej sa chodia na-

piť vysmädnutí, aby vládali pokračovať v ceste, centrum 

neustáleho misijného snaženia“ (b. 28). Uskutočnenie 

tejto vízie v praxi je veľkou výzvou pre všetky farské 

spoločenstvá, pričom si to zároveň vyžaduje „opus-

tiť pohodlné pastoračné kritérium typu «vždy sa to tak 

robilo»“ (b. 33). Totiž od schopnosti a misijnej krea-

tivity kňaza a jeho spoločenstva závisí nielen obraz 

Cirkvi, ale aj jej ďalšia budúcnosť. Preto pápež vyzý-

va všetkých byť „odvážnymi a kreatívnymi v úlohe zno-

vudefinovať ciele, štruktúry, štýl a evanjelizačné metódy 

vlastných spoločenstiev“ (b. 33). Je to úloha, ktorú je 

potrebné zobrať vážne, ak chceme, aby kresťanstvo 

malo čo ponúknuť súčasnému človeku.

Keď prijmeme misijný štýl, ktorý bude schopný 

osloviť dnešných ľudí, ohlasovanie evanjelia sa za-

meria na to, čo je podstatné. Čo je však základom 

kresťanského posolstva? Podľa Svätého Otca jadrom 

celého evanjelia „je nádhera spásonosnej Božej lásky, 

ktorá sa prejavila v ukrižovanom a vzkriesenom Ježišovi 

Kristovi“ (b. 36). Avšak pápež tu upozorňuje aj na ne-

bezpečenstvo, že „posolstvo, ktoré ohlasujeme, viac než 

kedykoľvek predtým podlieha riziku, že zostane okyptené 

a zredukované iba na sekundárne aspekty. Dôsledkom 
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toho by bolo, že niektoré otázky, ktoré sú súčasťou mo-

rálneho učenia Cirkvi, ocitnú sa mimo kontextu, ktorý 

im dáva skutočný zmysel“ (b. 34). Ľahko sa totiž môže 

stať, že posolstvo, ktoré ohlasujeme, sa stotožní 

s druhotnými aspektmi cirkevného učenia, ktoré - 

aj keď sú platné a dôležité - samy o sebe ešte nemusia 

vyjadrovať posolstvo Ježiša Krista. Pápež vo svojom 

uvažovaní vychádza z učenia Tomáša Akvinského, 

ktorý hovorí, že aj v morálnom posolstve Cirkvi 

existuje určitá hierarchia odvolávajúc sa pritom na 

náuku Druhého vatikánskeho koncilu, že „jestvu-

je poriadok, čiže ,hierarchia‘ právd katolíckeho učenia, 

lebo ich súvis so základom kresťanskej viery je rozličný“ 

(b. 36). Ten istý princíp, podľa Svätého Otca, platí aj 

„o dogmách viery a tiež o celom obsahu doktríny Cirkvi, 

vrátane jej morálneho učenia“ (b. 36).

V pastoračnej praxi nás tieto slová vyzývajú 

k správnej vyváženosti a k zameraniu na skutočnú 

podstatu evanjelia. Ak sa v kostole príliš často káže 

iba o askéze a veľmi málo sa hovorí o Božej láske 

a milosrdenstve, vzniká nerovnováha, ktorá spôso-

buje, že sa môže vytratiť príťažlivosť a sila radostnej 

zvesti. Ak je však hlásanie verné evanjeliu „jasne sa 

ukáže centrálne postavenie niektorých právd a tiež to, že 

kresťanské ohlasovanie o morálnosti nie je stoická etika, 

presahujúca asketiku, a nie je len praktická filozofia 

ani katalóg hriechov a chýb. Evanjelium predovšetkým 

pozýva dať odpoveď Bohu, ktorý nás miluje a ktorý nás 

zachraňuje tým, že ho spoznáme v druhých a vyjdeme 

zo seba samých…“ (b. 39). Jednotlivé pravdy viery, 

ako aj morálne učenie Cirkvi, je teda možné chápať 

iba v kontexte celého kresťanstva a len vo vzájomnej 

harmónii majú náboženské pravdy svoju dôležitosť 

a navzájom sa objasňujú.

