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editoriál

Editoriál
Keď sme pred pár rokmi počuli výraz ekonomická kríza, tak
sme si povedali, že je potrebné zmobilizovať všetky sily, urobiť reformné kroky a toto obdobie preklenúť. A zase bude čas, keď slovo
kríza vymizne z nášho slovníka aj života. Avšak stále počúvame o
krízach, ale už nielen v rovine ekonomiky a hospodárstva, ale aj na
ľudskej rovine. Týka sa jednotlivca, autorít, rodiny, spoločnosti vo
všetkých jej oblastiach.
Keď niekedy v minulosti nastal úpadok spoločnosti alebo spoločenstva, či už občianskeho alebo duchovného, prichádzajú rôzni
reformátori. Sú takí, ktorí prinášajú náuky, postupy, možnosti pre
tých druhých. Vedia ako by mali žiť iní. Ale sú aj takí, ktorí reformu začínajú od seba a menia v prvom rade seba, a tak napomáhajú
k obnove a reforme všetkého.
Aj na nasledujúcich stránkach Vám chceme priniesť inšpiráciu
a povzbudenie.
Príjemné čítanie Vám praje

Ľubomír Krett
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Chudoba v kresťanskej ikonografii
(komentár k titulnej strane)
Chudoba, ako jedna z troch základných evanjeliových rád zasväteného života, sa v kresťanskej ikonografii vyskytuje pomerne často. Je atribútom viacerých známych svätcov, ktorí mali s ňou čo to
do činenia, či už ako ozajstní chudobní (napr. pustovníci žijúci v nelichotivých a nehostinných podmienkach, ako napr. sv. Anton a sv.
Pavol) alebo ako tí, čo chudobným nezištne pomáhali (sv. Mikuláš,
sv. Martin, sv. Ján Almužník, sv. Vincent de Paul, sv. Alžbeta Uhorská, sv. Anežka Česká a pod.).
Najvýraznejším a najemotívnejším stelesnením ľudskej chudoby však zostáva sv. František z Assisi. V jeho osobe a živote sa
chudoba vystupňovala do absolútnej podoby a práve ju použil ako
prostriedok na dosiahnutie dokonalého spojenia s Bohom a účinný
nástroj pre službu a pomoc blížnym. Pokorou a chudobou dosiahol
významnú reformu duchovného života stredovekej Cirkvi a zdá sa,
že jeho príklad je stále aktuálny aj v dnešnej dobe.
Ľubomír Kaľavský

Zo života cirkvi

Ozveny referenda
Referendum zo 7. februára 2015 ukázalo niekoľko faktov, ktoré je potrebné vziať do úvahy, podrobne sa im venovať a urobiť z toho patričné závery. V
tomto prípade išlo výslovne o prirodzené hodnoty,
na ktorých vždy doteraz stál a padal osud jednotlivcov aj národov. Bolo to občianske referendum a išlo
v ňom o také vážne otázky, pri ktorých nebolo možné ostať stáť bokom. Preto sa doň zapojili aj katolícke kruhy aktivistov, kňazov a biskupov a iní. Preto u
niektorých ľudí mohol vzniknúť tento dojem, že ide
o náboženskú problematiku. Prekvapujúci bol nízky počet hlasujúcich. Myslím, že nízky počet hlasujúcich spôsobila najmä mediálna propaganda, ktorá
vyvolala dojem, že tí, čo žiadali referendum, sú netolerantní a pod. Na druhej strane treba priznať aj
to, že slovenskí katolíci ukázali pomerne nízky pocit spolupatričnosti so svojimi kňazmi a biskupmi a
dôvery voči nim. Je zrejmé, že kňazi sa za vec referenda angažovali, ale na počtoch hlasujúcich sa to
neodrazilo.
Výsledok vidím ako odraz mienky národa v danej veci. Išlo v ňom o veľmi závažné veci, ktoré, zdá
sa mi, je veľmi ťažké zdôvodniť. Tomu sa aj na odbornej rovine ešte len učíme. Z tohto dôvodu by bolo
lepšie venovať sa popularizácii danej problematiky
dlhodobo a k referendu pristúpiť až neskôr. Ale sú
možné aj iné riešenia, ako napr. tie, ktoré si teraz
Aliancia pre rodinu vytýčila. Jej stratégia bude pravdepodobne spočívať v tom, že môže počítať s jednou
pätinou obyvateľstva, ktorá prirodzeným hodnotám
rozumie a o ostatnú časť obyvateľstva bude potrebné zápasiť. V tomto zmysle rozumiem aj ich vysvetleniam výsledkov, že ide o takmer jeden milión občanov, ktorí tieto ciele prijali a aktívne sa na referende za ne zasadili. Ak sa na to takto pozeráme, potom
ten výsledok nie je až taký zlý.
Reči o zbytočne vyhodených miliónoch sú podľa mňa pokrytecké. Z tých ľudí, ktorí toto hovoria,
zrejme málokto namieta napr. na zbytočne vyhodené peniaze na opravy futbalových štadiónov po vandaloch, na peniaze potrebné na policajtov, ktorí musia zachraňovať hodnoty pred týmito vandalmi a
pod. Sotvakto dnes vie spočítať, koľko peňazí sa v
našej vlasti rozkradne (videl som plagáty hovoriace o
troch miliardách ročne)... Mohli by sme pokračovať

