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editoriál

Editoriál
Našim milým čitateľom sa dostáva do rúk ďalšie číslo elektronického časopisu Kapitula. Pripravili sme ho z materiálov, ktoré
poskytli udalosti ostatných týždňov. Sú to nielen správy z diecéznej
kúrie, školského úradu a diecéznej charity, ale najmä svätorečenie
pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II. Ich život a dielo ovplyvnilo
životy jednotlivcov, ale i svetové udalosti. Spomedzi osobností diecézy sme vybrali dve: prvého biskupa diecézy a jedného kňaza, ktorého si Pán spomedzi nás nedávno povolal do večnosti. Zo synodálnych ustanovení predstavujeme 8. tému, obsahom ktorej sú rozličné
fenomény súčasnej doby. Do pozornosti dávame aj kultúrno-náboženské výročia väčšiny členov skupiny, ktorá sa volala Piráti krásy.
V tomto čísle začíname novú rubriku s názvom Galéria kostolov.
Aj touto formou chceme prispieť k upevňovaniu pocitu spolupatričnosti veriacich našej krásnej a milovanej diecézy. Veríme, milí
čitatelia, že v tomto čísle nájdete mnoho poučných a zaujímavých
vzorov a duchovné povzbudenie.
Mons. Anton TYROL
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aktuality diecéznej kúrie

Ak t ualit y diecézne j
kúrie
Veľkonočné sviatky v katedrále
Všetky obrady Veľkého týždňa sa konali
v Katedrálnom chráme sv. Martina v Spišskej
Kapitule. Na Kvetnú nedeľu ráno, a potom počas
bohoslužieb, kňazi spovedali. Diecézny biskup
celebroval slávnostné bohoslužby. Po speve pašií
predniesol homíliu, v ktorej povzbudil veriacich
konať podobne ako Šimon či Veronika z krížovej
cesty. Slávenie Veľkonočného trojdnia má svoju
tradíciu, keď diecézny biskup slávi všetky obrady
ako hlavný celebrant. Homílie prednášali určení kňazi. Diecézny biskup na Zelený štvrtok pri
večernej sv. omši umyl 12-tim vybraným mužom
nohy a na Veľký piatok a Bielu sobotu ráno sa celé
spoločenstvo kňazov, rehoľných sestier a laikov
z okolitých farností zúčastnilo na spoločných
modlitbách Liturgie hodín v katedrále. Na Veľkonočnú nedeľu bol čítaný pastiersky list.
Diecézne kolo biblickej olympiády
V dňoch 29. - 30. apríla 2014 sa v Spišskej
Kapitule uskutočnilo diecézne kolo Biblickej
olympiády v kategóriách základné a stredné školy. Prvý deň súťažilo 12 trojčlenných družstiev
základných škôl a v druhý deň 8 trojčlenných
družstiev stredných škôl. Tematicky obsah súťaže bol zameraný na knihy Exodus, Jonáš a Evanjelium podľa Jána. V kategórii základných škôl
zvíťazili žiaci z osemročného Gymnázia Martina
Hattalu v Trstenej a spomedzi stredných škôl si
prvenstvo vybojovali rovnako žiaci z Gymnázia
Martina Hattalu v Trstenej. Víťazi oboch kategórií postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa
uskutoční 21. - 23. mája 2014 v Starej Ľubovni.
Kňazské rekolekcie
V dňoch 12. - 16. mája 2014 sa na piatich
miestach našej diecézy (Bobrov, Ludrová, Svit,
Spišský Štvrtok, Toporec) konali kňazské rekolekcie. Na všetkých miestach ich viedol diecézny
biskup, ktorý sa tak opäť stretol s kňazmi. Rekolekcie sa v takejto podobe konajú štyrikrát ročne.
Vždy majú svoju duchovno-formačnú a pracov-

nú časť. Prvú časť predstavuje svätá omša, príhovor otca biskupa a prednáška. Pracovnou časťou sú
aktuality z diecéznej kúrie, rozličné konzultácie
o pastoračných postupoch a pod. Na májových rekolekciách povzbudzoval otec biskup kňazov, aby
si vzájomnou pozornosťou a záujmom pomáhali
v ťažkostiach. Prednášku mal generálny vikár A.
Tyrol, ktorý kňazov oboznámil s apoštolskou exhortáciou pápeža Františka Evangelii gaudium.
Z diecéznej charity
Spišská katolícka charita od 1. 4. 2014 otvorila
v Hrabušiciach v spolupráci s Obecným úradom
a s pánom farárom denný stacionár. Pod vedením
sestry Jany ho navštevuje 22 seniorov. Taktiež k
1. 4. 2014 Spišská katolícka charita zriadila samostatný právny subjekt - Spojenú špeciálnu školu sv.
Maximilána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi.
V apríli sa tiež uskutočnilo zasadanie kuratória
Spišskej katolíckej charity pod vedením spišského
biskupa Mons. Štefana Sečku, kde bola prerokovaná činnosť za posledný polrok, ako aj plán činnosti
na rok 2014. V dňoch 2. - 4. apríla navštívil zariadenia a služby Spišskej katolíckej charity Beat
Vogel, riaditeľ terénnych sociálnych služieb Švajčiarskej charity. (PhDr. Ing. Pavol Vilček, diecézny
riaditeľ Spišskej katolíckej charity)
Školský úrad Spišskej diecézy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky vyhovelo žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Spišské Podhradie ako
zriaďovateľa a zaradilo do siete škôl a školských
zariadení Cirkevnú materskú školu, Smreková 38,
Smižany a Cirkevnú materskú školu, Hviezdoslavova 824/6, Trstená. Obidve cirkevné materské
školy začnú výchovno-vzdelávaciu činnosť od 1.
septembra 2014. Rodičia môžu svoje deti prihlasovať do uvedených škôl u p. riaditeľky ZŠ R. Dilonga v Trstenej a u p. riaditeľky ZŠ Povýšenia sv.
Kríža v Smižanoch. (PaedDr. Ján Dravecký, PhD.,
riaditeľ školského úradu)
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Zo života cirkvi

D va ja svätí
kor midelníci
na mojom
duchovnom mori
Je krásne dožiť sa veku, keď sú blahorečení a svätorečení ľudia, ktorých sme poznali naživo, teda boli
čiastočne našimi súčasníkmi, ba dokonca niektorých sa dalo vidieť na vlastné oči, alebo máme z ich
rúk pamiatku či vlastnoručne podpísaný obrázok.
Bola som druháčka na gymnáziu, keď sa jedného
októbrového rána roku 1958 objavila v triede skupinka vážnych až smutných spolužiakov. Dve dievčatá si dokonca utierali slzy, ale museli to stihnúť do
zazvonenia. Keby si ich niekto z profesorov všimol
a začal sa vypytovať, či oplakávajú pápeža, boli by
dostali označkovanie, pri ktorom by ani maturita
nebola istá.
Áno, umrel Pius XII. Na dejepise sme sa o ňom
neučili nič pekné a bola som vtedy ešte málo praktizujúca protestantka, nuž mi to veľa nehovorilo.
Konkláve prinieslo akýsi rozruch. Stručné správy socialistických masmédií nám veľa nepovedali
a i keby sme boli mali televízor, ako niektorí bohatší
ľudia, z našich staníc by sme možno boli zazreli iba
tvár na zlomok sekundy. Príslušné úrady sa postarali, aby zahraničné rozhlasové stanice boli dobre
rušené, ale našu zvedavosť to neodradilo. Zaujímavé, otec, značne a trvalo antiklerikálne naladený,
sledoval túto voľbu s veľkým záujmom s uchom na
dostupných nemeckých staniciach. Mali sme rádio
s dosť širokým rozsahom krátkych vĺn, ktoré umožňovali aspoň niečo počuť. Otec sa tváril spokojne
a sem-tam povedal: „Toto vyzerá byť dobré... možno
dôjde aj k nejakým zmenám a hlavne k zblíženiu.“
Po Vianociach vycestovala navštíviť príbuzných
v Rakúsku mamka. Bola katolíčka, ale umlčaná...
pre pokoj v rodine to znášala a chodievala si tajne do
kostola, kedy a kam mohla. Vrátila sa s nezvyčajným
nákladom - okrem dobrôt a nejakej tej módy mala
v kufri s dvojitým dnom časopisy. V elegantne oblečenej a vyzerajúcej dáme na colnici žiaden úradník ne-
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predpokladal pašeráčku nedovolenej literatúry a na
otázku, či má niečo na čítanie, vždy vytiahla nejaký
časopis s klebetami o hviezdach, monarchoch a hercoch a najpopulárnejší módny list - Burdu. Priniesla
aj obrázky nového pápeža, ktoré som rozdala svojim
katolíckym spolužiakom a kopírovalo sa. Pravda, ešte
fotoaparátmi, v kúpeľniach zastriekaných chemikáliami pre výrobu obrázkov a zväčšovákmi. Časopisy
sme čítali všetci v rodine, nevynímajúc otecka, ktorý spokojne pokyvoval hlavou: „Hovoril som... tento
bude iný... to má ďaleko od nejakého cirkevného kniežaťa“. Videl totiž zábery s deťmi, z väznice, bez tiary,
bez nosidiel, v nemocnici.
Ako prváčke na vysokej škole sa podarilo vycestovať aj mne. To už naši mali aj televízor, vyšla
prvá encyklika. Nebola som katolíčka, ale všetko
ma nesmierne zaujímalo. Domov som prišla nielen s časopismi, ale so šokujúcou správou: „Svätý
Otec zvoláva koncil!“ Mamkina rodina ma už vyzbrojila vedomosťami, čo to je a na čo slúži, hoci
ma nik ani poznámočkou nenahováral prestúpiť
na katolicizmus... to sa Božím riadením dialo trochu inak a za ich chrbtom. Priamym spúšťajúcim
mechanizmom bol životopis Edity Steinovej, ktorá
vtedy nebola ešte ani ctihodná... len to bolo úžasne
zaujímavé čítanie, ale čudné bolo:..nevideli ma radi
to čítať. Netušili, že v noci je obsadená miestnôstka, kde sa to dalo čítať tajne. Podarilo sa teda celú.
Ako študentka som sa úspešne pokúsila nadviazať
kontakt s diskrétnym kňazom, ktorý mi doručoval
v nemčine všetko možné o priebehu koncilu, občas
dokonca Osservatore Romano. Takto som sledovala
prvú sesiu. Encyklika „Ad cathedram Petri“ zaujala
otca... dojalo ho, že evanjelici a iní nekatolíci už nie
sú „kacíri“, ale „oddelení bratia a synovia“. Tak veľmi veril, že ešte za jeho života dôjde k zjednoteniu!
Mamičke sa zasa páčilo, že vo veľkopiatočnej liturgii
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sa podstatne zmenila prosba za Židov, pretože babička pred vstupom do manželstva s dedkom vyznávala túto vieru. Mňa naštartovala Edita Steinová,
ale ďalej ma v mojom predsavzatí stať sa katolíčkou
motivoval už život a činy pápeža Jána. Sväté písmo
som poznala aj z Českobratskej cirkvi, ale teraz som
zohnala katolícke, s vysvetlivkami. Na internát som
si priniesla aj ruženec po babičke a naučila som sa ho
modliť. Ale o úmysle som mlčala, aby niekto nepovedal, že som „vzbĺknutá slama“. Na verejnosť prenikla aj hŕba milých anekdot. Otec, ktorý sa kvôli
postoju Jána XXIII. nielen voči Cirkvi, ale aj celému
svetu, začal veľmi meniť, mal najradšej jeho citát: „V
otázke ekumenizmu sme všetci novici“. Nestal sa
katolíkom, ale veľmi aktívnym členom cirkevného
výboru evanjelickej cirkvi a veľmi povzbudzoval
k osvojovaniu si myšlienok aj svojho pána farára.
U nás však dlho nik netušil, že tento milý, múdry,
dobrosrdečný a radostný Otecko na Petrovom stolci
je veľmi vážne chorý a po necelom päťročnom pontifikáte bude koncil, svoju srdcovú záležitosť, sledovať už z Pánovej blízkosti. So smutnou správou
prišla tentoraz mamka. „Petrov stolec osirel, niet už