Veľké kultúrne zmeny v spoločnosti, ktorých 

sme svedkami, si vyžadujú, aby sme našu pozornosť 

zamerali na „hľadanie spôsobov vyjadrenia večných 

právd takým jazykom, ktorý ľuďom umožní rozpoznať 

ich neustálu aktuálnosť a novosť“ (b. 41). Tu je však 

potrebné vysvetliť, že jedna vec je poklad kresťan-

ského učenia, ktorý je nemenný, a druhá je spôsob 

a formulácia jeho vyjadrenia. Môže sa totiž stať, že 

ľudia, ktorí v kostole počujú „bezchybný ortodoxný ja-

zyk, odnesú si niečo, čo nezodpovedá skutočnému evan-

jeliu Ježiša Krista. So svätým úmyslom komunikovať 

o pravde, o Bohu a človeku im pri niektorých príležitos-

tiach ponúkame falošného boha alebo ľudský ideál, ktorý 

nie je skutočne kresťanský“ (b. 41). Je tu teda prítom-

né riziko, že pri ohlasovaní budeme striktne verní 

nejakej dogmatickej formulácii, ale pritom vôbec 

neodovzdáme jej podstatu. Keďže pravdu je možné 

vyjadriť mnohými spôsobmi, je nevyhnutné hľadať 

nové vyjadrovacie formy pre odovzdávanie nemen-

ného evanjelia dnešnému človeku.

Pápež František upozorňuje aj na skutočnosť, že 

mnohé zvyky a predpisy, ktoré sa dostali do Cirkvi 

v priebehu dejín, už dnes nie sú interpretované 

rovnakým spôsobom ako tomu bolo v minulosti. 

„Nebojme sa ich prehodnotiť“, vyzýva pápež, „existujú 

cirkevné predpisy a príkazy, ktoré mohli byť veľmi efek-

tívne v dobe, keď vznikli, ale dnes už nemajú tú istú vý-

chovnú silu na usmerňovanie životov ľudí. Svätý Tomáš 

Akvinský zdôrazňoval, že príkazov daných Božiemu 

ľudu priamo Kristom a apoštolmi «je veľmi málo»“ (b. 

43). Preto je potrebné dávať si pozor, aby kresťanská 

viera nebola zo strany veriacich vnímaná len ako 

otrocké zachovávanie príkazov a zákazov. V tejto 

súvislosti pápež všetkým spovedníkom pripomína, 

že „spovednica nesmie byť mučiarňou, ale miestom mi-

losrdenstva Pána, ktorý nás povzbudzuje, aby sme robili 

všetko dobré, čo je v našich silách” (b. 44). Nemali by 

sme sa nikdy správať ako „kontrolóri milosti“, ale „ako 

jej sprostredkovatelia“. „Ani dvere sviatostí by sa nemali 

zatvárať z hocijakého dôvodu. To platí predovšetkým pre 

sviatosť, ktorá je «bránou», teda pre krst… Cirkev nie je 

colnica, je to otcovský dom, v ktorom je miesto pre kaž-

dého aj s jeho životnými ťažkosťami“ (b. 47). Je totiž 

dosť pravdepodobné, že niekedy nadmerná prísnosť 

voči druhým je len formou sebaobrany a prejavom 

tvrdosti vlastného srdca.

Prvú kapitolu exhortácie uzatvára pápež Franti-

šek priblížením vízie Cirkvi, ktorú by si želal. Sú 

to slová, ktoré nepotrebujú žiaden komentár: „je mi 

milšia «otlčená» Cirkev, doráňaná a zašpinená tým, že 

vychádza do ulíc, než Cirkev, chorá z uzavretia a poho-

dlnosti, z upätosti na vlastné istoty. Nechcem takú Cir-

kev, ktorá robí všetko, aby si udržala centrálne postave-

nie, a nakoniec zostane zamotaná v spleti svojich mánií 

a procedúr. Ak nás niečo má sväto znepokojovať alebo 

trápiť naše svedomie, tak je to tá vec, že mnoho našich 

bratov žije bez sily, svetla a útechy priateľstva s Ježišom 

Kristom, bez spoločenstva viery, ktorá ich prijíma, bez 

horizontu zmyslu a života“ (b. 49).

