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Spolu s časopisom Kapitula posielame našim milým čitateľom sr-

dečný pozdrav v Pánovi. Pripravili sme pre vás ďalšie číslo, v ktorom 

dominujú témy diakonských a kňazských vysviacok, Jubilejného roka 

sv. Martina a k tomu zvyčajné rubriky.

Aktualít z diecéznej kúrie a jej úradov bolo teraz trochu viac. Ako 

novinku sme pripravili dlhšiu správu o projekte Spišský Jeruzalem a 

taktiež fotoreportáž z diakonských a kňazských vysviacok. V júli t. r. 

uplynie 200 rokov od narodenia dolnokubínskeho rodáka, Dr. Andre-

ja Radlinského, ktorý založil Spolok sv. Vojtecha a patrí k najvýznam-

nejším osobnostiam slovenského národa a zaslúži si našu spomienku.

Mesiac Božského Srdca Ježišovho si chceme pripomenúť článkom 

o teológii Božského Srdca. Článok bol síce publikovaný v Katolíckych 

novinách (č. 25/2017), ale pre jeho aktuálnosť ho prinášame aj našim či-

tateľom. V našej galérii svätomartinských kostolov pokračujeme ďalší-

mi ukážkami kostolov v Dovalove (titulka) a v Lučivnej. Naši mladí te-

ológovia vysvetľujú rozdiely v náuke protestantov a katolíkov o milos-

ti a spáse.

V závere čísla pridávame dve pozvania: na spomienkový koncert o 

sv. Jánovi Pavlovi II. v Poprade (29. júna) a na Mariánsku horu do Le-

voče (1. – 2. júla). Príjemné a užitočné čítanie, priatelia!

redakcia Kapitula
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Aktuality diecéznej
kúrie

Diakonské a kňazské vysviacky 
na Spiši

V piatok 16. júna 2017 pribudli do našej die-

céznej rodiny štyria noví diakoni. Po skonče-

ní 5. ročníka štúdia teológie im emeritný biskup 

Mons. Andrej Imrich udelil prvý stupeň kňaz-

stva. Slávnosť sa konala v katedrále sv. Martina 

za hojnej účasti veriacich. V homílii sa pán bis-

kup sústredil na tému slobody, ktorá je naplnená 

iba vtedy, keď sa človek pre niečo dobré rozhod-

ne. Potom sa sloboda už mení na povinnosť, ktorá 

je pre človeka oveľa väčším dobrom, ako nepou-

žitá sloboda. Takýto je charakter a zmysel zasvä-

teného života, či už ide o diakona, alebo kňaza.

V sobotu 17. júna boli v Katedrále sv. Marti-

na v Spišskej Kapitule kňazské vysviacky. Die-

cézny biskup Mons. Štefan Sečka udelil kňazské 

svätenie ôsmim diakonom, ktorým po skončení 

slávnosti odovzdal aj menovacie dekréty do jed-

notlivých farností. Pri slávnosti sa im prihovoril 

podľa modelu evanjelia o návšteve dvanásťročné-

ho Ježiša v chráme. Pozornosť pritom upriamil 

na hlavné ťažiská tohto textu: byť v chráme, byť 

vo veciach nebeského Otca, byť poslušný, zacho-

vávať v srdci a premýšľať o Božích tajomstvách. 

Spomenul tiež sté výročie mariánskych zjavení 

vo Fatime a pridal želanie pápeža Františka, aby 

kňazi boli radostní svedkovia Kristovho evanje-

lia. 

Stretnutie kňazov v Reľove

Chvályhodná akcia k rámci Jubilejného roka 

sv. Martina sa koncom apríla 2017 uskutočnila v 

zamagurskej farnosti Reľov. Z tejto farnosti po-

chádzajú šiesti žijúci kňazi. Dňa 27. apríla sa pia-

ti z nich stretli aj s domácim pánom farárom a 

veriacimi pri relikvii sv. Martina. Spolu sa po-

modlili ruženec a modlitby k sv. Martinovi, po-

tom nasledovala sv. omša za hojnej účasti veria-

cich a napokon si všetci osobne uctili relikviu sv. 

Martina, ktorú si na ten čas priniesli z Katedrály 

sv. Martina v Spišskej Kapitule. Jednoduché, ale o 

to hlbšie stretnutie veriacich pri relikvii nášho ne-

beského patróna. Iste pritom nechýbali prosby za 

nové kňazské a rehoľné povolania a za požehna-

nie rodín. 

Veteráni protikomunistického 
odboja

Ústav pamäti národa, plniac si svoje poslanie 

vyplývajúce z príslušných zákonov, priznal posta-

venie „Veterán protikomunistického odboja“ in 

memoriam biskupovi Mons. Štefanovi Barnášovi 

a kňazovi Bernardovi Pánčimu zo Spišskej diecé-

zy. Dekréty o priznaní tohto postavenia z rúk pred-

sedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka pre-

vzal dňa 27. apríla v Prešove Mons. Anton Tyrol, 

generálny vikár Spišskej diecézy. V spomenutých 

dekrétoch sa píše: „Ich obetavosť, úcta k hodnotám 

a odvaha nám prinavrátili slobodu. Ďakujeme.“ 
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Dekanátne púte do katedrály

V uplynulých mesiacoch pokračovali deka-

nátne púte do katedrály z príležitosti Jubilejné-

ho roka sv. Martina. V apríli putovali do Spiš-

skej Kapituly veriaci z dekanátu Poprad. Prišli 

s nimi aj kňazi na čele s pánom dekanom vsdp. 

Ondrejom Borsíkom a speváckym zborom Lau-

damus, ktorý vedie Mgr. Peter Čapó zo Svitu-

Podskalky. Svätú omšu celebroval emeritný pán 

biskup Mons. Andrej Imrich, s ktorým konce-

lebrovali prítomní kňazi. Homíliu predniesol 

vsdp. ThDr. Štefan Vitko, farár vo Svite. Po sv. 

omši nasledovalo uctenie relikvií sv. Martina a 

prehliadka historických priestorov biskupskej 

rezidencie.

Podobne to bolo aj na májovej púti, keď do 

katedrály prišli kňazi a veriaci z dekanátov Trs-

tená a Stará Ľubovňa, ktorých priviedli páni de-

kani Ján Marhefka a Pavol Lacko. Hlavným ce-

lebrantom bol generálny vikár Mons. Anton Ty-

rol, ktorý všetkých privítal a pozdravil v mene 

diecézneho biskupa a vyzdvihol dekanátne púte 

ako nástroj prehĺbenia a upevnenia jednoty die-

cézy. Pán dekan P. Lacko v homílii povzbudil k 

nasledovaniu čností sv. Martina. 

Nedožité jubileum 
p. preláta Mons. Daniela Faltina

V sobotu 29. apríla sa v Kurimanoch usku-

točnila spomienka na nedožité 90. narodeniny 

Mons. Daniela Juraja Faltina, OFM, pápežského 

preláta. Mons. D. Faltin bol významným a uzná-

vaným právnikom vo svetových meradlách cir-

kevného práva. Pochádzal z obce Kurimany pri 

Levoči, v mladých rokoch vstúpil do rehole sv. 

Františka. Svoje teologické štúdiá začal v Brne, ale 

dokončil ich v Ríme, pretože v roku 1950 opustil 

republiku, aby mohol uskutočniť svoje ciele stať sa 

kňazom. V Ríme bol r. 1952 vysvätený za kňaza a 

potom nasledovali ďalšie štúdiá z cirkevného prá-

va. Najvýraznejšie oblasti jeho služby Cirkvi boli: 

účasť na revíziách kódexov kánonického práva, 

bol sudcom Rímskej roty (v rokoch 1986 – 2003) 

a mimoriadna pomoc vo formácii slovenských a 

českých súdnych tribunálov pri jednotlivých die-

cézach. Mons. Daniel J. Faltin, OFM, zomrel 12. 

2. 2008. Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka po 

sv. omši v Kurimanoch požehnal pamätnú tabuľu 

umiestnenú pri vchode do farského kostola v Ku-

rimanoch. 

Busty zakladateľom 
Katolíckej univerzity

Vedenie Katolíckej univerzity v Ružomberku 

si uctilo pamiatku jej zakladateľov. Busty bisku-

pov Mons. Františka Tondru a Mons. Rudolfa Ba-

láža pri príležitosti Te Deum na záver akademic-

kého roka dňa 3. mája 2017 v Ružomberku požeh-

nal košický arcibiskup a metropolita Mons. Ber-

nard Bober. Busty zhotovil akademický sochár 

Štefan Hudzik a celkovú kompozíciu pripravil 

Ing. arch. Martin Bišťan. Keď páni biskupi Mons. 