argumentmi o predražených štátnych zákazkách, o
predražených stavbách ciest, o korupcii, o schránkových firmách a pod. K týmto bolestiam pripočítajme ešte potupu národa, keď sa s ním takto zaobchádza. Okrem toho musíme vziať do úvahy pôvodný
plán Aliancie za rodinu, aby referendum bolo spojené s voľbami v jeseni minulého roku. Referendum
na osobitný termín predsa neposunula Aliancia.
Najsmutnejší na celom podujatí je celkový postoj
verejnoprávnych médií. V celej atmosfére, ktorú verejné média vytvorili, mi chýbala kultúra. Katolíkov tam predstavovali ako netolerantných ľudí, ktorí patria do nižšej triedy. My tu nie sme včerajší a verejnoprávna televízia je aj naša. Teda zástancovia referenda boli znevýhodnení a diskriminovaní.
Stratégia verejnoprávnych médií bola zaujímavá:
vlani v septembri, v čase keď sa konal Národný pochod za život v Košiciach, médiá zanovito mlčali a
celú záležitosť ignorovali. No pochod bol aj napriek
tomu veľmi úspešný. Možno aj to povzbudilo Alianciu za rodinu „posunúť front“ ďalej a žiadať referendum... Keď bolo referendum vyhlásené, médiá až
vtedy spustili masívnu ofenzívu a podarilo sa im dosiahnuť takýto efekt, ktorý sme videli vo februári. V
podstate i v septembrovej udalosti i teraz vo februári
tieto médiá ukázali ako sú orientované a v obidvoch
prípadoch sa ukázali ako nepriateľské voči prirodzeným hodnotám, o ktoré na oboch podujatiach išlo.
O čo v celom probléme vlastne ide a prečo bol
tento stret názorov taký ostrý? Ide tu o zmenu chápania základných hodnôt. Doteraz všade (v občianskej aj náboženskej sfére, v kultúrnej, sociálnej,
právnej aj politickej) boli spoločné východiská, pokiaľ išlo o hodnoty dobra a zla, pravdy a nepravdy a
pod. Z toho sa odvíjali aj zákony a zhodne bola určovaná miera zodpovednosti ľudí atď. Teraz sa dostávame do situácie, keď časť verejnosti, reprezentovaná alebo zastupovaná napr. Alianciou za rodinu a podobne zmýšľajúcimi skupinami, ostáva pri
týchto hodnotách a trvá na nich ako na základných
východiskách pre všetkých ľudí. V nich je priestor
pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich náboženstvo,
politickú, kultúrnu či ideologickú orientáciu. Je
to model života, ktorý je stáročiami overený a tento model ako taký neponižuje nikoho, ale priznáva
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každému jeho dôstojnosť a je, resp. môže byť, spravodlivý.
Druhá strana zastávajúca ideológiu rodovej rovnosti však začína presadzovať názor, že základné
hodnoty sú záležitosťou dohody, totiž kto zvíťazí pri
hlasovaní, ten bude mať navrch... Do toho vstupujú aj tlaky zo zahraničia, najmä zo západnej Európy.
Je to zložitá situácia, ktorá bude prinášať aj v budúcnosti rast napätia a prinesie až hrozbu rozpadu spoločnosti. Títo jednotlivci či skupiny nedokážu odpovedať na otázku ako chcú zabezpečiť prirodzené právo každého dieťaťa na otca aj matku... sloboda nimi
presadzovaná nutne naráža na slobodu iného človeka a tu sa začína rozklad rodiny, spoločnosti, tu končí spravodlivosť, tolerancia a ďalšie s tým súvisiace
dobrá.
Podľa mojej mienky tu ide nielen o nevhodné a
škodlivé experimentovanie, ale ide o snahu poprieť v
človeku jeho identitu. Ide o zmazanie modelov správania v chlapcovi podľa jeho otca a v dievčati podľa
jeho matky. Ide o totálne odcudzenie sa človeka sebe
samému, svojej vlastnej identite. Ja si v takomto systéme neviem predstaviť existenciu čohokoľvek stabilného. Stratégia rodovej rovnosti chce vyjsť homosexuálom v ústrety a priznať im právo, aby si mohli
adoptovať deti. Kto z nich však berie do úvahy právo
dieťaťa na otca aj na matku? Tu sa predsa robí deťom
krivda, keď sa s nimi takto manipuluje. To sú ťažké
ublíženia, ktoré deti poznačia na celý život. Nemilo
ma prekvapilo aj to, že práve na tretiu otázku v referende – aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak
ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania – bolo najmenej hlasov „za“. Som presvedčený, že ak školy budú mať možnosť vyžadovať od žiakov účasť na tomto vyučovaní, potom žiakom hrozí
rozvrat v ich duševnom svete. Opäť tu možno len hádať či sa ľudia zmýlili a nerozumeli otázke, alebo to
nedomysleli... Práve v tej tretej otázke sme mali byť
najviac ostražití, lebo tu išlo o dobro detí.
Verím len, že tieto výsledky referenda nie sú posledným slovom ľudí. V narastajúcom tlaku budeme zrejme nútení uvažovať dôslednejšie a nastolenými problémami sa zaoberať serióznejšie. Verím tiež,
že postupom času ľudia nájdu riešenie a zorientujú
sa správne.
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Problematika uvedených hodnôt ostáva otvorená. Momentálne je zrejme nutné veľmi premýšľať.
Námetov na odkaz čitateľom by mohlo byť viac:
• aby sme sa nepoddávali smútku a nerezignovali zo svojich dobrých snáh;
• aby sme viac verili učeniu Cirkvi, ktorá už nejaké to tisícročie má za sebou a vie, čo hovorí a učí...;
• bude potrebné organizovať diskusné stretnutia na tieto a podobné aktuálne otázky. Tam by sme
mohli otvorene diskutovať a rozoberať všetko, čo s
danou problematikou súvisí;
• napokon je potrebné viac sa modliť, aby sme
mohli lepšie rozoznávať skutočnú pravdu a dobro.
Mons. Anton Tyrol,
generálny vikár

aktuality diecéznej kúrie

Ak t ualit y diecézne j
kúrie
Požehnanie obnovených kostolov
V priebehu februára a marca 2015 sme zaznamenali radostné udalosti požehnania viacerých
kostolov. V nedeľu 22. februára diecézny otec
biskup Mons. Štefan Sečka požehnal obnovený
farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Spišskom Hrušove a o dva týždne neskôr, 8. marca
2015, v tej istej farnosti Spišský Hrušov požehnal diecézny otec biskup obnovený filiálny kostol sv. Filipa a Jakuba vo Vítkovciach. Obidva
kostoly prešli dôkladnou renováciou exteriéru aj
interiéru. Napokon v nedeľu 15. marca diecézny otec biskup požehnal obnovený filiálny kostol Ducha Svätého vo farnosti Ľubica. Tento kostol si vyžadoval obnovu po záplavách spred niekoľkých rokov.

Martina v Spišskej Kapitule. Zišlo sa tu vyše 570
mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili na sv. omši o 10.
hodine a pri nej si okrem pašií vypočuli aj príhovor otca biskupa Mons. Štefana Sečku o čistote srdca. Popoludní absolvovali s ním rozhovor
sprevádzaný aj svedectvami mladých o úcte k životu a o mravnej čistote. Otec biskup pri tej príležitosti odovzdal certifikáty 35-tim absolventom
Diecéznej animátorskej školy. Odznela prednáška
poslanca NR SR pána Richarda Vašečku na tému:
Byť čistým je moderné. Našim mládežníkom vyšlo v ústrety aj vedenie Kňazského seminára: mladí tu našli nielen strechu nad hlavou, ale aj dobrý
guláš a priestory pre svoj pekný program pripravený pre toto stretnutie. V závere stretnutia bola adorácia Oltárnej sviatosti v katedrále.

Kurz pre mimoriadnych akolytov
Pod zjednodušeným výrazom „mimoriadni akolyti“ rozumieme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania. Ide o dospelých mužov, ktorí v prípadoch veľkého množstva veriacich pristupujúcich k svätému prijímaniu pri našich bohoslužbách, pomáhajú kňazom, prípadne diakonom ako riadnym vysluhovateľom svätého prijímania. V sobotu 14. marca 2015 sa zišlo okolo 150 ochotných mužov, ktorých vyslali
ich páni farári do Spišskej Kapituly na formačný
kurz. Na základe tohto kurzu získali dovolenie 3
roky pomáhať pri tejto službe. Kurz sa začal svätou omšou, po ktorej nasledovali prednášky z oblasti dogmatiky, liturgiky, fundamentálnej a pastorálnej teológie. V závere kurzu im generálny
vikár diecézy Mons. Anton Tyrol odovzdal certifikáty. Kurz organizačne zabezpečoval vicekancelár diecéznej kúrie Jozef Anderák.

Veľkonočné trojdnie v katedrále
Po Kvetnej nedeli obohatenej o spoločné stretnutie mladých ľudí s diecéznym otcom biskupom
pokračovali obrady Veľkého týždňa omšou svätenia olejov na Zelený Štvrtok, pri ktorej si kňazi
obnovili svoje kňazské sľuby. Svätej omši predsedal diecézny otec biskup za účasti okolo 280 diecéznych a rehoľných kňazov. Otec biskup v homílii objasnil tajomstvo vzťahu Eucharistie a kňaza. Večernú sv. omšu na pamiatku Pánovej večere slávili kňazi spolu so svojím diecéznym biskupom. Gen. vikár Mons. Anton Tyrol sa v homílii
sústredil na vzťah Eucharistie a Cirkvi. Na Veľký
piatok sa počas obradov otcovi biskupovi a prítomným kňazom i veriacim rektor seminára Dr. Peter Majda prihovoril homíliou o úlohe správne sa
zorientovať v rozličných situáciách, keď si musíme voliť medzi viacerými možnosťami. Na Bielu
sobotu mal homíliu miestny pán farár vsdp. Ján
Marťák s témou veľkonočnej viery, ktorá je postavená nielen na fakte prázdneho hrobu, ale na stretnutí so zmŕtvychvstalým Ježišom. Veľmi dojímavá bola krížová cesta v katedrále, viedol ju miestny
pán farár vsdp. Ján Marťák, ktorý predniesol rozjímania o krížovej ceste bl. Zdenky Schelingovej.