pápeža-otecka!“ Pravdaže, myslela - na zemi. A môj
otec, ten tvrdý muž, nedokázal s nami sledovať –
vtedy bolo mimoriadne dobre počuť priamy prenos
prostredníctvom viedenského rádia s nemeckým
komentárom – pohreb. Sedel ticho v kresle v kúte
spálne, pozeral oknom na Tatry, z času na čas vytiahol vreckovku a zašepkal: „Prečo všetko dobré vždy
musí tak rýchlo skončiť?“
Nesmeli sme mu povedať už nič, nezaujímalo ho
následné konkláve, ani nový pápež, pokračovanie
koncilu. V kuchyni na kredenci bola veľmi dlhé roky
fotografia s pápežom Jánom, ale už sme opäť doma
o Cirkvi nesmeli hovoriť. Aj ja som zmenila zámer
stať sa katolíčkou za prítomnosti rodičov a príbuzných, rozhodla som sa vyčkať a urobiť to tajne. Čas
dozrel na sviatok Krista Kráľa 1965 a svedkami pri
krste mi boli cudzí ľudia, hosťami zopár študentov
z našej i z iných vysokých škôl. Koncil o pár dní
končil, ale mali sme materiály a začali sme sa schádzavať v krúžkoch, kde sme sa s nimi oboznamovali.
Prekladali i prepisovali sme, každý kto vedel na písacích strojoch, volalo sa to klepanice, neskôr „samizdaty“. Dobrý masívny stroj urobil 10-12 kópií.
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O jeden vzácny exemplár som prišla. Mala som
takýto strojopisový Duchovný denník Jána XXIII.
Ktosi mi ho nevrátil. Vyšiel ešte v slovenskom ústave v Ríme, ale taký sa mi neušiel.
Otec sa vo svojom antiklerikalizme vrátil do starých koľají, mamka opäť musela do kostola chodiť
tajne, ja som najradšej domov chodievala čo najmenej a keď po siedmich rokoch vyšlo najavo, že som sa
stala katolíčkou, vyhostil ma z domu.
Až kým...
...neprišiel rok 1978. Ešte sme budovali socializmus ako najdokonalejší spoločenský poriadok. Leto
som strávila s priateľmi v Poľsku, kde Elenka po
svätej omši kardinála Wojtylu v Krakove povedala,
že ten by raz mohol byť skvelým pápežom. Nadšení
homíliou sme boli všetci, vzácne myšlienky o posvätnosti rodiny a manželstva nám dlho neschádzali
z mysle. Aj keď väčšina z nás si zvolila inú životnú
cestu. V ten istý mesiac odišiel k svojmu Pánovi pápež Pavol VI. Otcovi bol ľahostajný, ale mamka a ja
sme v ňom videli predovšetkým muža modlitby, intelektuála a človeka so srdcom otvoreným pre svet.
Opustil Vatikán aj lietadlom. Hovoril v OSN.
Za nástupcu bol zvolený niekto úplne nečakaný kardinál Albino Luciani. Dokonca ho ukázala naša
televízia a mne sa podaril fotoaparátom s bleskom
celkom pekný záber. Zaujal úsmevom a hlbokými
príhovormi na tých málo audienciách.
Našu rodinu postihla v tom roku tragédia. Vracajúc sa z púte do Lúrd, len niekoľko kilometrov
pred domovom, tragicky zahynuli pre zlyhanie bŕzd
autobusu traja naši drahí, žijúci v Rakúsku. Na rakúskom veľvyslanectve v Bratislave, kam sme si museli ísť po víza, sme sa dozvedeli, že po tridsaťtridňovom pontifikáte nás opustil aj tento usmievavý
Sluha sluhov Božích. Mamičke, vtedy už 65 ročnej,
som musela opatrne pridávať tabletky na posilnenie
srdiečka... Nielen dedina, kde tragédia zastihla jedenásť rodín, ale celé Rakúsko bolo v smútku. Diecézny biskup cestoval do Ríma, pomocný prišiel potešiť zádušnou svätou omšou a pohrebom nás. A v tej
Bratislave to bez sĺz a vzdychu nevydržal ani pán
veľvyslanec...
Po návrate bolo doma ticho. Čierne šaty, ponuré
počasie, ešte aj v práci chodili okolo mňa po špičkách.
Šestnásty október. Otcova sedemdesiatka. V tichosti, ale dostal svoje obľúbené jedlá i darčeky,
a my sme s mamičkou sledovali ďalšie konkláve. Rá-
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dio opäť pískalo, ale zo šestorakých krátkych vĺn sa
dalo vždy vybrať, lebo sme si hovorili, že aj súdruhovia sú zvedaví, proti komu im prichodí v najbližšej
dobe bojovať. A bolo to tu! Biely dym... a kardinál
Felici: ...Habemus Papam!... dominum... dominum
Carolum...
No, my s mamkou sme nemuseli hádať ako davy
na Svätopeterskom námestí! A kým správa doznela, my sme sa už držali v náručí a napriek smútku
sme sa pustili do tanca. „Poliak!“ – vykríkla mama.
Dokonca otcovi sa po toľkom čase rozjasnila tvár.
„Poliak nám bude rozumieť“ – povedal. „Poliak vie,
čo bol Hitler i čo je komunizmus, a on to prežil nie
z počutia, ale všetko na vlastnej koži! Toto sme potrebovali! Bohu vďaka!“
Ja som v kútiku duše verila, že to prinesie aspoň
trochu zmien i na našom Slovensku. Bola som si ale
istá – neviem prečo – že tohto pápeža uvidím naživo.
Ako kardinála som ho videla i počula viackrát. A iba
iskričky nádeje, že hádam ešte aj učiť pôjdem, sa mi
prelínali hlavou.
Na druhý deň sme odložili bez výčitiek čierne
šaty. Aj otec bol odrazu zhovorčivý a naviac, bolo
možné nového Svätého Otca vidieť aj v poľskej televízii. Hoci som na prvé osobné stretnutie musela
čakať ešte trinásť rokov, pretože pri jeho návštevách
Poľska sa nám nepodarilo prekĺznuť cez blízke ani
vzdialenejšie české hranice, bola to zmena... Encykliky poslané poštou z Poľska mi prišli nepoškodené.
Časopisy trochu niesli znaky mnohého prezerania,
ale vysvetľovali sme si to v dobrom, že aj medzi našimi ľuďmi pracujúcimi v štátnych službách predsa
len taká blízka osobnosť musela budiť záujem. Žasli sme nad množstvom apoštolských ciest do celého sveta... usmievali sme sa nad otcovou otázkou:
„A Slovensko?“ „I to bude“, odvetila optimisticky
mamka. Ale toho sa on už nedožil. Zato nás, krásne zmierený s Bohom, opustil. Nestal sa síce katolíkom, ale v rámci svojej viery a komunity urobil pre
to všetko. Hneď na Vianoce po zvolení dostal Sväté
písmo a denne ho čítal. Bola aj „chlapská debata“.
Aká?
Opýtala som sa ho, že keď si dokázal obľúbiť
týchto dvoch katolíckych pápežov, čo vlastne proti
rímskej Cirkvi má. „Mal“ – opravil ma. Porozprával mi, že sa mu nepáčil vojnový slovenský štát, že
ako evanjelik nemohol urobiť vo svojom odbore kariéru, lebo nemohol vstúpiť do HSĽS a za všetkým
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videl prezidenta-farára. Znechutený a deprimovaný
odišiel do Čiech a... až „títo dvaja“ v Ríme ho presvedčili, že existujú svätí katolíci. A živí, nielen tí
obrázkoví – dodal.
Moje sny sa splnili. Po balíkoch z Poľska bolo neskôr možné cestovať do Ríma. Bola som tam trikrát.
Raz pri „mantineli“ audienčnej siene sa mi podarilo
pobozkať prsteň pápeža. No najviac som si všímala
jeho nádherné oči a slovo, ktoré patrilo našej skupinke: „Ewangelizujcie!“. Na Slovensku som ho zažila aj v Košiciach a Levoči, tiež zblizúčka. Výzvu
evanjelizovať mi Pán pomohol splniť. Smela som sa
stať katechétkou, teraz už legálne, vyštudovať teológiu, prekladať, publikovať. Pamätám si, ako mamička, už starenka, prekľačala hodiny po atentáte naň.
„Prežije! Ak je totus tuus, Mama si ho nedá!“
Jánovi Pavlovi II. osobne mimoriadne ďakujem
za prehĺbenie mariánskej úcty a triezvej zbožnosti,
ktorú som, ako bývalá protestantka, nemala v sebe
dostatočne zakorenenú. Cez neho som videla, čo
robí Syn cez svoju Matku.
Čo mali títo svätí kormidelníci spoločné? Bezpochyby lásku k univerzálnej Cirkvi, ba ku každému