B. Bober a Mons. Š. Sečka, v prítomnosti biskupa 

Mons. A. Imricha, odhalili pamätník, ozval sa po-
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tlesk ako výraz vďačnosti zo strany prítomných 

hostí, medzi ktorými boli primátori a starostovia 

viacerých miest a obcí, poslanci, pedagógovia a 

študenti univerzity a ďalší hostia. 

Požehnanie gynekologickej 
ambulancie v Poprade 
a stacionára v Hôrke

Na Slovensku je pomerne málo takých gyne-

kologických zariadení, ktoré by vo svojej činnos-

ti poskytovali služby s úplným rešpektom kato-

líckej morálky. Toto kritérium sa úprimne sna-

ží napĺňať nová gynekologicko-pôrodnícka am-

bulancia v Poprade (ul. Alžbetina 372/5), ktorú 

vedie MUDr. Alena Polomská. Priestory novoo-

tvorenej ambulancie požehnal dňa 4. mája 2017 

spišský biskup Mons. Štefan Sečka, ktorý sa vý-

znamnou mierou zaslúžil o zriadenie tejto am-

bulancie.

Z príležitosti biskupskej vizitácie vo farnosti 

Hôrka dňa 27. apríla 2017 požehnal diecézny bis-

kup Mons. Štefan Sečka priestory novootvorené-

ho denného stacionára pre seniorov v Hôrke. 

Púte detí do katedrály 
a na Mariánsku horu

Trinásty máj 2017 si vybrali deti zo združenia 

Erko za deň svojho putovania na Mariánsku horu 

v Levoči. Pod vedením svojich animátorov vystú-

pili na vrchol hory, aby sa stretli s diecéznym bis-

kupom Mons. Štefanom Sečkom a spoločne slávi-

li sv. omšu, a spolu sa modlili k Panne Márii. Po-

čas stretnutia bola možnosť prijať aj sviatosť zmie-

renia a zúčastniť sa aj na bohatom duchovno-for-

mačnom programe.

Zaznamenali sme aj nárast putovania detí do 

Katedrály sv. Martina z príležitosti Jubilejného 

roka, ktorý práve prežívame. Deti zo Zuberca sa v 

júni t. r. stretli pred katedrálou aj s diecéznym ot-

com biskupom. 

Vzácna návšteva z Londýna

V sobotu 6. mája 2017 sme v Spišskej Kapitu-

le mali česť privítať vzácnu návštevu z Londýna. 

Na cestu po Slovensku sa vybrala skupina 19-tich 

veľvyslancov s manželkami a konkrétnym cieľom 

ich cesty bola oblasť Spiša a Vysokých Tatier. Ces-

tu zorganizoval slovenský veľvyslanec J. Exc. Ľu-

bomír Rehák s ďalšími spolupracovníkmi ako tra-
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dícia pokračujúca z čias slovenského predsedníc-

tva v Európskej únii. Hostia navštívili Katedrá-

lu sv. Martina a historické priestory biskupskej 

rezidencie v Spišskej Kapitule, pričom ich spre-

vádzala Dr. Monika Bizoňová. V neprítomnos-

ti diecézneho biskupa delegáciu prijal generál-

ny vikár Mons. A. Tyrol, ktorý hosťom predsta-

vil niektoré priority v diecéze. Medzi hosťami 

boli viacerí veľvyslanci juhoamerických a európ-

skych krajín. 

Správy z Kazachstanu

Otec Vladimír, tri rehoľné sestry a tri dobro-

voľníčky, pod vedením miestneho biskupa Mons. 

Adelia dell´Oro, sa v misijnej práci v Karagan-

de, Sarani a na okolí naozaj činia. Poslali nám 

podrobné správy o evanjelizačnej činnosti najmä 

pre mladých ľudí. Pozostáva to v rozličných du-

chovných podujatiach, ako sú duchovné obnovy 

(rekolekcie), pravidelné diskusie v nedeľnej čajov-

ni, Kvetný víkend a diecézne stretnutie mládeže. 

Na sviatok sv. Jozefa si pripomenuli 40. výročie 

odslúženia prvej sv. omše v Karagande, v jednej 

zemľanke. Následne sa začala stavba tamojšieho 

kostola, ktorý dnes slúži svojmu účelu veriacim a 

na Božiu slávu. 
Mons. Anton Tyrol

generálny vikár

Biblická olympiáda

Tento školský rok je už 16. ročníkom biblic-

kej olympiády. V dňoch 25. a 26. apríla sa v Spiš-

skej Kapitule uskutočnilo celodiecézne kolo tejto 

súťaže. Spomedzi takmer 130-tich škôl, ktoré sa do 

súťaže zapojili, prvý deň súťažilo 13 trojčlenných 

družstiev základných škôl za jednotlivé dekanáty 

a v druhý deň 9 trojčlenných družstiev stredných 

škôl. Súťažilo sa vo viacerých disciplínach: biblic-

ký test, posolstvo biblického textu, audio, scénka, 

internetová diskusia a biblický obraz. V kategórii 

základné školy sa na prvom mieste umiestnili žia-

ci zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi. V 

kategórii stredných škôl na celoslovenské kolo po-

stúpili žiaci Gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľu-

bovni. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a 

vyslovujeme poďakovanie za svedectvo, postoje a 

preukázané vedomosti, na nadobudnutie ktorých 

venovali veľa času a úsilia. Zároveň oceňujeme dô-

sledne pripravené scénky. Národné kolo tejto súťa-

že bolo v dňoch 16. – 18. mája 2017 v Badíne.

Na celonárodnom kole v kategórii základných 

škôl zvíťazilo družstvo zo ZŠ sv. Dominika Sávia 

zo Zvolena a medzi strednými školami boli najlep-

ší študenti Gymnázia sv. Edity Steinovej v Koši-

ciach. 
Marián Majzel

DKÚ Spišská Nová Ves

Krst detí 
v Spišskej katolíckej charite

Je veľkým darom mať deti, ale tiež aj o tie-

to deti sa postarať. Vo svete, ale aj v našom oko-

lí je veľa detí žijúcich v rodinách, ale čoraz viac 

v našej spoločnosti pribúda detí bez rodičov, resp. 

detí, ktoré rodičia nedokážu vychovávať, a to z rôz-

nych dôvodov. V Charitnom zariadení sv. Jozefa v 

Spišskej Novej Vsi nám v poslednom kalendárnom 

roku pribudlo deväť úplne maličkých detí do troch 

rokov. Sú to detičky s rôznymi ťažkosťami na tele i 

na duši. Takmer všetky sa dostali do nášho zaria-
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denia bez toho, aby boli pokrstené. A práve táto situ-

ácia nás podnietila konať.

Sociálne pracovníčky vynaložili veľa energie, 

aby pozbierali všetky potrebné informácie a tiež aj 

povolenia od rodičov, aby sme mohli detičky pokrs-

tiť. Tak sa aj stalo a 4. 5. 2017 sme po všetkých ná-

ležitých prípravách mohli šesť detí pokrstiť. Ráno 

prebehla dôležitá príprava, potom sme sa presunu-

li do Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej 

Novej Vsi, kde o 10.00 hod. sme mohli týmto deťom 

sprostredkovať dar večného života. Aj ich mená: 

Petra, Roberto, Helena, Juliana, Tobias, Alexander 

sú zapísané nielen v matrike, ale aj v knihe života. 

V ich neľahkom živote ich budú sprevádzať aj ich 

krstní rodičia, hlavne naše opatrovateľky, ktoré den-

ne zastupujú ich rodičov. Moje poďakovanie ako du-

chovného správcu patrí všetkým tým, ktorí obetujú 

čas, svoj život a svoju lásku tým, ktorí to tak veľmi 

od nás potrebujú. 
Vladislav Saniga

duchovný správca SpKCH

Stretnutie mladých v Starej Ľubovni

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze aj tento 

rok pripravila Diecézne stretnutie mládeže Vykroč. 

Tentoraz sa uskutočnilo 22. apríla 2017 v Starej Ľu-

bovni a jeho mottom bolo posolstvo Svätého Otca pre 

mládež: Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.

Stretnutie začalo privítaním z úst otca bisku-

pa Mons. Štefana Sečku, ktorý sa mladým prihovo-

ril milými slovami. Program pokračoval moderova-

ným rozhovorom „pri kávičke“ s hosťom stretnutia 

o. Mariánom Kuffom a po ňom roztancovala mla-

dých skupina My way. Počas stretnutia otec biskup 

odovzdal certifikáty a zablahoželal 41 absolventom 

Diecéznej animátorskej školy. Ostatných mladých 

povzbudil, aby boli aj oni ohlasovateľmi a svedka-

mi veľkých Božích vecí v ich živote. Pri tejto výzve 

si mladí prevzali osobné povzbudenie otca biskupa z 

rúk kňazov, ktorí sem prišli vyslúžiť sviatosť zmie-

renia. Moderovaný program zakončili Lamačské 

chvály modlitbou a svedectvami zo života mladých. 

