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Editoriál
Myslím, že film režiséra Stevena Spielberga Schindlerov zoznam
netreba bližšie predstavovať. Zobrazuje hrôzy vojny, brutalitu, s akou
sa môže správať človek k človeku, ale na druhej strane dobrotu a vynaliezavosť pri záchrane ľudských životov.
Niekde uprostred filmu je scéna, ktorá sa odohráva na balkóne
sídla, čo sa týči nad koncentračným lágrom. Tu sa Oskar Schindler
a Amon Goeth zamýšľajú nad otázkou moci. Tento rozhovor zakončuje
Oskar tým, že najväčším prejavom moci je dať človeku milosť, odpustiť mu. Ako to možno pozorovať ďalej, táto myšlienka hlboko zasiahla
do Amonovho života.
Slová „odpúšťam ti“, sa nám možno nezdajú ničím výnimočné a už
vôbec nie mocné. Avšak to len do chvíle, keď sa nás odpustenie bytostne dotýka. Či už je to v bežnom živote, keď túžime urovnať spory alebo vo sviatostnom fóre, pri sviatosti zmierenia, keď nám Boh cez službu kňaza hovorí, že nás nekonečne miluje a odpúšťa nám naše hriechy.
Svojou mocou nám vracia slobodu Božích detí, vracia nám život.
Prajem Vám dni plné radosti.
Za redakciu

Ľubomír Krett
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Ak t ualit y diecézne j
kúrie
80 rokov od narodenia biskupa
Františka

stavilo vedenie mesta a sponzori, bustu zhotovil
akad. sochár Ladislav Berák zo Žiliny.

Foto: Ľubomír K rett

Foto: Ľubomír K aľavský

V sobotu 4. júna 2016 sme si v celej diecéze
pripomenuli nedožitých 80 rokov od narodenia
spišského biskupa blahej pamäti Mons. Františka Tondru, ktorý viedol spišskú diecézu v rokoch 1989 – 2011. Jeho požehnanú službu diecézneho biskupa si pripomenuli účastníci vedeckej
konferencie, ktorú dňa 3. mája (deň jeho smrti)
zorganizovalo vedenie kňazského seminára a teologického inštitútu. V blízkej dobe bude publikovaná kniha referátov o živote a diele biskupa Františka Tondru. Na výročie jeho narodenia, 4. júna, sa slávili v jeho rodisku Spišské Vlachy a v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí sv. omše, ktoré celebrovali diecézny biskup
Mons. Štefan Sečka a emeritný biskup Mons.
Andrej Imrich za účasti mnohých kňazov, príbuzných a veriacich. V Spišských Vlachoch požehnal otec biskup Š. Sečka pomník venovaný
pamiatke Mons. Františka Tondru. Pomník po-

Spišský Jeruzalem 2016
Už 4. ročník kultúrno-duchovného festivalu
sa uskutočnil v areáli Spišskej Kapituly v dňoch
20. – 22. mája 2016. Jeho organizátormi boli viaceré kultúrne inštitúcie Košického a Prešovského
samosprávneho kraja v spolupráci so spišskou diecézou. Podujatie prinieslo pestrú paletu viacerých
žánrových vystúpení, v ktorých sa spája duchovný rozmer so súčasnou kultúrou. Išlo o hudobné
koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, tvorivé
dielne a duchovný sprievodný program: sv. omše,
pobožnosť krížovej cesty a ukážky archeologického výskumu Svätej zeme. Za spišskú diecézu toto
podujatie koordinoval biskupský vikár Mons. Ľubomír Štefaňák a pracovníci diecézneho archívu
Mgr. Vladimír Olejník a Dr. Monika Bizoňová.
Diecézny biskup v Lurdoch
Koncom mája 2016 absolvoval spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka pracovnú cestu do
Lúrd na stretnutie predstaviteľov európskych katolíckych charít. Mons. Štefan Sečka absolvoval
toto stretnutie v pozícii prezidenta Slovenskej katolíckej charity. Stretnutie inicioval Svätý Otec
František a témou bolo hľadanie pomoci pre rôzne skupiny núdznych v Európe. Na stretnutí sa zúčastnilo vyše 300 účastníkov z celej Európy. Hlavnými témami bola chudoba rodín, otázky migrá-
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cie a azylu, ekonomická spoluúčasť, sociálna exklúzia a extrémna zraniteľnosť chudobných. Prezident SKCH Mons. Štefan Sečka vo svojom vystúpení zdôraznil duchovný rozmer celej charitatívnej práce, ktorá má brať do úvahy človeka so
svojimi hmotnými aj duchovnými danosťami.
Turíčna vigília s miništrantmi
z Polhory
Kaplán z Oravskej Polhory Lukáš Stolárik s pomocou svojho p. farára Mariána Kačíra zorganizoval pre svojich miništrantov pekný
výlet spojený s duchovnou formáciou a návštevou významných miest v spišskej diecéze: v piatok 13. mája navštívili obidve baziliky v Levoči – sv. Jakuba a Mariánsku horu, v sobotu 14.
mája sa streli s bohoslovcami a vedením kňazského seminára v Spišskej Kapitule, prezreli si
historické priestory v biskupskej rezidencii, zahrali si futbal so seminaristami, popoludní navštívili Spišský hrad a večer sa zúčastnili na Vigílii zoslania Ducha Svätého. V nedeľu ešte navštívili bohoslužby vo farskom kostole v Spišskej
Novej Vsi a potom sa vybrali na túru do malebného prostredia Slovenského raja. Celkovo sa na
tejto púti zúčastnilo 25 miništrantov. Miništrantov prijal generálny vikár Mons. A. Tyrol, ktorý
službu miništrantov charakterizoval ako službu
Ježišových malých apoštolov.
Noví diakoni a kňazi
Mesiac jún je každoročne časom radosti tých
diecéz, ktoré dostávajú do svojich radov nové posily vo forme diakonských a kňazských vysviacok. Spišská diecéza tohto roku dostala osem nových diakonov a ďalších osem novokňazov. Diakonské vysviacky sa konali vo štvrtok 16. júna.
Mons. Andrej Imrich pri vysviacke zdôraznil diakonom rozmer zodpovednosti, ktorá vytvára
priestor pre Božie požehnanie, radosť a duchovný úžitok samotným diakonom aj veriacim. Diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka zasa v sobotu 18. júna vysvätil osem novokňazov, ktorým
kládol na srdce aktuálnu tému Božieho milosrdenstva. Novokňazom odporúčal uchádzať sa o
Božie milosrdenstvo a aj ho vysluhovať a prejavovať veriacim.
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Kňazské jubileum
diecézneho otca biskupa
Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka si dňa 6.
júna 2016 spolu s ďalšími kňazmi – svojimi spolužiakmi z celého Slovenska, pripomenul 40 rokov
od kňazskej vysviacky. Ročník vysviacok 1976 bol
mimoriadne bohatý na biskupské osobnosti, pretože spomedzi vtedajších novokňazov sú okrem
spišského biskupa Mons. Štefana Sečku dnes biskupmi aj Mons. Ján Orosch, arcibiskup v Trnave,
Mons. Tomáš Galis, biskup v Žiline a Mons. Milan Šášik, gréckokatolícky biskup v Mukačeve na
Ukrajine. Na spoločnej ďakovnej bohoslužbe, ktorá sa konala 6. júna v Trnave, sa zúčastnil aj apoštolský nuncius arcibiskup Mario Giordana, predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a emeritný
arcibiskup Mons. Ján Sokol. Všetkým jubilantom
blahoželáme a vyprosujeme im Božiu pomoc vo
všetkom, čo robia.
Misionári milosrdenstva
Z iniciatívy Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu boli pre mimoriadny Svätý rok milosrdenstva po celom svete ustanovení Misionári milosrdenstva, ktorí na základe rozhodnutia Svätého
Otca Františka dostali právomoc počas jubilejného roka rozhrešovať hriechy rezervované Apoštolskej Stolici. Ide výlučne o nasledovné hriechy:
1. Zneuctenie Eucharistie;
2. Násilie voči Svätému Otcovi;
3. Rozhrešenie komplica v hriechu proti 6. Božiemu prikázaniu;
4. Prezradenie spovedného tajomstva.
V našich podmienkach je týmto Misionárom
milosrdenstva páter Michal Zamkovský, CSsR,
ktorý býva v kláštore redemptoristov v Podolínci.
Kontakt: michalzamkovsky@gmail.com.
Tel. č. 052/4391254.
Iuvenescit Ecclesia
Dňa 14. júna 2016 bol za účasti najvyšších predstaviteľov vatikánskych úradov na tlačovej konferencii vo Vatikáne predstavený List Kongregácie
pre náuku viery s názvom Iuvenescit Ecclesia (Cirkev sa omladzuje). List je adresovaný biskupom Katolíckej cirkvi a jeho témou je vzťah medzi hierarchickými a charizmatickými darmi pre život a po-
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slanie Cirkvi. Tento dôležitý dokument reaguje
na fenomén vzniku rozličných hnutí a združení
po Druhom vatikánskom koncile. Podľa prefekta uvedenej kongregácie sa teraz otvára čas určitej „cirkevnej zrelosti“ týchto hnutí a združení. Dokument bol pripravovaný niekoľko rokov
a sústreďuje sa najmä na podstatné teologické
charakteristiky daného vzťahu hierarchických
a charizmatických darov, pričom nevstupuje príliš do pastoračných dôsledkov tejto problematiky. Vychádza z princípu jednoty Cirkvi, ktorú formuloval sv. Cyprián z Kartága: Cirkev je
Boží ľud, ktorý svoju jednotu odvodzuje z jednoty Otca, Syna a Ducha Svätého. V tomto zornom
uhle sú hierarchické a charizmatické dary koesenciálne, t. j. spolupodstatné pre Cirkev, ktorú
založil Ježiš Kristus. Od nositeľov charizmatických darov sa očakáva, že sa včlenia do pastoračného života Cirkvi. Dokument má 24 bodov, text
schválil Svätý Otec František dňa 14. marca 2016
a nariadil jeho zverejnenie, ktoré sa uskutočnilo
autoritou prefekta Kongregácie pre náuku viery
kardinála Gerharda L. Müllera ku dňu slávnosti
Zoslania Ducha Svätého, 15. mája 2016.
Mons. Anton Tyrol
generálny vikár