František Knapík
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V septembri minulého roku, počas  Celoslovenského 

mládežníckeho programu 7BOLESTNÁ v Šaštíne, po 

prvýkrát na verejnosti zaznela správa o tom, že v roku 

2015 sa na území Spišskej diecézy uskutoční veľké stret-

nutie mládeže. Odznelo to aj na celodiecéznych rekolek-

ciách kňazov diecézy v Poprade. Túto prvú informáciu 

kňazom detailnejšie podal jeden z hlavných organizá-

torov, známy moderátor Televízie LUX, Pavol Danko. 

Poprosili sme ho o odpovede na niekoľko otázok.

Paľo, priblíž našim čitateľom, kedy 
sa uskutoční toto stretnutie, o čo 
tam pôjde a koho sa bude týkať.

Národné stretnutie mládeže P15 je pokračova-

ním podobného stretnutia R13, ktoré sa konalo pred 

dvoma rokmi v Ružomberku a bolo paralelné so 

Svetovými dňami mládeže (SDM) v brazílskom Rio 

de Janeiro. Tentokrát nepôjde o paralelu so SDM, 

pretože tie sa uskutočnia až v roku 2016 v poľskom 

P15 – Stretnutie 
mládeže v Popr ade

Krakove. P15 je teda najväčšia akcia tohto roka, kto-

rú organizuje Rada pre mládež a univerzity KBS. 

Uskutoční sa v Poprade v dňoch 31. júla – 2. augusta 

2015 a je otvorená pre všetkých mladých a ich „sprie-

vodcov“,  teda animátorov, katechétov, rehoľníkov 

a samozrejme aj pre kňazov a našich otcov biskupov. 

Jedným z hlavných cieľov týchto stretnutí je umož-

niť mladým ľuďom zažiť živú Cirkev s jej pastiermi, 

zjednotenú okolo živého Krista.

Aké budú obsahové zamerania 
tohto stretnutia, preberané témy 
a pod.?

Nosnou témou P15, ako aj všetkých diecéznych 

stretnutí mládeže v tomto roku, je blahoslavenstvo, 

ktoré vybral pápež František – „Blahoslavení čistého 

srdca, lebo oni uvidia Boha“(Mt 5, 8). Už v septem-

bri sme spustili tzv. Čistý rok – veľkú 10-mesačnú 

duchovnú prípravu na slávenie P15. V nej ponúkame 

http://www.narodnestretnutiemladeze.sk
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rôzne pohľady na čistotu, dnes tak často dehonesto-

vanú. Každá katechéza obsahuje množstvo cenných 

myšlienok, aktivít a nápadov na hodiny nábožen-

stva, prácu s mladými na stretkách a pod. P15 bude 

vyvrcholením tejto prípravy. Nosné témy počas P15 

budú: Čisté srdce, Poklady rodiny, kultúry, liturgie, 

Zasvätený život a Blahoslavenstvá. Počas sobotnej 

večernej liturgie s názvom „Oni uvidia Boha“ sa 

na javisku objavia aj pätnásti patróni P15, ktorých 

predstavujeme v katechézach Čistého roka. Bude to 

silné...

Aké miesto na tomto stretnutí bude 
mať hudba a aká hudba tam bude 
prezentovaná?

P15 je určená v prvom rade mladým, preto po-

núkame program pripravený „optikou“ mladých. 

Hymnu na toto stretnutie mládeže zložila a naspie-

vala Sima Martausová. Sväté omše budú sprevádzať 

veľké zbory zo Spišskej Novej Vsi, katedrálny mlá-

dežnícky zbor z Banskej Bystrice a nakoľko v sobo-

tu bude gréckokatolícka liturgia, budeme počuť aj 

ich krásne spevy. V programe vystúpi takmer 200 

účinkujúcich, ich mená však ešte držíme v tajnosti. 