Kvetná nedeľa v Spišskej Kapitule
s mládežou
Na Kvetnú nedeľu tohto roku sa tradičné
stretnutie mládeže s diecéznym biskupom konalo v samotnom srdci diecézy, v katedrále sv.
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Slávenie veľkonočného trojdnia obohatili aj ranné chvály a lamentácie, ktoré v katedrále viedol
diecézny otec biskup s asistenciou diakona, dp.
Petra Matisa a ostatných seminaristov.
Výročie voľby
Svätého Otca Františka
Na stredu 8. apríla určil Apoštolský nuncius
na Slovensku arcibiskup Mario Giordana deň
spomienky na výročie voľby Svätého Otca Františka. Voľba sa uskutočnila dňa 13. marca 2013,
v nej sa Svätý Otec František stal 266. pápežom
Katolíckej cirkvi. Na stretnutí v Bratislave sa zúčastnili takmer všetci otcovia biskupi Slovenska,
mnoho kňazov a veriacich. Hlavným celebrantom ďakovnej svätej omše bol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.
Kazateľom bol spišský diecézny biskup Mons.
Štefan Sečka a po sv. omši pozdravil prítomných
aj Apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup
Mario Giordana.

mestove; 3. miesto - ZŠ v Lendaku. Stredné školy: 1. miesto - Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v
Starej Ľubovni; 2. miesto - Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči; 3. miesto - Gymnázium sv.
Andreja v Ružomberku. Víťazné družstvá z oboch
kategórií budú reprezentovať našu diecézu na celoslovenskom kole 5. - 7. mája 2015 v Melčiciach.
Mons. Anton Tyrol,
generálny vikár

Video-katechézy o Teológii tela
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy
na svojej webovej stránke ponúka video-katechézy
o Teológii tela. Katechézy sú určené pre manželov,
snúbencov a mladých, ako aj všetkých tých, ktorí
túžia znovuobjaviť pravdu a krásu o ľudskej láske.
Tých, ktorí túžia hlbšie spoznať svoje povolanie
muža a ženy, manžela a manželky, otca i matky. Katechézy odzneli vo farnosti Spišská Nová Ves pod
vedením vdp. Róberta Neupauera. Desať video-katechéz je dostupných na adrese: http://dkuspis.sk/
index.php?page=9&cat=5&art=20141210125000

Diecézne kolo biblickej olympiády

V stredu a štvrtok 15. - 16. apríla sa v priestoroch Kňazského seminára v Spišskej Kapitule
uskutočnilo diecézne kolo biblickej olympiády.
Tento rok súťažili žiaci základných a stredných
škôl z kníh Svätého písma Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov. Súťažiaci preukázali výborné vedomosti z uvedených kníh Svätého písma a skvelé
schopnosti v práci s Písmom ako aj v možnostiach
použitia biblického posolstva do dnešných okolností života. Vo vyrovnanej konkurencii družstiev 12-tich základných a 10-tich stredných škôl
z celej diecézy boli nasledovné výsledky. Základné školy: 1. miesto - ZŠ s MŠ Povýšenia sv. Kríža
v Smižanoch; 2. miesto - CZŠ sv. Gorazda v Ná-
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Memoriál Jozefa Krišandu
Dňa 28. februára 2015 sa v Olcnave konal už 7.
ročník Memoriálu Jozefa Krišandu. Bežci súťažili vo viacerých kategóriách. Od najmladších, ktorých trať merala symbolických 37 metrov, až po
mužov, ktorí si zabehli 5400 metrov. Novinkou bol
beh rodín, ktorého sa zúčastnilo 5 rodín. Aj ony
bežali 37 metrov, držiac sa pekne spolu.
Aj keď bol Jozef kňazom a športovcom v jednom, tak tu nešlo len o výkony a prvenstvá. Ako
na tomto podujatí viackrát zaznelo, „on bol tým,
ktorý spájal ľudí“. Tak sme tu aj my vytvorili spoločenstvo ľudí, ktoré si prišlo zašportovať alebo povzbudiť tých druhých a hlavne uctiť si významného človeka, duchovného otca a priateľa. Aj o tom
bola tridsaťsedemčlenná štafeta, ktorej by som rád
dal príznačný názov – štafeta úcty.
Súčasťou bol aj Andyho prelet na miesta, kam
Jozef rád chodieval. Pri pohľade na padák, mnohým podskočilo srdiečko a zaspomínali si na spoločné zážitky s otcom Jozefom. Ale ako sa hovorí:
„je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“, preto vám
na stránkach 16 - 18 ponúkame fotoreportáž. (foto
Štefan Hrbček, Ľubomír Krett)

rok zasväteného života

Sv. Fr a n tišek z A s sisi:
Chudoba
Chudoba, sotva by bol niekto ochotný prijať ju
za ideál svojho života. Práve toto slovo „Chudoba“ je
jadrom našej františkánskej spirituality. Pre sv. Františka bol práve život v chudobe významným bodom v
jeho živote. Chudoba pre neho neznamenala len akýsi asketický spôsob života, ale bol to základný postoj,
ktorý bol spojený s radosťou v srdci.
Je to zrieknutie sa vecí, ale i ľudí, aby si ich človek neprivlastnil, nezotročil, ale aby ich odovzdal
a priviedol k Bohu. Je to vlastne najvyšší stupeň lásky, kde človek dáva druhému človeku slobodu. Snaží sa ho mať rád, tak ako Boh má rád každého z nás.
Preto František celé stvorenie oslovoval bratmi alebo sestrami, lebo si bol vedomý toho, že sa ich snaží mať rád slobodne, totižto celý svet mu pripomínal
Božiu krásu a lásku. „Najvyššiu chudobu s jej sestrou
- svätou pokorou si zvolil v dokonalom nasledovaní
Krista, vo večnej láske za nevestu. Preto opustil nielen otca a matku, ale vzdal sa i všetkého, čo mohol
vlastniť. Dával prednosť chudobe pred všetkými pomíňajúcimi vecami, ako záloh večného dedičstva, pohŕdal všetkým klamným bohatstvom. Chudobu miloval ako veľké a pravé bohatstvo a chcel v nej predstihnúť všetkých. Ona ho totiž naučila, ako sa považovať
za najmenšieho zo všetkých.“ (Sv. Bonaventúra: Menšia legenda) Bez chudoby nie je žiadny skutočný začiatok, každá opravdivá obnova začína chudobou. Je
treba opustiť všetko staré, čo bráni novému. Chudoba
je sloboda pre to, čo je nové, je to sloboda pre Boha.
Aj Ježiš sa preto narodil v chudobe v maštali, pretože
začínal novú epochu dejín spásy. Preto zomrel v absolútnej chudobe kríža, pretože prechádzal do nového osláveného života. Všetko odovzdáva, aby človek
mal otvorený prístup do tohto nového života - a prijíma absolútnu chudobu v smrti z lásky. František určitým spôsobom tiež začína novú epochu v dejinách
cirkvi, keď stojí nahý pred biskupom a všetko čo mal,
vracia svojmu pozemskému otcovi. A aj opúšťa tento
svet podobným spôsobom, pretože sa chce podobať vo
všetkom Kristovi. Zmysel Kristovej chudoby je práve
v tom, že je východiskom k novému životu a takisto
to bolo aj u Františka. Chudoba oslobodzuje, keď od

Foto: Ľubomír K aľavský

sveta ani od človeka nič nechcem. Potom som slobodný, predovšetkým slobodný od svojich žiadostivostí.
Ale táto sloboda nie je samoúčelná, je k niečomu, sme
oslobodení pre niečo. Zmysel konzumnej spoločnosti
spočíva v tom, že sa v človeku vzbudí vedomie potreby, a to ho potom pripravuje o slobodu a robí ho závislým a teda ľahko zraniteľným. Ježiš prijíma absolútnu chudobu, absolútnu chudobu svojho umierania
v opustenosti, v absolútnej chudobe sa rodí nový počiatok Života. Chudoba je predstupňom lásky.
Aj my by sme mali byť úplne prázdni a uvoľnení
pre Boha. „Pre svoju lásku k chudobe bol František
bohatý čnosťou prostoty, jednoduchosti. Božia dobrota spôsobila, že v Bohu všetko vlastnil a vo všetkom poznával Boha. Boh spôsobil, že sa k nemu cítili priťahované aj divoké zvieratá, a že ho i nerozumné tvory poslúchali, ako by pre svoju prostotu a svätosť dosiahol svätec stav nevinnosti.“ (Sv. František:
Pozdravenie čností) Chudoba Pánova i Františkova to je schopnosť, stále a v každom okamihu všetko opúšťať. Chudoba je len realizáciou viery, nádeje
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a lásky, je teda úplnou väzbou na Pána a jeho vôľu.
Chudoba teda znamená nemať seba, svoju vôľu, svoje záujmy, svoje ciele ani svoj život, ale byť otvorený
pre Boha a pre jeho vôľu. Všetko je pre Františka výrazom oblažujúcej a všetko premieňajúcej lásky. Jeho
láska, prežívaná v chudobe viery a nádeje, stále smerovala k hľadaniu a úplnému naplňovaniu Božou vôľou, a to na každom kroku, v každom okamihu života.
Pre Františka je Chudoba vznešenou Paňou a vznešenosť najvyššej chudoby dáva svojím synom a bratom
ako dedičný podiel. František sa stáva znamením pre
svoju dobu a dokáže ju svojím bláznovstvom kríža zapáliť, pretože je naplnený láskou. Materiálna chudo-