Púť (za) rozvedených
V sobotu 22. mája 2016 podvečer sa v Krivej
na Orave konala Púť (za) rozvedených. Do rodiska bl. sestry Zdenky prišlo okolo sto pútnikov prosiť o uzdravenie ranených sŕdc. Po modlitbe sv. ruženca sa so svojím svedectvom podelila pani Lucia. Spomenula, že okrem bolestných
vzťahov v rodine sa rozvedeným ľuďom ťažko
hľadá ich miesto v kresťanskej komunite, najmä vo farnosti. „Nielen ja, ja, ale my,“ povzbudzoval počas homílie vdp. Ján Marhefka, trstenský dekan, prítomných veriacich a poukázal na
vzájomné prepojenie sviatku Najsvätejšej Trojice a života manželov. Na záver po adorácii si prítomní uctili relikvie bl. Zdenky. Celú púť originálne doprevádzal spevácky zbor z Liesku.
Ľuboš Laškoty
koordinátor púte

Novinky v procese blahorečenia

Foto: Ľubomír K aľavský

V apríli 2016 sa uskutočnila pracovná cesta postulátora do Ríma a stretnutie s relátorom kauzy
blahorečenia pátrom Józefom Z. Kijasom, OFM
conv. ohľadom ďalšieho postupu prác v procese blahorečenia. Postupne sa pripravujú prezentácie odpovedí na okruhy tém stanovených Kongregáciou
pre kauzy svätých a Štátnym sekretariátom, ktoré
sú nevyhnutné pre ďalší priebeh procesu blahorečenia. Pracovná cesta postulátora potom pokračovala návštevou pána kardinála Jozefa Tomku. Dňa
30. mája 2016 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo
stretnutie komisie historikov za účasti diecézneho
biskupa Mons. Štefana Sečku, generálneho vikára Mons. Antona Tyrola a postulátora Petra Jurčagu. Komisia historikov spracováva obdobie rokov
1939 – 1945 života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Na stretnutí komisia historikov zhodnotila svoju činnosť prezentovaním nájdených archívnych materiálov a prezentovaním elaborátov pripravených pre kongregáciu. Dňa 7. augusta 2016
v Zákamennom si pripomenieme pamätný deň
smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Sv.
omšu bude celebrovať diecézny biskup Mons. Štefan Sečka o 10:30 hod. vo farskom kostole v Zákamennom. Po skončení budú prezentované svedectvá ľudí, ktorí buď osobne alebo sprostredkovane
boli prítomní na prevoze ostatkov alebo na pohrebe otca biskupa Jána. Aj v tomto čísle vás chceme
informovať, preto prinášame niečo z nájdených archívnych dokumentov, ktoré aktuálne pripravujeme pre Kongregáciu pre kauzy svätých. Čitateľom
predstavujeme niekoľko informácií z Pamätného
listu (Memorandum) židov.
Peter Jurčaga
postulátor procesu blahorečenia
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Memor a ndum židov
z roku 1943 a biskup
Já n Vojta ššák
Našim čitateľom je pomerne známy fakt, že spišský biskup Ján Vojtaššák zohral veľmi dôležitú úlohu v zastavení deportácií židovských obyvateľov zo
Slovenska v roku 1943. Stalo sa to najmä tým, že ako
jediný slovenský biskup pohotovo zareagoval na volanie o pomoc zo strany židovského národa.
Začiatkom marca 1943 (medzi 1. a 5. marcom)
dostal spišský biskup Ján Vojtaššák poštovú zásielku z obce Obišovce. Išlo o anonymný Pamätný spis,
ktorým ešte na Slovensku žijúci prenasledovaní obyvatelia židovského pôvodu – pokrstení i nepokrstení – volajú o pomoc prostredníctvom J. E. Jána Vojtaššáka, rím.
kat. biskupa v Spišskom Podhradí (citát z memoranda).
Tento Pamätný spis (memorandum) bol odoslaný aj
iným katolíckym biskupom: Marianovi Blahovi, Jozefovi Čárskemu, Pavlovi Gojdičovi, Pavlovi Jantauschovi, Karolovi Kmeťkovi a Andrejovi Škrábikovi a biskupom evanjelickej cirkvi a. v. Pavlovi V.
Čobrdovi a Samuelovi Štefanovi Osuskému.
Prečo vlastne tento pamätný spis vznikol? Stalo sa to preto, že v tom čase sa mali opäť obnoviť deportácie židov zo Slovenska do nacistických koncentračných táborov, hoci už existovali dôkazy o tom,
že židov tam hromadne vyvražďovali.
V dokumente sa jasne píše: „Vaša Excelencia!
Dnes však je situácia celkom iná. Dnes už vieme, že deportácia židovského obyvateľstva zo Slovenska znamená najbrutálnejšiu smrť! Dnes už vieme, že zo Slovenska bolo odtransportovaných viac ako 60 000 nevinných
duší – medzi nimi niekoľko hodín staré dojčatá, 80 – 90
roční starcovia a stareny, a že títo tvorovia stvorení na
obraz Boží, boli hnaní na istú smrť. Vaša Excelencia!
Vieme, že pravé úmysly a ciele tejto deportácie v t e d y
neboli známe ani Vašej Excelencii, ani ostatným cirkevným hodnostárom, na súhlas ktorých sa odvolávalo pri prevádzaní tejto hromadnej vraždy... najzdvorilejšie a s pochopiteľnými obavami do budúcna dovoľujeme si predniesť svoje zúfalé volanie o pomoc prosiac, aby
Vaša Excelencia zabránila tomu, aby nevinní ľudia len
dôsledkom rozdielnosti pôvodu, teda bez akejkoľvek svo-
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Foto: Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka

jej viny, boli i naďalej vydávaní neľudskej, nekresťanskej a najbrutálnejšej smrti; aby Vaša Excelencia zamedzila tomu, aby príslušníci kresťanskej cirkvi Vašej Excelencie, vyznávajúcej učenie Kristovo, nebrali účasť na
smrteľných hriechoch páchaných akoukoľvek i sebamenšou účasťou na týchto bezbožných činoch, teda aby Vaša
Excelencia otvorene, nekompromisne a jednoznačne dala
na vedomie svojim veriacim, že účasť na prevádzaní akcie prenasledovania a deportovania židov je smrteľným
hriechom – pomoc pri vražde.“ (Archív ÚPN Bratislava, f. KS ZNB, S ŠtB Bratislava, S-1410/1. J. Vojtaššák. Pamätný spis). Toto zúfalé volanie o pomoc
malo biskupov motivovať, aby jasne upozornili svojich veriacich, o čo v deportáciách v skutočnosti ide.
Biskup Vojtaššák si tento Pamätný list určite prečítal a poslal ho kompetentnému činiteľovi, ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi. Sekretariát ministerstva vnútra potvrdil príjem Pamätného spisu 5.
marca 1943.

Zo života diecézy

Fakt preposlania uvedeného memoranda od spišského biskupa je teda jednoznačne potvrdený. Otvorená zostáva ešte existencia možného sprievodného
listu biskupa Vojtaššáka A. Machovi alebo prípadne iný spôsob, ktorým mohol J. Vojtaššák A. Macha
informovať (telefonicky alebo prostredníctvom inej
osoby). Je totiž málo pravdepodobné, že by biskup
Vojtaššák Pamätný spis poslal ministrovi vnútra
Machovi bez akéhokoľvek komentára. Mach totiž už
po vojne i v neskorších vyjadreniach tvrdil, že to bol
práve list od biskupa Vojtaššáka, na základe ktorého nadobudol istotu, že deportovaní židia už nežijú,
a preto nepokračoval v príprave obnovy deportácií.
Po vojne počas vyšetrovania biskupa Vojtaššáka
roku 1946 pre členstvo v Štátnej rade, musel Vojtaššák čeliť obvineniu, že Pamätný spis poslal na ministerstvo vnútra s cieľom, aby bol vypátraný jeho
pisateľ. Vojtaššák to rezolútne odmietol: „Nepamätám sa, že by som bol ja poslal ten pamätný list na sekretariát ministra vnútra s cieľom vyšetrenia, kto ho písal.
Ak pamätný list sa dostal na ministerstvo vnútra, mohol
tam byť zaslaný len za tým cieľom, aby si jeho obsah povšimli a zjednali nápravu.“ Vojtaššák si teda nespomenul na to, že Machovi Pamätný spis poslal, ale pripustil to. Pritom ale odmietol, že to urobil preto, aby
bol vypátraný jeho pisateľ, ale preto , „aby si jeho obsah povšimli a zjednali nápravu“, teda aby si uvedomili, že židia sú v nacistických koncentračných táboroch hromadne vraždení a aby sa už v deportáciách
nepokračovalo.
Minister vnútra Mach dal 6. marca 1943, teda
na druhý deň po doručení Pamätného spisu, podnet
k vypátraniu jeho pisateľa prostredníctvom Ústredne štátnej bezpečnosti. Vyšetrovanie však bolo bezvýsledné. Tu sa otvára ďalšia otázka: Buď ministra
vnútra Macha obsah listu nepresvedčil a usiloval sa
o vypátranie a tým aj o následné potrestanie pisateľa dokumentu, alebo si uvedomil dôsledky deportácii Židov a celú vec nariadil vyšetriť iba formálne.
Počas vykonštruovaného politického procesu
s biskupom Vojtaššákom v roku 1951 sa pokúšala
obžaloba využiť otázku Pamätného spisu proti Vojtaššákovi v tom zmysle, že biskup Pamätný spis poslal ministrovi vnútra Machovi, aby pisateľa vypátral a potrestal. Počas hlavného pojednávania sa biskup Vojtaššák napriek predchádzajúcemu mučeniu
vzchopil a bránil proti tomuto falošnému obvineniu.
Podľa stenografického záznamu:

„Preds.: Keď Vás potom upozornili v r. 1943 občania
židovského vierovyznania na hrôzy plynových komôr,
čo ste potom urobili s tým listom, pán obvinený? V roku
1943 ste dostali jeden list od židovských občanov, ktorí
Vás upozorňovali na hrôzy, ktoré sa prevádzali v koncentračných táboroch. Dostali ste taký list?
Vojt.: Áno.
Preds.: Čo ste s tým listom urobili?
Vojt.: Ten list som v pôvodine poslal na patričné
miesto.
Preds.: Aké to bolo miesto?
Vojt.: To bolo Ministerstvo vnútra.
Prok.: Ďakujem pekne, Šaňovi Machovi.
Vojt.: Aby si vzal na vedomie, že vlastne čo sa robí,
a ako sa robí, aby si to pre seba vzal ako poučenie, že
nemá sa robiť to, čo sa robí.
Preds.: Vy ste poznali v Machovi takého strážcu zákona?
Vojt.: Prosím ja som ho považoval za zodpovedného činiteľa.
V otázke Pamätného listu treba uzavrieť, že
nikto, ani komunistický súd nedokázal vyvrátiť Vojtaššákovo tvrdenie, že tento dokument poslal ministrovi vnútra Machovi, aby ho upozornil na masové
vraždenie židov v nacistických koncentračných táboroch.
Rozhodný skutok biskupa Jána Vojtaššáka, ktorým bolo preposlanie židovského memoranda ministrovi A. Machovi zachránil životy stoviek, možno
tisícov židovských obyvateľov, ktorým hrozili ďalšie
deportácie.

Róbert Letz
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Svätá
Fau st yna Kowalsk á
Helena Kowalská sa narodila 25. augusta 1905
v roľníckej rodine v Glogowci (pri Lodzi) ako tretie z desiatich detí. Dva dni po narodení bola pokrstená vo farskom kostole sv. Kazimíra v Świnicach Warckich (Wroclawská diecéza). Dali jej meno
Helena. Keď mala sedem rokov, tak po prvýkrát počula v duši hlas, ktorý ju volal k dokonalému životu. V roku 1914 prijala 1. sväté prijímanie a až o tri
roky neskôr nastúpila do základnej školy. Napriek
dobrým výsledkom sa učila len tri roky, potom musela štúdium zanechať, aby pomáhala matke pri domácich prácach.
Vo svojich šestnástich rokoch opustila rodný
dom, aby službou v zámožných rodinách v Aleksandrowe, Lodzi i Ostrowsku, zarobila na vlastné živobytie a tiež pomohla rodičom. Počas celej doby veľmi túžila po rehoľnom živote, ale rodičom o svojich
plánoch povedala až v roku 1922. Otec však s tým
nesúhlasil, čo ospravedlňoval nedostatkom peňazí
potrebných na výbavu do kláštora.
V júli 1924, keď bola Helena spolu s priateľkami
na zábave v parku pri lodžskej katedrále, Pán Ježiš
k nej prehovoril a prikázal jej okamžite ísť do Varšavy a vstúpiť do kláštora. Helena sa rozhodla nevracať sa domov, ale postaviť rodičov pred hotovú vec. O tomto pláne povedala len sestre, s ktorou
bola a prvým vlakom išla do Varšavy. Tu sa na ďalší deň prihlásila do Kongregácie Sestier Matky Božieho milosrdenstva na Žitnej ulici. Musela však
ešte rok pracovať vo Varšave, aby si našetrila peniaze na skromnú výbavu. 1. augusta 1925 bola prijatá do Kongregácie. Postulát absolvovala vo Varšave a noviciát v Krakove, kde počas obliečky spolu
s habitom dostala meno Mária Faustína. Od marca
1926 Boh skúšal sestru Faustínu veľkými vnútornými ťažkosťami; veľa si ich vytrpela až do konca noviciátu. Na Veľký piatok v roku 1927 ubolenú dušu
novicky zalialo teplo Božej Lásky. Zabudla na vlastné bolesti, keď spoznala ako veľmi pre ňu trpel Ježiš.
30. apríla 1928 zložila prvé rehoľné sľuby, ďalej
s pokorou a radosťou pracovala v rôznych rehoľných
domoch, okrem iného v Krakove, Plocku i Wilne,
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kde plnila rôzne úlohy. Vždy bola v úplnom zjednotení s Bohom. Jej bohatý vnútorný život bol podporovaný cez videnia a zjavenia.
V reholi prežila 13 rokov. 22. februára 1931 po prvýkrát uvidela Pána Ježiša Milosrdného. Vtedy dostala príkaz, aby namaľovala taký obraz, ako sa jej
zjavila postava Spasiteľa, a aby ho verejne vystavila v kostole.
Napriek výraznému zhoršeniu zdravotného stavu bolo jej dovolené zložiť večné sľuby 30. apríla 1933. Neskôr bola preložená do rehoľného domu
v Wilnie. Na začiatku roku 1934 sa obrátila s prosbou na umelca-maliara Eugenia Kazimierského, aby
podľa jej indícií namaľoval obraz Božieho milosrdenstva. Keď v júni uvidela konečné dielo, plakala,
že Kristus nie je taký pekný, ako Ho videla.
Vďaka nepoddajnému úsiliu kňaza Michala Sopoćka, duchovného vodcu sestry Faustíny, bol obraz
vystavený po prvýkrát v čase trojdnia (tridua) predchádzajúceho slávnosť ukončenia Jubilea vykúpenia
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sveta v dňoch 26. – 28. apríla 1935. Bol umiestnený vysoko v okne Ostrej Brány a bol vidieť už zďaleka. Táto slávnosť sa prelínala s prvou nedeľou po
Veľkej noci, tzv. pilotná nedeľa, ktorá, ako tvrdila
sestra Faustína, mala byť prežívaná na Kristovu žiadosť ako sviatok Božieho milosrdenstva. Kňaz Michal Sopoćko počas toho predniesol kázeň o Božom
milosrdenstve.
V roku 1936 sa zdravotný stav sestry Faustíny
výrazne zhoršil, potvrdila sa u nej tuberkulóza v pokročilom štádiu. Od marca tohto roku do decembra
1937 sa liečila v nemocnici v krakovskom Pradniku Bialym. Veľa sa v tom čase modlila, navštevovala chorých a umierajúcich zahŕňala zvláštnou modlitbovou pomocou. Po návrate z nemocnice na istý
čas plnila úlohu vrátničky. Veľmi sa starala o to, aby
žiaden chudobný neodišiel bez aj najmenšej podpory od kláštornej brány. Veľmi pozitívne vplývala na
chovanky kláštora, dávala im príklad nábožnosti
a horlivosti a súčasne veľkej lásky.
Kristus učinil sestru Faustínu zodpovednou za
šírenie kultu Jeho milosrdenstva. Dal jej tiež pokyn na písanie Denníčka zasväteného tomuto poslaniu, odriekanie novény, korunky a iných modlitieb
k Božiemu milosrdenstvu. Každý deň o 15.00 hodine si Faustína uctievala Jeho umieranie na kríži.
Predpovedala tiež, že ňou šírená forma kultu Božieho milosrdenstva bude zakázaná cirkevnými úradmi. Vďaka sestre Faustíne bol kult Božieho milosrdenstva obnovený a prehĺbený. Od nej tiež pochádza
päť foriem jeho úcty: obraz milosrdného Ježiša (s nápisom „Ježišu, dôverujem Ti“), korunka k Božiemu
milosrdenstvu, Hodina milosrdenstva (15.00 hodina, v ktorej Ježiš zomrel na kríži), litánie a tiež sviatok Božieho milosrdenstva na 2. veľkonočnú nedeľu.
V apríli 1938 došlo k rýchlemu zhoršeniu zdravotného stavu sestry Faustíny. Kňaz Michal Sopoćko jej v nemocnici udelil sviatosť pomazania chorých, videl ju tam v extáze. Po dlhých utrpeniach,