Prezradím ale, že v mozaike nášho programu zaznie 

moderná hudba, klasická hudba, dokonca aj folklór, 

ale tiež chvály, aj piesne známeho poľského skladate-

ľa Piotra Rubika (dostali sme od neho súhlas preložiť 

niekoľko piesní do slovenčiny, keďže P15 je prípra-

vou na SDM v Krakove).

Ako máte premyslenú organizáciu 
celého podujatia?

Už počas organizácie R13 v Ružomberku sme 

získali množstvo skúseností s organizáciou tak veľ-

kého stretnutia. Hlavný organizačný tím má oko-

lo seba vyše 20 vzácnych zapálených ľudí, ktorí sú 

zodpovední za veľké skupiny dobrovoľníkov pri 

ubytovaní, strave, zabezpečení programu, stavbe, 

doprave, zdravotnej službe, liturgii a mnohých ďal-

ších potrebných oblastiach. Máme „styčnú“ osobu 

na spoluprácu s farským úradom  a mestom  Poprad, 

hlavného zodpovedného za informovanosť a mé-

diá, hlavného ekonóma, manažéra, režiséra celého 

programu a samozrejme nad nimi je naša „hlava“ 

– kňaz Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež 

a univerzity KBS.

Kde, kedy a ako bude možné hlásiť sa 
na toto stretnutie?

Registrácia sa spustila 15. januára 2015 v symbo-

lický čas 15:15:15:) Registrovať sa dá na našej webovej 

stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk v sekcii 

registrácia. Ponúkame registráciu pre účastníkov, 

dobrovoľníkov, kňazov, rehoľníkov, zdravotne ťažko 

postihnutých, aj celé skupiny.

Aké očakávania máte od kňazov vo 
farnostiach pri organizovaní P15?

Mne už dlhé mesiace horí pre P15 a Čistý rok 

srdce, preto táto odpoveď bude značne zaujatá:) 

Ponúkame ozaj množstvo cenných materiálov pre 

potreby pastorácie mládeže. Najviac ma vždy pote-

ší, keď kňazi „objavia“ Čistý rok a používajú ho na 

mládežníckych svätých omšiach, na hodinách nábo-

ženstva, pri príprave na sviatosť birmovania a pod. 

Budeme im vďační, ak P15 spropagujú, ak mladých 

pozvú a úplne najviac urobia, keď s mladými na toto 

podujatie aj prídu. Počas P15 môže dôjsť k mnohým 

obráteniam a životným zmenám. Preto potrebujeme 

kňazov, aby ich vypočuli a umožnili im vyslúženie 

sviatosti zmierenia. A keďže sme v Roku zasvätené-

ho života, pozývame všetkých zasvätených, aby pri-

šli vydať živé svedectvo o kráse ich povolania.

Má P15 nejaký súvis so Svetovými 
dňami mládeže v roku 2016 
v Krakove?

Áno, je to akoby začiatok veľkej ročnej prípravy 

na slávenie SDM, ktoré nikdy neboli (a asi ani tak 

ľahko nebudú) v takej blízkosti Slovensku. Mesto 

Poprad nie je vybraté náhodne. Je pod Tatrami, 

ktoré nás podľa slov svätého Jána Pavla II. s Poliak-

mi nerozdeľujú, ale naopak spájajú. Mesto Poprad 

si v tomto roku pripomína 20 rokov od historickej 

návštevy Jána Pavla II. v roku 1995, keď navštívil aj 

Levoču, oddychoval pri Sliezskom dome a odlietal 

z letiska Poprad. Mesto si chce túto udalosť pripo-

menúť odhalením pamätnej tabule.

Pali, ďakujeme Ti za rozhovor a želáme všetkým or-

ganizátorom, aby sa podujatie vydarilo a prinieslo bohaté 

duchovné ovocie našim mladým ľuďom a celej Cirkvi na 

Slovensku.