človeku, v ktorom videli Božie dieťa a brata či sestru.
Kráľovská výsosť alebo otrhané, na kosť vychudnuté
dieťa v krajine tretieho sveta. Človek. Tvor na Boží
obraz. Koľkokrát na to zabúdame, keď sa pechoríme
za funkciou, uznaním, chválou, vyššou priečkou na
spoločenskom rebríčku...?
Preto som šťastná, že pribudli do zoznamu svätcov, pre ktorých som si to tak veľmi želala... Oni
poznačili môj život aj popri mojich chybách a hriechoch.
Edita Steinová. Páter Pio z Pietrelčiny. Damián
de Vesteur. Matka Tereza z Kalkaty. Giana Beretta Molla. Peter Pavol Gojdič. Vasiľ Hopko. Zdenka
Schellingová.
A teraz svätý Ján XXIII. a svätý Ján Pavol II.
Vy ste tak dôverne poznali problémy, radosti, ale
aj choroby a bolesti našej doby – a teraz z aspektu
večnosti poznáte toho ešte viac... ORODUJTE ZA
NÁS!
Veľkonočná oktáva 2014
Mária Irma Danielisz
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Zo života cirkvi

Na svätorečení
pápežov prítomní
a j kňa zi
Spiš ske j diecézy
Na slávnosti svätorečenia pápežov Jána XXIII.
a Jána Pavla II., ktorá sa uskutočnila dňa 27. apríla
2014 v Ríme, mala zastúpenie aj Spišská diecéza.
Medzi 800 rozdávateľmi svätého prijímania z celého sveta boli prítomní aj 8 kňazi Spišskej diecézy.
Už od skorého rána asistencia, ako aj vybraní kňazi
a veriaci, v dlhých radoch čakali na bezpečnostnú
kontrolu, aby mohli následne zaujať svoje miesta
v príslušných sektoroch. Vysluhovatelia sv. prijímania sa o 8. hodine zhromaždili v Aule Pavla VI., kde
dostali potrebné inštrukcie a potom sa v sprievode
presunuli na priestranstvo pred bazilikou v tesnej
blízkosti oltára.
Napriek ťažkým mrakom a jemnému mrholeniu
atmosféra na Námestí sv. Petra bola plná radostného očakávania. Už o 9. hodine sa Námestie sv. Petra
stíšilo k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva
s čítaniami úryvkov z verejných prejavov pápežov
Jána XXIII. a Jána Pavla II. Slávenie malo charakter Nedele Božieho milosrdenstva, ako vyvrcholenia
Veľkonočnej oktávy. Tesne pred 10. hodinou začali
v sprievode prichádzať koncelebrujúci kardináli. V
jednom rade s kardinálmi bol aj emeritný pápež Benedikt XVI., ktorého príchod bol sprevádzaný silným potleskom. Svätý Otec František kráčal v ruke
so strieborným pastierskym krížom Jána Pavla II.
Spolu s pápežom koncelebrovalo 150 kardinálov a
700 biskupov.
Boli to neopakovateľné okamihy, z bezprostrednej vzdialenosti sledovať liturgické slávenie a prežívať moment, v ktorom zaznela kanonická formula:
„Našich bratov v biskupskej službe, blahoslavených
Jána XXIII. a Jána Pavla II. vyhlasujeme za svätých,
zapisujeme ich do zoznamu svätých a nariaďujeme, aby
boli v celej Cirkvi nábožne uctievaní ako svätí. V mene
Otca i Syna i Ducha Svätého.“
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Prítomní veriaci zaplnili celé Námestie svätého
Petra spolu s priľahlými ulicami Vatikánu a tiež ďalšie námestia v centre Ríma, kde boli rozmiestnené
veľkoplošné obrazovky. Podľa oficiálneho odhadu
Tlačovej kancelárie Svätej Stolice sa na slávnosti kanonizácie sv. Jána XXIII. a sv. Jána Pavla II.
zúčastnilo celkovo približne 800-tisíc ľudí. Prítomných bolo aj vyše 2200 novinárov a takmer stovka
oficiálnych delegácií.
V celom Ríme počas svätorečenia aj napriek náporu pútnikov vládla zvláštna duchovná atmosféra.
Pestrofarebné zástavy, transparenty s citátmi zo
života svätorečených pápežov, uzavreté ulice, preplnené metro, stovky dobrovoľníkov, zdravotníkov
a organizátorov na rohoch ulíc, modliaca a spievajúca mládež na rímskych námestiach a v kostoloch,
zástupy poľských pútnikov vo svojich tradičných
krojoch, početné skupiny turistov z celého sveta, to
všetko dotváralo jedinečnú atmosféru tejto „slávnosti viery“. Zmyslom celej udalosti bolo vyzdvihnúť pred očami všetkých hĺbku viery dvoch mužov,
ktorých Božia prozreteľnosť priviedla na pápežský
stolec. Každý, kto sa nenechal odradiť množstvom
pútnikov a bol osobne prítomný na svätorečení, si
odniesol z Ríma hlboké duchovné povzbudenie a nezabudnuteľné spomienky.
František KNAPÍK

druhá diecézna synoda

V z ťah k iným
nábožen st vá m ,
kult úr a m
a fenoménom doby
(2D S 8)
Spišská partikulárna cirkev sa na svojej druhej
synode zaoberala aj dobovými okolnosťami misijného rozkazu Pána Ježiša: Choďte teda, učte všetky
národy... (Mt 28,19-20). Znamená to pozornosť voči
charakteristickým javom z oblasti náboženstiev,
kultúry a sociálnej oblasti. Cieľom skúmania uvedených javov je snaha čím lepšie a účinnejšie napĺňať
misijné poslanie.
Doktrinálna kapitola
Prvá časť tejto témy (2DS 8,1-60) sa začína metodologickou poznámkou o znameniach čias. Tento
výraz je v dokumentoch dobre charakterizovaný,
a tak čitateľ neskĺzne do subjektivizmu. Súčasťou
tejto témy sú aj komplexné línie pastorácie Rómov.
V otázkach vzťahov k iným kresťanským vyznaniam alebo nekresťanským náboženstvám sú veľmi
dôležité výrazy: „ekumenizmus“ - označuje úsilie
o jednotu medzi kresťanskými vyznaniami a „medzináboženský dialóg“ - označuje úsilie o jednotu
medzi rozličnými náboženstvami. V rámci snahy
o zblíženie s inými náboženstvami sa výslovne spomínajú vzťahy k židom a moslimom (2DS 8, 11-15).
Podmienkou trvalej užitočnosti týchto snáh je vlastné obrátenie a úprimná úcta voči iným kresťanom
nekatolíkom a inovercom. Cirkev sa usiluje aj o dialóg so svetom, a to na báze spoločného dobra.
V prvej časti dokumentu sú pomerne podrobne, ale veľmi jasne, uvedené postoje kresťanov katolíkov voči takým kultúrnym a sociálnym javom,
ako je globalizácia, nezamestnanosť, chudoba, nespravodlivosť, liberalizmus a sekularizmus, nekresťanské kultúry a sekty. Niektoré z uvedených javov
majú nielen svoje pozitívne, ale aj negatívne stránky. V kontakte s týmito javmi je potrebné všímať si