ktoré znášala veľmi trpezlivo, zomrela vo veku 33
rokov 5. októbra 1938. Jej telo pochovali na rehoľnom cintoríne v Krakove – Lagiewnikoch.
V roku 1966 počas zhromažďovania informácií
v procese beatifikácie sestry Faustíny, boli jej telesné pozostatky prenesené do kaplnky Sestier Matky Božej milosrdenstva v Krakove – Lagiewnikoch.
Sestra Faustína bola beatifikovaná 18. apríla 1993
a za svätú vyhlásená 30. apríla 2000. Slávnosť kanonizácie pripadla na 2. veľkonočnú nedeľu, ktorú vtedy sv. Ján Pavol II. ustanovil sviatkom Božieho milosrdenstva.
Relikvie sestry Faustíny sú uložené v Krakove –
Lagiewnikoch, kde sa nachádza Sanktuárium Božieho milosrdenstva navštevované stovkami tisícov
veriacich z okolia i z celého sveta. Dvakrát ho navštívil aj sv. Ján Pavol II., po prvýkrát v roku 1997
a druhý raz 17. augusta 2002, aby konsekroval novovybudovanú svätyňu v Krakove – Lagiewnikoch
a zveril celý svet Božiemu milosrdenstvu.
Ľubomír Krett
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Nov ý obr a z Boha –
v ýzva Svätého rok a
milosrden st va
„Čo nám vlastne Ježiš priniesol,“ pýta sa Benedikt XVI. vo svojej knihe Ježiš Nazaretský, „ak nepriniesol svetový mier, blahobyt pre všetkých, lepší
svet?“ Odpoveď je podľa emeritného pápeža jednoduchá: „Ježiš nám priniesol Boha.“
Ježiš prišiel, aby nám odhalil pravý a správny
obraz Boha. Prišiel opraviť naše falošné predstavy o Bohu a ukázať nám nový spôsob uvažovania o
ňom. Týmto novým spôsobom rozmýšľania o Bohu
je On, Ježiš sám. Ježiš je jedinou cestou, jedinou metódou, ktorou je možné rozmýšľať o Bohu správne:
„Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý
je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť“ (Jn 1, 18).
Ľudia majú často infantilné a nesprávne predstavy o Bohu. Sú to obrazy, ktoré ubíjajú ducha a robia
život veľmi smutným. Boh je pre nich niekto, kto je
nahnevaný, ktorý je tu na to, aby ich stále „kontroloval“, je niekým, ktorý chce, aby sa ho ľudia báli a
cítili vinnými. To všetko sú falošné obrazy, na ktoré
prišiel Ježiš poukázať a bojoval proti ním. Svätý rok
milosrdenstva je vhodnou príležitosťou zamyslieť sa
nad našim obrazom Boha.
Náš obraz Boha totiž určuje a podmieňuje naše
správanie. Karol Rahner raz povedal: „To, ako zažívame a milujeme Boha určuje to, ako budeme zažívať, milovať a vážiť si veci a ľudí, ktorých máme
pred sebou.“ To znamená, že poznanie a osobná skúsenosť toho, čím je Boh pre nás v našom každodennom živote, bude v konečnom dôsledku určovať to,
ako sa pozeráme na ľudí, ako ich milujeme, ako si
ich vážime a ako sa k nim správame. Zjednodušene povedané: „Povedz mi, ako zažívaš Boha a kým
je tento Boh pre teba a ja ti poviem, aký máš vzťah
k svojmu okoliu a ako ho hodnotíš.“ Ale platí to aj
opačne: „Ukáž mi, ako máš v úcte a ako sa správaš
k ľuďom vo svojom prostredí a aj ti poviem, aký je
tvoj obraz Boha.“ Každý ohlasuje svojim životom takého Boha, v akého sám verí.
Obraz Boha má teda pre naše správanie kľúčový
význam. A to je dôvod, prečo Ježišovi tak veľmi zále-

10 | kapitula | 3/2016

Foto: Ľubomír K aľavský

žalo, aby bol náš obraz Boha správny. Ježiš nám odhalil obraz Boha nie v nejakých abstraktných termínoch a teologických definíciách, ale predovšetkým
v podobenstvách. Asi najkrajšie nám ho opisuje 15.
kapitola evanjelia Sv. Lukáša. Kňaz a publicista Andrew Greeley napísal: „Ak by sme nemali nič iné
z toho, čo Ježiš povedal alebo urobil, iba tie tri príbehy z 15. hlavy Lukášovho evanjelia – o márnotratnom synovi, o stratenej ovci a o stratenej drachme
– mali by sme aj tak podstatu jeho posolstva.“
V čom spočíva výnimočnosť odkazu týchto podobenstiev? V tom, že nám zjavujú pravý obraz Boha,
ktorý nám Ježiš prišiel odovzdať: Je to Boh, ktorého
motívom zaobchádzania s človekom je neuveriteľná
a súcitná láska. Správanie vo všetkých troch podobenstvách je najmenej pravdepodobné zo všetkých
tých, ktoré by si asi normálny, rozumný človek vy-
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bral. A presne toto je to, čo chcel Ježiš v týchto podobenstvách zdôrazniť: Boh je niekto, kto nekoná podľa logiky či zo zdravého úsudku, ale koná jedine z lásky. Ako každý, kto opravdivo miluje, aj Boh sa správa nelogicky, lebo jeho jediným motívom v jednaní
s človekom je láska. Toto je radostná zvesť evanjelia,
ktorú máme prijať a uveriť.
Teologické posolstvo je vo všetkých týchto podobenstvách jedno a to isté. Poukazuje na nepochopiteľnú dobrotu a láskavosť Boha ku všetkým ľuďom.
Začína tu nový poriadok, založený nie na spravodlivosti, ale na Božej dobrote a láskavosti. Spravodlivosť sa stáva podriadenou dobrote a súcitu Boha.
„Milosrdenstvo je skutočne jadrom evanjeliového posolstva. Je to vlastné meno Boha, jeho tvár, v
ktorej sa zjavil v Starom zákone a v plnosti v Ježišovi
Kristovi, vtelená láska Stvoriteľa a Vykupiteľa“, napísal pápež Benedikt XVI. A súčasný pápež František pokračuje: „Milosrdenstvo je postoj Boha, ktorý
objíma, je to darovanie sa Boha, ktorý prijíma, ktorý sa skláňa, aby odpustil. Milosrdenstvo je preukaz
totožnosti nášho Boha.“
Obsah Ježišovho posolstva teda spočíval v novom obraze Boha: Boh miluje každú ľudskú bytosť
bezpodmienečnou láskou. Preto prijatie Ježišovej radostnej zvesti bude znamenať predovšetkým obrátenie sa k podobe Boha, ktorý je milosrdenstvom.
Ježiš nás učí trom dôležitým lekciám: (1) Boh
nás vždy miluje. Stále môžem počítať s jeho záujmom o mňa a s jeho láskou. (2) Boh nám vždy odpúšťa. Nech som svoj život akokoľvek pokazil, nech
som akokoľvek zle žil, on mi vždy odpúšťa. (3) Boh je
vždy prítomný v mojom živote. Kdekoľvek sa nachádzam, v akokoľvek stave, vždy môžem počítať s jeho
spolucítiacou prítomnosťou v mojom živote.
Boh, ktorého Ježiš zjavil ako bezpodmienečnú
lásku bol pre mnohých spravodlivých tej doby obrazom veľmi urážajúcim a odmietli ho ako „bohorúhavý“ (Mt 26, 59 – 66). Avšak obraz láskavého a milosrdného Boha sa ako červená niť nachádza už v Starom zákone. Boh vytrvalo miluje blúdiaci Izrael a
to aj napriek jeho zlyhaniam. Táto jeho pretrvávajúca láska mu nedovolí, aby sa Izraela vzdal. Je to láska, ktorú hriechy a slabosti človeka nie sú schopné
zničiť. „Láskou odvekou som ťa miloval, preto som
ti zachoval priazeň (Jer 31, 3).“ Boh sa ťa nikdy nevzdá: Stálosť jeho lásky nezávisí od toho, ako sa správa človek, ale od toho čím je on. „Sion povedal: Pán

ma opustil, Pán na mňa zabudol. Či zabudne žena na
svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.
Hľa do dlaní som si ťa vryl (Iz 49, 14 – 16).“ Tu máme
najdojemnejší popis Božej lásky v celej Biblii.
Keď mal Boh stvoriť človeka, hovorí istá židovská legenda, radil sa z anjelmi, ktorí stáli okolo jeho trónu. „Nestvor ho,“ hovorí anjel Spravodlivosti, „lebo keď ho stvoríš, dopustí sa množstva rozličných neprávostí proti svojím ľudským druhom:
bude tvrdým, surovým, nečestným a nespravodlivým.“ „Nestvor ho,“ hovorí anjel Pravdy, „lebo bude
falošným voči svojim bratom a sestrám, ba dokonca aj voči Tebe.“ „Nestvor ho,“ hovorí anjel Svätosti,
„pôjde za tým, čo je nečisté v tvojich očiach a bude
ťa potupovať do tvojej tváre.“ Potom predstúpil anjel Milosrdenstva a Zľutovania (najmilovanejší Boží
anjel) a povedal: „Stvor ho, nebeský Otče, lebo keď
zhreší a odvráti sa od cesty spravodlivosti a pravdy a
svätosti, ja ho jemne chytím za ruku, budem sa mu
prihovárať láskavými slovami a potom ho privediem
zasa naspäť ku tebe.“
Ježiš prišiel zjaviť plnosť bezhraničnej lásky Božej ku každému. Jedného moslimského teológa z Tunisu požiadali, aby preložil podobenstvo o márnotratnom synovi do arabčiny. Keď mu predložili text
podobenstva, ako hovorí príbeh, plakal ako ho tak čítal, nakoľko si nedokázal predstaviť, že by Boh mohol mať takú jemnú lásku voči svojim stvoreniam.
Aký mám vzťah k Bohu ja? Verím, že tri Lukášove podobenstvá – o márnotratnom synovi, o stratenej ovci a o stratenej drachme, v ktorých Lukáš vyjadruje vzťah Boha k nám v Ježišovi Kristovi, nám
predstavujú skutočný obraz Boha a jeho lásky k človeku? Naozaj tomu verím? Som presvedčený, že Boh
hľadá každého človeka tým istým spôsobom, ako
pastier hľadá svoju stratenú ovcu? Verím, že Boh je
ako otec, ktorý vidí svojho strateného syna z diaľky
a ide mu v ústrety?
Možno sme teoreticky presvedčení o Božej bezpodmienečnej láske, avšak na našom živote, na spôsobe ako sa správame voči sebe samým i voči iným
je vidieť, v akého Boha v skutočnosti veríme. Prebiehajúci rok milosrdenstva nám ponúka možnosť uvažovať nad našim obrazom Boha. Sme schopní predstaviť si Boha, seba samého a svet okolo nás aj inak,
než ako sme to robili doteraz?