ba sa veľmi úzko spája s chudobou ducha, ba priam je
jej základom. Tak ako je duša spojená s telom a ako by
telo bolo bez duše mŕtve, tak ani materiálna chudoba nemôže existovať bez duchovnej chudoby. To, aby
bola chudoba čnosťou, nestačí byť len chudobný. Nestačí iba navonok opustiť majetok a bohatstvo, ale ho
treba zanechať aj srdcom. Ide tu o zmýšľanie, zmýšľanie pokorného ducha. V chudobe treba vidieť niečo viac, treba tu vidieť úplné odovzdanie svojho ducha Ježišovi. Takto potom z chudoby vyžaruje radosť
a láska k druhým ľudom.
Daniel OFM

Eva ngelii g audium
II. kapitola:
V kríze spoločenskej angažovanosti (komentár)
Už samotný názov druhej kapitoly „V kríze spoločenskej angažovanosti“ naznačuje, že okrem sociologickej analýzy dnešnej spoločnosti pôjde v nej predovšetkým o pohľad skúseného Pánovho učeníka, ktorý, vychádzajúc z evanjelia, ponúka diagnózu súčasných problémov tykajúcich sa nielen sveta, ale aj vnútorného života Cirkvi.
Východiskom a základným predpokladom účinného ohlasovania evanjelia je podľa Svätého Otca poznanie „kontextu, v ktorom máme žiť a pracovať“ (b. 50).
Nie je možné ohlasovať kresťanské posolstvo svetu,
ktorý nepoznáme. Našim zámerom nie je vypracovať detailnú analýzu súčasného sveta, ale skôr snaha
osvojiť si a rozvíjať „schopnosť študovať znamenia čias“
(b. 51) doby, ktorú žijeme. Problémy sveta sa vždy dotýkajú aj života kresťana a nie je možné ich ignorovať. Adresátom evanjelia, či si to uvedomujeme, alebo nie, je vždy konkrétny človek ovplyvnený psychologickými a sociologickými podmienkami. Prvú časť
kapitoly preto Svätý Otec venuje aktuálnym výzvam
dnešnej doby.
Skôr ako pápež prejde ku konkrétnym problémom, pripomína skutočnosť, že „žijeme v dobe poznania a informácií, ktoré sú prameňom nových foriem moci,
často však anonymnej“ (b. 52). Stačí si zapnúť televíziu,
otvoriť noviny či internet a jednostranné a tendenč-
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né spravodajstvo nám napovie, kto a s akým úmyslom
zverejňuje informácie. Kto má v rukách média, má
veľkú moc, lebo verejne masovým spôsobom ovplyvňuje myslenie ľudí. Je dobré na to pamätať, aby sme
sa aj my nestali obeťou manipulácie a vedeli, že mnohým médiám vôbec nejde o pravdu a objektívnosť.
Najmä informovanie o Cirkvi aj jej predstaviteľoch je
toho jasným dôkazom.
Podľa pápeža Františka sa dnes človek stáva „predmetom hry, založenej na súťaživosti a zákone silnejšieho,
pričom v tejto hre silnejší požiera slabšieho” (b. 53). V dôsledku takejto situácie je mnoho ľudí diskriminovaných, pričom ľudská bytosť je často pokladaná len za
predmet konzumu, ktorý možno použiť a zahodiť.
„Nemožno dopustiť, že nikoho nezaujíma, keď od zimy
zomrie starec, ktorý zostal na ulici, zatiaľ čo do správ sa
dostane dvojbodový pokles na burze“ (b. 53). Bez toho,
aby sme si to uvedomovali, stávame sa neschopní súcitu nad bolesťami a tragédiami našich blížnych, akoby to boli veci, ktoré sa nás netýkajú. Na druhej strane však rýchlo strácame vnútorný pokoj, ak zistíme,
že náš blížny vlastní alebo trh ponúka niečo, čo ešte
nemáme.
Svetoví ekonómovia veľa špekulovali nad príčinami vzniku finančnej krízy. Podľa Svätého Otca finančná kríza začala v ľudskom srdci: „Jej príčinou je
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hlboká antropologická kríza: popretie primátu ľudskej bytosti!“ (b. 55). Nedostatok antropologického zmýšľania redukuje človeka len na nástroj obchodu. Túžba po moci a po majetku nepozná hranice. Za týmto postojom sa skrýva odmietnutie etických princípov a tým zároveň aj odmietnutie Boha. Na svedomie
a etiku sa dnes pozerá s výsmechom a pohŕdaním. K
tomuto sa „pridáva rozvetvená korupcia a egoistické vyhýbanie sa plateniu daní“ (b. 56) a jediným kritériom
konania sa stáva zisk.
Pápež hovorí jasné „nie“ idolatrii a diktatúre peňazí a zdôrazňuje, že „peniaze musia slúžiť a nie panovať“ (b. 58). Je úplne zrejmé, že dnes život bez peňazí nie je možný. Avšak s ich vlastnením je zároveň
spojené riziko, že na všetko okolo nás sa budeme pozerať len cez peniaze, ktoré sa stanú modlou a jediným kritériom rozhodovania. Ekonomika a používanie financií sa musia vrátiť k etike, ktorá bude v službe a pre dobro každého človeka. Tak ako každá činnosť má svoje následky, tak aj nemorálne konanie jednotlivca má dopad na celú spoločnosť. „Nespravodlivosť má tendenciu rozširovať svoju škodlivú moc a potichu rozvracať základy všetkých politických i spoločenských
systémov, nech už sa zdajú byť akokoľvek pevné“ (b. 59).
Každý z nás sa už vo verejnom živote stretol s nejakou
formou zla a cítil sa voči nej úplné bezmocný. Závisí
preto od každého jednotlivca, či bude presadzovať a
šíriť vo svojom okolí dobro a etické princípy, alebo dá
priestor zlu a nespravodlivosti.
Podľa pápeža Františka jednou z charakteristík
súčasnej kultúry je, že na prvé miesto dáva to, čo je
„vonkajšie, okamžité, viditeľné, rýchle, povrchné, dočasné. To, čo je reálne, ustupuje tomu, čo je zdanlivé“ (b. 62).
Keď sa hlbšie zamyslíme nad týmito slovami, zistíme, že sú skutočne pravdivé. Spoločnosť naozaj vyznáva a dáva do popredia krátkodobé hodnoty, ktoré bezprostredne a rýchlo ponúka. Naopak, skutočné,
trvalé hodnoty, vyžadujúce trpezlivosť a námahu, sú
systematicky zaznávane a potlačené.
V súčasnej dobe sme tiež svedkami situácie, že
mnohí kritici a odporcovia Cirkvi sa snažia obmedziť vieru len na súkromnú oblasť, ktorá má mať svoje miesto len v kostole. Podľa nich kresťanské postoje
do verejného života nepatria. Viera má v sebe vždy aj
sociálnu dimenziu, a preto sa musí žiť a prejavovať sa
aj vo verejnom priestore. Nie je tomu tak dávno, keď
kresťania na Slovensku prežívali rozčarovanie z výsledkov referenda tykajúcich sa etických otázok a ná-