pozitívne hodnoty a byť pre ne otvorený, negatívne
stránky však odmietať, resp. nedať sa nimi zlákať.
Najdôležitejšie je mať jasne vyprofilovanú identitu
a prežívať neustále postoj obrátenia.
Fenomén nezamestnanosti, chudoby a nespravodlivosti je veľmi citlivým problémom našich čias.
Spôsobuje ponižovanie ľudskej osoby a utrpenia
znásobeného bezmocnosťou tých, ktorých postihuje.
Kresťania majú byť prví, ktorí tieto ťažkosti dokážu
zbadať a účinne pomáhať. Je našou úlohou tieto krivdy pomenovať a pomáhať ich riešiť na každej úrovni.
Súčasná doba je charakterizovaná ako postmoderná doba. Ide o dôsledok racionalistického osvietenstva. Týmto dôsledkom je vyčerpanie rozumu
a posun hodnotových dôrazov na druhú krajnosť,
ktorou je relativizmus, liberalizmus a sekularizácia.
Všetky uvedené smery spochybňujú zaužívané normy a hodnoty a predstavujú taký štýl života človeka,
ktorý si určuje človek sám nezávisle od iných. Tieto
trendy sú neobyčajne silné a systematicky rozvracajú všetky oblasti života: sebachápanie človeka, rodinu, spoločnosť, umenie, vedu, kultúru... Benedikt
XVI. hovoril o diktatúre liberalizmu, ktorej musíme
rozhodne čeliť. Aj v stretaniach s nekresťanskými
kultúrami je rozhodujúca pevná katolícka identita
jednotlivca a z nástrojov evanjelizácie sa odporúča
najmä zrozumiteľná katechéza. Takto sa uskutočňuje misionársky rozmer Cirkvi a v ňom má svoje
miesto každý biskup, kňaz, rehoľník a každý jednotlivec. Ľudia túžia po Bohu, aj keď si to niekedy neuvedomujú. Našou úlohou je ukázať im cestu k nemu.
Opis situácie v diecéze
V dôsledku dramatických zmien v spoločnosti
po roku 1989 sa aj náboženský život v diecéze v mno-
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hom zmenil. Ide, samozrejme, o vonkajšie prejavy,
ale aj o určité posunutie dôrazov vo vnútornom náboženskom svete. Pozitívne sú hodnotené púte do
Levoče a na iné miesta v diecéze, procesie na slávnosť Božieho Tela, prvopiatkové pobožnosti a iné.
Národnosti a rozdielne kresťanské vyznania spolu
dobre vychádzajú. Negatívne javy sú predovšetkým
v oblasti povedomia dôležitosti v zachovávaní Desatora a iných zásad katolíckeho života. V mnohých
rodinách sa v dôsledku komplikovaných podmienok života oslabil náboženský život, kleslo poznanie
Svätého písma a náboženských právd. Ekumenické
podujatia sa uskutočňujú iba na rovine spoločných
projektov na farskej alebo školskej úrovni. Nábožensky zmiešané modlitbové skupiny neboli zaznamenané.
Začiatkom 90-tych rokov minulého storočia boli
zaznamenané veľmi časté návštevy rôznych „zázračných liečiteľov“, v súčasnosti ich je menej. Rozličné
sekty sa pokúšajú osloviť najmä Rómov, trvalé účinky ich činnosti však zatiaľ nie sú badateľné.
Na pracoviskách sa pomerne často objavuje
mobbing, ľudia vnímajú negatívne aj fakt, že štát
vypláca sociálne dávky bez rozdielu tým, čo nechcú
pracovať, ako aj tým, čo si prácu úprimne hľadajú.
Veľmi dobrú pomoc nezamestnaným a núdznym
preukazujú farské charity.
V novších podmienkach sa vytvoril veľký priestor
pre oslabenie rodiny. K tomu pristupuje aj zhubný
vplyv médií na rodinu, čo sa prejavuje v zvýšenej
rozvodovosti, prípadmi samovrážd, neprimeranou
túžbou po materiálnych veciach atď. Na verejnosti
takmer vymizol katolícky pozdrav. Nemožno tiež
prehliadnuť fakt, že v nových podmienkach spoločenského života sa pre ohlasovanie evanjelia otvárajú nové možnosti, ktoré musíme využiť.
Diecézne zákonodarstvo pre vzťah
k iným náboženstvám a kultúram
Viaceré nariadenia v tejto oblasti sa týkajú tradičných foriem duchovného života veriacich. Potrebné je tieto formy chrániť, zachovať, prehlbovať
a neustále oživovať, pretože sú to veľmi spoľahlivé
a účinné formy spoločného, ale aj individuálneho
náboženského života. Je pritom možné zavádzať aj
určité inovácie, napr. krížová cesta na Veľký piatok
na verejných priestranstvách a pod.
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V otázkach ekumenickej spolupráce s inými vyznaniami diecézny zákonodarca, otec biskup, veľmi
zdôrazňuje katolícku identitu, ktorú je potrebné vo
všetkých formách spolupráce s inými vyznaniami
jasne vyznať a zachovať. Ekumenická spolupráca nie
je na úžitok, ak sa uskutočňuje tak, že pri spoločných akciách dochádza k redukcii viery alebo ak sa
dáva priestor pre náboženský indiferentizmus. Nech
sa v každej farnosti intenzívne prežíva týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Jednotlivci, ako aj spoločenstvá, sa musia starať
o to, aby poznali a rozumeli znamenia čias tak, ako
ich chápe Cirkev. V rodinách nech sa pestuje misijné
povedomie, konkrétna pomoc misiám, taktiež nech
sa zakladajú rozličné misijné združenia a hnutia,
chvályhodné je pozvať do farností misionárov a rôznymi formami propagovať misijnú prácu.
Patričnú pozornosť treba venovať sociálnej náuke Cirkvi a zostaviť spytovanie svedomia s prihliadnutím aj na moderné problémy hriechu, mravnosti
a požiadaviek čností, taktiež na problematiku drogovej závislosti, korupcie, šírenia poloprávd alebo
klamstiev v médiách a pod.
Komplexné línie pastorácie Rómov
Ustanovenia 2DS 8, 44nn prinášajú komplexné
línie pastorácie Rómov. Je to významná časť synodálnych dokumentov, ktorá odráža seriózny a systematicky predstavený záujem diecéznych biskupov
o túto oblasť pastorácie. Spišská diecéza má teda
komplexnú víziu pastorácie rómskeho etnika na
svojom území. Táto vízia má svoju doktrínu (2DS
8, 44-60) ako aj opis aktuálneho stavu (2DS 8, 61-62)
a taktiež patričnú legislatívu (2DS 8, 82).
Presné štatistiky počtu Rómov na území diecézy
sú nejasné, predpokladá sa, že Rómov je okolo 2025% z celkového počtu obyvateľstva. Najviac ich je
na Spiši. Už je dostatočne overená a známa téza, že
evanjelizácia ktoréhokoľvek prostredia nepotláča
pôvodnú kultúru, ale ju očisťuje a zveľaďuje. V prípade rómskeho etnika je však situácia neuspokojivá.
Mnohí z nich sú pokrstení, ale nie sú evanjelizovaní. Preto sa Rómovia v súčasnosti viac sekularizujú
ako evanjelizujú. Pritom Rómovia patria k najviac
otvoreným skupinám pre prijatie evanjelia. Ide preto
o obrovské evanjelizačné pole, na ktoré treba vstúpiť spolu s kultúrnou, osvetovou a sociálnou prácou.
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Foto: Ľubomír K aľavský

Evanjelizáciu by mohli vykonávať nové cirkevné
hnutia, ktoré v Cirkvi vzbudzuje Duch Svätý.
Pri ohlasovaní evanjelia je veľmi potrebné venovať sa Rómom osobne. Hlavné pravdy a zásady im
treba vysvetľovať postupne a jednoducho. Najúčinnejšia forma evanjelizácie je život uprostred nich.
V takomto prípade majú Rómovia viac odvahy zúčastňovať sa na bohoslužbách; v iných prípadoch
majú pocit, že v kostole nie sú vítaní... V prípadoch
stálej prítomnosti kňaza v rómskej komunite je možné náležite pripraviť slávenie sviatostí a ich život
očistiť od rozličných povier alebo okultných praktík. Spiritualita Rómov je poznačená vyššou mierou
emotívnosti, k čomu sa dá využiť hudba a spev.
Ideálom pastorácie Rómov sú nielen kňazi bývajúci uprostred nich, ale výchova pastoračných
pomocníkov, resp. kňazov spomedzi nich. Očakáva
sa teda protagonizmus samotných Rómov, ktorí sa
stanú apoštolmi seba samých. Pre Rómov je mimoriadne dôležité, aby zvesť o Ježišovi Kristovi počuli znieť vo svojej vlastnej reči. Pastorácia Rómov sa
teda stáva v našej diecéze jednou z priorít. Možno
pritom využiť aj služby animátorských škôl a výmenu skúseností tých kňazov, rehoľníkov a laikov, ktorí sa pastorácii Rómov venujú naplno.
Stav pastorácie Rómov v diecéze nie je uspokojivý.
Duchovný život Rómov sa poväčšine obmedzuje na
žiadosť o krst, prvé sv. prijímanie, zriedkavo sviatosť manželstva a potom pohreb. Postoj mnohých
katolíkov k Rómom je negatívny a dôvodom toho sú
sociálne otázky, ktoré v spoločnosti nie sú spravodlivo riešené. Napriek týmto ťažkostiam systematická
pastorácia Rómov má niekoľko pozitív: už v minulosti sa niektorí kňazi stali priekopníkmi pastoračnej práce medzi Rómami, v súčasnosti sa im venujú

viaceré komunity zasvätených osôb: Školské sestry
sv. Františka v Lomničke, Írske sestry v Spišskom
Podhradí, Misijné sestry Ducha Svätého v Kežmarku, v Krížovej Vsi vzniklo duchovno-spoločenské
stredisko pre Rómov, veľa dobrého pre Rómov koná
Komisia pre mládež cez centrá voľného času vo Važci, Podolínci, Podsadku. Viacerí kňazi diecézy, taktiež zasvätené osoby a laici sa takmer výlučne venujú
pastorácii Rómov. Špeciálnu pozornosť tejto otázke
venuje diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, ktorý
účinne koordinuje prácu týchto kňazov, rehoľníkov
a laikov.
Legislatíva pre pastoráciu Rómov nariaďuje venovať Rómom osobitnú pozornosť. Musí sa rešpektovať schopnosť Rómov prijať vieru a praktizovať ju.
Farnosti a spoločenstvá nech sú otvorené pre prácu
s Rómami. Kňaz v pastorácii, ktorý má vo farnosti
Rómov, sa má snažiť systematicky rozvíjať pastoračné pôsobenie medzi Rómami (cez miništrantov,
rôznymi prácami, hudbou...). Teologický inštitút do
prednášok z pastorálnej teológie nech zaradí vhodné
témy venované tejto problematike.
Potrebné je na jednej strane usilovať sa o integráciu rómskeho etnika, na druhej strane však rešpektovať ich kultúrnu originalitu. Kde sa ukazujú
vhodné možnosti pre vstup do vládnych projektov,
treba ich využiť a vstupovať aj do spoločných projektov.
Otvorenosťou voči novým kultúrnym fenoménom a voči rómskemu etniku môžeme veľmi originálne plniť to, čo si veľmi želá Svätý Otec František,
aby Cirkev v každej diecéze vyšla na geografické aj
existenciálne periférie a ohlasovala evanjelium.
Mons. Anton TYROL
generálny vikár
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K arol de Salbeck
(1723-1785)

1759-1776
1776-1785

pomocný vácovský biskup (titulárny biskup Nemesiensis)
spišský biskup

Narodil sa 17. novembra 1723 v Galaţi v Sedmohradsku v zemianskej rodine. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Cluji, Odorheiu Secuiesc a v Trnave. Filozofiu študoval u jezuitov v Cluji. Dva roky
teológie vyštudoval v seminári v Trnave a od 24.
októbra 1744 v Ríme, kde študoval teológiu v jezuitskom Rímskom kolégiu ako študent nemeckouhorského kolégia v Ríme (Collegium Germanicum-Hungaricum de Urbe). Tu 3. júla 1746 získal
doktorát z teológie. Kňazskú vysviacku prijal 15.
októbra 1746. Bol tajomníkom sedmohradského arcibiskupa Františka Xaveria Klobušického de Kollegrád v Alba Iulii (do roku 1748), v Záhrebe (17481751) a nasledoval ho aj do Kaloče (od roku 1751).
V roku 1751 bol vymenovaný za kanonika kaločskej
kapituly. Po krátkom čase sa stal bratislavským
prepoštom a taktiež szombathelyiským (1755). Keď
sa v roku 1756 Christofor Migazzi de Waal (neskôr
viedenský arcibiskup) stal vácovským biskupom,
Salbecka si vyvolil za generálneho vikára a hlavného sudcu vácovského diecézneho tribunálu. V roku
1757 bol menovaný za vácovského veľprepošta. Túto
funkciu vykonával až do svojho menovania za spišského biskupa v roku 1776. V roku 1759 bol menovaný za pomocného vácovského biskupa a titulárneho
biskupa so sídlom v Nemesi (Nimes) z dôvodu pokročilého veku biskupa Pavla III. Štefana Forgácha,
ktorý o necelý rok aj zomrel. Salbeck prijal 4. apríla
1759 biskupskú vysviacku.
Pre svoju zbožnosť, učenosť a horlivosť pri vizitovaní diecézy vo Vácove bol 15. januára 1776 Karol
deSalbeck asignovaný M. Teréziou za prvého biskupa Spišskej diecézy, ktorá bola pápežom Piom VI.
zriadená 13. marca 1776. Jeho asignáciu potvrdil pápež Pius VI. 16. septembra 1776. Do úradu spišského
biskupa bol inštalovaný 11. novembra 1776 na sviatok
patróna katedrálneho chrámu sv. Martina. Po svojom príchode na Spišskú Kapitulu ihneď pristúpil

12 | kapitula | 2/2014

k organizácii správy nového spišského biskupstva.
V tejto úlohe sa mohol značne opierať o spoluprácu
kanonikov Jána Révaya a Michala Brigida, ktorí sa
neskôr stali jeho nástupcami v biskupskom úrade,
ako aj dvoch významných zemanov a spišských kanonikov Jozefa Vitálisa a Františka Madočániho. Za
svojho prvého tajomníka si vybral Jakuba Šeligu zo
Spišského Bystrého, ktorý mal dvoch bratov profesorov vo Vácove, kde ich mohol Karol deSalbeck
poznať.
Biskup Salbeck, ako prvý biskup Spišskej diecézy, sa pričinil o ustanovenie administratívnej správy
diecézy. Diecézu rozdelil do troch veľkých archidiakonátov: katedrálny (patrilo tam 9 spišských
dekanátov), liptovský (3 dekanáty) a oravský (2 dekanáty). Roku 1777, teda na druhý rok od nástupu,
vizitoval celý Liptov a Oravu, ktoré boli pričlenené
do novej Spišskej diecézy. Vysluhoval sviatosť birmovania v celom biskupstve, horlivo navštevoval
všetky fary a oboznamoval sa so situáciou v diecéze.
Mimoriadne sa usiloval o zveľadenie chrámov po
celej diecéze. Každý rok konsekroval viaceré oltáre,
zvony, sakrálne predmety od Oravy až po Spiš, ale
najviac na Orave. Konsekroval viaceré kostoly v diecéze. Prvý kostol, ktorý konsekroval, bol minoritský
Chrám Ducha Svätého v Levoči, ktorý posvätil 28.
júna 1778.
Od marca 1786 do marca 1787 viedol rokovania
so Svätou Stolicou a cisárom Jozefom II. v spore o
šesť farností Staroľubovnianskeho dištriktu (Podolínec, Hniezdne, Ružbachy, Stará Ľubovňa, Nová
Ľubovňa a Chmeľnica), na ktoré si od roku 1616 krakovskí biskupi, a pri zriaďovaní Tarnovskej diecézy
v roku 1785 aj tarnovský biskup, robili nároky. Spor
sa skončil úspešne a prvý tarnovský biskup Floriand
Amand Janowski ich napokon 14. januára 1787 prepustil spišskému biskupstvu. Roku 1787 jedenásť
gréckokatolíckych farností (Nižné Repaše, Olšavica,
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Torysky, Závadka, Poráč, Slovinky, Helcmanovce,
Kojšov, Osturňa, Stotince – Ihľany a Lipník), ktoré
chcel nový biskup latinizovať a ktoré boli od roku
l687 pod správou Spišského prepoštstva a neskôr
aj novovzniknutého spišského biskupstva (1776),
prešlo pod správu mukačevského biskupa Andreja Bačinského. Z náboženského fondu, utvoreného
z majetkov kontemplatívnych kláštorov, ktoré zrušil

Jozef II., sa utvorilo desať nových fár na Spiši, desať
v Liptove a na Orave až dvadsať.
Salbeck dbal o to, aby biskupský palác bol na
úrovni doby. K prepoštskému palácu pristavil dve
krídla, medzi ktoré dal biskupskú kaplnku zasvätenú jeho patrónovi Karolovi Boromejskému. Biskupský palác tak stojí dodnes, až na malé opravy v
roku 1850. V rokoch 1777-1779 sa podujal na opravu
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katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Na katedrále dal zarovnať strechu, ktorá bola delená kanálom
na odpadovú vodu. Odstránil mriežky, ktoré oddeľovali Zápoľského kaplnku od katedrály. Zadovážil organ na 27 mutácií. Takto bola katedrála vybavená na
sto rokov až do čias, keď spišský biskup Juraj Csáska
previedol kompletnú regotizáciu katedrály. Napriek
jeho úsiliu o skrášlenie katedrály a biskupského
paláca sa biskup Salbeck zapísal do dejín Spišskej
Kapituly tým, že dal odstrániť dve dôležité sakrálne budovy Spišskej Kapituly: rotundu sv. Ondreja,
ktorá sa nachádzala medzi vežami a biskupským palácom a románsku procesiovú kaplnku Blahoslavenej Panny Márie, neskôr zvanú sv. Valentína, ktorá
bola odpradávna hojne navštevovaná ako milostivé
miesto. Bola staršia ako katedrála a mohla slúžiť ako
prvý chrám pôvodnej slovanskej osady Spišského
Podhradia, ktoré sa koncom 13. storočia zlúčilo s nemeckou osadlosťou a rozvinulo sa na mesto.
V roku 1780 zriadil z bývalého jezuitského
domu (codria) kňazský domov, v ktorom mali aj
bezprostrednú prípravu na kňazské svätenie klerici
Spišskej diecézy. V budove bývali aj práceneschopní
kňazi. Z tejto budovy bol neskôr v roku 1815 zriadený spišský seminár. O rozšírení a zriadení seminára
už biskup Salbeck nemohol uvažovať, nakoľko cisár
Jozef II. vydal nariadenie o zriadení generálneho seminára v Bratislave.
Salbeck dal obnoviť za 50 000 zlatých kaštieľ
v Spišskom Štiavniku, ktorý sa po zrušení jezuitskej
rehole stal majetkom spišského biskupstva a vytvoril z neho letné sídlo spišského biskupa. Z popudu
Márie Terézie uviedol do diecézy večitú poklonu
Oltárnej sviatosti a založil Bratstvo Najsvätejšej Oltárnej sviatosti. Bol priateľom významného maďarského spisovateľa, člena piaristického rádu, Andreja
Dugoniča, ktorý je autorom viacerých slávnostných
kázní, z ktorých sa nám zachovalo len dielo z roku
1774 Sermo sacer... dni Francisci e com. Zichy de Vásonkö episcopi Jauriensi (Vácz 1774). Karol Salbeck bol
hlavným svätiteľom rožňavského biskupa Antona
Andrássyho, ktorý prijal biskupskú vysviacku 23.
decembra 1780.
K. Salbeck zomrel 15. júna 1785 náhle na infarkt
v Levoči pri inštalácii spišského župana Františka
Szentiványiho. 17 júna 1785 bol provizórne uložený
v krypte Csákyovcov. Smútočné obrady sa konali až
26. júla 1785. Slávnostnú pohrebnú sv. omšu slávil
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rožňavský biskup Anton Andrássy a pohrebnú kázeň mal Ján Molnár. Priebeh tejto slávnosti zachytáva kniha Oratio funebris ad solemnes exsequias Caroli Szalbeck (Levoča 1785). Je pochovaný v krypte
katedrály v Spišskej Kapitule. Za jeho nástupcu bol
21. augusta 1787 vymenovaný gróf a spišský kanonik Michal Leopold Brigido, ktorý bol však 7. apríla
1788 z dôvodu smrti ľubľanského biskupa Karola
von Herberstein vymenovaný za tamojšieho sídelného biskupa. Preto skutočným nástupcom Salbecka
bol Ján Anton de Révay, ktorý sa stal sídelným spišským biskupom 7. apríla 1788.
Ľuboslav Hromják

Dielo K. Salbecka: Sermo sacer... dni Francisci
e com. Zichy de Vásonkö episcopi Jauriensi (Vácz
1774).
Bibliografia: J. Hradszky, Initia progressus
ac presens status Capituli ad sanctum Martinum
e. C. de Monte Scepusio, Szepesváralja 1901, 6061, 492-493; Schematismus Scepusiensis 1901, 1;
P. Zubko, Spišskí biskupi, Košice 2008, 20-22; J.
Špirko, Výchova kňazstva na území spišskej diecézy
in Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti, Spišská Kapitula 1943, 111-115; I. Chalupecký, s.v. Salbeck, Karol in Lexikón katolíckych
kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000,
1195; Slovenský biografický slovník, vol. V, Martin 1992, 170; M. Roos, Die alte Diözese Csanád,
Szeged-Csanád 2010, 112; R. Ritzler – P. Sefrin,
Hierarchia catholica mediietrecentiorisaevi, vol. VI,
Patavii 1958, 305, 369.
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Horliv ý svedok viery,
kňa z Ber nard Pá nči
Dňa 19. apríla 2014 zomrel v nemocnici v Levoči jeden
z najzaslúžilejších kňazov Spišskej diecézy vsdp. Bernard
Pánči. Jeho život možno charakterizovať ako život
horlivého kňaza, ktorý sa tešil zo svojho kňazstva,
trpel za Ježiša Krista a celým svojím životom vydával
krásne svedectvo o kráse kresťanského života. Preto
na stránkach časopisu Kapitula publikujeme pohrebnú
kázeň, ktorú predniesol jeho bývalý miništrant vsdp.
Rastislav Waxmonský, administrátor v Hruštíne.
Hneď na úvod chcel by som povedať, že úlohu prihovoriť sa na pohrebnom obrade som prijal z veľkej
vďačnosti voči kňazovi, s ktorým sa lúčime, a pri ktorom som bol miništrantom od 2. triedy, až kým neodišiel z našej farnosti, a tak sa mi od neho do života, do
srdca i do zmýšľania pomerne veľa dostalo.Na otázku:
Kto to bol, kňaz Bernard Pánči, nechcel by som teraz
zodpovedať suchým prečítaním jeho životopisu. Ale
sú to skôr živé spomienky, ktoré nám dokážu človeka
– kňaza dokonalejšie priblížiť.
Pred niekoľkými dňami sme prežívali kňazský
deň – Zelený štvrtok – zaiste všetci sme si spomenuli na niektorého nám blízkeho kňaza. Pri večerných
sv. omšiach niektorí kňazi konali aj obrad umývania
nôh. Ja som si práve pri tomto obrade už ako kňaz
každoročne pripomenul pána farára Pánčiho. Nie
preto, že by tento obrad kedysi on vysluhoval nám.
On ho nikdy nerobil, mával v ten deň tri sv. omše,
nestíhal by to. Ale pri tomto obrade sa mi vybavila
iná spomienka na pána farára Pánčiho. On bol známy tým, že nemal vzťah k šoférovaniu, a tak všade,
z farnosti na filiálku, alebo z jednej filiálky na druhú,
chodil väčšinou pešo. Niekedy šiel asfaltovou cestou,
inokedy cez kopec po prašnej poľnej ceste. Preto sme
v sakristii mali vo výbave aj škatuľu s krémom a kefou na topánky. Vždy keď kostolník pána farára pred
sv. omšou obliekal, nám miništrantom nakázal zatiaľ
očistiť topánky pánu farárovi. Teda my sme jemu
umývali nohy, a to častejšie ako len na Zelený štvrtok.
Ako miništranti sme sa v tom predbiehali, nepokladali sme to za poníženie, ale za vyznamenanie, lebo
sme si dobre uvedomovali, koľko sa pán farár pre nás

obetuje. Aj slová, ktoré sa na Zelený štvrtok, čítajú pri
večernej sv. omši v evanjeliu o Pánu Ježišovi: Pretože
miloval svojich a miloval ich do krajnosti... mi v nemalej miere vykresľujú pána farára Bernarda Pánčiho.
Pretože miloval svojich farníkov, do krajnosti sa vedel
pre nich obetovať, ponížiť a naozaj im slúžiť.
Namiesto auta p. farár používal štyri iné dopravné prostriedky. Ten prvý on sám volal pešobus. Keď
mu aj niektorý farník ochotne zastavil autom, že ho
zoberie, pán farár si nechal odviesť na faru len tašku
a povedal: Ja sa dosť nasedím v spovednici a na fare,
potrebujem sa prejsť a pomodliť. Inokedy, aby sa stihol premiestniť z jednej sv. omše na druhú, poslal nás
miništrantov na zastávku zadržať autobus, lebo on
ešte po sv. omši dospovedával. Keď dobehol k autobusu, pozdravil sa, ospravedlnil sa šoférovi za meškanie
a po otázke či konštatovaní spolucestujúcim: Všetci
sme tu veriaci?! sa celý autobus zmenil na pojazdnú
modliacu sa kaplnku. Okrem autobusu cestoval aj
stopom. Šoférov stopoval nielen pre svoju potrebu,
ale keď videl iných, že idú pešo, poprosil šoféra, aby
zastavil aj pre nich a znovu sa spoločne v aute modlili.
S humorom sa spomína, že raz chcel naučiť nahlas sa
modliť aj stopárov, ktorí boli nemí. Keď na to prišiel,
potom sa im ospravedlňoval, že ich urazil. Napokon
štvrtým dopravným prostriedkom bol pre neho bicykel, ktorý si vždy od niekoho na ceste požičal a pritom mu povedal: Príď si po neho na faru. Nikto sa za
tieto veci súvisiace s premiesťovaním pána farára na
neho nenahneval, každý vedel, že je 24 hodín v službe
pre nás všetkých.
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V troch dedinách mával päť nedeľných sv. omší,
jednu už v sobotu večer, tri v nedeľu doobeda a poslednú ešte v nedeľu večer. Bol horlivým spovedníkom, v tejto službe nepoznal ani časové, ani miestne
obmedzenie. Spovedal v spovednici, po ceste, na pútnických miestach. Spovedať chodil i ako dôchodca.
Kým iní koncelebrovali sv. omšu, on bol k dispozícii
veriacim v službe spovedníka aj cez sv. omšu. Ku chorým tiež chodieval pešo. Keď prišiel k nám na filiálku, vždy poslal po mňa, aby som šiel napred neho
so zvoncom, aby ľudia vedeli, že po ceste ide nie iba
pán farár, ale aj Eucharistický Ježiš. Kým sme prešli
od jedného chorého k druhému, pomodlili sme sa desiatok alebo dva z ruženca. Tak ma naučil modliť sa
celý ruženec. Kvôli tomu, že chodil pešo, službu pre
chorých veľakrát, najmä v zimnom období, končil už
po tme.
Jeho „pešobus“ mal aj jednu výhodu, bol neustále v bezprostrednom kontakte so svojimi veriacimi,
každého nielenže poznal po mene, ale vedel, čo ktorá rodina aj prežíva a súcitil s nimi, každého chápal.
Pracujúcich nepokladal za bezbožníkov, ale ich povzbudzoval, že aj práca môže byť modlitbou, ak pri
nej oslavujú Boha. Nás deti posielal do predsiene kostola, aby sme si aj počas dňa vykonali strelné modlitby. Keď videl, že sa robí zlo, nikoho preto neodsúdil,
k nikomu nebol povýšenecký, ale skôr sa pre hriech
rozcítil a rozplakal aj v kostole, aby nám ukázal koľko
kvôli hriechom trpel Ježiš. Pri rozhrešení každému
povedal: Dívaj sa na kríž!, aby sme si svoje pády vedeli
dať do súvisu s Ježišovým utrpením. Nikto sa nemohol na neho uraziť ani pri napomínaní, keď pán farár
časť pokánia za hriech iného zobral ešte na seba.
Tak ako rozdával seba, tak rozdával aj všetko, čo
prešlo jeho rukami. Od jedných prijímal a druhým
to dával. Dokonca od jedných „žobral, prosil“ nie
pre seba, ale aby mohol dať druhým. Nad týmto jeho
počínaním mnohí z nás nechápavo krútili hlavami.
Ale myslím, že spočiatku rovnako nechápavo krútil
hlavou aj otec a všetci súčasníci sv. Františka nad jeho
chudobou a žobraním.
Pánu farárovi Pánčimu nikdy nešlo o materiálne
statky, ani o svoje pohodlie, či iný osobný prospech,
ale na najvyššom mieste boli u neho ľudské duše a ich
spása. Bol kňazom celým svojím srdcom 24 hodín
denne. Bol obetavý, ponížene slúžil, nevedel, čo je to
mať chvíľku pre seba, všetok voľný čas využíval na
modlitbu, od únavy niekedy zadriemal aj pred očami
veriacich. No nikdy nebol znechutený alebo nervóz-
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ny z návalu práce. Nerobil medzi veriacimi rozdiely,
s každým súcitil. V kostole povzbudzoval aj k darovaniu krvi, za čo mu aj komunisti v kinosále ďakovali
slovami: Ďakujeme súdruhovi pánu farárovi Pánčimu
a on sa len usmieval, koľko ma odrazu titulov. On
sám sa humorne podľa svojho priezviska predstavoval: Pán-či, nie pán. Všetci sme vedeli, že žiaden pán
to nebol, ale ten, ktorý nás duchovne obsluhuje do
krajnosti. Keby sme sa opýtali tých, čo si ho ešte dobre pamätajú: Aký bol Bernard Pánči kňaz?, takmer
všetci by povedali dve vlastnosti: obetavý a mimoriadne horlivý.
Kde kňaz Bernard čerpal silu k takémuto obetavému a horlivému kňazskému životu? Zažil to, čo
nám mnohým dnešným kňazom chýba, čo už nepoznáme. Okrem bohoslovia bolo jeho druhou vysokou
školou väzenie.
Zaistený bol 13. 1. 1958, pol roka strávil vo vyšetrovacej väzbe v Žiline. Roku 2012 odhaľovali v Žiline
pamätnú tabuľu nespravodlivo väzneným, ktorí trpeli pre svoju vieru vo vyšetrovacej väzbe v budove
saleziánskeho ústavu násilne zrušeného v roku 1949.
Medziiným bolo pri odhaľovaní tabule spomenuté
i to, že psychické a fyzické násilie vo vyšetrovacej
väzbe v nevyhovujúcich podmienkach suterénu budovy trpeli okrem iných kňazov, rehoľníkov aj laikov aj spišský biskup Ján Vojtaššák (1958), pápežský
prelát Viktor Trstenský (1949 a 1958), kňaz Spišskej
diecézy Bernard Pánči (1958). Bývalý príslušník ŠtB
nasledovne opísal pomery v Žiline: Štátna bezpečnosť
odmietla vydať zariadenie kostola žilinskému farárovi
a spovednice používala ako strážne búdky pri vchode do
väznice. Väzenská stráž bola umiestnená v suteréne. Tam
boli miestnosti pre vyšetrovaných, kde mali len holé prične, jednu-dve deky. Boli tam malé pivničné okienka,
tieto miestnosti vôbec nevyhovovali po stránke zdravotnej
a hygienickej. Z miestnosti odvádzali na výsluch tak, že
im zaviazali oči, aby nič nemohli vidieť a pravidelne ich
budili počas spánku. Väznení kňazi dostali za trest päť dní
len chodiť a stáť, nesmeli si ani sadnúť, ani ľahnúť. Nohy
im opuchli a boli posiate pľuzgiermi.
Dňa 20. 7. 1958 zaznel nad kňazom Pánčim rozsudok: 13 rokov odňatia slobody za spáchanie trestného
činu velezrady. Po vynesení rozsudku, matka kňaza
nad synom neplakala, ale mu zablahoželala: Blahoželám ti, Bernard, dostalo sa ti najvyššieho vyznamenania, budeš trpieť pre Krista. Pán farár spomínal, že toto
mamine blahoželanie ho držalo aj v tých najťažších
chvíľach vo väzení.
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Pevnú väzbu si odsedel vo Valdiciach, kde pracoval ako brúsič skla. Po polroku tam zažil nepríjemnú
skúsenosť. V kuchyni umýval šálky asi pre dvetisíc
väzňov. Na konci tejto práce jeden kuchár, ktorý ho
poznal, chcel si ho uctiť, preto mu doniesol asi pol
šálky bravčového mäsa. Pán farár sa poďakoval, že
nie je hladný, ale aby úctivého kuchára neurazil, po
opýtaní zobral šálku s mäsom pre svojich spolubratov
na celu. Avšak, keď službukonajúci bachár videl, že
pán farár niečo nesie, obvinil ho, že to ukradol. Pán
farár nechcel poškodiť úctivého kuchára, tak zobral
vinu na seba. Pokladal som to za odpad, a preto som to
niesol kamarátom na celu, povedal. Na to sa dozvedel
od bachára verdikt: Deset dní korekce, hláste odchod!
Korekcia bolo vlastne väzenie vo väzení. Väzni ho
posmešne prezývali „korea“. Tento trest spočíval
v desaťdňovom uzavretí do malého tmavého pivničného priestoru, celodenná strava len každý tretí deň
a okrem toho na väzenskom konte narastal denne dlh
28 korún za neodvedenú prácu. Pán farár Pánči spomína, že počas korekcie si urobil duchovné cvičenia.
Ale to nebol celý trest za pol hrnčeka mäsa. O dva
roky sa udeľovala amnestia, a pán farár ju nedostal,
a to len kvôli tomu priestupku so šálkou mäsa. Musel
sedieť ďalšie dva roky. Na slobodu bol prepustený až
na druhú amnestiu v roku 1962.
P. farár zažil vo väzení ešte veľa iného ponižovania. Jedno z jeho obvinení znelo: Ničí ústavné šatstvo
a má úplne negatívny postoj k práci. P. farár spomínal:
Toto ma tak urazilo, že keby som nemal viery, tak vraždím
aj seba aj ich. Spolu s ním trpeli aj ostatní. Znovu pán
farár spomína. Kto sa modlil, tak ten si nezúfal. Ale boli
takí, neviem či to boli katolíci, či nie, ktorí si zobrali život.
Len čo ja viem, počas tých štyroch rokov, čo som tam bol,
asi šestnásť ľudí.
Za zmienku ešte stojí, ako pán farár vo väzení slúžil tajné sv. omše. Opäť sám hovorí: Robili sme to najistejšie pred budíčkom, vtedy, keď bolo ticho. A niekedy sa to
dalo robiť pri práci, keď sme brúsili sklo. Keď som leštil, tak
ja som bol na jednej strane, vedľa mňa bol dobrý priateľ,
dosť dobre sme sa počuli a ten mi dokonca aj miništroval.
Víno sme si robili z hrozienok. Dobre bolo, že nám poslali v
balíkoch sušené hrozienka, tie sme dali napríklad večer do
vody a ono si nabralo toľko vody, koľko bolo treba. Takže
na druhý deň už bolo normálne čerstvé hrozno, a to stačilo.
Jeden ten kúsok stačil na jednu svätú omšu. Tá jedna bobuľka, toto nás držalo.
Ako veľké pozitívum väzenia p. farár videl to, že
sa tam stretol s tak veľkými osobnosťami, s ktorými

by na slobode neprišiel do kontaktu: boli to už spomínaný biskup Ján Vojtaššák, potom biskup Michal Buzalka a Karol Očenášek. Spolu s pápežskym prelátom
Viktorom Trstenským bol zbavený všetkých občianskych a ľudských práv. Posledné mesiace vo väzení vo
Valdiciach sa stretol aj s historikom prof. Štefanom
Šmálikom, s ktorým bol 9. mája 1962 spoločne prepustený na slobodu. Pán farár spomína: Jeden ľudsky
cítiaci dozorca sa s nami lúčil so slovami: „Tadyseneříka ,
na shledanou!“Chutne sme sa zasmiali. A ako sme vyšli
z väzenia pán profesor Šmálik zbadal nad horami dúhu,
k čomu biblicky poznamenal: „Veď je to tak teraz, ako keď
patriarcha Noe vychádzal s rodinou z korába.“ P. farár si
zas v srdci zaprial: „Daj, Pane, aby naše ďalšie definitívne stretnutie bolo v nebeskej slobode.“
S naším kňazom Bernardom Pánčim sa lúčime
pred nedeľou svätorečenia Jána Pavla II. Ján Pavol II.
poznajúc z vlastnej skúsenosti každý druh utrpenia,
si aj na našej slovenskej krajine najviac vážil a cenil
to, ako sa jej obyvatelia vedeli pre vieru obetovať, vedeli pre vieru aj poctivo trpieť. Takto napr. keď sa po
druhej pápežskej návšteve Slovenska v r. 1995 vrátil
do Ríma, na generálnej audiencii 5. júla pápež hovoril
o svojej návšteve na Slovensku a pripomenul, že je to
Cirkev, ktorá v ťažkých rokoch komunizmu prežívala mnohé prenasledovania. Znova sa vrátil k menám
biskupov, kňazov i laikov väznených a šikanovaných
zo všetkých diecéz. Vieme, že medzi nich patril aj náš
kňaz Bernard Pánči, ktorého dnes porúčame do rúk
nebeského Otca. Keď bude v nedeľu Ján Pavol II. povýšený na slávu oltára, nech je s ním na tento oltár
pred tvár nebeského Otca povýšené aj všetko, čo si
Ján Pavol II. tak vážil i na našom národe, a to utrpenie pre vieru. Nech nový svätý Ján Pavol II. oroduje
i za nášho kňaza Bernarda. Bernardovi Pánčimu bolo
v roku 1996 dopriate s týmto novým svätcom sláviť vo
Vatikáne ďakovnú bohoslužbu za 50. rokov kňazskej
služby. Za jeho obetavý a horlivý kňazský život nech
mu je dopriate so sv. Jánom Pavlom II. sláviť i nebeskú liturgiu pri veľkonočnom Baránkovi Ježišovi
Kristovi.
Celkom na záver chcel by som ešte vzdať úctu
a oceniť skrytý, nenápadný a pritom vzácny kňazsky
život Bernarda Pánčiho menším prianím: Kiežby som
aspoň z polovice dokázal byť takým kňazom ako bol on
a pritom pokorne vyznávam, že žiak nikdy nebude nad
svojho učiteľa.

Rastislav Waxmonský
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Pir áti kr á sy
November 2014 a február 2015. V týchto dvoch
mesiacoch si pripomenieme rovnaké, nedožité sté
narodeniny štyroch z piatich Pirátov krásy. V chronologickom poradí najskôr Pavla Ušáka Olivu, potom Janka Silana, vlastným menom Jána Ďurku,
Mikuláša Šprinca a Jána Kováča. Piatym do kompletnej skupiny je Štefan Schelling, ktorého takéto
jubileum je už minulosťou (2008).
Koľko dní nám zostáva do storočnice UšákaOlivu či Silana, alebo Šprinca a Kováča? Najmenej
Ušákovi-Olivovi. O 10 dní viac Silanovi a ďalších 6
dní Šprincovi. Všetko to bude v druhej polovici novembra tohto roku. Kováčovi taktiež už nie celý rok.
Ale najviac zo všetkých. Z tejto štvorice je Kováč
najmladší. Storočnica od jeho narodenia pripadne
až na polovicu februára budúceho roku.
Cesta na Spišskú Kapitulu nebola pre nikoho
z nich priamočiara alebo krátka. Mala aj zákruty.
Spišská Kapitula ich však spojila. Dosvedčuje to aj
tablo poslucháčov – bohoslovcov s predstavenými
seminára v školskom roku 1936/1937. Štefan Schelling bol už vo 4. ročníku. Mikuláš Šprinc, Pavol
Ušák a Ján Kováč, títo traja boli poslucháčmi 3.
ročníka. Ján Ďurka bol bohoslovcom v 1. ročníku.
V spišskom seminári existovala literárna jednota katolíckych bohoslovcov. Mala názov Spolok sv. Pavla
apoštola. S najväčšou pravdepodobnosťou bol Spolok založený v roku 1920. Vidieť sa to dá na odtlačku
pečiatky spolku v slovenskom preklade knihy Vyznania sv. Augustína od Jána Kováča z roku 1942.
Tento výtlačok autor daroval a dedikoval Spolku
20. novembra 1943 ako jeho bývalý predseda. Literárny Spolok sv. Pavla na Spiši mal nielen tradíciu,
ale zároveň tvoril platformu pre vznik špecifickej
skupiny piatich mladých literátov a bohoslovcov,
ktorá pokračovala v pastorácii. V jednom liste Ján
Kováč píše o ich priateľstve nasledovne: Naše priateľstvo sa začalo... v spišskom seminári. Potom prišlo to
ďalšie, potom sa priateľstvo upevňovalo, potom nás bolo
päť, päť mladých nadšencov, plných najideálnejších plánov, bolo nás päť, ktorí sme mali najlepšiu vôľu svoje
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plány aj uskutočniť. Na inom mieste Ján Kováč približuje ich priateľstvo: Ktorýsi z nás raz po bezsennej
noci pomenoval nás PIRÁTMI KRÁSY. Janko Silan
vstupoval medzi Pirátov krásy ako posledný, pretože
bol do seminára prijatý ako posledný: Pod Spišským
hradom som zapadol do hŕstky priateľov, s ktorými sme
hľadali rajskú tvár veci. ... A tak sme sa našli v seminári
a dali dokopy; dali dokopy svoje literárne plány a podujatia. Bolo nás päť: Paľo Ušák-Oliva, Mikuláš Šprinc,
Janko Silan – tri duše básnické. Števo Schelling ako
organizátor edície Slovo, v ktorej mali vychádzať naše
knižky. Ty (Ján Kováč), piaty člen skupinky, zaviazal
si sa venovať prekladateľskej činnosti. Náš program bol:
hľadať a objavovať krásu v slove, krásu v prírode, krásu
v Božom stvorení. Tam, kde obyčajný človek prechádza
prírodou nevšímavo a nevidí krásu, ide ako slepý, tam
básnik kráča s otvorenými očami a vníma tvary aj farby
okolo nás v ich božskej kráse. Toto sú dnes už legendárne programové slová skupiny, ktoré sú stále silné.
Všetkých piatich navzájom spájala hlboká ľudská láska, spoločné záujmy a spoločné osudy. A tak si myslím,
že nosným základom bola práve láska k umeniu, k literatúre a k poézii... dodáva Mikuláš Šprinc. Tieto slová
potvrdzuje Štefan Schelling, ďalší z partie: To bolo
priateľstvo duchovné, ktoré vyrástlo z hlbokého porozumenia, zo spoločných plánov, ktoré sme chceli realizovať.
V intervale troch mesiacov oslávime štyri nedožité storočnice literátov a kňazov. Jubileá sú vzácne
pre časovú blízkosť, ktorá to celé zvýrazňuje a robí
veľmi slávnostným. Preto ich môžeme sláviť spoločne a môžeme ich sláviť na malom geografickom
podtatranskom priestore: vo Važci, vo Východnej,
v Poprade, v Spišskej Kapitule, ale aj v Ružomberku, v Liptovskom Hrádku, v Ždiari a na miestach,
kde pôsobili. Samozrejme aj v ich rodiskách: v Kátlovciach, v Nových Sadoch, v Krompachoch a v Zemianskych Kostoľanoch.
Kto boli títo Piráti krásy? Odpoveďou na otázku
budú krátke životopisy jednotlivých predstaviteľov
skupiny.
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Štefan Schelling
* 23. 1. 1908 Krivá
† 28. 9. 1959 Krivá