František Knapík
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Misericordiae v ult u s
3. časť
Všetky Ježišove slová o milosrdenstve začínajú v okamihu, kedy farizeji a zákonníci reptajú proti Nemu, že prijíma hriešnikov, že s nimi jedáva
a rozpráva sa. Jesť s hriešnikmi sa tak stáva obrazom a konkrétnym konaním Ježiša, stáva sa silným
symbolom. Jesť znamená vziať jedlo a urobiť ho súčasťou svojho tela, znamená zobrať ho a urobiť súčasťou nášho života. Jedlo je niečím, čo vezmeme
zvonka a premeníme ho v sebe, aby sme žili. V tomto dennom úkone možno nájsť nádherný obraz. Ak
jeme s inými to isté jedlo, je to ako deliť sa s druhými o to, čím a z čoho žijú aj oni. Jesť spolu je akoby dosiahnuť ten istý prameň života. Tie isté veci
nás živia, stávajú sa naším životom, a tak spoločenstvo pri jedle sa stáva skutočným spoločenstvom života. Nie náhodou zmluva na Sinaji končí práve takouto hostinou. Zmluvy sa vždy končili týmto gestom, pretože tak ako nás sýti chlieb, tak nás nasycuje aj toto spoločenstvo, ktoré sme uzavreli s Bohom.
Skutočnosť, že Ježiš jedával s hriešnikmi bolo škandálom pre vtedajších pozorovateľov, ktorým chýbala táto skúsenosť spoločenstva, ktorú predstavuje Ježiš. Neobviňujú ho z niečoho, čo nestojí za reč. Oni
ho obviňujú, že tým, že s nimi jedáva, zdieľa život
s hriešnikmi. Títo zákonníci a farizeji, títo spravodliví, ktorých spravodlivosť sa prejavuje ako oddelenie sa od druhých, ich odmietnutie, ich vyvyšovanie
sa nad ostatných, ktorých treba držať ďaleko od tela,
sa v tomto okamihu stretávajú s majstrom, ktorý žije
spravodlivosť nie ako oddelenie sa od druhých, ale
žije spravodlivosťou blízkosti. Blízkosti, nie nákazy.
Blízkosť neznamená stať sa tým, čím boli oni, teda
stať sa hriešnikom, ale byť im nablízku, aby sa oni
stali ako on. V celom Svätom Písme nachádzame
túto líniu, ktorú ponúka Boh Izraela vyvolenému
národu a robí tak dodnes. Vždy keď človek pozabudne na to, čo mu Boh vpísal do srdca, vždy keď zabudne, že je „Izraelom“, v ktorom „Boh víťazí“, pristupuje, aby mu opäť pripomenul túto formu blízkosti.
Túto skutočnosť nám na stránkach buly, nad ktorou
uvažujeme znovu pripomína pápež František odvolávajúc sa na slová svätého Jána Pavla II. v encyk-
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like Dives in misericordia, pretože aj dnes sa farizeji
a zákonníci prizerajú na bláznovstvo Ježiša, nechápu jeho spravodlivosť blízkosti, stavajú sa na odpor
voči Bohu milosrdenstva a snažia sa umlčať a odstrániť zo života a zo srdca človeka čo i len myšlienku na milosrdenstvo. To čo sýti, považuje aj dnešný
človek – farizej za obmedzenie pre človeka, no osobitne za narušiteľa tzv. spravodlivosti, kde však spôsob reči a konania diktuje vyvyšovanie sa (bod 11).
Ježiš si ale vo svojej blízkosti hriešnikom uvedomuje k čomu ho povoláva Otec. Vo svojom konaní a postoji nemôže inak. „Vychádza totiž z lásky k človekovi a ku všetkému, čo je ľudské a čo je podľa mienky
mnohých súčasných ľudí veľmi ohrozené.“ (DM, 15)
Ježiš žil postojom odmietania hriechu, ale nikdy
nie hriešnika, čo bola pozícia farizejov a zákonníkov, ktorí odmietali hriešnikov. Hriešnici sa však
približovali k Ježišovi a počúvali ho. „Spravodliví a svätí“ však Ježiša obviňujú, nechápu, odmietajú spásu, ktorú prináša, no hriešnici počúvajú. S postojom otvoreného srdca prichádzajú k obráteniu a k
zmene. Ježiš odpovedá hriešnikom, ktorí sa ho rozhodli počúvať: Boh odpúšťa! A oni sú tam, ochotní prijať túto radostnú zvesť odpustenia. K tomuto postoju je pozvaná dnes Cirkev, stáť pri človeku
dneška, pri hriešnikovi, ktorý počúva, ale aj pri tých
„spravodlivých“ dnešných čias, ktorým sa prihovára rovnako ako kedysi, aby ich priviedol na cestu.
Cirkev má byť tá, čo si osvojuje správanie Božieho
Syna, ktorý ide v ústrety všetkým a nikoho nevylučuje. „Pre Cirkev a pre dôveryhodnosť jej hlásania je
rozhodujúce, aby v praxi žila milosrdenstvo a osobne o ňom svedčila.“ (bod 12) Uvedomujúc si túto úlohu, žiada sa mi zvolať: „Otče, tvoja láska má veľké
požiadavky, zhliadni na nás, posilni našu vôľu, aby
sme bez ohľadu na vlastné výhody s pohľadom na
Teba dokázali milovať všetkých ľudí.“ (Modlitby veriacich, Štvrtok desiateho týždňa)
Kde je Cirkev, tam musí byť zjavné Otcovo milosrdenstvo a Kristova láska. (bod 12) Čoraz viac si
aj v praxi Cirkvi musíme uvedomovať to, čo v dejinách spásy pripomína Boh: „nezáleží na počtoch“.
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Priorita Boha sa nestavia teda na počtoch. Prioritou
Boha je láska, pre tých, ktorí ju potrebujú, pre toho,
kto je v nebezpečenstve. Spomeňme si na podobenstvo o jednej stratenej ovečke, ktorú sa pastier rozhodne hľadať, zanechajúc ďalších 99. V ňom nachádzame obraz totálnej lásky Boha, pre ktorého jediná nájdená ovečka je teraz tou najdôležitejšou. Ona
je teraz pre neho všetkým. Takto vyzerá Boh, ktorý
odpúšťa. Stratená sa stáva všetkým pre Boha. Keď
Boh odpúšťa, akoby v tej chvíli existoval pre neho
len ten jediný/á.
V Tomášovom apokryfnom evanjeliu nachádzame podobenstvo o veľkej rybe. Podľa tohto evanjelia
Ježiš raz rozpovedal podobenstvo: „Stane sa v Božom kráľovstve, ako keď rybár išiel loviť. Hodil siete
a keď ich vyťahoval, našiel ich plné rýb. Loď sa naplnila všetkými možnými druhmi malých rýb, on
však osobitne hľadel na tú jedinú veľkú rybu, ktorá skončila v jeho loďke. Naplnený radosťou, že chytil takú veľkú rybu, všetky ostatné malé ryby hodil naspäť do vody.“ Mohli by sme povedať, toto je
bláznovstvo Boha, ale aj toho, kto vstúpi do spôsobu
myslenia ako náš Boh. Ako veľmi si pápež František
praje práve takéto bláznovstvo aj od nás, aby sme sa
takto podobali Otcovi.
V štrnástom bode svojej buly nám Svätý Otec pripomína, že osobitným znakom svätého roka je putovanie, je obrazom cesty, ktorú každý človek uskutočňuje svojím životom. Život je putovaním, ako pripomína, a ľudská bytosť je pútnikom kráčajúcim cestou do cieľa. (bod 14) Každý z nás, kto už urobil v živote nejakú púť vie, koľko síl ho to častokrát stojí. Pri púti nie vždy svieti slnko, príde aj búrka, vietor, hmla, kráčame nie len rovnou cestou či chodníkom, ale často sa ocitneme na zráze, musíme vyjsť
rebríkom či sa držať reťaze. Obraz putovania, ktoré je spojené aj s nie ľahkým terénom a okolnosťami mi často pripomína žalm 23, v ktorom počúvame o Dobrom Pastierovi, ktorý vedie svoje ovečky
na pastvu a veru nie vždy kráčajú krásnymi zazelenanými lúkami za slnečného počasia. Jeho slová sú
ubezpečením nás, pútnikov, že „i keby som mal ísť
tmavou dolinou nebudem sa báť zlého, lebo On je so
mnou. Jeho prút a palica sú mi útechou.“
Spomínam si na zamyslenie nad týmto obrazom žalmu od mojej profesorky v Ríme. Palica slúži
pastierovi, aby sa o ňu oprel, no keď sa dotýka zeme
zároveň robí aj hluk, počuť buchot palice. Tento ruch

dáva ovečkám istotu, ubezpečuje ich zvlášť v noci,
že pastier je nablízku. Druhý prút slúži pastierovi,
aby sa dotkol ovečky a pohnal ju naspäť k stádu. Tieto dve gestá hovoria ovečke: som s tebou. Hľa, dvojitá prítomnosť pastiera: vo zvuku palice a v dotyku prútom. Takto ich pastier privádza tam, kde je
voda a svieža tráva. Život pastiera je pre život ovečky, ovečky sú jeho bohatstvom (porov. Bruna Costacurta, Il libro dei Salmi). Boh aj nám chce byť nablízku. Jeho milosrdenstvo je obrazom stálej prítomnosti pastiera, ktorý svojim hlasom a dotykom ubezpečuje o svojej prítomnosti. Túto skúsenosť tak veľmi
potrebuje dnešný svet.
„Milosrdní ako Otec“, pripomína nám tento
svätý rok, nesúdiť a neodsudzovať, no milovať ako
Boh. V pastoračnej praxi otvorme srdce, náš sluch,
naše oči. Potrebujeme pomôcť jeden druhému, načúvať bratovi, dokázať sa spojiť v činnosti pre spásu druhých. „Neupadnime do ponižujúcej ľahostajnosti, do zvyku uspávajúceho ducha a zabraňujúceho objavovať nové veci, do ničivého cynizmu. Otvorme oči, aby sme videli biedu sveta, rany toľkých bratov a sestier zbavených ľudskej dôstojnosti, a dajme
sa vyprovokovať, aby sme vypočuli ich volanie o pomoc. Naše ruky nech chytia ich ruky, pritiahnime
si ich k sebe, aby cítili teplo našej prítomnosti, priateľstva a bratstva. Nech sa ich volanie stane aj našim volaním, aby sme spoločne prelomili bariéru ľahostajnosti, ktorá často suverénne vládne, aby skryla pokrytectvo a egoizmus.“ (bod 15) Nech sa tak stane aj v našej diecéze.