Celé stretnutie napokon vyvrcholilo modlitbou sv. 

ruženca a slávením sv. omše. Tento rok sme na DSM 

Vykroč opäť privítali vyše tisíc mladých z celej die-

cézy, čo je pre nás obrovským povzbudením a sve-

dectvom túžby mladých po živote s Bohom. 

Chceme sa srdečne poďakovať p. Ľubošovi 

Tomkovi, primátorovi mesta Stará Ľubovňa, p. de-

kanovi Pavlovi Lackovi, kňazom, ktorí prišli ude-

ľovať sviatosť milosrdenstva a všetkým dobrovoľ-

níkom, ktorí nám ochotne pomáhali počas príprav 

i počas celého stretnutia. 
Daniel Lysý

komisia pre mládež, Važec

Oprava Kaplnky Zápoľských 
pokračuje

Už od roku 2011 sa snaží Spišské biskupstvo 

obnoviť Kaplnku Zápoľských v Spišskej Kapitu-

le. Exteriér kaplnky, ktorá je súčasťou Katedrá-

ly sv. Martina, najprv podrobne preskúmala troji-

ca reštaurátorov, Mgr. art. Štefan Siváň, Mgr. art. 

Peter Gregvorek a Mgr. art. Miroslav Janšto, ktorí 

následne vypracovali návrh na reštaurovanie. Po-

stupne rok za rokom reštaurátori, akad. mal. Ma-

rio Flaugnatti, akad. soch. Ondrej Csütörtöki, 

akad. soch. Ján Filo, Marian Trebichavský, s ko-

lektívom zručných majstrov realizujú samotnú ob-

novu kaplnky. Práce sú náročné na čas i financie, 

keďže popri kamennom exteriéri kaplnku zdobia 

vitrážové okná, ktorých námet namaľoval Franti-

šek Storno a zhotovil ich v rokoch 1872 – 1873 Al-

bert Neuhauser v Innsbrucku. V poradí už štvrté 

vitrážové okno kaplnky s výjavmi: Obetovanie ba-

ránka a Ukrižovanie je dnes – vďaka Nadácii VÚB 

– prevezené do ateliérových priestorov, kde bude 

kompletne rozobraté, vyčistené, a obnovené spät-

ne osadené do zreštaurovaného kamenného oken-

ného ostenia. Je to v poradí už druhá finančná po-

moc Nadácie VÚB. V roku 2015 sa podarilo obno-

viť vďaka Nadácii VÚB druhé vitrážové okno cez 

projekt Poklady môjho srdca. Nadácia VÚB vtedy 

vyčlenila na obnovu vzácnych historických vitráží 
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v Spišskej Kapitule nemalú sumu 70 000 eur, na 

základe úspešného hlasovania prostredníctvom 

internetovej stránky koncom roka 2014. V tomto 

roku má v pláne Spišské biskupstvo obnoviť časť 

kaplnky za 175 000 eur, z čoho 100 000 eurami 

prispela Nadácia VÚB a 35 000 eurami Minis-

terstvo kultúry Slovenskej republiky cez granto-

vý program Obnovme si svoj dom. 

Mons. Ľubomír Štefaňák
biskupský vikár

Čo je nové v procese blahorečenia 
BS biskupa Jána Vojtaššáka

Vďaka členom komisie historikov, ktorú die-

cézny biskup Mons. Štefan Sečka ustanovil v 

septembri 2015, sa podarilo naozaj v rýchlom 

čase navštíviť archívy nielen na Slovensku, ale aj 

v zahraničí, zhromaždiť a preštudovať chýbajú-

ce archívne dokumenty, napísať štúdie a dejin-

né charakteristiky najmä z obdobia rokov 1939 

– 1945 týkajúce sa života Božieho sluhu bisku-

pa Jána Vojtaššáka. Podarilo sa zorganizovať me-

dzinárodnú konferenciu v Benátkach, kde sa 

pred medzinárodným publikom prezentoval ži-

vot, dielo, mučeníctvo a vernosť Cirkvi a prav-

de Božieho sluhu v európskom kontexte mučení-

kov 20. storočia. V Rádiu LUMEN a v Televízii 

LUX historici mali možnosť pre širokú verejnosť 

rozprávať o Božom sluhovi a priblížiť jeho život a 

odkaz ľuďom dnešnej doby. A nielen to. Kongre-

gácia pre Kauzy svätých, aby mohla preštudovať 

dodané dokumenty, vyžaduje, aby boli prelože-

né do oficiálnych jazykov: angličtiny, nemčiny, 

taliančiny, latinčiny a španielčiny. Vďaka veľkej 

ochote a zanietenosti spolubratov kňazov, sa po-

darilo preložiť všetky vypracované štúdie a po-

trebné archívne dokumenty do taliančiny.

V Jubilejnom roku svätého Martina všetkých 

srdečne pozývame na púť do Spišskej Kapituly, a 

to 5. augusta 2017, kde si pripomenieme Pamätný 

deň výročia smrti BS biskupa Jána Vojtaššáka. 

Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. v katedrá-

le sv. Martina bude celebrovať nitriansky diecéz-

ny biskup Mons. Viliam Judák. Predchádzať jej 

bude o 10.00 hod. modlitba posvätného ruženca 

a litánie k svätému Martinovi. Prosíme kňazov, 

10.00  
modlitba posvätného ruženca 
litánie k svätému Martinovi 

10.30               
slávnostná svätá omša 
celebruje Mons. Viliam Judák

PAMÄTNÝ DEŇ VÝROČIA SMRTI BOŽIEHO SLUHU 
BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA 

SPIŠSKÁ KAPITULA  
5. AUGUST 2017 317     2017

aby informovali vo svojich farnostiach o tejto sláv-

nosti, aby povzbudili veriacich k aktívnej účasti a 

aby sa spolu s nimi zúčastnili spoločného sláve-

nia svätej omše, pri ktorej budeme ďakovať za ži-

vot, pastoračnú službu a svedectvo mučeníctva BS 

biskupa Jána Vojtaššáka a prosiť Boha o jeho bla-

horečenie. O spoluprácu prosíme dekanov, aby sa 

v rámci dekanátov ponúkla možnosť zorganizovať 

autobusy pre pútnikov. 
ICDr. Peter Jurčaga

postulátor v procese blahorečenia
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Fotoreportáž z diakonskej a kňazskej vysviacky v Spišskej Kapitule

Nadväzujúc na stručné informácie z časti Aktuality z diecéznej kúrie prinášame fotografie z diakonskej 

a kňazskej vysviacky v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. 

Prvý stupeň kňazstva, diakonát, prijali:

Jozef Gorčák z Lokce       Martin Kováč z Istebného

František Ondrek z Beňadova     Blažej Raška zo Zemianskej Dediny

Foto: Erika Juranová, Ľubomír krEtt
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Foto: Erika Juranová, Ľubomír krEtt
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Fotoreportáž z diakonskej a kňazskej vysviacky v Spišskej Kapitule

Druhý stupeň kňazstva, presbyterát, prijali:

Mgr. Vladimír Bača z Krásnej Lúky   Mgr. Ing. Štefan Bocko, PhD. z Ružomberka

Mgr. Mário Brezňan z Liptovských Sliačov  Mgr. Ján Bušovský zo Spišskej Belej

Mgr. Bystrík Dubovecký z Liptovských Sliačov  Mgr. Filip Orlovský zo Starej Ľubovne,

Mgr. Dávid Sklarčík z Vavrečky   Mgr. Tomáš Tomusko zo Starej Ľubovne

Foto: Ľubomír krEtt
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Foto: Ľubomír krEtt
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V bezprostrednom susedstve Spišskej Kapi-

tuly, západne od jej hradby, sa nachádza unikátny 

komplex barokovej kalvárie typu Jeruzalem, ktorá 

vznikla v priebehu rokov 1666 – 1675. „Mapa“ sku-

točného Jeruzalema v krajine spišských travertí-

nov – na lúke, zvanej Pažica – je tvorená sakrálnymi 

objektmi – kaplnkami, ktoré zvýrazňujú jednotlivé 

miesta, spojené s utrpením a smrťou Ježiša Krista. 

Kaplnky sv. Rozálie, sv. Františka Xaverského, sv. 