Za rozhovor ďakuje Mons. Anton Tyrol
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Jozef de Bélik sa narodil 1. decembra 1757 v obci 

Dežerice v regióne Horná Nitra. Pochádzal zo ze-

mianskej viacdetnej rodiny. Jeho otec sa volal On-

drej a matka Judita, rodená Škultétyová. Už počas 

mladosti Jozefa sprevádzali problémy so zdravím. 

Študijné roky prežil na gymnáziu v Ostrihome, te-

ologické a filozofické štúdiá v Trnave a Budimíre. 

Od roku 1778 pokračoval v štúdiu na Pazmáneu vo 

Viedni. V roku 1781 obhájil titul doktora teológie 

na viedenskej univerzite. Po skončení štúdií sa na 

istý čas stal kaplánom v chorvátskom Dubrovníku 

a v Dvoroch nad Žitavou, kde bola v roku 1776 zno-

vu obnovená farnosť a zrenovovaný kostol zničený 

počas vpádu tureckých vojsk. Ďalšie jeho profesijné 

a kňazské účinkovanie: roku 1784 prefekt v brati-

slavskom seminári, 1787 profesor morálnej teoló-

gie, 1790 vicerektor bratislavského seminára, 24. 7. 

1790 – 1809 farár v Žiharci, 1808 dekan, 28. 8. 1809 

– 1823 ostrihomský kanonik, neskôr prepošt, 1811 

monostorský opát (BMV de Monostor super Coma-

romium), 1811 – 1820 rektor seminára v Pešti, 10. 

8. 1818 tekovský archidiakon, 5. 10. 1820 svätošte-

fanský prepošt a ostrihomský vikár a blízky spolu-

pracovník prímasa Alexandra Rudnaya. Dňa 30. 10. 

1823 prišiel na Spiš, kde pôsobil v Spišskom Štiavni-

ku a Spišskej Kapitule. 

V roku 1823 pápež Lev XII. vymenoval Jozefa 

Bélika za spišského biskupa. Biskupskú vysviacku 

prijal v januári 1824 v Trnave a 2. februára toho is-

tého roku bol uvedený do úradu v Spišskej Kapitu-

le. Biskup Bélik sa vo veku šesťdesiatpäť rokov stal 

v poradí piatym spišským biskupom. Jeho tajomní-

kom bol v začiatkoch Ladislav Zábojský, ktorý sa po 

ňom stal taktiež spišským biskupom. Bélik vo svojej 

biskupskej službe nadviazal na miestne tradície po 

svojich predchodcoch. Preslávil sa dôkladnými ká-

nonickými vizitáciami. Počas svojej dvadsaťtriroč-

nej biskupskej činnosti navštevoval všetky farnosti 

diecézy a vykonával podrobný zápis o cirkevnom 

majetku a stave farností. Nemal rád novoty, bol 

príkladom sociálneho cítenia. Založil viaceré dob-

ročinné fondy pre starých a chorých kňazov, učite-

ľov, vdovy a siroty. Bol dobrodincom chudobných 

študentov. Podporoval vzdelanie, nakoľko sám bol 

vysoko odborne fundovaný. Rád a horlivo podpo-

roval bernolákovcov, slovenskú spisbu a umenie. Je 

autorom viacerých latinských prác. Jozef Bélik bol 

členom Spolku milovníkov reči a literatúry sloven-

skej a Slovenského učeného tovarišstva. Zanechal 

bohatú knižnicu.

Počas pôsobenia biskup Bélik podporoval množ-

stvo stavieb kostolov po celom Slovensku. Medzi 

najznámejšie stavby kostolov patria: Oravský Pod-

zámok, Hrboltová, Liptovská Kokava, Spišská Tep-

lica, Spišské Podhradie, Kravany, Lechnica, Štrba, 

Habovka, Valaská Dubová, Liptovská Lužná, Jab-

lonov a Spišský Štiavnik. V Jablonove bola najskôr 

SS. ThDr. Jozef de Bélik 
(1757 – 1847)

1823 – 1847  spišský biskup

Foto: Ľubomír kaĽavský
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len kaplnka Márie Magdalény z roku 1761, neskôr, 

v roku 1827, pseudorománsky prestavaná. V tom is-

tom roku nechal biskup Bélik prestavať kostol Na-

rodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí. V Spiš-

skom Štiavniku nechal v letnej biskupskej rezidencii 

postaviť kaplnku Zvestovania Panny Márie. Na stav-

bu kaplnky bol použitý materiál zrúcaného kartuzi-

ánskeho kostola zo Skaly Útočišťa v Slovenskom raji. 