Michal Janiga
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Já n Vojta ššák
(1877 – 1965)
1921 – 1965 spišský biskup

Aj napriek tomu, že v období komunistického režimu v Československu sa o ňom nesmelo pozitívne
hovoriť, ostal – napriek úsiliu komunistickej moci
vymazať ho z pamäti národa – živý v pamäti tak jeho
súčasníkov, ako aj v pamäti nasledujúcich generácií.
Životný osud tejto významnej osobnosti formujúcej
slovenskú náboženskú i národnú históriu, prostredníctvom ktorej je možné sledovať dejiny slovenských
katolíkov v druhej polovici 19. storočia a v 20. storočí, povýšil tohto biskupa na symbol slovenského katolicizmu 20. storočia.
Pôsobenie spišského biskupa Jána Vojtaššáka
však bolo zo známych ideologicko-politických dôvodov po desaťročia tabuizované alebo dezinterpretované. Značný podiel na negatívnom videní tejto osobnosti v slovenských dejinách mal zinscenovaný monsterproces s tromi slovenskými biskupmi
– Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom, ktorý sa konal v dňoch 8. – 15. januára 1951. Štátny súd v Bratislave dňa 15. januára
1951 vyniesol rozsudok, ktorým bol biskup Ján Vojtaššák vo veku 73 rokov, z dôvodov záujmov komunistickej moci pri tvorbe vlasteneckej štátnej cirkvi,
nespravodlivo odsúdený pre vykonštruované zločiny vojenskej zrady, velezrady, úkladov proti republike a vyzvedačstva v prospech Vatikánu na 24 rokov
väzenia, konfiškáciu majetku a peňažný trest 500-tisíc korún. Biskup Vojtaššák od vynesenia rozsudku
už viac nemohol vykonávať svoje pôvodné biskupské
poslanie a bol postavený na úroveň najhorších zločincov, hoci nijaký zločin nespáchal.
Ján Vojtaššák sa narodil 14. novembra 1877 ako
siedmy z jedenástich detí v roľníckej rodine Antona a Anny rod. Klimčíkovej v Zákamennom na
Orave. Vojtaššákovi rodičia si postavili nový obytný dom na matkinej usadlosti v blízkosti kostola, čo
prispelo k tomu, že Vojtaššákov otec prijal ponuku
farára Juraja Ondriša, aby vykonával úlohu miestneho kostolníka v kostole v Zákamennom. Ján Vojtaššák už od útleho detstva vypomáhal svojmu ot-
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covi pri prácach v kostole a od siedmych rokov už
miništroval, čo v čase slúženia Tridentskej liturgie
znamenalo, že už ovládal liturgický dialóg v latinčine. Na podnet strýka Antona Klimčíka, ktorý pôsobil ako farár v Stankovanoch, ho rodičia v septembri
v roku 1889 poslali na štúdiá na Kráľovsko-katolícke nižšie gymnázium do Trstenej, odkiaľ po ukončení štvrtej triedy gymnázia odišiel v roku 1893 na
štúdiá na vyššie piaristiské gymnázium do Ružomberka. Počas tohto obdobia dozrievalo v ňom kňazské povolanie. Po ukončení šiesteho ročníka gymnázia sa v roku 1895 prihlásil do Kňazského seminára sv. Jána Nepomuckého v Spišskej Kapitule. Patril medzi nadaných študentov. Vyznačoval sa hlbokou zbožnosťou a záujmom o náboženský a národný život. Aj napriek silnému maďarizačnému tlaku
nezabudol na svoje korene. Svojimi článkami pri-
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spieval do slovenských periodík. Na šírenie kresťanstva v rodnej slovenskej reči založil v seminári v
roku 1900 Spolok spišských bohoslovcov na podporu po slovensky vydávaných Katolíckych novín. Počas sčítania obyvateľstva v roku 1900 patril medzi
tých troch odvážnych bohoslovcov, ktorí si v kolónke o materinskom jazyku uviedli slovenský jazyk,
za čo im hrozilo vylúčenie zo spišského seminára.
Počas seminárnych štúdií hrával na organ a vykonával úlohu kantora. Po ukončení teologických štúdií prijal 1. júla 1901 z rúk spišského biskupa Pavla
Smrečániho kňazskú vysviacku.
Pre slovenské presvedčenie bol veľmi často prekladaný na rôzne fary: v roku 1901 bol kaplánom v
Hornej Zubrici (dnes v Poľsku), v roku 1903 v Liptovských Kvačanoch, v roku 1904 v Bijacovciach, po
mesiaci sa sťahoval do Podvlka na Orave (dnes v Poľsku), za dva mesiace do Zubrohlavy a o pol roka do
Ústia nad Oravou. V rokoch 1906 – 1908 pôsobil ako
kaplán v Tvrdošíne, v rokoch 1908 – 1910 vo Veličnej, krátko vo Vyšných Repašoch. Po šiestich týždňoch sa vrátil do Veličnej ako kaplán, od roku 1911
ako farár. Ako veličiansky farár na žiadosť nového
spišského kapitulného vikára Štefana Mišíka vykonával od roku 1919 aj úrad riaditeľa biskupskej kancelárie v Spišskej Kapitule a stal sa aj rektorom spišského kňazského seminára.
Po vzniku Československa, po dlhých a náročných rokovaniach Svätej stolice s československou
vládou, bol prvým apoštolským nunciom v Československu. Dňa 13. februára 1921 bol v Nitre vysvätený Clementom Micarom za biskupa spolu s Mariánom Blahom a Karolom Kmeťkom. Jeho biskupským heslom bolo Angelis suis mandavit de te (Anjelom svojim prikázal o Tebe). Úrad spišského biskupa zaujal 27. februára 1921. Pri tejto príležitosti
zostavil svoje prvé dva pastierske listy, z ktorých jeden bol osobitne venovaný kňazom a druhý veriacim Spišskej diecézy. Tento, v poradí dvanásty biskup Spišskej diecézy bol vôbec prvým spišským biskupom nešľachtického pôvodu. Episkopát tohto biskupa sa vymykal v rámci dejín spišskej partikulárnej cirkvi svojim významom, dôrazom na obnovu náboženského života veriacich prostredníctvom
dôsledne zachovávaného duchovného života, úcty
k Eucharistii, sviatostného života veriacich, ale tiež
prostredníctvom solídne vzdelaných a v kresťanstve
a národnom duchu zakorenených kňazov a učiteľov.
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Táto reforma života Spišskej diecézy priniesla bohaté ovocie. Zavedením celodennej poklony Sviatosti
Oltárnej v Spišskej diecéze počnúc 1. januárom 1923,
ktorá trvá až do dnešných čias, a organizovaním eucharistických kongresov v diecéze, došlo k výraznému prehĺbeniu úcty k Eucharistii, ktorá je najdôležitejším centrom zdravého kresťanského života.
Prvá diecézna synoda, ktorá sa konala 21. – 22. júla
1925, odstránila viaceré nedostatky v miestnej spišskej cirkvi a svojimi nariadeniami úspešne nasmerovala celú Spišskú diecézu na cestu reformy náboženského života. Vybudovaním dievčenského učiteľského ústavu v Levoči a reštrukturalizáciou chlapčenského učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí položil základy solídnej prípravy generácií učiteľov na celom Slovensku. Spišský kňazský seminár v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí pretvoril na jedno zo špičkových centier európskeho teologického vzdelávania jednak osobným záujmom ako aj tým, že najnadanejších študentov posielal na štúdiá do Ríma, Innsbrucku, Prahy alebo Olomouca. Z tejto kňazskej generácie, na formácii ktorej mal biskup Vojtaššák osobný podiel, vyrástla generácia fundovaných profesorov, spomedzi ktorých najvýznamnejšie a najzvučnejšie mená
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sú Ladislav Hanus, Jozef Špirko, Ján Jalovecký, Ferko Skyčák, Štefan Barnáš, Jozef Ligoš, Jozef Brandobur, ale aj generácia literárne činných kňazov ako
Janko Silan, Pavol Ušák-Oliva, Mikuláš Šprinc, Ján
Kováč, František Hadri-Drevenický, Cyril Harmata-Milotínsky, Maroš Madačov, Jozef Dragoš-Alžbetínčan, prekladatelia svetovej literatúry Valentín Kalinay, Ján Hudý, literárny kritik Jozef Kútnik-Šmálov, zakladateľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme Štefan Náhalka, diplomat v službách Svätej stolice Jozef Kapala, mystik dejín Štefan
Šmálik, odvážny bojovník proti komunistickej ideológii Viktor Trstenský a mnohí iní.
Počas svojho 44 ročného pôsobenia v úlohe spišského biskupa, z ktorého 14 rokov strávil v komunistických lágroch sa dostával do konfliktu s totalitnými ideológiami nacizmu a komunizmu, ktoré razantne odsúdil v diecéznych obežníkoch ako ideológie, ktoré sú v priamom rozpore s učením Katolíckej cirkvi.
K postoju biskupa Vojtaššáka k židovskej otázke na Slovensku je veľmi dôležité zdôrazniť, že na
osobný zásah biskupa Vojtaššáka prostredníctvom
listu z marca 1943 adresovaného ministrovi vnútra Slovenského štátu Alexandrovi Machovi, v ktorom ho žiadal o pomoc pre pokrstených i nepokrstených Židov, minister vnútra Slovenského štátu Alexander Mach nepodnikol druhú vlnu plánovaných
deportácií Židov zo Slovenska. Osobne vymohol pre
niekoľkých Židov tzv. prezidentské výnimky, ktoré
ich chránili pred dosahom protižidovského zákonodarstva. Spolu s ostatnými katolíckymi biskupmi už
v roku 1941 po vydaní tzv. Židovského kódexu sa
pričinil o vydanie memoranda, ktoré odsúdilo rasizmus ako vieroučný blud a tiež v roku 1943 podpísal
spoločný pastiersky list biskupov k židovskej otázke
vyzývajúci k záchrane Židov.
Ide o osobnosť, ktorá venovala všetky svoje sily v
prospech slovenského katolicizmu a slovenského národa. Napriek prežitým príkoriam zo strany komunistickej totalitnej moci ostal verný svojmu presvedčeniu a magistériu Katolíckej cirkvi. Za tento svoj
postoj bol komunistickou diktatúrou väznený, týraný v najtvrdších väzniciach v Československu. Vo
veku 86 bol prepustený z väzenia, avšak až do konca
svojho života ostal bez osobnej slobody pod neustálou kontrolou príslušníkov ŠtB v Charitnom domove v Senohraboch pri Prahe. Zomrel na liturgickú
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spomienku sv. Jána Mária Vianneya 4. augusta 1965
vo veku 88 rokov v nemocnici v Říčanoch v povesti svätosti.
Správu o smrti hrdinského biskupa zaznamenali takmer všetky svetové média. Minútou ticha si 1.
septembra 1965 uctil životný príklad Jána Vojtaššáka ako obete komunistického režimu americký kongres. Pápež Ján Pavol II. pri svojej návšteve Slovenska v roku 1995 priamo vyzval k začatiu beatifikačného procesu. K tomu procesu zaujali v roku 1996
kladný postoj všetci diecézni biskupi Slovenska. Ján
Chryzostom kardinál Korec v homílii pri bohoslužbách z príležitosti 35. výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka v Zákamennom v roku
2000 sa vyslovil za čím skoršie blahorečenie a nazval ho slovenským mučeníkom. Mons. Viktor Trstenský, ktorý bol najhorlivejším šíriteľom úcty k Jánovi Vojtaššákovi, pripisoval blahorečeniu biskupa
Jána Vojtaššáka mimoriadny význam pre katolíkov
na Slovensku.
Dňa 30. júna 2003 v očakávaní úspešného ukončenia beatifikačného procesu prebehla exhumácia
tela Jána Vojtaššáka. Ostatky tela boli prevezené do
Ústavu súdneho lekárstva v Martine. Výsledky výskumu neboli doposiaľ zverejnené. Na sviatok sv.
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Martina 11. novembra 2003 boli ostatky Jána Vojtaššáka uložené do sarkofágu v Kaplnke Zápoľských
v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí.
Čiastka telesných ostatkov Jána Vojtaššáka 14. novembra 2003 bola uložená do pôvodného hrobu Jána
Vojtaššáka v Zákamennom. Tieto miesta sa v úsilí
prehĺbiť úctu k Božiemu služobníkovi stali osobitným miestom pripomínania si pamätných dní biskupa Jána Vojtaššáka, ktorými sú 14. november (deň
narodenia), 13. február (deň biskupskej vysviacky),
27. február (deň inštalácie do úradu biskupa), 1. júl
(deň kňazskej vysviacky) a 4. august (deň úmrtia).
V pamätný deň 14. novembra 2014 v rámci príprav
na 50. výročie smrti Jána Vojtaššáka bola na popud
vicepostulátora Ľuboslava Hromjáka so súhlasom
spišského biskupa zavedená Kniha modlitieb, prosieb a vďaky za vyslyšanie na orodovanie Božieho
sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, ktorú v Katedrále sv.
Martina na sarkofág umiestnil spišský biskup Štefan Sečka a v Chráme Nanebovzatia Panny Márie
v Zákamennom generálny vikár Anton Tyrol. Pri
príležitosti 50. výročia smrti Jána Vojtaššáka autor
tohto príspevku vydal prvý ucelený kritický životopis Jána Vojtaššáka S výrazom lásky trvám na základe historického výskumu a dobových dokumentov
obohatený o množstvo dobových fotografií.
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Biskup Ján Vojtaššák : K jeho verejnej a politickej činnosti. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009; CHALUPECKÝ, Ivan
(ed.). Spišský biskup Ján Vojtaššák : Zborník
príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa
9. mája 2001 na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Studia Scepusiensia VI. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka,
2003; LETZ, Róbert (ed.). Boli traja. Bratislava
: Zväz protikomunistického odboja, 2001; MÁJEK, Stanislav. Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia. Bratislava : Krakora Design, 2004; Májek, Stanislav. List biskupa Vojtaššáka objavený! In Kultúra, 2013, roč. 16, č. 18, s. 2.