Kríža a sedem prícestných kaplniek tak tvoria jedi-

nečnú scenériu, v ktorej sa v minulosti odohrávali 

pašiové hry, mystériá, krížové cesty a púte.

Obnoviť túto tradíciu sa rozhodli pred niekoľ-

kými rokmi zástupcovia Spišského biskupstva, Ko-

šického a Prešovského samosprávneho kraja, mesta 

Spišské Podhradie a Združenia Podbranisko, ktorí 

podpísali memorandum o spolupráci na revitalizácii 

tejto barokovej sakrálnej krajiny.

Jednou z foriem ako vrátiť život do Spišského Je-

ruzalema je festival s rovnakým názvom, ktorý sa 

odohráva každoročne v druhej polovici mája. Tohto 

roku sa v dňoch 25. – 28. mája v Spišskej Kapitule 

a Spišskom Podhradí uskutočnil v poradí už piaty 

ročník tohto festivalu. 

Program úvodného dňa tvorila vernisáž výstavy 

Reštaurátorská tvorba akad. mal. Márie Spoloční-

kovej. Známa reštaurátorka sa zaslúžila o záchranu 

mnohých historických výtvarných diel okrem iných 

regiónov aj na Spiši. Touto výstavou, ktorá je verej-

nosti aj naďalej prístupná v Spiš Gallery v Spišskom 

Podhradí, si preto chceli autori programu festivalu 

uctiť autorku aj v rámci festivalu.

Oficiálny program začal v piatok 26. mája. Do-

poludnie tvorili programy pre školy – Rozprávka zo 

snehu v podaní Detského divadelného súboru „J“ 

z Košíc pre prvý stupeň základných škôl a krížo-

vá cesta v podaní mládežníckeho speváckeho zbo-

ru Mariez z Vranova nad Topľou. Svoj priestor do-

stali aj mladí výtvarníci. V rámci ďalšieho ročníka 

výtvarnej a literárnej súťaže Spišský Jeruzalem oča-

mi detí bola v Kanónii č. 15 (Penzion St. Martin) 

na piatkovej vernisáži otvorená výstava detských 

prác. Popoludňajší program otvárala krížová cesta 

v Spišskom Jeruzaleme, ktorú viedlo spoločenstvo 

mladých zo Spišského Podhradia, spolu s miestnym 

kaplánom Jánom Grivalským. Večerný program po-

kračoval slávnostným otvorením festivalu. Kultúr-

ny program tvorilo vynikajúce hudobné vystúpe-

Duchovno -kultúrny 
festival Spišský 
Jeruzalem 2017
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nie zoskupenia Trio zo Spišského Podhradia. Mlad-

ší i starší fanúšikovia gospelovej hudby sa mali mož-

nosť večer zúčastniť koncertu chválovej skupiny Joel 

Worship Band zo Sabinova.

Festivalová sobota začala pútnickou sv. omšou 

v Spišskom Jeruzaleme pri kaplnke sv. Jána Nepo-

muckého, ktorú celebroval ThDr. Peter Majda, rek-

tor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka 

a ďalší predstavení seminára. Program pokračoval 

prehliadkou speváckych zborov Gregoriana z Košíc, 

Chorus Iglovia zo Spišskej Novej Vsi, Egídius z Bar-

dejova a Vocals pri PKO z Prešova. Program tohto-

ročného festivalu spestrila svojou prítomnosťou spo-

ločnosť Via Cassa z Košíc, ktorá si v biskupskej zá-

hrade rozložila svoj stredoveký tábor. Návštevní-

ci si mohli prezrieť spôsob života dávnych predkov, 

ako aj tri stredoveké divadelné predstavenia – mys-

tériá o sv. Mikulášovi, sv. Jurajovi a sv. Alžbete, kto-

ré predviedli v sobotu aj v nedeľu. Súčasťou sobot-

ňajšieho programu bolo aj uvítanie „Haničky“ – vlá-

čika, ktorý bude počas letnej turistickej sezóny po 

rokoch opäť premávať na trati Spišské Podhradie – 

Spišské Vlachy. Sobotňajší večer uzavrela prednáška 

na tému Sakrálna krajina, ktorú v synagóge v Spiš-

skom Podhradí predniesol objaviteľ Spišského Jeru-

zalema, doc. Peter Jančura.

Aj nedeľa začala sv. omšou, tentoraz v Katedrále 

sv. Martina v Spišskej Kapitule. Celebroval ju Mons. 

Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Po sv. omši 

si návštevníci katedrály mali možnosť vypočuť lau-

du s témou Mária s učeníkom pod krížom a hneď 

popoludní veľkonočnú akadémiu Christos voskrese 

iz mertvych v podaní gréckokatolíckeho spevácke-

ho zboru Chrysostomos z Vranova nad Topľou. Pod-

večer vystúpila Mária Kotorová so svojím hudob-

no-poetickým recitálom Od jasieľ po Golgotu. Záver 

festivalu tvoril vynikajúci koncert speváčky Janais, 

ktorá so svojím hudobným zoskupením sprostred-

kovala v Katedrále sv. Martina všetkým posluchá-

čom výnimočný kultúrny a duchovný zážitok.

Festival Spišský Jeruzalem 2017 bol vyplnený aj 

ďalšími aktivitami pre všetky vekové kategórie pút-

nikov. Návštevníci sa mohli zúčastniť terénnych ex-

kurzií, na ktorých si mohli prejsť celú trasu kalvá-

rie aj s odborným výkladom o histórii, geológii, fau-

ne i flóre tohto výnimočného územia. Pre menších, 

ale aj pre dospelých boli k dispozícii tvorivé dielne 

a výtvarníčky OZ Botega. S dejinami Spišského Je-

ruzalema sa mohli zoznámiť aj prostredníctvom fil-

mov a multimediálnych prezentácií, ktoré sa pre-

mietali vo vyhradených priestoroch. Pre menej mo-

bilných pútnikov bol k dispozícii aj konský povoz, 

ktorý vozil návštevníkov po Spišskom Jeruzaleme. 

Každý mal možnosť vlastnoručne si vyraziť medai-

lón pútnika, k dispozícii bolo aj niekoľko propagač-

ných a remeselných stánkov, ktorými sa prezentova-

li domovy sociálnych služieb, či organizácie podpo-

rujúce cestovný ruch.

Organizátormi festivalu boli Košický samo-

správny kraj a Prešovský samosprávny kraj, s part-

nermi Spišským biskupstvom, mestom Spišské Pod-

hradie, Združením Podbranisko, Spišským osve-

tovým strediskom a Košice región. Projekt sa kaž-

doročne realizuje s finančnou podporou programu 

Terra Incognita.

V týchto dňoch prebieha hodnotenie a bilanco-

vanie – organizátori zasadnú, poukážu na nedostat-

ky, pochvália pozitívne zistenia. Už teraz však pre-

mýšľajú nad zaujímavým kultúrnym programom, 

ktorým chcú potešiť návštevníkov počas budúceho 

ročníka festivalu Spišský Jeruzalem 2018, na ktorý 

sú všetci srdečne pozvaní. Kultúrno-duchovný fes-

tival Spišský Jeruzalem 2017 sa síce skončil, no Kal-

vária pri Spišskej Kapitule je otvorená pre širokú ve-

rejnosť po celý rok a ponúka všetkým svojim náv-

števníkom miesto oddychu, meditácie a modlitby 

uprostred nádhernej prírody, dotvorenej človekom 

na výnimočnú sakrálnu krajinu.

Vladimír Olejník
riaditeľ archívu Spišská Kapitula
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Osobnosť spišského emeritného biskupa Mons. 

Andreja Imricha je zrejme každému veriacemu člo-

veku našej diecézy dobre známa. Už 25 rokov sa po-

dieľa na vedení Spišskej diecézy a úzko spolupra-

coval tak s predchádzajúcim diecéznym biskupom 

Mons. Františkom Tondrom, ako aj s terajším die-

céznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom.

Pán biskup Andrej Imrich pochádza z farnos-

ti Mníšek nad Popradom, za kňaza bol vysvätený 

8. júna 1974 v Dóme sv. Martina v Bratislave. Ako 

kaplán pracoval vo farnostiach: Rabča (1974 – 1977), 

Dolný Kubín (1977 – 1980), Spišská Nová Ves (1980 

– 1983). Správcom farnosti bol v Zázrivej (1983 – 

1985), v Trstenej (1985 – 1989) a v Spišskom Podhra-

dí (1989 – 1992).

Dňa 4. júna 1992 ho pápež sv. Ján Pavol II. vyme-

noval za pomocného spišského biskupa. V tejto služ-

be bol od svojej biskupskej vysviacky 11. júla 1992 

až do 15. októbra 2015, keď Svätý Otec prijal jeho 

zrieknutie sa tohto úradu. Aj naďalej však pomáha 

v diecéze.