Pri slávnostnej posviacke kostola v Spišskom Štiav-

niku, evanjelický farár z Veľkého Slávkova Bexheft 

recitoval báseň, ktorá oslavovala biskupa Bélika ako 

heroického staviteľa.

Biskup Bélik zomrel 5. marca 1847 v Spišskej 

Kapitule v 90. roku života a v 24. roku biskupskej 

služby. Je pochovaný v krypte jablonovského kosto-

la. Dal prednosť symbolickému umiestneniu kostola 

Foto: Ľubomír kaĽavský

na cintoríne, aby pastier spolu so svojimi ovečkami 

očakával Pánov príchod a svoje vzkriesenie.

Dňa 28. októbra 2007 sa v Jablonove konala spo-

mienková slávnosť výročí spišského biskupa Bélika 

a postavenia Kostola sv. Márie Magdalény. Pri tejto 

slávnostnej príležitosti bola na kostole odhalená pa-

mätná tabuľa.
Jana Vošková
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Obec Smrečany sa rozprestiera v centrálnej časti 

Liptova na juhozápadnom úpätí Západných Tatier, 

približne 5 kilometrov severne od Liptovského Mi-

kuláša. Svojou extravilánovou rozlohou 8 km2 a poč-

tom obyvateľov niečo nad 600 patrí skôr k menším, 

maximálne stredne veľkým, liptovským sídlam. Na-

priek tomu má zaujímavú históriu a viaceré pozo-

ruhodnosti. Medzi ne nesporne patria dva kostoly, 

ktoré reprezentujú dve náboženské konfesie – kato-

lícku a evanjelickú.

Starobylý rímskokatolícky kostol z konca 13. 

storočia je vzácnym gotickým vidieckym uniká-

tom. V jeho interiéri sa nachádzajú neskorogotické 

krídlové oltáre, nástenné maľby, maľovaný doskový 

strop, kazateľnica, drevené chórové lavice, kamenná 

krstiteľnica a pod. Z vonkajších architektonických 

prvkov upúta pozornosť najmä baroková cibuľová 

strecha pokrytá dreveným šindľom s drevenou pod-

strešnou ochodzou. Ide o jednu z najkrajších (ak nie 

najkrajšiu) vežovú strechu tohto typu na Slovensku. 

Podobný je aj sanktusník – menšia vežička na stre-

che svätyne.

Kostol si z historického hľadiska ponecháva pô-

vodné starobylé patrocínium Očisťovania Panny 

Márie (2. február) napriek tomu, že po reforme li-

turgického kalendára bol sviatok premenovaný na 

Obetovanie Pána. Mimochodom, okrem týchto ná-

zvov sa medzi ľudom stále používa aj názov sviatku 

Hromnice, v gréckokatolíckom prostredí Stretnutie 

Pána alebo Stretnutie Pána so Simeonom.

Bohoslužby sa tam slávia na všetky sviatky, kaž-

dý piatok o 17.45 hod. a každú nedeľu o 8.00.

Ľubomír Kaľavský

Rímskokatolícky 
filiálny kostol 

Očisťovania Panny 
M árie v Smrečanoch

Foto: Ľubomír kaĽavský



Staňte sa naším 
Prispievateľom

Deje sa vo Vašej farnosti či v spoločenstve niečo podnetné?

Dajte o tom vedieť!

Napíšte na casopis@kapitula.sk.

NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU

Ak chceš dostávať časopis priamo do svojej schránky, 

daj nám to vedieť na casopis@kapitula.sk