sledne uvažovali nad príčinami vzniknutej situácie.
Pápež František ponúka tiež jedno z možných vysvetlení tejto skutočnosti: „Proces sekularizácie má tendenciu uzatvárať vieru a Cirkev do súkromnej a intímnej oblasti. Okrem toho prostredníctvom popierania čohokoľvek
nadprirodzeného tento proces spôsobil rastúcu etickú deformáciu a oslabenie zmyslu pre osobný i sociálny hriech, ako
aj postupný nárast relativizmu, ktorých spoločným dôsledkom je všeobecná strata správneho smeru“ (b. 64).
Ak dnes rodina na Slovensku prechádza hlbokou kultúrnou krízou a spoločnosť vášnivo diskutuje o podobe rodiny, je užitočné pripomenúť si aktuálne slová Svätého Otca: „Na manželstvo sa dnes hľadí len
ako na formu citového uspokojenia, ktorú možno zadefinovať akýmkoľvek spôsobom a potom meniť podľa názoru
kohokoľvek“ (b. 66). Príspevok manželstva pre rozvoj a
fungovanie spoločnosti je nenahraditeľný, avšak treba
poznamenať, že manželský zväzok presahuje úroveň
chvíľkovej citovej náklonnosti daného páru. Manželstvo sa nerodí len z citu lásky, ale „predovšetkým z hĺbky povinnosti, ktorú na seba manželia prijímajú, keď vstupujú do celoživotného spoločenstva“ (b. 66).
Ďalším problémom, ktorý trápi nielen rodičov,
ale rovnako všetkých kresťanských vychovávateľov, je
skutočnosť, že mnohí mladí strácajú záujem o vieru,
postupne zanechávajú kresťanskú tradíciu, dokonca
prestávajú dávať krstiť svoje deti. Zaiste je mnoho príčin tohto nepriaznivého stavu, ale podľa pápeža Františka „Nemôžeme tiež ignorovať, že v posledných desaťročiach sa prerušilo generačné odovzdávanie kresťanskej viery v katolíckom ľude“(b. 70). Situácia, ktorú dnes prežívame, je teda naozaj iná ako v minulosti. Už nemô-
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žeme vychádzať z predpokladu, že kresťanská skúsenosť sa dnes žije a odovzdáva rovnako ako včera a že
problémy vo výchove k viere vychádzajú len z viny
a zo zanedbania zo strany rodičov a vychovávateľov.
Druhá časť kapitoly nesie názov „Pokušenia pastoračných pracovníkov“. To, že ide o zaujímavý, a miestami možno až príliš kritický obsah, prezrádza už samotný názov. Pápež začína svoje uvažovanie pozitívnym poukázaním na príklady obetujúcich kresťanov, ktorí konajú rôzne služby nezištnej lásky: „Prínos Cirkvi pre súčasný svet je naozaj veľký. Naša bolesť a
naša hanba pre hriechy niektorých členov Cirkvi, aj pre
naše vlastné, nám nesmú dovoliť, aby sme zabudli na kresťanov, ktorí svoje životy obetujú s láskou“ (b. 76). Je potrebné poďakovať a oceniť službu všetkých, ktorí pracujú v nemocniciach, v hospicoch a sprevádzajú ľudí
v ťažkých chvíľach zomierania, ako aj všetkých, ktorí na najchudobnejších miestach pomáhajú tým najbiednejším a opusteným, a tak im sprítomňujú Božiu
lásku. Títo ľudia nám ukazujú, čím Cirkev skutočne
je. A ani zlyhania jednotlivých členov Cirkvi nám nemôžu zatieniť toto silné svedectvo kresťanskej služby.
Potom už pápež upriamuje pozornosť na pokušenia, ktoré sa tykajú predovšetkým tých, čo pracujú na
poli pastorácie a evanjelizácie. Svoje myšlienky a postrehy sformuloval do dvoch výziev a štyroch imperatívov.
„Áno výzve misionárskej spirituality“
Pápež konštatuje, že u mnohých ľudí, vrátane zasvätených osôb, je možné vnímať „prehnanú starosť o
vlastné priestory autonómie a oddychu, ktorá ich privádza k tomu, že svoje úlohy berú len ako prívesok k životu,
akoby neboli súčasťou ich vlastnej identity“ (b. 78). Často sa totiž stáva, že u pastoračných pracovníkov namiesto zápalu a nadšenia prevláda postoj individualizmu a egoizmu. Ak sa k tomu pridá nepriateľská verejná mienka a kritika na adresu Cirkvi, môže vzniknúť „akýsi druh komplexu menejcennosti“, ktorý spôsobuje „ukrývanie svojej kresťanskú identity“ (b. 79). Podľa Svätého Otca vzniká tak začarovaný kruh: Títo ľudia „nie sú šťastní z toho, čo robia a čím sú“, a preto sa
„necítia stotožnení s poslaním evanjelizovať“ a tento stav
v konečnom dôsledku veľmi „oslabuje ich službu“ (b.
79). V tejto súvislosti pápež František upozorňuje aj
na problém relativizmu. Zaujímavé je, že tu nemyslí na relativizmus doktrinálny, ktorý nepredstavuje
také nebezpečenstvo, ale na relativizmus praktický,
ktorý „spočíva v takom konaní, akoby Boha nebolo“ (b.
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80). „Stojí za to všimnúť si, že ešte aj tí, ktorí majú zdanlivo pevné doktrinálne a duchovné postoje, často upadajú
do životného štýlu, ktorý ich privádza k naviazaniu sa na
ekonomické istoty alebo na ľudskú moc a slávu, dosahovanú za každú cenu, namiesto toho, aby svoje životy v misii
obetovali za druhých“ (b. 80).
„Nie sebeckej ľahostajnosti“
V dobe, keď Cirkev potrebuje misijný zápal a dynamizmus všetkých svojich členov, mnohí „sa snažia
utiecť od akejkoľvek povinnosti, ktorá by im mohla ubrať
z voľného času“ (b. 81). Jednou z príčin podľa pápeža
Františka je skutočnosť, že ľudia cítia silnú potrebu
zachovať si svoj autonómny priestor, ako keby ohlasovanie evanjelia bolo nepríjemnou záťažou a „nie
radostnou odpoveďou na Božiu lásku, ktorá nás povoláva na misiu a robí nás naplnenými a plodnými“ (b. 81).
Každodenné problémy a snaha vidieť okamžité výsledky svojej námahy spôsobujú, že často namiesto
radosti prežívame sklamanie, malomyseľnosť a smútok. „Rozvíja sa psychológia hrobu, ktorá krok za krokom
premieňa kresťanov na múmie z múzea. Sklamaní realitou, Cirkvou a sebou samými, žijú v neustálom pokušení prepadnúť melancholickému smútku a beznádeji, ktorá sa zmocňuje ľudského srdca ako „najúčinnejší elixír démona“ (b. 83).
„Nie sterilnému pesimizmu“
Jedno z najväčších pokušení, ktoré potláča zápal
a nadšenie, je „pocit porazenia, ktorý z nás robí nespokojných, skleslých pesimistov so zamračenou tvárou“ (b. 85).
Ťažko je vyhrať, ak sa už vopred pochybuje o víťazstve. „Kto začína bez dôvery, ten už dopredu prehral polovicu bitky“ (b. 85). Pápež František všetkým znechuteným skeptikom pripomína, že „duch porazenectva je
bratom pokušenia oddeľovať pšenicu od kúkoľa pred naplnením času“(b. 85). Kresťanské víťazstvo je vždy spojené s krížom, ktorý je symbolom a dôkazom toho, že
dobro je silnejšie ako zlo a že nakoniec má predsa len
posledné slovo.
„Áno novým vzťahom vytvoreným Ježišom Kristom“
V dobe, keď technika prekonala všetky vzdialenosti a komunikácia prebieha cez sociálne siete, cítime viac ako doposiaľ potrebu „objaviť a sprostredkovať tajomstvo spoločného života; schopnosť stretávať sa, objať sa, podoprieť sa navzájom“ (b. 87). Napriek túžbe
po vzťahu a vzájomnej blízkosti, vpísanej do ľudského srdca, mnohí sa snažia utiecť pred ľuďmi a zavrieť
sa do pohodlného súkromia, odkiaľ vedú vzájomné
vzťahy len prostredníctvom zariadení, cez obrazovky
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a systémy, ktoré možno kedykoľvek zapnúť a vypnúť
ovládačom. Mnohí kresťania by chceli „Krista len
čisto duchovného, bez tela a bez kríža“ (b. 88). „Evanjelium nás však pozýva nebáť sa riskovať stretnutie s tvárou druhého človeka; s jeho fyzickou prítomnosťou, ktorá je
naliehavá”. Autentická viera v Krista je neoddeliteľná
od daru seba samého pre blížneho, ktorý žije v mojej
prítomnosti. V dobe vyspelých komunikačných technológií, ktoré však neponúkajú fyzickú blízkosť a lásku, pápež František zdôrazňuje, že „viac než ateizmu
dnes čelíme výzve adekvátne odpovedať na smäd mnohých
ľudí po Bohu, aby sa ho nesnažili uhasiť nezmyselnými
ponukami alebo Ježišom Kristom bez tela a bez záujmu
o druhého“ (b. 89). Ak Cirkev neponúkne ľudom duchovnosť, ktorá ich naplní životom a skutočným pokojom a radosťou, nechajú sa zviesť ponukami, ktoré
ich nerobia ani ľudskejším, ani šťastnejšími.
„Nie duchovnému zosvetšteniu“
Ďalšie pokušenie pastoračných pracovníkov sa
týka duchovného zosvetštenia, ktoré sa často môže
skrývať za „zdanlivú nábožnosť“ alebo „dokonca aj za
lásku k Cirkvi“, pričom v skutočnosti spočíva „v hľadaní ľudskej slávy a osobného blahobytu namiesto Pánovej slávy“ (b. 93). Práve toto vyčítal Kristus farizejom: „Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?!“ (Jn 5, 44)
Ide tu o klamný spôsob hľadania „vlastných záujmov,
nie záujmov Ježiša Krista“ (Flp 2, 21). Keďže človek,
ktorý sleduje vlastný obdiv a slávu, je zameraný predovšetkým na vonkajšok, môže sa všetko navonok javiť úplne v poriadku. Až postupne sa takéto myslenie
prejaví a má pre život Cirkvi horšie následky ako zlyhania čisto morálneho charakteru.
S postojom zosvetštenia úzko súvisí aj „egocentrický prometeovský neopelagianizmus“ (b. 94). Týka sa
tých, ktorí sa „spoliehajú len na vlastné sily a cítia sa
nadradení nad druhými, pretože sa riadia určitými normami“ (b. 94). Tieto osoby postupne nadobudnú falošnú „disciplinárnu istotu, ktorá však vedie k narcistickému a autoritatívnemu elitarizmu, v ktorom druhých namiesto evanjelizovania analyzujú i klasifikujú a namiesto
toho, aby im uľahčili prístup k milosti, míňajú energiu
na ich kontrolovanie“ (b. 94). V takomto prípade Ježiš
Kristus, ohlasovanie ani konkrétny človek už nestoja v strede záujmu. Venuje sa nadmerná pozornosť „liturgii, učeniu alebo prestíži Cirkvi, avšak bez toho, aby ich
skutočne zaujímalo hlásanie evanjelia uprostred Božieho
ľudu“ (b. 95). V takejto mentalite sa mnohí zdanlivo

uspokoja s pocitom, že Cirkev má ešte moc a vplyv,
avšak v skutočnosti sú „generálmi porazených vojsk”,
ktorí síce ľuďom ponúkajú „inštrukcie, ale sami zostávajú vonku“, keďže „stratili kontakt s realitou utrpenia
veriaceho ľudu“ (b. 96). Svätý Otec nás preto s veľkou
naliehavosťou varuje pred týmto postojom: „Nech nás
Boh chráni od zosvetštenej Cirkvi, ktorá sa ukrýva pod duchovným a pastoračným závojom!”(b. 97).
Duchovná prázdnota a povrchnosť vedie len k
„hľadaniu moci, prestíže, pôžitku alebo ekonomickej istoty“ (b. 98).
„Nie vojne medzi nami“
Svätého Otca Františka veľmi trápi, že aj uprostred
Božieho ľudu je veľa konfliktov, hádok a vzájomných
napätí. Namiesto žiarivého a príťažlivého bratského
spolunažívania často medzi kresťanmi vládne závisť
a žiarlivosť. „Som preto veľmi nešťastný, keď v niektorých
kresťanských spoločenstvách, ba dokonca aj medzi zasvätenými osobami vidím, že dávajú priestor nenávisti, rozdeleniu, klebetám, ohováraniu, pomste, žiarlivosti, túžbe presadiť vlastné myšlienky za akúkoľvek cenu, dokonca aj za cenu prenasledovania, ktoré vyzerá ako neúprosný hon na čarodejnice. Koho chceme evanjelizovať takýmto správaním?“ (b. 100) Je veľmi dôležité, aby sme sa,
snažiac o opravdivú bratskú lásku, vedome vyhýbali
postoju závisti a učili sa tešiť z úspechu druhých. Ak
sa budeme vzájomne milovať, radosti a úspechy druhých budú aj našimi úspechmi. Sme predsa všetci v jednej Cirkvi „na tej istej lodi a smerujeme k tomu istému prístavu!“ (b. 99).
K ďalším dôležitými cirkevným prioritám, na
ktoré pápež upriamuje pozornosť, patrí „formácia laikov a evanjelizácia profesijného aj intelektuálneho života“ (b. 102), „rozšírenie priestoru pre výraznejšiu prítomnosť žien v Cirkvi“ (b. 103), keďže ženský duch je potrebný vo všetkých prejavoch spoločenského života.
Svätý Otec sa dotýka aj problému „chýbajúcich povolaní na kňazstvo a zasvätený život“ (b. 107). Podľa súčasnej hlavy katolíckej Cirkvi jednou z hlavných príčin
nedostatku povolaní je skutočnosť, že kresťanským
spoločenstvám „chýba nákazlivý apoštolský zápal, a tak
druhých nenadchýňajú, nie sú príťažlivé“ (b. 107). František je presvedčený, že tam „kde je život, zápal a chuť
ohlasovať Krista druhým, tam sa objavia aj pravé povolania“ (b. 107).
František Knapík
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PhDr . Vincent Štefan
Žigmund de Jekelfaluši
(1802 – 1874)
1848 – 1849 spišský biskup
Vincent Jekelfaluši (Jekelfalussy) sa narodil 2.
mája 1802 v maďarskej obci Mučon (Múcsony), ktorá sa nachádza v dnešnej Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Kazincbarcickom obvode. Pochádzal zo starého šľachtického rodu z Jakloviec a Margecian. Jeho otec sa volal Tomáš a matka Rozália,
rodená Revická. Pochádzal z viacdetnej rodiny, mal
deväť sestier a dvoch bratov. Študoval na gymnáziu
v Miškovci, právo v Košiciach a Pešti. Neskôr vstúpil do seminára v Ostrihome. Medzi rokmi 1823 a
1827 študoval teológiu v Trnave. Svoju kňazskú činnosť začal ako kaplán roku 1827 v Trhovom Mýte,
neskôr bol v Nových Zámkoch. Roku 1830 bol dvorným kaplánom Alexandra Rudnaya v Ostrihome.
Farárom v Hontianskej Vrbici bol roku 1831, 13. 2.
1833 v Štúrove, 9. 7. 1835 v Rimóczi, 13. 6. 1841 vicedekan, 13. 6. 1842 bratislavský a 12. 5. 1844 (- 1867)
ostrihomský kanónik.
Jeho predchodca biskup Jozef de Bélik zomrel 5.
marca 1847, v 90. roku života. Ferdinand V. vymenoval Vincenta Jekelfalušiho v roku 1846 za titulárneho biskupa almijského (Almisiennsis) a súčasne aj
za radcu Uhorskej rady. V meruôsmom roku (1848)
bol Ferdinandom V. vymenovaný za spišského biskupa. Ako spomína vo svojom diele Dejiny štiavnického opátstva na Spiši Ján Vencko: „na ňom sa splnilo „ludit divina in humanis providentia rebus“ Jako mladík žiadal o prijatie medzi klerikov diecézy spišskej a nebol prijatý. Teraz tu bol vymenovaný za biskupa.“ Správu biskupstva však nemohol prevziať, lebo potvrdenie o vymenovaní za biskupa z Ríma neprichádzalo.
Biskup sa angažoval aj vo veci obnovy štiavnického
kaštieľa. Chcel ho dať zrekonštruovať. V júni roku
1849 vyzval staviteľa Jána Fabricyho, aby vypracoval plán na jeho obnovenie. K obnove štiavnického kaštieľa nedošlo. Cisár František Jozef I. pre podozrenie z tuhého maďarstva vyhlásil vymenovanie
biskupa za neplatné a zakázal sa mu podieľať na renovácii kaštieľa v Spišskom Štiavniku. Biskup Jekel-
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falussy bol, ako uvádza vo svojom diele Dejiny štiavnického opátstva na Spiši Ján Vencko: „veľký Maďar,
zatiaľ čo diecezánski kňazi zväčšia „schwarzgelb (verní
cisárovi)“. To sa vo veľkej miere podpísalo v priazni
cisára Františka Jozefa I., ktorý mu odoprel aj všetok
dôchodok. Biskup zaďakoval a chudobne zaopatrený
odišiel. Po bitke pri Spišskej Novej Vsi, ktorá bola 3.
2. 1849, sa utiahol k svojej rodine do Jakloviec. Po
príchode ruských vojsk na naše územie a potlačení
povstania odišiel do Viedne za cisárom. V Bratislave
ho zatkli a postavili pred vojenský súd. Veľkým prekvapením bolo, že na cisársky zásah bol prepustený.
Na podnet cisára sa vzdal úradu spišského biskupa.
Po odchode zo Spiša dostal aj malú penziu na živobytie. Ďalej pôsobil v Hornom Rakúsku a vo Viedni, kde zažíval mnohé nepríjemnosti. Za biskupa
v Stoličnom Belehrade bol vymenovaný dňa 19. 11.
1866. Dňa 22. 2. 1867 elektovaný (potvrdený) a dňa
5. 5. 1867 konsekrovaný v Rábe (Györi) za biskupa.
Slávnostne uvedený na biskupský stolec bol dňa 8.
5. 1867. Odchádza do Ríma na Prvý vatikánsky koncil dňa 21. 11. 1869. Po návrate z Ríma 31. 3. 1871
začal publikovať koncilové dekréty (dogma o pápežskej neomylnosti). Za tieto vyhlásenia znovu upadol
do nemilosti u cisára. Preto roku 1872 rezignoval.
Od marca 1874 mu zdravie prestávalo slúžiť a začal
chorľavieť. V nie priaznivom zdravotnom stave sa
utiahol do rímskych kúpeľov v Taliansku. Dňa 15. 5.
1874, vo veku dožitých 72 rokov biskup Vincent Jekelfaluši zomiera v Taliansku.
Ako uvádza vo svojej publikácii Spišskí biskupi
Peter Zubko: „bola to rozporuplná osobnosť“. Vlastne
Vincent Jekelfaluši nebol konsekrovaným spišským
biskupom. Bol iba vymenovaný, preto sa zo začiatku
jeho meno v spišských schematizmoch ako biskup
neuvádza. Portrét biskupa je súčasťou galérie spišských biskupských portrétov v aule biskupskej rezidencie. Ako biskup sa prvýkrát objavil v zozname
spišských biskupov v roku 1874. V tomto roku mali
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Foto: Ľubomír K aľavský

Maďari v celom Uhorsku upevnené svoje miesto
a hľadali svoje tradície vo vzdialenej i blízkej minulosti. Veľkosť biskupa Vincenta Jekelfallušiho sa
prejavila až na konci jeho života, keď trpel za svoju
vieru. Jeho telesné pozostatky boli pochované dňa
28. 5. 1874 v Stoličnom Belehrade v Maďarsku. Srdce našlo posledný odpočinok v Ríme.

Bibliografia: Peter Zubko, Spišskí biskupi, Košice
2008. Ján Vencko, Dejiny štiavnického opátstva, Ružomberok 1927. Ferencz Kollányi, Esztergomi kanonokok, Esztergom 1900.

Jana Vošková
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Zo života cirkvi

Per m a nen tná
for m ácia kňa zov

Foto: Ľubomír K aľavský

Pojem permanentná formácia sa objavuje v teologickom uvažovaní v období Druhého vatikánskeho koncilu. Pod týmto termínom sa chápe stála výchova, nepretržité vzdelávanie. Dôležitosť tejto permanentnej formácie pre seminaristov a kňazov, ako aj
pre novicov a rehoľníkov, je v súčasnej dobe cirkevnou autoritou naďalej potvrdzovaná.
Zmienku o tejto formácii nachádzame v dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu Optatam totius (O kňazskej formácii, 28. 10. 1965) a Presbyterorum ordinis (O účinkovaní a živote kňazov, 7.
12. 1965). Z pokoncilových dokumentov je to predovšetkým Kódex kanonického práva 1983 v kánone
279, posynodálna exhortácia Pastores dabo vobis (O
formácii kňazov v súčasnom svete, r. 1992) a Direktórium pre službu a život kňazov (1994).
Každá diecéza má vlastný program permanentnej formácie. Spravidla sa tieto formačné stretnutia uskutočňujú raz za mesiac. Napr. v našej diecéze
majú novokňazi pravidelné mesačné stretnutia, ktoré sa uskutočňujú buď v kňazskom seminári alebo
vo farnostiach. V Spišskej diecéze je vedením formácie kňazov poverený generálny vikár Mons. Anton Tyrol. Každé takéto stretnutie má vlastnú tému.
V prípade novokňazov sú to témy ako Moje prvé skú-
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senosti zo spovednice, Moje prvé skúsenosti s prípravou
homílie, Mariánska úcta v živote kňaza a pod. V závislosti od tém sa pozývajú aj prednášajúci, ktorí danú
problematiku objasnia. V obsahu týchto stretnutí sa
kladie dôraz na ľudský, duchovný, intelektuálny a
pastoračný rozmer kňazskej formácie.
Ciele permanentnej formácie závisia od poslucháčov konkrétneho formačného stretnutia. Iné ciele sa sledujú pri stretnutiach s novokňazmi a iné ciele sa sledujú pri stretnutiach so služobne staršími
kňazmi. Pri novokňazoch je cieľom napr. prechod
od seminárneho spôsobu života k praktickému životu v kňazskej službe, prebúdzanie osobnej zodpovednosti za kňazský duchovný život a pastoračné pôsobenie, odhaľovanie vlastných kvalít a schopností, aby ich mohli účinne zapojiť do pastoračnej
činnosti atď. Pri služobne starších kňazoch sa sledujú ciele ako budovanie zdravých kňazských vzťahov, predchádzanie kňazským krízam, vzájomné
zdieľanie sa s radosťami i ťažkosťami kňazského života, vedenie kňazov k budovaniu jednoty diecézneho presbytéria atď.
Dňa 17. apríla 2015 mali novokňazi jedno z takýchto pravidelných formačných stretnutí. Uskutočnilo sa vo farnosti Harichovce, kde je momen-
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tálne farským administrátorom Dr. Dušan Pardel. Témou stretnutia bola Praktická ukážka života farnosti a pastoračnej služby miestneho správcu farnosti. Táto návšteva farnosti mala poslúžiť
ako príklad, povzbudenie a inšpirácia pre novokňazov.
Program pozostával zo sv. omše o 9.00 hod.
vo farskom kostole, na ktorej sa zúčastnili v hojnom počte aj veriaci farnosti. Generálny vikár
sa v homílii zameral na vydávanie svedectva o
zmŕtvychvstalom Ježišovi so zreteľom na prenasledovaných kresťanov, ktorí sú svedkami viery. Po sv. omši pokračoval program stretnutím
a modlitbou Liturgie hodín vo farskej budove.
Po malom občerstvení administrátor farnosti
predstavil farnosť, v ktorej pôsobí i činnosť, ktorú vyvíja či už on, tak i veriaci farnosti. Novokňazom prezentoval rôzne združenia, ktoré vo
farnosti fungujú, ako napr. ružencové bratstvo,
lektori a žalmisti, progres miništrantov, detský a
mládežnícky spevácky zbor, taktiež želanie založiť farský spevácky zbor, i tendenciu viac zapájať
veriacich do liturgie. Vyjadril tiež pozitívne skúsenosti s angažovanosťou veriacich vo farnosti,
či už ide o duchovné aktivity, záujmové útvary,
ale aj fyzickú a hmotnú pomoc, napr. pri dostavbe a údržbe farskej budovy. Za zmienku stojí,
ako si farnosť na diaľku adoptovala 26 detí z krajín ako Madagaskar, Albánsko či Rwanda, ktoré okrem iného i finančne podporuje. V súvislosti so životom vo farnosti sa správca farnosti podelil aj so svojím spôsobom pastorácie a predstavil svoj postup pri príprave detí na prvé sv. prijímanie, katechézach ich rodičov, príprave birmovancov. Osobitnou témou bolo predstavenie práce s rodičmi prvoprijímajúcich detí, čo je v našich podmienkach nová pastoračná forma.
Predstavenie farnosti i osobného duchovného
života správcu farnosti dopĺňali otázky, ktoré novokňazi kládli. Po viac ako dvojhodinovom rozhovore nasledoval spoločný obed. Po ňom, ako je
zvykom, nasledovala spoločná modlitba posvätného ruženca. Záver tvorilo vyjadrenie vďaky
farskému administrátorovi za možnosť nahliadnuť do života farnosti a za získanie nových skúseností a inšpirácií do kňazského života.

Optatam totius:
Je potrebné – najmä vzhľadom na situáciu v modernej spoločnosti – aby kňazi pokračovali vo svojej formácii a prehlbovali ju aj po
skončení seminárnych štúdií... (b. 22)

Presbyterorum ordinis:
Lebo predovšetkým na biskupoch spočíva vážna zodpovednosť za
svätosť ich kňazov. Preto nech sa s tou najväčšou starostlivosťou venujú stálej formácii svojho kňazstva. (b. 7)

Kódex kánonického práva z r. 1983, Kánon 279:
§ 1. Klerici majú pokračovať v posvätných štúdiách aj po prijatí kňazstva a pridŕžať sa tej spoľahlivej náuky, založenej na Svätom
písme, odovzdanej predkami a všeobecne prijatej Cirkvou, ako ju vymedzujú najmä dokumenty koncilov a Rímskych veľkňazov, vyhýbajúc sa svetským novotám vo vyjadrovaní a nepravej vede.
§ 2. Kňazi podľa predpisov partikulárneho práva majú navštevovať pastoračné prednášky, ktoré treba zaviesť po kňazskej vysviacke, a v čase určenom tým istým právom sa majú zúčastňovať aj na
iných prednáškach, teologických zhromaždeniach alebo konferenciách, ktorými sa im má poskytnúť príležitosť na získanie hlbšieho poznania posvätných vied a pastoračných metód.
§ 3. Majú pokračovať v poznávaní aj iných vied, predovšetkým
tých, ktoré súvisia s posvätnými vedami, pokiaľ to napomáha najmä
vykonávanie pastoračnej služby.

Pastores dabo vobis:
Kňaz je dlžníkom Božieho ľudu, lebo je povolaný uznať a hájiť
jeho základné „právo“ na Božie slovo, na sviatosti a službu lásky, prvotných a nepopierateľných prvkov pastoračnej služby kňaza. Permanentná formácia je potrebná, aby kňaz dokázal primerane odpovedať
na toto právo Božieho ľudu (b. 70).
Permanentná formácia, keďže je „permanentná“, musí sprevádzať kňazov vždy, to znamená v každom veku a za každých okolností, ako aj na každom stupni cirkevnej zodpovednosti: pochopiteľne,
v závislosti od možností a osobitostí, ktoré súvisia s odlišnosťami danými vekom, životnými podmienkami a zverenými úlohami (b. 76).

Direktórium pre službu a život kňazov:
Permanentná formácia je právom a povinnosťou kňaza a jej zabezpečenie je právom a povinnosťou Cirkvi, ako je stanovené vo všeobecnom zákone. ... Cirkev teda má právo a povinnosť pokračovať vo
formácii svojich služobníkov a pomáhať im rásť vo veľkodušnej odpovedi za dar, ktorý im dal Boh.
Na druhej strane služobník dostal, ako požiadavku daru spojeného s vysviackou, právo na potrebnú pomoc Cirkvi, aby účinne a sväto
vykonával svoju službu. (b. 72)

Lukáš Kutlák
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Foto: Štefan Hrbček, Ľubomír K rett
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galéria kostolov

Kl á štor ný kostol
sv. Já na z Boha
v Spiš skom Podhr adí
Popri farských a filiálnych kostoloch osobitnú
skupinu tvoria kostoly, ktoré vznikli ako súčasti rozsiahlych kláštorných komplexov alebo v ich tesnej
blízkosti. V minulosti takmer výlučne patrili pod
správu príslušných rehoľných spoločenstiev.
Kláštorný kostol sv. Jána z Boha v Spišskom
Podhradí je svojim patrocíniom jedinečný na celom
území Slovenska. Jeho pôvod siaha do prvej polovice
18. storočia. Postavili ho príslušníci rehole Milosrdných bratov, ktorí tu ešte predtým zriadili kláštor
a nemocnicu, nakoľko ich základnou náplňou bola
hospitálna starostlivosť. Objekty zasvätili svojmu
nebeskému patrónovi, charizmatikovi Juanovi Ciudadovi – sv. Jánovi z Boha.
Jednoloďový kostol je postavený v barokovom
slohu a také je aj jeho vnútorné zariadenie. Pôsobivé
priečelie s volútovým štítom upúta najmä na omietke maľovanými obrazmi. Okrem patróna znázorňujú aj sv. Augustína a sv. Karola Boromejského. V súčasnej dobe je kostol v správe miestneho rímskokatolíckeho farského úradu. Každoročne, 8. marca, tu
býva odpustová slávnosť za hojnej účasti ľudí domácej i okolitých farností.
Ľubomír Kaľavský

Foto: Ľubomír K aľavský
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MEDZINÁRODNÁ PÚŤ ŽELEZNIČIAROV

RíM
pri príležitosti sviatku sv. Kataríny Alexandrijskej patrónky železničiarov
Pod duchovným vedením otca biskupa

Prof. ThDr. PhDr. Stanislava Stolárika, PhD

Termín: 22.11. – 27.11.2015
Vlaková doprava

Letecká doprava

Železničiari na preukaz FIP, cena: 190 €
/3x hotel. ubytovanie s raňajkami, doprava
po Ríme, sprievodca/.

Cena: 495 €
/letecká doprava, 5x ubytovanie v pútníckom
dome s raňajkami, doprava po Ríme, sprievodca/.

Ostatní , cena: 190 €
/3x hotel. ubytovanie s raňajkami, doprava
po Ríme, sprievodca/.

Cena: 590 €
/ letecká doprava, 5x hotel. ubytovanie
s raňajkami, doprava po Ríme, sprievodca/.

V cene nie je vlakový cestovný lístok s lehátkom,
ktorého cena je závislá od času zakúpenia.

Autobusová doprava
Cena: 290 €
/autobusová doprava, 3x hotel. ubytovanie
s raňajkami, doprava po Ríme, sprievodca/.

V cene zájazdu nie sú zahrnuté:
- fakultatívne vstupy do pamiatok /približne 50,-euro/,
- komplexné cestovné poistenie Allianz 1,65 eura/1 deň.

Prihlásiť sa môžete v cestovnej kancelárii Awertour.
Awertour, spol. s r.o.
Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava • Tel/fax: 02/52492922 • Mobil : 0911285240
Dominikánske námestie 13, Košice 040 10 • Mobil : 0911226045
e-mail: ck@awertour.sk • www.awertour.sk • www.facebook.com/awertour

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