Spolu s diecéznym otcom biskupom Mons. Štefa-

nom Sečkom, všetkými kňazmi a veriacimi vzácne-

mu jubilantovi srdečne blahoželáme a od Pána Boha 

prosíme preňho pevné zdravie, hojné Božie dary 

a príhovor Panny Márie.
redakcia Kapitula

Mons. Andrej Imrich 
25 rokov biskupom
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Tento rok v júli uplynie 200 rokov od narode-

nia výraznej kňazskej osobnosti. Rímskokatolícky 

kňaz, jazykovedec, pedagóg, redaktor, fyzik, nábo-

ženský spisovateľ, spoluzakladateľ Matice sloven-

skej a zakladateľ Spolku sv. Vojtecha, ThDr. PhDr. 

Andrej Ľudovít Radlinský. Narodil sa 8. júla 1817 

v Dolnom Kubíne, v rodine Ondreja a Alžbety rod. 

Bernolákovej, ktorá bola dcérou brata prvého zosta-

vovateľa modernej slovenčiny Antona Bernoláka.

Študoval na gymnáziu v Ružomberku, Kremni-

ci a v Budíne. V rokoch 1834 – 1836 študoval filozo-

fiu v Oláhovom seminári v Trnave. V rokoch 1836 

– 1840 absolvoval teologické štúdiá ako odchovanec 

Pázmánea vo Viedni. Tu nadviazal prvé kontakty 

s hlavným tvorcom panslavizmu Jánom Kollárom, 

ktorý v ňom vzbudil záujem o jazykovedu a spolo-

čenskovedné predmety. Počas pobytu vo Viedni 

sa venoval aj exaktnej vede, predovšetkým fyzike. 

Kňazskú vysviacku prijal 2. apríla 1841. V tom is-

tom roku získal aj doktorát z filozofie na univerzi-

te v Pešti.

Po ordinácii za kňaza pôsobil ako kaplán v Bu-

díne v časti Christinopoli, vo farnosti Panny Má-

rie Snežnej. Tu sa spoznal s významným sloven-

ským jazykovedcom Martinom Hamuljakom a an-

gažoval sa v Spolku milovníkov reči a literatúry slo-

venskej. V roku 1842 bol preložený najprv do Podsit-

nianskej a potom do Zlatých Moraviec, kde pôsobil 

do roku 1843, keď bol opäť preložený za kaplána do 

Banskej Štiavnice. Tu účinkoval až do roku 1849. Vo 

farnosti organizoval nedeľné školy, spolky striezli-

vosti, Sporiteľňu kresťanského milosrdenstva, Žen-

ský spolok, Slovenskú Besedu i Slovenské divadlo. 

V Banskej Štiavnici sa začal literárne prejavovať. 

V rokoch 1848 – 1853 uverejnil po slovensky štyri 

zväzky homílií na nedele a sviatky pod názvom Po-

klady kazateľského rečníctva. Počas pôsobenia v Ban-

skej Štiavnici ho zastihla revolúcia 1848 – 1849, po-

čas ktorej sa angažoval v prospech slovenského ná-

rodného hnutia. Zapojil sa do organizovania sloven-

ských dobrovoľníkov. Bol členom 28 člennej sloven-

skej delegácie k mladému cisárovi Františkovi Joze-

fovi I. do Olomouca 20. marca 1849, ktorú viedol ka-

tolícky kňaz Banskobystrickej diecézy Jozef Kozá-

ček a ktorá predstavila panovníkovi politické a ná-

rodné požiadavky Slovákov. Medziiným tam zazne-

Andrej R adlinský, 
významná 

zakladateľ ská 
kňazská osobnosť 

Slovenska
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la aj požiadavka vytvoriť samostatné Slovenské úze-

mie v rámci Habsburskej ríše, teda vyčleniť Sloven-

sko z Uhorska. Slovensko malo mať vlastný snem, 

vlastnú štátnu správu podliehajúcu priamo Vied-

ni. Na tomto autonómnom slovenskom území mala 

byť úradným jazykom slovenčina. Po radikalizácii 

maďarskej revolúcie, ktorá vyústila 14. apríla 1849 

v Debrecíne vyhlásením detronizácie Habsburgov-

cov roku 1849, bol prinútený utekať pred gardista-

mi do Viedne. Dňa 8. mája 1849 spolu s Jozefom Ko-

záčkom zorganizoval novú delegáciu Slovákov k ci-

sárovi, v ktorej žiadali autonómiu Slovákov a Mo-

ravanov. Po potlačení revolúcie odišiel do Budína, 

kde po Martinovi Hamuljakovi prevzal redaktorstvo 

českého vydania zemského zákonníka (1849 – 1861).

V roku 1850 redigoval viedenské Slovenské národ-

né noviny. Výrazným spôsobom sa podieľal na vydá-

vaní týždenníka Cyrill a Method, ktorý začal vychá-

dzať v deň starého dátumu sviatku sv. Cyrila a Meto-

da 14. marca 1850 a ktorý vydával Andrej Radlinský 

a redigoval významný národovec a katolícky kňaz 

Ján Palárik. Od roku 1857 Katolícke noviny splynu-

li s týždenníkom Cyrill a Method. Význam tohto ča-

sopisu vzrástol, keď v rokoch 1859 – 1861 vychádza-

la príloha časopisu Priateľ školy a literatúry slovenskej, 

ktorá na platforme pedagogických a literárnych zá-

ujmov združovala slovenskú katolícku i evanjelic-

kú inteligenciu. V literárnej časti Priateľa Radlinský 

ako prvý na Slovensku zaviedol rubriku o divadle, 

v ktorej poukázal na význam zakladania ochotníc-

kych divadiel na Slovensku. Mimoriadne prínosné 

bolo vydávanie historicko-literárneho časopisu Slo-

vesnosť, ktorú začal vydávať Andrej Radlinský spolu 

s Ferkom Víťazoslavom Sasinkom v rámci milenár-

neho roka príchodu sv. Cyrila a Metoda v roku 1863. 

Stál pri zrode Pešťbudínskych vedomostí v roku 1869.

V roku 1851 sa zúčastnil v Bratislave na porade 

slovenských národovcov stúpencov bernolákovčiny 

a štúrovčiny v Bratislave s Ľudovítom Štúrom, Joze-

fom Miloslavom Hurbanom, Michalom Miloslavom 

Hodžom, Jánom Palárikom, Štefanom Závodníkom, 

kde došlo k dohode. Vypracovaním novej sloven-

skej gramatiky a nového pravopisu poverili Martina 

Hattalu. Reforma sa zavŕšila publikovaním Hattalo-

vej práce Krátka mluvnica slovenská roku 1852. Takto 

zreformovaný spisovný jazyk prijala väčšina sloven-

skej inteligencie.

Bol autorom významného a odvážneho Memo-

randa, ktoré 5. augusta 1859 zaslal ministrovi vnút-

ra Alexandrovi Bachovi a v ktorom žiadal zriadenie 

slovenskej cirkevnej provincie. Ako sídlo provincie 

navrhoval Nitru a z Ostrihomskej arcidiecézy navr-

hoval vykrojiť Bratislavskú a Trnavskú diecézu. Mi-

nistra však o dva týždne odvolali a Radlinského ná-

vrhy ostali nepovšimnuté.

Životným dielom Andreja Radlinského bolo za-

loženie Spolku sv. Vojtecha. Návrh predložil Radlin-

ský v časopise Cyrill a Method v roku 1857, pričom 

navrhoval názov spolku ako Spolok sv. Cyrila a Me-

toda. Po dlhom nátlaku maďarskej verejnej mien-

ky a zákrokoch uhorskej vlády ostrihomský arci-

biskup Ján Šimor [Simor] schválil stanovy spolku, 

avšak pod názvom Spolok sv. Vojtecha. Napriek osob-

nému vkladu a zápasu o vznik spolku na ustanovu-

júcom valnom zhromaždení spolku 14. septembra 

1870 v Trnave sa Radlinský nestal prvým správcom, 

ale bol členom 60-členného výboru.

Mimoriadne úspešným dielom Andreja Radlin-

ského bolo jeho vrcholné náboženské dielo Nábož-

né výlevy, ktoré od prvého vydania v roku 1850 vy-

šli viac ako 14-krát a dodnes sa tešia veľkej obľúbe-

nosti u veriacich. Bol zostavovateľom aj katolíckeho 

spevníka Všeobecná sbierka cirk. katolíckych pesničiek 

slovenských, ktorý vyšiel v roku 1874. Publikoval aj 

pod pseudonymom Radolínsky. Bol členom Arkád-

skej akadémie vied a umení (Arcadus) v Ríme. 