Ján Kováč
* 13. 2. 1915 Zemianske Kostoľany
† 9. 7. 1998 Východná

Jediný pochádzal zo Spišskej diecézy. Študoval
v Trstenej, Levoči, Rožňave a Kláštore pod Znievom, teológiu v Spišskej Kapitule, kde bol v r. 1938
vysvätený na kňaza. Kaplánom bol v Nemeckej
Ľupči, Troch Sliačoch, Jablonke a na Bzinách. Roku
1943 sa stal správcom farnosti v Revúcach a r. 1952
na Bzinách, kde aj 28. 9. 1959 zomrel. Pochovaný je
v Krivej. Mal literárne nadanie. Prispieval do rôznych časopisov. Išlo o postrehy a úvahy. Bol spoluorganizátorom literárnej edície Dobré slovo, ktoré
inklinovalo ku katolíckej moderne. Udržiaval vzťahy
najmä s Jankom Silanom. Viackrát bol zatknutý a vyšetrovaný krutým spôsobom, pričom mu vybili zuby
a poškodili sluch. Preto mu pri rozlúčke nad hrobom
Janko Silan povedal: Ty nemôžeš ísť do pekla Štefan!
Nemal by si tam čím škrípať. Chýbajú Ti na to zuby.

Ľudovú školu navštevoval v Zemianskych
Kostoľanoch a v Návojovciach, matkinom rodisku.
Gymnázium absolvoval v Prievidzi, teológiu v Spišskej Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal 29.6.1939.
Najprv bol kaplánom v Liptovskej Svätej Alžbete.
Po roku sa stal kaplánom – dnes už Poľsku patriacej
– farnosti Mala Lipnica. V tejto farnosti 15.7.1941
dokončil preklad Augustínovej knihy Vyznania.
Knihu Boží štát prekladal ešte s dvoma prekladateľmi. Do novozriadenej farnosti Východná prišiel
20.8.1943. Predtým bola Východná filiálkou farnosti
Hybe. Už vo Východnej v r. 1946, preložil Filoteu sv.
Františka Saleského. Vo Východnej pôsobil dlhých,
skôr neopakovateľných ako neprekonateľných, 55 rokov. Chcel byť pochovaný pri kostole. Je pochovaný
na cintoríne vo Východnej.
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Mikuláš Šprinc
* 30. 11. 1914 Krompachy
† 31. 5. 1986 Cleveland, OH, USA

Pavol Ušák Oliva
* 14. 11. 1914 Kátlovce
† 1. 3. 1941 Poprad-Kvetnica

V Krompachoch navštevoval Ľudovú školu a
meštianku. Gymnázium absolvoval v Levoči, teológiu v Spišskej Kapitule, kde v r. 1939 prijal kňazskú
vysviacku. Po vysviacke sa stal kaplánom v Spišskej
Novej Vsi. Neskôr sa stal riaditeľom Slovenskej katolíckej akadémie a od júna 1944 generálnym tajomníkom Ústrednej charity. V r. 1945 emigroval do Ríma
a potom do USA. Už počas štúdií bol literárne činný.
Naplno sa to prejavilo v jeho básnickej, ale aj prekladateľskej činnosti v zahraničí.

Gymnaziálne štúdiá ukončil v Trnave. Už počas
štúdií publikoval v stredoškolských časopisoch. Teológiu začal študovať taktiež v Trnave, ale pokračoval v Bratislave a dokončil v Spišskej Kapitule. Za
kňaza bol vysvätený 2. 2. 1939. Za kaplána bol ustanovený do Veličnej. Pre zdravotné dôvody ním bol
krátko. Potom sa liečil na tuberkulózu v Martine,
Bratislave a v Kvetnici. Vydal jedinú zbierku Oblaky.
Pochovaný je na cintoríne v Poprade.

Janko Silan
(vlastným menom Ján Ďurka)
* 24. 11. 1914 Nové Sady-Sila
† 16. 5. 1984 Važec

V rodnej obci navštevoval Základnú školu, Gymnázium v Trnave a v Nitre, kde v r. 1936 úspešne
zmaturoval. Na štúdium teológie ho prijali v Spišskej Kapitule. Po vysviacke v r. 1941 sa stal kaplánom v Ždiari, potom v Liptovskom Hrádku. Počas
pôsobenia v Ždiari bol krátko kaplánom v Jurgove
v r. 1943 a podobne v Liptovskom Hrádku v r. 1948,
za čas pôsobil v Dovalove. V r. 1949 sa stal správcom
novozriadenej farnosti Važec. V tejto farnosti pôsobil až do svojej smrti. V každej farnosti, kde pôsobil,
bol aj literárne činný. A to aj napriek tomu, že počas
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komunizmu nemohol nič knižne vydávať. Keďže zo
strany štátu nebolo vyhovené, aby ho pochovali pri
kostole, pochovali ho na cintoríne vo Važci.

Záverom ponúkam slová Jána Kováča, ktoré povedal pri pietnej spomienke na Paľa Olivu na cintoríne v Poprade 2. 3. 1991: ...neskoršie sa naše spoločenstvo rozišlo. Prvý odišiel náš milý Paľko Oliva. Potom
odišiel Schelling. Potom odišiel do cudziny „hnaný žitia
nevôľou“ Šprinc, zostali sme tu dvaja, Janko Silan a ja.
(...) Napokon odišiel Janko Silan, pochovaný je vo Važci, Šprinc umrel v Amerike. A tak som zatiaľ z nás ja
sám živý...
Hľadať krásu, vlastne objavovať krásu a zmysel v slove, v básni, objavovať krásu v prírode, tam, kde obyčajný
človek prechádza vedľa krásy a nevidí ju, básnik nás na
to upozorňuje, aby sme šli životom aspoň niekedy s otvorenými očami a videli to, čo Nebeský Otec stvoril a poukladal vedľa nás, aby sme neboli slepí. Básnik nám iným
spôsobom otvára oči.
To je vlastne posolstvo Pirátov krásy pre nás.
Dnes, keď krásy je málo a stráca sa stále viac a viac,
keď dobro akoby neexistovalo, a keď pravda akoby
u dvier žobrala. Za toto posolstvo vám, Piráti krásy,
vďaka a blaženosť večnú vám daj, Pane, vo svojej nekonečnej kráse.
Stanislav MISÁL
farský administrátor Východná

KALENDÁRIUM
popularizácie života a diela JÁNA KOVÁČA
13. 2. 2014

(Št)

17.00 hod. Otvorenie Roka Jána Kováča; Východná

13. 3. 2014

(Št)

17.00 hod. Vyznania

11. 4. 2014

(Pia)

18.00 hod. Vyznania II.

13. 5. 2014

(Ut)

17.00 hod. Vyznania III.

13. 6. 2014

(Pia)

17.00 hod. Skačany, Zem. Kostoľany, Prievidza

9. 7. 2014

(St)

17.00 hod. deň smrti Jána Kováča (1998)

13. 8. 2014

(St)

17.00 hod. Lipt. Alžbeta – L. Kľačany a Mala Lipnica

12. 9. 2014

(Pia)

17.00 hod. Východná

13. 10. 2014 (Po)

17.00 hod. Filotea

17. 11. 2014 (Po)

17.00 hod. Piráti krásy

12. 12. 2014 (Pia)

17.00 hod. Galéria liptovských svätých

13. 1. 2015

(Ut)

17.00 hod. Ján Kováč – Janko Silan

13. 2. 2015

(Pia)

17.00 hod. deň narodenia Jána Kováča (1915)
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Galéria kostolov
V rámci územného a správneho členenia má Spišská diecéza 176 farností. Nachádza sa tu okolo 300
rímskokatolíckych kostolov zaujímavých svojou históriou, architektúrou, vnútorným zariadením či patrocíniom. V novej rubrike Galéria kostolov si niektoré z nich predstavíme najmä prostredníctvom fotografií na
zadnej stránke obálky, ale aj výstižným textom.

Kostol Svätého Ducha
v Žehre
Paradoxne, ale nie náhodou, začíname poslednou farnosťou Spišskej diecézy v zmysle abecedného
usporiadania – v Žehre. V tomto období totiž intenzívne prežívame tajomstvo Turíc a dominantou Žehry je starobylý ranogotický farský kostol Svätého
Ducha s vzácnymi nástennými maľbami (napr. Svätoladislavská legenda, Strom života, Triglav – starobylé znázornenie tajomstva Najsvätejšej Trojice).
Architektonickou zvláštnosťou je mohutná (v tomto
kraji netypická) cibuľová strecha pokrytá dreveným
šindľom a zaklenutie lode na stredový pilier. Kostol
je zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Farnosť Žehra (s filiálkami Žehra/Hodkovce, Granč-Petrovce a Beharovce) patrí do
dekanátu Spišské Podhradie. Kostol bol postavený
začiatkom 12. storočia a farnosť má takmer 3 tisíc
veriacich.

Ľubomír Kaľavský

Foto: Ľubomír K aľavský
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Sta ň te sa na ším
Prispievateľ om
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