Ľuboslav Hromják
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Kostol Božieho
Milosrden st va
v Istebnom
Dolnooravská obec Istebné sa v historických písomných
dokumentoch
spomína už začiatkom 14.
storočia, avšak archeologické nálezy dokazujú tamojšie osídlenie už v mladšej dobe bronzovej i neskôr,
v období púchovskej kultúry. Medzi vzácnejšie pamiatky patrí drevený evanjelický artikulárny kostol
zo 17. storočia a pri ňom
stojaca zvonica. V povojnovom období boli v obci presadzované silné urbanizačné a industrializačné zámery, ktoré nepriali rozvoju
miestnej katolíckej cirkvi
a stavbe kostola. Zmena nastala až na prelome tisícročia.
Filiálny kostol v Istebnom (farnosť Veličná) je po
smižianskej svätyni druhým (a toho času aj posledným) chrámom v diecéze
s milosrdným patrocíniom.
Vznikol v roku 2003 prestavbou staršej budovy základnej školy. Moderný architektonický štýl dáva novému objektu výrazným
spôsobom prísne geometrická panelová veža s pravouhlými kontúrami a kruhovým otvorom pre zvon.
Na jej vrchole sa týči hladký leštený kovový kríž.
Ľubomír Kaľavský
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Svätenie sobo t y
či nedele?
Problematika slávenia sobotného či nedeľného
dňa je aj v dnešných časoch aktuálna a živá, hoci
už prví kresťania zastávali v tejto otázke celkom jasné názory a mali celkom konkrétne praktické postoje. Napriek tomu bolo potrebné tieto postoje neustále zdôvodňovať podľa pôvodných východísk aj podľa kladených námietok. V tomto článku sa nebudeme zaoberať náplňou nedele ani otázkami zdržiavania sa telesných prác, ale si objasníme najhlavnejšie
dôvody slávenia nedele ako Pánovho dňa.
Starozákonné texty o svätení
siedmeho dňa
Najhlavnejšie texty a podstatné pokyny hovoriace o slávení siedmeho dňa sa nachádzajú v opise stvorenia sveta a v rámci ostatných prikázaní Desatora:
Gn 2, 2 – 3: V siedmy deň Boh skončil svoje diela,
ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel,
ktoré urobil. I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v
ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.
V tomto texte sú kľúčovými výrazmi slová: skončil (hebr. kalah), odpočíval (hebr. šabat) a zasvätil
(hebr. qadaš). Sloveso šabat má okrem tohto kontextu
aj význam skončiť, naplniť, prestať, zastaviť... Tento
výraz je podstatný nielen pre názov dňa, o ktorý ide,
ale aj pre teologické vysvetlenie posunu slávenia zo
soboty na nedeľu u kresťanov.
Ex 20, 8 – 11: Spomni na sobotňajší deň, aby si ho
zasvätil. Šesť dní budeš pracovať..., siedmy deň je však
sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú
prácu... Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem... siedmy
deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho.
Dt 5, 12 – 15: Zachovávaj sobotňajší deň, aby si
ho zasvätil, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh. Šesť dní budeš pracovať..., ale siedmy deň je sobota (to jest odpočinok) pre Pána, tvojho Boha; vtedy nebudeš konať nijakú prácu... Pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine a že ťa Pán, tvoj Boh, vyviedol odtiaľ mocnou pravicou a zdvihnutým ramenom: preto ti Pán, tvoj Boh, prikázal zachovávať sobotňajší deň.

Foto: Ľubomír K aľavský

Tieto dve formulácie sú si podobné a takmer
identické. Text z Deuteronómia je novší. V obidvoch
textoch možno zbadať malý rozdiel, resp. posun ťažiska. Kým v prvej formulácii možno vidieť viac
zdôraznený kult, čiže teologický rozmer soboty, v
druhej formulácii z Knihy Deuteronómium sa objavuje aj antropologický prvok, teda spomienka na vyslobodenie z otroctva a odpočinok. V obidvoch textoch sa spomína zasvätenie soboty pre Pána, to znamená, že aj antropologická náplň prežívania soboty
mala mať teologický rozmer.
V starozákonných textoch je množstvo miest, v
ktorých sa spomína sobota v rozličných zorných uhloch. Niektoré texty prísne požadujú zachovávanie
sobotného dňa a znesvätenie soboty kvalifikujú ako
hriech, ktorý si zasluhuje smrť (Nm 15, 32 – 35; Ez
20, 13). Iné texty charakterizujú sobotu ako Pánov
deň, ktorý je požiadavkou stvorenia a pre človeka je
radosťou (Lv 26, 34; 2 Krn 36, 21; Iz 58, 13 – 14).
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Novozákonné texty o svätení
Pánovho dňa
Evanjeliové texty hovoria o sobote najmä v súvislosti s Ježišovými postojmi voči tejto otázke. Je
známe, že Ježiš si v tejto otázke počínal veľmi slobodne s tým, že sobota bola ustanovená pre človeka,
a nie naopak (porov. Mk 2, 27 – 28). Na viacerých
miestach Písma sa hovorí o rozličných uzdraveniach
v sobotu a o polemikách medzi Ježišom a farizejmi
na túto tému (Mt 12, 9 – 14; Mk 3, 1 – 6; Lk 6, 6 –
11; Jn 9, 16). Nám na tomto mieste však viac ide o
také texty, ktoré hovoria o svätení nedele ako Pánovho dňa. Hlavným textom v tomto pohľade je citát
z Knihy Zjavenia sv. Jána: V Pánov deň bol som vo vytržení... (Zjv 1, 10).
Výraz Pánov deň má mimoriadnu závažnosť.
Jeho grécke znenie en té kyriaké heméra totiž s istotou označuje nedeľu. Tak sa totiž nedeľa označuje
dodnes, napr. v latinskom znení Dies dominica, taliansky Domenica, francúzsky Dimanche, španielsky
Domingo atď. Znamená to, že kresťania od počiatku
nazývali prvý deň po sobote Pánovým dňom. Uvedený citát hovorí o novom termíne, ktorý si kresťania zaviedli na označenie prvého, resp. ôsmeho
dňa v týždni. Termín hé kyriaké heméra značí taký
deň, ktorý je Boží, je Bohu zasvätený, jemu venovaný, subjekt je tu deň a ten má vlastnosť, že je Boží.
O svätení tohto dňa sa v Zjv 1, 10 výslovne nehovorí.
Proti uvedeným tvrdeniam môže byť vznesená
námietka, ako napr.: Výraz Pánov deň sa nachádza
napr. v 1 Sol 5, 2: Pánov deň príde ako zlodej v noci...
Tento text neoznačuje nedeľu, ale eschatologický
deň Pána. Ľahko sa to dá dokázať z toho, že originálny text tu používa iné označenie, a síce heméra
Kyriou. Podobne je to aj v 1 Kor 5, 5. Deň Pána sa dá
chápať aj ako Pánov deň. Subjektom je tu Pán a deň
je jeho, pretože on ho určuje, on v ňom urobí určitý
čin, rozhodnutie a pod.
Cirkevní otcovia a iní autori o
Pánovom dni
Už v roku 105 po Kr. jeden z najpoprednejších
biskupov, sv. Ignác Antiochijský, napísal v Liste
Magnezijčanom (9, 1: SC 10 bis, 88): „Tí, čo žili v
starom poriadku vecí, prešli k novej nádeji; už nezachovávajú sobotu, ale žijú podľa Pánovho dňa, v
ktorom i náš život povstal skrze neho a skrze jeho
smrť.“ (porov. KKC 2175).
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Foto: Ľubomír K aľavský

Plínius ml., legát v Malej Ázii, písal v roku 112
cisárovi Trajánovi o kresťanoch toto: „Schádzajú sa
prvý deň pred východom slnka a Kristovi ako Bohu
spievajú hymny.“ Je isté, že „prvý deň“ tu označuje nedeľu.
Sv. Justín, ktorý bol kresťanským filozofom a
apologétom, okolo roku 150 v diele Apológia napísal: „V deň slnka sa všetci schádzame preto, že je to
prvý deň po židovskej sobote, ale aj prvý deň, v ktorom Boh premenil tmu a hmotu, stvoril svet, a preto,
že náš Spasiteľ v ten deň vstal zmŕtvych.“
Katolícke postoje k sláveniu nedele
Aktuálnym manuálom kresťanského života podľa katolíckej viery je Katechizmus Katolíckej cirkvi.
V jeho textoch sa vysvetľujú viaceré aspekty danej
problematiky: kultový, sociálny význam soboty, nedeľa ako zavŕšenie soboty, pamiatka vyslobodenia z
otroctva atď. (KKC 2168 – 2195).
Podstatným dôvodom, pre ktorý kresťania slávia
nedeľu ako Pánov deň, je to, že Ježiš Kristus v nasledujúci, prvý deň po sobote, vstal zmŕtvych. V tento prvý deň týždňa Ježiš zoslal aj Ducha Svätého a
jeho príchod spolu so zmŕtvychvstaním predstavuje
nové stvorenie, vzhľadom na to, že Boh stvoril nebo

ako to vlastne je?

a zem a v prvý deň týždňa oddelil svetlo od tmy (porov. Gn 1, 1 – 5).
Je zaujímavé, že prví kresťania zaujali v tejto
problematike ihneď jasný postoj. Zjv 1, 10 dosvedčuje, že koncom 1. storočia už mali ustálený termín na
označenie nedele (kyriaké heméra). Tento výraz odráža kultový obsah nedele, ktorú kresťania chápali
v prvom rade ako Pánov deň, to znamená deň pre
Pána. Sv. Justín vo vyššie uvedenom citáte uvádza aj
iný názov tohto dňa používaný medzi pohanmi: Dies
solis. V pohanskom chápaní tohto dňa sa tu rozumelo slnko ako božstvo. Išlo o prvý deň po sobote, ním
sa začínal nový týždeň. Kresťania tento názov ponechali, ale dali mu kresťanskú náplň, keď pod slnkom
rozumeli Ježiša Krista. Tak sa tento názov zachoval
až do našej súčasnosti (nem. Sonntag; angl. Sunday).
Justín hovorí, že Boh v tento deň premenil tmu a
hmotu. Ježišovým zmŕtvychvstaním sa stvorenie vyslobodilo z tmy a začína nové stvorenie, celé tvorstvo
dostáva nový rozmer, rozmer vykúpenia.
Otázne je či v posune slávenia Pánovho dňa na
nedeľu zohrali nejakú úlohu aj polemické dôvody
kresťanov voči židom alebo naopak. Je známe, že v
Palestíne sa spočiatku objavovali isté prípady napätia medzi židmi a kresťanmi a práve toto napätie by
mohlo prichádzať do úvahy ako možný dôvod posunu slávenia sviatočného dňa, resp. dňa odpočinku pre Pána zo soboty na nedeľu. Skutočnosť je však
taká, že žiadne texty to nepotvrdzujú. Potrebné je
preto konštatovať, že skutočné dôvody tohto posunu
sú iné, a síce vieroučné, resp. dejinno-spásne. Ukazuje ich najmä vyššie uvedený citát od sv. Ignáca Antiochijského, ktorý hovorí o starom a novom poriadku vecí. Dôvodom slávenia nedele bol teda nový pohľad na celé stvorenie, ktoré kresťania videli v zornom uhle vykúpenia, a preto ich postoje nemohli
byť ovplyvňované úzkoprsými dôvodmi vychádzajúcimi z miestnych prípadov vylúčenia Ježišových
nasledovníkov zo židovskej komunity (porov. Jn 9,
22) alebo z prípadov prenasledovania kresťanov (porov. Sk 4, 1 – 3; 7, 54 – 60).
Ustanovenie nedele ako sviatočného dňa pre
Pána však tiež nemožno klásť až do čias cisára Konštantína, akoby to on bol zo svojho rozhodnutia nariadil v celej svojej ríši, a tak to údajne ostalo až do
našej súčasnosti. Bol by to príliš chabý dôvod na slávenie nedele ako sviatočného dňa pre Pána. Cisár
mohol vo 4. storočí zaviesť túto prax pre svoju ríšu,

ale zmienka o nedeli ako Pánovom dni (porov. Zjv 1,
10) ukazuje, že kresťania mali pre túto prax už v 1.
storočí vytvorený nielen presný výraz, ale jasne pochopený dôvod spočívajúci v udalostiach dejín spásy, v ktorých podstatným Božím činom bolo Ježišovo zmŕtvychvstanie a zoslanie Ducha Svätého.
Ukončenie či zavŕšenie Starej zmluvy výstižne
charakterizuje Katechizmus Katolíckej cirkvi, ktorý o nedeli ako o Pánovom dni hovorí: „Deň Kristovho zmŕtvychvstania je „prvým dňom týždňa“,
pamiatkou prvého dňa stvorenia, a zároveň „ôsmym
dňom“, v ktorom Kristus po „odpočinku“ cez Veľkú
(Bielu) sobotu začína deň, „ktorý učinil Pán“ (Ž 118,
24), „deň, ktorý nemá večera“ (KKC 1166). Teda
Veľká sobota je deň, v ktorom prežíva celé tvorstvo
veľký šabat, pretože Boh v ňom skončil svoje dielo
stvorenia a na ďalší deň, keď slávne vstal z mŕtvych,
začal prvý deň nového stvorenia, ktoré je vykúpené.
Tento Prvý deň Boh posvätil, keď na veriacich v deň
Turíc vylial svojho Ducha Svätého (Sk 2, 1).
Záver
Skutočným a podstatným dôvodom slávenia nedele ako sviatočného dňa pre Pána je nová identita,
ktorú kresťania objavili v tajomstve vykúpenia sveta. Prijali ju ako Božie dielo, stotožnili sa s ňou a
prežívali ju ako výraz svojej slobody Božích synov a
dcér. Túto slobodu vykúpených v celom nedeľnom
slávení jednoznačne upriamili na Pána. Kresťania
všetkých čias slávia nedeľu ako Pánov deň, v ktorom sa uskutočňuje a neustále prehlbuje spoločenstvo kresťanov s Bohom a aj medzi sebou navzájom.
Mons. Anton Tyrol
generálny vikár
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Mariánska
púť
LEVOČA

Sobota - 2.júl 2016

Spišská Nová Ves – Levoča
Vlak

Spišská N. Ves
odchod

Levoča
príchod

8503
8507
8509
8511
8515
8517
8519

7:15
9:15
11:15
13:12
15:15
17:15
19:15

7:32
9:32
11:32
13:29
15:32
17:32
19:32

Levoča – Spišská Nová Ves
Vlak

Levoča
odchod

Spišská N. Ves
príchod

8504
8506
8508
8512
8514
8516
8518

8:25
10:25
12:25
14:25
16:25
18:25
20:25

8:41
10:41
12:41
14:41
16:41
18:41
20:41

Nedeľa - 3.júl 2016

Spišská Nová Ves – Levoča
Vlak

Spišská N. Ves
odchod

Levoča
príchod

8501
8503
8505
8507
8511
8513
8515

5:15
7:15
8:05
9:15
13:12
14:05
15:15

5:32
7:32
8:22
9:32
13:29
14:22
15:32

Levoča – Spišská Nová Ves

vlakom
2. - 3.
júla 2016

Vlak

Levoča
odchod

Spišská N. Ves
príchod

8500
8502
8504
8508
8510
8512
8514

6:25
7:40
8:25
12:25
13:37
14:25
16:25

6:41
7:56
8:41
12:41
13:53
14:41
16:41

!!!Vlaky nezastavujú v Harichovciach ani v Levočských Lúkach!!!
Vo vlakoch platia štandardné tarifné podmienky.

Podrobnejšie infomácie o cestovaní vlakom
získate v ktorejkoľvek osobnej pokladnici,
nonstop na tel. čísle 18 188, na internetovej stránke www.slovakrail.sk, alebo na
e-mailovej adrese info@slovakrail.sk

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