Zvyšok svojho života strávil na fare v Kútoch, 

kde pôsobil od roku 1861 až do svojej smrti 26. aprí-

la 1879.
Ľuboslav Hromják

Bibliografia: J. Chovan, Andrej Radlinský, 

Turčiansky sv. Martin 1967; J. Vavrovič, Svetlá 

minulosti, Trnava 1994, s. 122 – 127; Encyklopédia 

slovenských spisovateľov, Bratislava 1984, vol. II, 

s. 58 – 59; M. Kováč, Heslo Radlinský, Andrej 

Ľudovít in Lexikón katolíckych kňazských osobnos-

tí Slovenska, Bratislava 2000, 1135 – 1137; Slo-

venský biografický slovník, vol. V, Martin 1992, s. 

16 – 18; Encyklopédia Slovenska, Bratislava 1981, 

vol. V, s. 21 – 22.
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Kde je dnes úcta Božského Srdca 
Ježišovho

Životné tempo a nároky, ktoré sa dnes na ľudí 

kladú, sú neobyčajne vysoké. Ľudia okolo nás žijú 

prakticky v stálom strese a zhone, a nezostáva im 

takmer žiaden čas na hlbšie premýšľanie o hodno-

tách, či o vlastnej identite. Hovoríme síce, že žijeme 

epochu veľkých možností, ale človek si z nich môže 

zvoliť iba niekoľko a obyčajne si nezvolí tie, kto-

ré prispievajú k jeho hodnotovému obohateniu, ale 

tie, ktoré sú preň urgentné. Ukazuje sa, že teológia 

a mystika sú medzi hľadanými hodnotami na ústu-

pe, a asi prenechávajú svoje miesto sociálnej angažo-

vanosti kresťanov. A ak sa dnes niečo píše a číta, tak 

z toho mála sú to najmä metaforické príbehy alebo 

psychologizujúce úvahy.

Klásť si v takejto situácii otázku, čo nám hovo-

rí úcta Božského Srdca Ježišovho, znamená asi toľ-

ko, že sa vopred musíme pripraviť na negatívnu od-

poveď. Známy nemecký teológ, neskorší pápež Bene-

dikt XVI., sa ešte v roku 1973 o úcte Ježišovho Srdca 

vyjadril, že sa v nej používa slovník poznačený baro-

kovou hojnosťou a že takýto slovník sa dnešným ľu-

ďom zdá podozrivý. Nechceme sa však uspokojiť ani 

s tým, že v pobožnostiach k Božskému Srdcu Ježišov-

mu skonštatujeme zastaralý slovník. Naopak, chceme 

sa pokúsiť aj v tomto prípade spolu s autorom uve-

deného postrehu, J. Ratzingerom, „vidieť za“. Čo je 

v tejto úcte to pôvodné a ako to možno pretlmočiť do 

dnešného životného a myšlienkového štýlu človeka?

Teológia úcty Ježišovho Srdca

V systematickej teológii minulých storočí bola 

úcta Božského Srdca Ježišovho presne definovaná. 

Moje jarmo 
je príjemné 

a moje bremeno ľahké
(Mt 11,30)

V uctievaní Božského Srdca Ježišovho išlo o vyjad-

renie pôvodnej viery v božstvo a človečenstvo prí-

tomné v Ježišovej božskej osobe. V nej sú tajomne 

spojené dve prirodzenosti, božská a ľudská tak, že 

ľudská prirodzenosť Ježiša Krista je prijatá do jeho 

Božskej osoby, v ktorej sa božská a ľudská prirodze-

nosť spájajú nezmiešane a neoddeliteľne.

Prof. Štefan Dúbravec v 80-tych rokoch 20. sto-

ročia chápal uctievanie Božského Srdca ako úctu 

preukazovanú istej čiastke Ježišovej ľudskej priro-

dzenosti, ktorou je jeho Srdce. Keďže celá ľudská 

prirodzenosť Ježiša Krista je osobne spojená s jeho 

božskou osobou, potom aj ktorákoľvek časť jeho člo-

večenstva je spojená s božskou osobou. Na osobit-

nú úctu čiastky Kristovho človečenstva sa vyžadu-

je zvláštny dôvod. Kresťania oddávna preukazova-
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li úctu Ježišovým ranám alebo Ježišovej predrahej 

krvi a od 17. storočia sa medzi veriacimi rozšírila aj 

úcta jeho Božského Srdca (porov. Š. Dúbravec, Kato-

lícka dogmatika, s. 81 – 82).

V tomto kulte vystupuje Ježišovo Srdce nielen 

ako abstraktný symbol, ale ako konkrétna skutoč-

nosť, ktorú možno prakticky vnímať z dvoch hľa-

dísk: 

A) zo strany človeka je Ježišovo srdce výrazom 

jeho ducha. Ide tu o „zakotvenie ducha v reali-

te tela“. V Ježišovi Kristovi tak „matéria našla svoj 

vlastný prejav, keď sa stala prejavom ducha“ a tento 

prejav vlastne pripravil Boh;

B) z Božieho pohľadu možno Ježišovo srdce vní-

mať ako objekt Božej lásky, ktorá prijíma Ježišo-

vo ľudské utrpenie a poslušnosť. „Božia láska našla 

nový prejav, keď prijala drahocennosť utrpenia ľud-

ského bytia, teda matérie“ (J. Ratzinger – Benedikt 

XVI.).

A) Ježišovo srdce, prejav dokonalého 
človečenstva

Ježišovo srdce je vlastne ideálnym príkladom 

dokonalej poslušnosti človeka voči tomu, čo od nás 

očakáva Boh. Je to srdce tiché a pokorné, chudobné 

a poslušné. Vo Svätom písme možno nájsť množstvo 

príkladov, ktoré hovoria o Ježišovom človečenstve, 

ktoré sa takto prejavilo. On hovorí o sebe: Vezmi-

te na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som ti-

chý a pokorný srdcom (Mt 11,29). Ježišova chudoba je 

taktiež základnou charakteristikou celého jeho po-

zemského života: Syn človeka nemá kde hlavu skloniť 

(Mt 8,20). Jeho poslušnosť sa najviac ukázala v hodi-

ne jeho najväčšej skúšky: v jeho utrpení, keď preží-

val smrteľnú úzkosť v Getsemanskej záhrade. Evan-

jelista Lukáš uvádza Ježišove slová: Toto je vaša hodi-

na a moc temna (Lk 22,53). Niekoľko okamihov pred-

tým sa Ježiš modlil slovami: ...nie moja, ale tvoja vôľa 

nech sa stane (Lk 22,42). Iným príkladom jeho po-

slušnosti je jeho umieranie na kríži. Ježiš tu preží-

val až opustenosť zo strany Otca. A práve vtedy sa 

modlil Žalm 22, ktorý sa síce začína slovami Bože 

môj, prečo si ma opustil?, ale je to žalm plný nádeje 

v Boha a je veľmi pravdepodobné, že Ježiš sa tento 

žalm modlil celý.

Ježišovo srdce je teda najvhodnejším výrazom 

dokonalosti jeho človečenstva spojeného s jeho bož-

skou osobou. Takéto dokonalé človečenstvo si špe-

ciálne pripravil Boh, aby nám ukázal ideálny vzor 

a model pre každého človeka a pre všetky časy. Toto 

Ježišovo srdce je podstatne spojené s jeho božskou 
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osobou, a preto mu preukazujeme kult klaňania. 

V litániách k Božskému Srdcu Ježišovmu nachádza-

me množstvo vzývaní, ktoré opisujú jeho dokonalé 

ľudské vlastnosti: jeho srdce je plné dobroty a láska-

vosti, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a vedy, 

trpezlivé a veľmi milosrdné, nádej zomierajúcich, 

slasť všetkých svätých...

B) Ježišovo srdce, objekt Božej lásky

Pohľad na Ježišovo Božské Srdce podľa J. Ra-

tzingera pripomína Božiu lásku, ktorá prijíma pre-

dovšetkým Ježišovu oddanosť a poslušnosť a taktiež 

nesmierne utrpenie, ktoré Ježiš podstúpil z lásky 

k Otcovi a z lásky k ľuďom. Toto všetko Boh „na-

šiel“ v Ježišovom srdci.

Evanjeliá na viacerých miestach informujú 

o prejave Nebeského Otca, ktorý s láskou potvrdil, 

že prijíma Ježišovu poslušnosť a pokoru. Pri Ježi-

šovom narodení spievali anjeli: Sláva Bohu na vý-

sostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle (Lk 2,14). 

Pritom platí, že výraz „ľudia dobrej vôle“ tu ozna-

čuje všetkých ľudí. Dobrá vôľa tu znamená Božiu 

vôľu. Ide tu teda o Božie zaľúbenie, ktoré Boh má 

voči ľuďom na tom základe, že Boží Syn sa stal člo-

vekom. Pri Ježišovom krste Boh dosvedčil prijatie 

Ježišovej poslušnosti slovami Ty si môj milovaný Syn, 

v tebe mám zaľúbenie (Lk 3,22). Podobná udalosť sa 

odohrala pri Ježišovom premenení. Aj tam Nebes-

ký Otec dosvedčil: Toto je môj vyvolený Syn, počúvaj-

te ho (Lk 9,35).

Pán Ježiš sa vedome obetuje Otcovi. V Jánovom 

evanjeliu nachádzame napríklad takýto prejav: Otče, 

... osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba (Jn 17,1). Je to 

príklad ideálnej a dokonalej túžby Ježiša robiť všet-

ko to a jedine to, čo si želá Otec. Litánie k Ježišov-

mu Božskému Srdcu vystihujú túto pravdu viacerý-

mi zvolaniami: Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží..., 

stánok Najvyššieho..., ... v ktorom má Otec svoje za-

ľúbenie, atď.

Srdce Ježišovo, dotyk božstva 
a človečenstva

Ľudské srdce sa zvykne chápať aj ako výraz na 

vyjadrenie tajomstva človeka. Keď človek daruje 

svoje srdce, znamená to, že daruje celého seba. Keď 

o niekom povieme, že má dobré srdce, znamená to, 

že je to v samej podstate dobrý človek. V srdci je teda 

prítomná celá podstata človeka.

Aj v Ježišovom srdci nachádzame akoby miesto 

sústredenia jeho ľudskej a božskej stránky. Je to síce 

zdanlivo miesto rozhrania človečenstva a božstva, 

ale ešte viac je to miesto dotyku božstva a človečen-

stva. Nejde teda o rozhranie, ale o stretnutie. V jeho 

srdci sa snúbi jeho matéria a duch. Tieto dve skutoč-

nosti sú harmonicky usporiadané a nasmerované na 

Boha, ktorý je Otec. Najjednoduchší a najvýstižnej-

ší názov tohto usporiadania a nasmerovania je láska.

Učme sa od Ježiša

Ježišov vzťah k Otcovi je však skrytý pred múd-

rymi a chytrými ľuďmi tohto sveta (porov. Lk 10,21), 

ale zbadajú a pochopia ho maličkí, teda pokorní 

a obetaví ľudia, ktorí sú poslušní Bohu. V litániách 

k Božskému Srdcu Ježišovmu sa modlíme: Ježišu, ti-

chý a pokorný srdcom, pretvor naše srdce podľa svojho 

Srdca. V tejto prosbe vyjadrujeme túžbu čo najviac 

sa podobať Ježišovi.

Vo videniach, ktoré v 2. polovici 17. storočia mala 

sv. Margita Mária Alacoque, počula slová: „Pozri, 

toto Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, ktoré nič 

nešetrilo, ba aj samé seba strávilo, len aby ukázalo 

svoju lásku.“

Chceme sa teda snažiť, aby aj naše srdce bolo 

miestom stretnutia nášho bytia s Božou bytosťou. 

Toto stretnutie sa môže uskutočniť iba v láske a my 

sa na jej prijatie môžeme disponovať iba tak, ako Je-

žiš: tým, že budeme poslušní Bohu a že budeme pri-

nášať svoje obety ako Bohu milú obetu.

Mons. Anton Tyrol
generálny vikár Spiš
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Na teritóriu neveľkej podtatranskej obce Lučiv-

ná sa nachádzajú až tri kostoly. Jeden evanjelický a 

dva rímskokatolícke. Rímskokatolícky filiálny kos-

tolík s patrocíniom Anjelov strážcov sa nachádza v 

areáli liečebného ústavu. Farský kostol v strede obce 

je zasvätený sv. Martinovi.

O histórii terajšieho farského kostola vieme, že 

bol postavený v roku 1814 v klasicistickom slohu na 

základoch starobylého románsko-gotického chrá-

mu. Vtedy pravdepodobne dostal aj nové (terajšie) 

Kostol sv. M artina 
v Lučivnej

patrocínium, lebo v dávnej histórii sa spomína za-

svätenie sv. apoštolom Petrovi a Pavlovi. Stopy sta-

robylého patrocínia sa nachádzajú v historickej pe-

čati zo 17. storočia, v ktorej je zobrazený sv. Peter dr-

žiaci v jednej ruke kľúč a v druhej knihu. Táto sym-

bolika sa premietla aj do súčasného obecného erbu, 

kde v zelenom štíte je zobrazené pravé v zlatolemo-

vanom striebornom rukáve odeté rameno držiace 

zlatý kľúč.
Ľubomír Kaľavský

Foto: Ľubomír kaĽavský
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Rubrika „Ako to je?“ aj v tomto čísle pokračuje sna-

hou našich mladých teológov o objasnenie postojov vo 

veci nadobudnutia stavu, ktorý nazývame ospravodlive-

nie človeka. Články s touto témou prinášame ako ozvenu 

výročia reformácie, ktoré si kresťanský svet v tomto roku 

pripomína. Nasledovné odseky sa týkajú rozdielov medzi 

učením protestantov a katolíkov.

4. Spása a milosť

Protestanti učia, že človek získava ospravodlive-

nie len samou vierou v Krista. Ospravodlivenie pred 

Bohom človek nedosiahne žiadnymi svojimi skutka-

mi, žiadnymi vlastnými zásluhami. To je nosná idea 

chápania spásy v protestantských spoločenstvách. 

Vo Veľkom katechizme Luthera (Wittenberg, 1529) 

si môžeme prečítať: Na tvrdenie našich mudrlantov, 

nových blúznivcov, že len viera dáva spasenie, a že sku-

tok a zovňajšia vec nič neprospeje, odpovedáme, že sa-

mozrejme v nás pôsobí iba viera, ako o tom ešte v ďalšom 

počujeme. Ale slepí vodcovia nechcú vidieť, že viera musí 

mať niečo, v čo verí, čo je, o čo sa môže oprieť, na čom sto-

jí a stavia. A tak tu sa viaže viera na vodu a verí, že je 

to krst, v ktorom je číra spása a život... (body 28 – 29).

Vierou v Krista sa hriechy odpúšťajú a človeku 

sa pripočítava Kristova dokonalá spravodlivosť. Slo-

vom „samou“ zdôrazňujú, že zvesť evanjelia nemož-

no prijať ničím iným, jedine vierou. Avšak viera je 

len prijímacím prostriedkom, nie nejakou zásluhou. 

Ani dobrým skutkom teda nepripisujú záslužnosť. 

Toto tvrdenie sa tak pozerá na ospravodlivenie ako 

na moment, v ktorom Boh deklaruje, že človek je 

spravodlivý, bez pričinenia človeka.

Podľa náuky protestantov človek je schopný iba 

hrešiť, je samý hriech. V Bohu samom sú podľa nich 

Rozdiely 
medzi katolíckym 
a protestantským 

učením
(tretia časť)

dve vlastnosti, ktoré sa nám ľuďom javia ako protire-

čivé. Boh je spolu Boh hnevu i milosrdenstva. Naj-

prv človeku ukáže zákon, ktorý človek nie je schop-

ný zachovať. Ukáže iba jeho bezmocnosť. Boh člove-

ka opustí v stave hriechu, je priam formálnou prí-

činou jeho hriechu. Boh dovedie človeka do hrie-

chu, potrebuje jeho hriešnosť ako potrebnú dispo-

zíciu pre ospravodlivenie, aby mohol na ňom uká-

zať svoje milosrdenstvo. Na bezmocnom človeku zú-

boženom hriechom, bez slobody, stane sa Boží zá-

zrak. Celé ospravodlivenie podľa Luthera je Božím 

dielom, deje sa na človeku ako na pasívnom objekte. 

Konanie na človeku je špeciálny prípad Božieho účinko-

vania (Erich Franz: Deutsche Klassik, 1937, s. 244). 

Milosť je vonkajší akt Božej vôle, ktorým sa človeku 

hriech iba nepripočíta, ale v podstate ostáva.

S tým súvisí aj chybný pohľad na ľudskú priro-

dzenosť. Milosť podľa Luthera len vtedy môže vy-

konať „Boží zázrak“, ak zničí prirodzenosť. Nezničí 

hriech, ale zničí prirodzenosť. V Lutherovom Veľ-

kom katechizme čítame: Lebo i keď Božiu milosť vy-

dobyl Kristus a Duch Svätý spôsobuje Božím slovom po-

svätenie v jednote kresťanských cirkví, predsa sa nikdy 

nezbavíme hriechu svojho tela, ktorý máme stále na krku 

(body 54 – 55).

Katolícke učenie o vzťahu prirodzenosti človeka 

a milosti však tvrdí, že milosť neničí prirodzenosť, 

ale ju pozdvihuje a zdokonaľuje. Podľa protestantiz-

mu sa však vzťah Boha a sveta redukuje na jediný 

bod – pasívnu ľudskú dušu. Ona nie je činiteľom, ale 

len dejiskom zápasu Boha a diabla.

Katolícka cirkev – na rozdiel od protestantské-

ho učenia – vníma ospravodlivenie ako proces závis-

lý od milosti, ktorú človek prijíma účasťou v Cirkvi, 

ktorá sa chápe ako pokladnica spasiteľnej milosti. 
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Milosť je priazeň, nezaslúžená pomoc, ktorú nám 

poskytuje Boh, aby sme odpovedali na jeho pozva-

nie. Rozlišuje sa: posväcujúca milosť, čiže trvajúca 

dispozícia žiť a konať podľa Božieho volania a ak-

tuálne (činné) milosti, čiže Božie zásahy tak na za-

čiatku obrátenia, ako aj v priebehu diela posväcova-

nia. Naše ospravodlivenie pochádza z Božej milosti.

Ospravodlivenie nám bolo zaslúžené umuče-

ním Ježiša Krista, ktorý sa obetoval na kríži. Ospra-

vodlivenie sa udeľuje krstom, sviatosťou viery. Pri-

podobňuje nás spravodlivosti Boha, ktorý nás mo-

cou svojho milosrdenstva robí vnútorne spravodli-

vými. Cieľom ospravodlivenia je oslava Boha a Kris-

ta a dar večného života. Pôsobením milosti sa člo-

vek obracia k Bohu a odvracia sa od hriechu. Boh 

ospravodlivuje hriešnika. Ten ospravodlivením pre-

stáva byť hriešnikom. Od človeka žiada, aby sa ob-

rátil. Podľa Luthera však Boh ospravodliví hriešni-

ka ako hriešnika, pretože je hriešnik. Ospravodlive-

ním neprestáva byť hriešnikom, v jeho hriešnosti sa 

nezmení nič. Ospravodlivenie aj hriešnosť zostávajú 

v ňom spolu. Milosrdenstvo Božie a hriešnosť zostá-

vajú v tej istej duši vedľa seba.

Ospravodlivenie vytvára spoluprácu medzi Bo-

žou milosťou a slobodou človeka. Človek sám od 

seba nie je schopný záslužného skutku. Boh, ktorý 

chce, aby všetci ľudia boli spasení, zadarmo prichá-

dza na pomoc so svojou milosťou. Tá človeku pomá-

ha konať dobré skutky, človek s ňou slobodne spolu-

pracuje. Boh ospravodlivuje človeka aj tým, že mu 

vleje do duše posväcujúcu milosť. Zo strany člove-

ka sa ospravodlivenie prejavuje v tom, že vierou sú-

hlasí s Božím slovom, ktoré ho pozýva k obráteniu 

a láskou spolupracuje s vnuknutím Ducha Svätého, 

ktoré ho predchádza a ochraňuje. Keď sa Boh do-

tkne srdca človeka osvietením Ducha Svätého, člo-

vek sa musí pričiniť tým, že prijme toto vnuknutie. 

Vnuknutie môže aj odmietnuť; ale na druhej stra-

ne bez Božej milosti sa človek nemôže vlastnou slo-

bodnou vôľou povzniesť k ospravodliveniu pred Bo-

hom. Ospravodlivenie pozostáva v zničení hriechu, 

vo vliatí milosti, vo vyzdvihnutí a posvätení priro-

dzenosti.

Milosť je teda vnímaná ako niečo, čo môže byť 

prijímané v rôznej miere prostredníctvom rozma-

nitých ciest. Človek je spasený milosťou, ale ako 

prijme túto milosť, kedy ju prijme, čo táto milosť 

v ňom spôsobí, či je jej prijímanie jednorazové ale-

bo pravidelné, to všetko závisí od konkrétneho člo-

veka a jeho disponovaniu sa pre jej prijatie. Boh to-

tiž dáva svoju milosť tým, ktorí o ňu stoja, prosia si 

ju od Boha a chcú žiť v priateľstve s Bohom.

Lukáš Kutlák
Lukáš Stolárik



Nedeľa	 25.	6.	2017		–  sv. omša o 14.30, celebruje Anton	ZIOLKOVSKÝ	
Pondelok	26.	6.	2017 – sv. omša o 17.00, celebruje Jozef	PALENČÁR	
Utorok	 27.	6.	2017 – sv. omša o 17.00, celebruje Vladimír	PEKLANSKÝ	SAC
Streda	 28.	6.	2017	 – sv. omša o 17.00, celebruje Peter	TIMKO	SDB
Štvrtok	 29.	6.	2017 – SLÁVNOSŤ		SV.	PETRA	A	PAVLA,	APOŠTOLOV
	 	 	 sv. omša o 10.00, celebruje Mons.	Anton	TYROL
   sv. omša o 17.00, celebruje J.	E.	Mons.	Štefan	SEČKA,	
																																																																																														spišský diecézny biskup
Piatok	 30.	6.	2017 – sv. omša o 17.00, celebruje Ondrej	BORSÍK

Polnočná	sv.	omša	za	účasti	mladých	(prítomní budú všetci novokňazi) 
      celebruje Dávid	SKLARČÍK, kazateľ	Filip	ORLOVSKÝ
  1.30 –		Eucharistická	poklona	s	procesiou,	vedie Štefan	BELKO
  3.30 –		pobožnosť	Krížovej	cesty,	vedie Ľudovít	SÝKORA
  5.30		–	sv.	omša	celebruje	Blažej	DIBDIAK,	kazateľ Ľuboš	SATINA u
  7.00		–	sv.	liturgia	východného	obradu	o.	Miroslav	DANCÁK	
  8.30		–	Modlitba	radostného	sv.	ruženca	a	zasvätenie	diecézy	Nepoškrnenému	Srdcu	Panny	
	 	 Márie,	liturgicky vedie J.	E.	Mons.	Štefan	SEČKA,	spišský diecézny biskup
  9.15		–	Dialógy	televízie	LUX	s	pútnikmi	na	Mariánskej	horemír	PEKARÈÍK 
10.00		–	SLÁVNOSTNÁ	ODPUSTOVÁ	SVÄTÁ	OMŠA
	 	 celebruje J.Em.	Kardinál	MAURO	PIACENZA,	
																																											hlavný	pápežský	penitenciár

Streda	28.	júna	2017	–	Koncert	v	Poprade:	sv.	Ján	Pavol	II.
	spomienka	na	prvého	slovanského	pápeža	–	sprievodná	akcia	tohtoročnej	levočskej	púte

                                         	 NEDEĽA	2.	JÚLA
SLÁVNOSŤ		NAVŠTÍVENIA	PREBLAHOSLAVENEJ	PANNY	MÁRIE

LEVOČSKÁ	PÚŤ		2017
770.	VÝROČIE	PÚTÍ	NA	MARIÁNSKU	HORU		

                              				SOBOTA	1.	JÚLA
		9.00		–		FATIMSKÁ	SOBOTA,	vedie	Amantius	AKIMJAK
10.00		–	 sv.	omša,	celebruje Amantius	AKIMJAK 
17.00		–	 OTVÁRACIA	ODPUSTOVÁ	SV.	OMŠA,	celebruje	Mons.	František	DLUGOŠ
19.00		–	 sv.	omša,	celebruje	J.	E.	Mons.	František	RÁBEK,	ordinár ozbrojených síl a zborov SR
21.00		– sv.	liturgia	východného	obradu	–	J.	E.	Mons.	Milan	LACH,	
	 	 	 	 																												pomocný biskup Prešovskej archieparchie	
22.30		–	 Pôjdem k Tebe, Mária... Kysucký prameň spieva levočskej Božej Matke

SV.	SPOVEĎ:	v	sobotu	1.	júla	od	8.00	hodiny	až	do	skončenia	púte



Staňte sa naším 
Prispievateľom

Deje sa vo Vašej farnosti či v spoločenstve niečo podnetné?

Dajte o tom vedieť!

Napíšte na casopis@kapitula.sk.

Ak chceš dostávať časopis priamo do svojej schránky, 

daj nám to vedieť na casopis@kapitula.sk

NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU


