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editoriál

Editoriál
Milí naši čitatelia,
od posledného čísla sme prežili prázdninové a dovolenkové obdobie, naplnené slnečným teplom, oddychom, načerpávaním nových síl, poznávaním nových krajín a miest, nových ľudí i stretnutí s dobrými priateľmi. Niektorí tento čas využili klasickým slovenským spôsobom: „oddychom pri práci“.
Teraz, keď sa opäť stretávame, uvedomujeme si, ako ten čas rýchlo letí a všetko vôkol nás sa mení. Na letné obdobie nám zostali len
nostalgické spomienky a my sme teraz očarení a fascinovaní krásou
jesene, pestrou paletou farieb napadaného lístia a ostrými horizontmi okolitej krajiny.
Všetko poslúcha svojho Tvorcu v dokonalej harmónii a dáva
nám možnosť poznať Jeho krásu a vznešenosť.
Prajem Vám príjemné čítanie

Ľubomír Krett
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Ak t ualit y diecézne j
kúrie
Stretnutie predstaviteľov
Slovenskej a Českej
katolíckej charity
V dňoch 16. – 18. septembra 2015 sa v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule uskutočnila porada predstaviteľov Slovenskej a Českej katolíckej charity. Zúčastnilo sa na nej okolo 25
ľudí z obidvoch krajín. Na stretnutí bol prítomný prezident SKCH Mons. Štefan Sečka a prezident CHČR Mons. Pavel Posád. Témou porady
bola výmena pracovných skúseností, problematika migrantov (základná pomoc, sociálne a odborné poradenstvo a iné), otázky spoločnej koordinácie práce na obidvoch národných charitách. Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup a prezident SKCH sa vyjadrili, že jadrom celého stretnutia bola koordinácia služieb, výmena
skúseností a vzájomná inšpirácia v službe núdznym.
Diecézna Svätyňa
Božieho milosrdenstva
dostala dekrét o odpustkoch
Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka odovzdal dňa 23. septembra 2015 pátrovi Vladimírovi Peklanskému, delegátovi pátra provinciála, dekrét Posvätnej penitenciárie v Ríme o udelení plnomocných odpustkov pre diecéznu Svätyňu Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Toto
privilégium bolo diecéznej svätyni udelené na
základe prosby spišského diecézneho biskupa.
Podrobnejšie vysvetlenie podmienok a termínov
na získanie odpustkov nájdu naši čitatelia v tomto čísle časopisu.
Storočnica narodenia
Mons. Štefana Garaja
Dňa 6. októbra t. r. sa zišlo takmer 20 kňazov
v Liptovskej Tepličke na spomienku storočnice
narodenia pápežského preláta Mons. Štefana Garaja. Miestni rodáci pod vedením p. farára Pavla
Kadučáka, kňaza-rodáka Stanislava Misála a ve-

denia obce zorganizovali túto spomienku spoločne. Prvá zastávka bola na cintoríne pri hrobe pána
preláta, kde sa pomodlili desiatok sv. ruženca. Potom nasledovala sv. omša. Hlavným celebrantom
bol generálny vikár Mons. A. Tyrol, ktorého touto službou poveril diecézny biskup Mons. Štefan
Sečka, ktorý bol v tom čase na vizitácii inej farnosti. Homíliu predniesol Mons. J. Jarab, rektor
Katolíckej univerzity a bývalý tajomník biskupského úradu. Po sv. omši bola prezentácia životopisnej knihy o Mons. Štefanovi Garajovi s názvom
Zachoval si tvár a vieru. Autorom knihy je Mons.
František Dlugoš, dlhoročný tajomník biskupského úradu. Na slávnosti sa zúčastnil aj ďalší tajomník pri pánu vikárovi Š. Garajovi, pán dekan Anton Oparty. Po sv. omši sa kňazi a príbuzní pána
vikára Š. Garaja stretli v kultúrnom dome na večeri, ktorú zabezpečil miestny obecný úrad. Pápežský prelát Mons. Štefan Garaj viedol Spišskú diecézu ako kapitulný vikár a diecézny administrátor v rokoch 1973 – 1989. Musel pri tom prekonávať mnohé prekážky, ktoré mu pri tejto službe spôsobil vtedajší režim.
Valné zhromaždenie Spolku
priateľov MUDr. Pavla Straussa
Už niekoľko rokov sa pravidelne stretávajú
členovia Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa v Liptovskom Mikuláši na vyhodnocovaní výsledkov svojej činnosti a delia sa so skúsenosťami
poznávania jeho kníh a duchovného profilu tohto
vzácneho konvertitu, mysliteľa a autora mnohých
publikácií, ktoré vyšli za jeho života aj v rámci písomnej pozostalosti. MUDr. Pavol Strauss sa narodil v r. 1912 v Liptovskom Mikuláši v židovskej rodine, stal sa lekárom a prežil dlhé obdobie hľadania zmyslu života. V roku 1942 konvertoval na katolícku vieru aj vďaka známej rodine Munkovcov
z Ružomberka, otcom jezuitom a svätomikulášskemu dekanovi Dr. Jozefovi Kožárovi. Napísal mnohé básne, úvahy, myšlienky a aforizmy, ktoré boli
publikované osobitne, i ako zobrané spisy. Jeho
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diela sú obľúbeným nástrojom duchovnej formácie i predmetom štúdia mnohých mladých ľudí.
Spolok priateľov sa usiluje o popularizáciu života
a diela MUDr. Pavla Straussa. Viac možno nájsť
aj na stránkach www.pavolstrauss.sk.
Celodiecézne rekolekcie
v Spišskej Kapitule
Spišská diecéza si v týchto dňoch pripomína
vzácne jubileá: 200 rokov od založenia kňazského seminára a 25 rokov od jeho znovuotvorenia
po násilnom zatvorení r. 1950 vtedajším ateistickým režimom. Preto sa kňazi celej diecézy zišli v
Spišskej Kapitule dňa 15. októbra na celodiecéznej rekolekcii, pri ktorej si pripomenuli tieto výročia. Svätú omšu v katedrále sv. Martina celebroval diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a homíliu predniesol pomocný biskup Mons. Andrej
Imrich. Po sv. omši nasledovali prednášky. Najskôr vystúpil diecézny otec biskup s príhovorom
pre kňazov. Potom Mons. A. Tyrol vyslovil prednášku o koncilovom dekréte Ad gentes z príležitosti 50. výročia jeho prijatia na Druhom vatikánskom koncile, Dr. Ľuboslav Hromják priblížil historické okolnosti vzniku kňazského seminára pred 200 rokmi a terajší rektor seminára Dr. Peter Majda hovoril o súčasnej situácii
v kňazskom seminári a o plánoch vedenia seminára do budúcnosti.
Naši misionári
v Kazachstane
Kňazi našej diecézy pracujú nielen v Bolívii, ale niekoľko ich je aj v diecézach Kazachstanu. V najnovších správach opisujú, koľko radosti zažili deti na začiatku školského roka, keď im
bolo odovzdané do užívania nové ihrisko v Karagande. Misijná práca v tamojších oblastiach sa
sústreďuje najmä na formačné aktivity, predovšetkým formačné kurzy, miništrovanie, stretnutia mládeže a stretnutia kňazov s miestnym
otcom biskupom. Pamätajme na našich misionárov v modlitbách, kto má dostatok, môže poslať aj nejakú finančnú pomoc. Kontakt radi
sprostredkujeme.
Mons. Anton Tyrol
generálny vikár

4 | kapitula | 4/2015

Obnova vitrážových okien

Milí priatelia, minulý rok sme Vás žiadali o hlasovanie za obnovu vitrážových okien v Kaplnke Zápoľských Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Nadácia VÚB cez projekt Poklady môjho srdca na základe Vášho hlasovania vyčlenila na obnovu vzácnych historických vitráží v Spišskej Kapitule nemalú sumu 70 000 eur. V poradí už druhé
vitrážové okno, ktoré predstavuje starozákonných
Izraelitov obdarených mannou a novozákonný zázrak rozmnoženia chlebov a rýb, pod dohľadom pamiatkového úradu, odborne demontovali, kompletne rozobrali, vyčistili, zreštaurovali a spätne osadili do obnoveného kamenného okenného ostenia
akad. mal. Mário Flaugnatti a akad. soch. Ondrej
Csütörtöki. Kaplnka Zápoľských sa začala obnovovať v roku 2011, keď prebehol reštaurátorský výskum exteriéru. Reštaurátori Mgr. art. Štefan Siváň, Mgr. art. Peter Gregvorek a Mgr. art. Miroslav
Janšto vypracovali návrh na reštaurovanie a v roku
2012 začala samotná reštaurátorská realizácia exteriérového plášťa kaplnky. Obnovu kaplnky finančne podporilo aj Ministerstvo kultúry cez dotačný
systém Obnovme si svoj dom v programe 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. Okná v Kaplnke Zápoľských vznikli počas generálnej opravy kaplnky za čias biskupa
JozefaSamassu v rokoch 1872-1873. Námet namaľoval František Storno a zhotovil ich Albert Neuhauser v Innsbrucku. Všetky výjavy majú vzťah k Najsvätejšej oltárnej sviatosti, pretože patrocíniom kaplnky je Božie Telo. Na prvom okne je motív Stvorenia sveta a Svadby v Káne Galilejskej. Druhé okno
predstavuje Izraelitov obdarených mannou a Rozmnoženie chlebov a rýb. Tretie Obetu Melchizedecha a Poslednú večeru, štvrté Obetovanie baránka a Ukrižovanie, piate Stôl s 12 bochníkmi chleba a Emauzských uče-
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níkov a posledné okno predstavuje proroka Malachiáša a Prijímanie veriacich. Scény sú doplnené latinskými citátmi z príslušných častí Biblie. Touto
cestou ďakujeme všetkým, ktorí dali hlas obnove
vitráže a tiež Nadácii VÚB za poskytnutie grantu. Dnes je obnovená vitráž už na svojom mieste a veríme, že i Vašou pomocou bude okrášľovať
ešte veľa rokov nielen Katedrálu sv. Martina, ale
celý priestor Spišskej Kapituly, zaradený do svetového kultúrneho dedičstva.

1500 eRkárov zažilo letný tábor

Mons. Ľubomír Štefaňák
biskupský vikár

OCM slúži mládeži

V Oravskom centre mládeže sa konal 2. ročník formačného tábora Originál. 10.-15. augusta
sa tu stretlo 24 mladých vo veku 12-17 rokov väčšinou z Oravy, ale aj z iných kútov Slovenska. Tábor Originál je jediný svojho druhu v našej krajine. Hlavným cieľom je prejsť podstatu teológie
tela sv. pápeža Jána Pavla II. V témach, ktoré priblížili manželia Evka a Pavol Izraelovci, sa venovali plánu Božej lásky k človeku, ako ho vnímať
na ceste životom aj vo vzťahu muža a ženy. Odzneli viaceré svedectvá a mladí mali priestor pýtať
sa a diskutovať. Organizátori si tiež stanovili ako
prioritu v programe modlitbu, sv. omše a možnosť sv. spovede. Mladí počas dní fungovali s animátormi v skupinách, zažili zdieľanie, plnili úlohy a súťaže. Všetky aktivity nadväzovali na prednášky, rozvíjali osobnosť, búrali limity. Po šiestich dňoch odchádzali účastníci premenení Božím dotykom. Organizátori plánujú pokračovať
v tejto službe aj vďaka pozitívnym ohlasom nielen
zo strany mladých, ale aj ich rodičov. Jeden z nich
napísal: „Dieťa prišlo riadne špinavé, ale šťastné. Miesto kufra hneď vybalilo poznámky a čítalo nám z nich. Pri každej vete malo výkričník.“
Mgr. Ľubomír Laškoty
OCM Ústie nad priehradou

Takmer 400 mladých ľudí zo Spišskej diecézy prežilo leto ako dobrovoľníci v táboroch eRka.
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ako znie
oficiálny názov tejto organizácie, zorganizovalo 33
letných táborov pre 1100 detí z našej diecézy. Mladí dobrovoľníci s deťmi prežili spoločne takmer
200 táborových dní, ktoré boli vyvrcholením pravidelných stretnutí počas školského roka.
V duchu ročnej témy „rozhýbme svet dobrom“
sa niesli mnohé z letných táborov. Deti objavovali čnosti svätých, rehoľníkov, ale aj božích bojovníkov. Pátrali po dobrých vlastnostiach, ktoré by si
mali osvojiť vo svojom živote. Medzi témami boli
však aj stálice ako cestovanie časom, cesta okolo
sveta, indiánsky tábor a pod.
Vedúci na táboroch sa snažili vytvoriť hodnotné prázdninové prostredie a čas, v ktorom by deti
zažili spoločenstvo rovesníkov a tiež vieru v každodennom živote. Títo starší kamaráti sa stávajú
pre deti vzorom pre nasledovanie. Tábory eRka sú
často krát otvorené aj pre ďalšie deti či už z farnosti alebo rodiny účastníkov. Priemerný tábor trval 6
dní a 11 animátorov sa staralo o 35 detí.
Jozef Korený
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
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Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka,
spolu s kňazmi a veriacimi Spišskej diecézy
zo srdca ďakuje
Mons. Andrejovi Imrichovi
za vzácnu službu v úrade spišského pomocného biskupa,
ktorú ukončil dňa 15. 10. 2015,
po tom, ako Svätý Otec František prijal jeho abdikáciu.
Mons. Andrej Imrich, ako pomocný biskup,
vždy bol viditeľným princípom budovania jednoty a spoločenstva
tak Spišskej diecézy ako aj Cirkvi na Slovensku a univerzálnej Cirkvi
a svojím životom a konaním sa neúnavne snažil o budovanie
zdravého spoločenstva veriacich a šírenie Kristovho evanjelia.
Pán Boh nech ho za to odmení a naďalej nech ho požehnáva.
6 | kapitula | 4/2015
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POSLUŠNOSŤ
AKO
KRESŤANSK Á ČNOSŤ
Abrahámova poslušnosť viery
Čnosť charakterizujeme ako „trvalú a stálu dispozíciu konať dobro“ /KKC 1803/. Túto dispozíciu
človek získava častým opakovaním dobra, učením
sa, zvykom. Čnosť poslušnosti môže mať rôzne zdroje, ktoré učia človeka byť poslušným. Keď je zdrojom poslušnosti občianska spoločnosť – napr. štát,
armáda či iná autorita, ktorá vydáva zákony či normy – vtedy môžeme poslušnosť zaradiť medzi sociálne čnosti, ktoré formujú občiansku spoločnosť.
O poslušnosti hovoríme aj ako o jednej z evanjeliových rád. Vtedy poslušnosť chápeme ako prostriedok k väčšej dokonalosti kresťanského života, života
celkom zasväteného Bohu, napr. v rehoľnej komunite. Človek je tu Bohom povolaný žiť v čistote, chudobe a poslušnosti podľa charizmy rehoľnej komunity
„pre nebeské kráľovstvo“.
Kresťanská čnosť poslušnosti má však ešte väčší záber. Nielen kresťania žijúci svoj život v zasvätení Bohu, ale všetci veriaci máme mať čnosť poslušnosti. Jej zdrojom je sám Pán Boh, ktorý nás povolal
k životu a vedie životom k sebe, k večnej blaženosti.
Túto poslušnosť voláme poslušnosť viery. Veríme,
že Pán Boh je dobrý. Je náš nebeský Otec, ktorý najlepšie vie, čo potrebujeme k tomu, aby sme dosiahli
svätosť, najväčšie šťastie človeka.
Už Starý zákon nám ponúka mnoho príkladov
poslušnosti viery. Najznámejší je Abrahám – praotec
viery. Jeho život je prototypom života viery každého
v pravého Boha veriaceho človeka. V Knihe Genezis
čítame: Jahve povedal Abramovi: „Opusť svoju krajinu, svojich príbuzných a dom svojho otca a choď
do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký
národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno; a ty budeš požehnaním!“ /12,1-2/. Novozákonný List Hebrejom nadväzuje na tento text a spresňuje ho: „Vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný, aby šiel
na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo; išiel a ani

Foto: Ľubomír K aľavský

nevedel, kam ide. Vierou sa usadil v Prisľúbenej
zemi ako v cudzej krajine a býval v stanoch ako Izák
a Jakub, spoludedičia toho istého prisľúbenia. Lebo
čakal na mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh.“ /Hebr 11,8/.
Predpokladom Abrahámovej poslušnosti viery je
to, že najprv počul Boha. Započuť Boží hlas a tento hlas neustále počúvať je predpokladom putovania
po Božích cestách. Často o tom hovoria proroci i žalmy. Ak chceme Pána Boha poslúchať, najprv ho musíme počúvať.
Byť veriacim znamená žiť „Abrahámovu existenciu“. Nechať sa viesť Bohom. Abrahám sa musí každé ráno pýtať: „Pane, kadiaľ mám ísť? Ktorým sme-
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rom?“ V tom je vlastne Abrahámova viera: nechal sa
viesť Bohom, poslúchať Boha. Viera neznamená rozložiť si stany na vrchu Tábor a hovoriť Bohu: „Pane,
dobre je nám tu.“ Viera skôr znamená byť pútnikom
v cudzej krajine, pútnikom započúvaným do Božieho hlasu. Ísť životom fascinovaný svetom ako Božím
darom, ale s vedomím, že to nie je všetko. Pán Boh
ma vedie k čomusi dokonalejšiemu, lepšiemu a krajšiemu ako celý tento pominuteľný svet – k mestu
s pevnými základmi, ktorého On sám je architektom i staviteľom. Tento cieľ Abrahámovho putovania je jedno z Božích prisľúbení.
Naša súčasnosť sa vyznačuje veľkými zmenami
v mnohých oblastiach. Mnohé doteraz stabilné istoty, ktoré sú spojené s našou západnou kresťanskou
civilizáciou a kultúrou, zrazu strácajú svoju stabilitu a pevnosť. V tejto situácii sa mnohí bezradne
pýtajú: „Blíži sa koniec kresťanskej éry v Európe?
Migranti spôsobia, že islam bude počtom prevažovať nad kresťanstvom?“ Medzi migrantmi však vidíme aj kresťanov, ktorí, podobne ako Abrahám, odchádzajú zo svojej vlasti. Nechávajú všetko a sú pútnikmi v cudzej krajine. Ak opúšťajú vlasť svojich otcov preto, aby si zachovali pravú vieru, sú skutočnými potomkami praotca Abraháma. Na druhej strane kresťanstvo zakorenené v stáročnej európskej civilizácii sa dnes skôr nachádza v situácii apoštolov
na vrchu Tábor: „Pane Bože, nič nemeň, nechaj nás
na pokoji. Dobre je nám v tom našom starom zabehanom systéme. My chceme mať svoju vieru len
ako tradíciu otcov prepletenú s folklórom. Tu budeme, postavíme si tu stánky. Nechceme ani vrch Moria, ani vrch Karmel, ani vrch Sinaj, ani Golgotu!
Len nás nechaj na vrchu Tábor!“ Lenže apoštolom
sa rýchlo stratili spred očí Pán Ježiš, Mojžiš a Eliáš.
Všetko zrazu zahalil oblak. Ako veľmi dnes potrebujeme, tak ako Abrahám, počúvať a poslúchať Pána
Boha! Mať Abrahámovu poslušnosť viery. Pútnikovi
sa cestou menia horizonty okolo cesty, len cieľ cesty zostáva. To mesto s pevnými základmi, ktoré postavil Pán Boh, isto nie je v Európe ani v Amerike.
Pán Boh má predsa pre nás pripravené niečo o mnoho dokonalejšie, lepšie a krajšie.
Druhé prisľúbenie je, že Abrahám je požehnaním pre iných: „... a ty budeš požehnaním!“ /Gn
12,2/. Cez Abraháma Boh požehná mnohých, ktorí
sa s Abrahámom stretnú. Viera, ako každé dobro, sa
rozrastá a rozdáva. Viera robí dobre. Túži obdaro-
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Foto: Ľubomír K aľavský

vať iných. Nie svojou mocou. Veriaci človek, ktorý je
stvorený „na Boží obraz“, túži hovoriť o Bohu, zvestovať Boha.
Z vlastnej skúsenosti poznáme vo svojom živote
dva druhy činností, ktoré sa síce dopĺňajú, ale súčasne sú celkom odlišné. Je to tvorivá činnosť a vyjadrujúca činnosť.
Tvorivou činnosťou niečo vyrábame, produkujeme. Zo suroviny vytvárame produkt, výrobok. Tvoríme veci, inštitúcie, predpisy, vytvárame vzťahy, ...
Človek je v tomto procese účinnou príčinou, môže
povedať: „Toto som ja urobil!“. Človek tak realizuje seba samého, skutočnosti vtláča pečať svojej moci.
Ako remeselník – homo faber – usporadúva svet podľa svojich vlastných ideí. Takouto činnosťou človeka
sú poznačené najmä posledné storočia. Človek však
nedokáže tvorivou činnosťou celkom vyjadriť svoje životné povolanie a poslanie. Nie sme totiž pánmi svojho života. Život sme dostali od Boha ako dar.
Sama tvorivá činnosť – práca, realizovanie svojich
vlastných ideí – nie je zmyslom života. Je nutná /aj
v kontemplatívnych kláštoroch mnísi pracujú/, ale
nedáva zmysel životu človeka. Dnes vieme, čo je to
„vorkoholizmus“, či „vyhorenie“.

rok zasväteného života

Vyjadrujúcou činnosťou netvoríme nič nové, neprodukujeme. Existujúcim veciam dávame zmysel,
vyjadrujeme seba navonok, dávame najavo svoj postoj, z vecí vytvárame symboly. Kyticou kvetov vyjadrujeme svoj vzťah k druhému človeku.Kvetmi vyjadrujeme svoj vnútorný postoj. Krížikom vo svojom
dome vyjadrujeme navonok, že sme kresťania. Skutočnosti, ktoré nás presahujú, vieme vyjadriť symbolom. Hoci by sme ten symbol sami vyrobili, predsa
znamená čosi viac, ako našu prácu.
Veriaci človek celým svojim životom – životným
štýlom, svojimi hodnotami, svojou prácou - vyjadruje vieru v Boha. Poslušnosťou viery dávame Pánu
Bohu v našom živote priestor, aby bol viditeľný vo
svete. Vnášame do sveta posolstvo a svetlo Kristovho evanjelia. Stretnúť vo svojom živote Abraháma
znamená vidieť v živote druhého človeka pôsobenie Boha. Človek, ktorý poslúcha a počúva Boha, je
požehnaním pre svoje okolie. Jeho srdce je naplnené pokojom, láskou, odpustením, milosrdenstvom.
Z bohatstva svojho srdca rozdáva ďalej, lebo dobro
rastie šírením.
Ak je naša viera autentická, tak preniká celý náš
život. Vyjadruje sa nielen v kostole pri bohoslužbách
alebo pri osobnej modlitbe. Vyjadruje sa našimi čistými a úprimnými slovami, jasnými postojmi v každodenných situáciách, našou poctivou prácou, našou zodpovednosťou za spoločné dobro, jednoducho: celým našim životom.
O viere v našom prostredí svedčia mnohé sakrálne stavby, literárne a umelecké diela, ktoré vytvárali generácie kresťanov.Ale bez našej živej viery sú
to len mŕtve kultúrne diela a pamiatky. Náš život
viery im dáva svoje vyjadrenie. Kostol ožíva modlitbou, sviatosťami,... spoločenstvom veriacich, nie
skupinou zvedavých turistov. Kostol nestačí vytvoriť – postaviť, sakrálnym objektom človek vyjadruje
svoje sacrum – svoje zasvätenie Bohu.
Sekularizovaná spoločnosť nepočúva Boží hlas
a neposlúcha Pána Boha. Nevie, čo je to Abrahámova poslušnosť viery. Mnohí ľudia tvrdia, že sú kresťania a vážia si diela, ktoré boli vytvorené pod vplyvom kresťanskej kultúry. Ich život však nie je vyjadrením viery, ku ktorej sa hlásia. Pán Boh nie je pre
nich skutočnou autoritou a následne nemajú čnosť
poslušnosti.
Ak spoločnosť, rodina či nejaká organizácia vedie svojich členov k poslušnosti len pomocou od-

mien a trestov, vytvára iba zákonnú autoritu, ktorej sa treba skôr báť, ako ju poslúchať. Človek sa chce
silou-mocou spod takej autority vyslobodiť. Preto
dnes tak často bedákame nad krízou autority.
Poslúchať Pána Boha je však prejavom slobody človeka, tej slobody, ktorú nám vydobyl Ježiš Kristus. Veriaci človek na Božiu lásku odpovedá poslušnosťou viery. V tejto poslušnosti viery sme
si všetci rovní. Všetci sme deťmi nebeského Otca.
A poslušnosť voči Pánu Bohu je našou primárnou
a fundamentálnou poslušnosťou. Každá iná poslušnosť je pre veriaceho iba špecifikáciou tejto poslušnosti voči Bohu.
Apoštol Pavol, keď napomínal Korinťanov, mohol im smelo napísať: „... lebo v Kristovi Ježišovi ja
som vás splodil skrze evanjelium. Prosím vás teda,
napodobňujte ma!“ /1. Kor 4, 15-16/. Tak poslúchajme Pána Boha, aby sme aj my mohli povedať pri napomínaní podriadených: Napodobňujte ma.
Ondrej Želonka
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Eva ngelii g audium
IV. kapitola:
Sociálny rozmer evanjelizácie (komentár)

Foto: pixabay.com

Cieľom tejto kapitoly je priblížiť sociálny rozmer
evanjelizačného poslania Cirkvi. Pápež František
ju začína vysvetlením samotného pojmu «evanjelizovať»: „Evanjelizovať znamená sprítomňovať vo svete Božie kráľovstvo“ (b. 176). Keďže nie je ľahké presne definovať tak rozmanitú činnosť, akou je evanjelizácia, vyjadrenie, že jej úlohou je sprítomňovanie
Božieho kráľovstva, dokonale vystihuje hlavné poslanie Cirkvi. Evanjelium, ktoré Cirkev šíri a ohlasuje má „neoddeliteľný sociálny obsah“ (b. 177). V samotnom jadre Radostnej zvesti nachádzame milosrdnú lásku, ktorej morálne dôsledky si vždy vyžadujú starostlivosť o iných. Skutočnosť, že poslanie
Cirkvi nemá politickú ani ekonomickú povahu neznamená, že Cirkev sa zameriava len na náboženskú oblasť života a pozemské problémy sveta ju nezaujímajú. Je preto úlohou kresťanov, aby v súčasnom svete stále hľadali nové možnosti uskutočňovania služby, ktorá nebude určená len členom Cirkvi,
ale bude službou celému svetu. Ak vyznávame pravdu, že Kristus vzal na seba naše ľudské telo, znamená to, že každá ľudská osoba má v Bohu nekonečnú dôstojnosť. Vykúpenie človeka má „sociálny rozmer, pretože v Kristovi Boh nevykúpil len jednotlivú osobu, ale aj vzájomné vzťahy medzi ľuďmi“ (b. 178). Ježišova krv vyliata na kríži nám nedovoľuje pochybovať o bezhraničnej Božej láske a neustále nám pripomína, že vlastné naplnenie ani spásu nemôžeme dosiahnuť sami od seba „bez...? vychádza zo seba smerom
k bratovi“ (b. 179). „V srdci evanjelia nachádzame in-
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tímne spojenie medzi evanjelizáciou a pomáhaním človeku, ktoré sa musí nevyhnutne prejaviť a rozvíjať v celej
evanjelizačnej činnosti (b. 178).“
Tento nerozlučiteľný zväzok medzi ohlasovaním
evanjelia a účinnou bratskou láskou je vyjadrený
v evanjeliách na viacerých miestach. „Čokoľvek ste
urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne
ste urobili (Mt 25, 40).“ Všetko, čo robíme pre druhých, má nadprirodzený rozmer: „Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám (Mt 7, 2).“ „Dávajte a dajú vám... akou mierou budete merať vy, takou
sa nameria aj vám (Lk 6, 38).“ Božie slovo nás teda
učí, že v každom blížnom máme vnímať prítomnosť
Krista, a preto služba lásky je základným rozmerom
evanjelizácie a patrí k podstate Cirkvi. Bez skutočnej lásky, ktorá pomáha, chápe a podporuje, by naše
ohlasovanie bolo len prázdnou a neúčinnou teóriou.
Ak hlavným poslaním evanjelizácie je sprítomnenie Božieho kráľovstva, čiže Boh a jeho láska, potom „v miere, v akej mu dovolíme, aby vládol nad nami,
bude spoločenský život priestorom bratstva, spravodlivosti, pokoja a dôstojnosti pre všetkých“ (b. 180). V tomto
zmysle ohlasovanie kresťanského posolstva vždy vyvoláva spoločenské dôsledky a nie je možné, akoby
si niektorí radi želali, obmedziť ho len na priestor
kostolov a domácnosti. „Nemožno tvrdiť, že náboženstvo sa musí obmedzovať len na súkromnú sféru a že
existuje iba preto, aby duše pripravilo do neba (b. 182).“
Duchovní pastieri majú právo vyjadriť svoj názor k
všetkým oblastiam, ktoré sa dotýkajú ľudského ži-
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vota, lebo úloha evanjelizovať svet znamená podporovať celé ľudské bytie. Hoci sme všetci povolaní
k nadprirodzenému životu vo večnosti, predsa Pán
Boh stvoril pozemské veci na užívanie, a preto je povinnosťou človeka, aby sa staral aj o tieto dimenzie
života. V tejto súvislosti pápež František zdôrazňuje: „nikto od nás nemôže vyžadovať, aby sme vieru uzavreli len do intímnej sféry ľudí bez toho, že by mala akýkoľvek vplyv na sociálny a národný život“ (b. 183). Autenticky prežívaná viera vždy obsahuje túžbu zmeniť
svet, odovzdávať hodnoty a zanechať po sebe niečo
lepšie, než to, čo sme tu našli. Zem je náš spoločný
domov a všetci navzájom tvoríme jednu rodinu bratov a sestier. „Všetci kresťania aj ich pastieri sú povolaní starať sa o budovanie lepšieho sveta (b. 183).“ Učenie
Cirkvi je predovšetkým pozitívna náuka, ktorá ponúka orientáciu činnosti človeka.
Zároveň Svätý Otec otvorene priznáva, že ani on,
ani Cirkev nemá monopol na riešenie sociálnych záležitosti a problémov. „Tvárou v tvár situáciám, ktoré
sú veľmi rozličné, je ťažké vysloviť jediné rozhodujúce slovo a predložiť jedno riešenie, ktoré by malo univerzálnu
hodnotu (b. 184).“ A hoci neexistujú hotové a rýchle odpovede, ktoré by vyriešili problémy dnešného
sveta, Cirkev však nikdy nemôže stáť bokom a musí
jej záležať aj na zlepšovaní životných podmienok
všetkých ľudí.
V druhej časti kapitoly pápež František prechádza k citlivej téme tykajúcej sa chudobných. Najvyšší pastier je presvedčený, že každé kresťanské
spoločenstvo je povolané byť „nástrojom Boha na
oslobodenie a poskytnutie pomoci chudobným takým spôsobom, aby sa naplno dokázali integrovať do spoločnosti“ (b. 187). Z Ježišovej požiadavky „Vy im dajte jesť“
(Mk, 6, 37), ktorou sa obrátil na apoštolov „vyplýva potreba spolupráce na odstránenie komplexných príčin chudoby, ako aj na podporu integrálneho rozvoja chudobných“ (b. 188). To, že sa niekto narodil na mieste,
kde je menej zdrojov alebo je menej rozvinuté, nie
je dôvodom, aby žil s menšou dôstojnosťou. Problém sa netýka len zaobstarania základnej obživy pre
nejakú skupinu, ale zabezpečenia dôstojných životných podmienok pre všetkých obyvateľov Zeme. To
predpokladá vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, ale
predovšetkým prácu, ktorá dáva človeku dôstojnosť
a umožňuje prístup k spoločným dobrám. Zlepšenie
situácie chudobných si „vyžaduje novú mentalitu, ktorá dokáže premýšľať v termínoch spoločenstva a upred-

nostňovať životy všetkých pred privlastňovaním dobier zo
strany len niektorých“ (b. 188). O aktuálnosti týchto
slov sa môžeme denne presviedčať v súvislosti s aktuálnou spoločenskou situáciou, kde niekoľko jednotlivcov vlastní nadmerný kapitál a tým zákonite
musí ostatným chýbať, následkom čoho mnohí ľudia
žijú v zlých ekonomických podmienkach.
Aj keď asi nikto z nás netúži po materiálnej chudobe, podľa pápeža Františka, chudobní ľudia majú
„privilegované miesto v Božom srdci“ (b. 197). Sám
Kristus sa narodil v chudobných podmienkach, vyrastal v dome jednoduchých rodičov a pracoval
vlastnými rukami, aby si zarobil na chlieb. Boží Syn
sa stal chudobným, aby nás jeho chudoba obohatila. Prítomnosť chudobných medzi nami by mala byť
veľkým darom. „Oni nás môžu veľa naučiť (b. 198).“
Skutočná láska umožňuje slúžiť druhému nielen
z nevyhnutnosti, ale preto, že je to niečo „krásne –
presahujúce všetku vonkajškovosť“ (b. 199). Láska je
odmenou sama sebe. Milujem druhého pre neho samého a tým nachádzam sám seba. „Chudobný, keď je
milovaný, je pokladaný za veľmi hodnotného (b. 199).“
Takáto forma lásky sa odlišuje od každej ideológie,
ktorá sa snaží využiť chudobných ako prostriedok
na dosiahnutie osobných alebo politických záujmov.
Chudobný človek, keďže sa nemôže spoliehať na
materiálne bohatstvo, je viac citlivý na duchovné
hodnoty. Chudobným je „vlastná nezvyčajná otvorenosť pre vieru“ (b. 200). Svätý Otec však s bolesťou
konštatuje, že „najhoršia diskriminácia, ktorou chudobní trpia, je nedostatok duchovnej pozornosti“ (b. 200).
Viac, ako na materiálny nedostatok, sa tu poukazuje na problém nezáujmu o túto skupinu zo strany
Cirkvi. Faktom však ostáva, že práve títo ľudia, ktorí sa nemôžu spoliehať na svoje istoty, sú viac otvorení Bohu, jeho priateľstvu a cítia, že pre svoj život
potrebujú sviatosti a blízkosť Cirkvi. „Nikto by nemal hovoriť, že nemôže byť nablízku chudobným preto, že
jeho štýl života si vyžaduje venovať viac pozornosti iným
veciam (b. 201).“ Toto býva častá výhovorka nielen
v akademickej a profesionálnej oblasti, ale aj v cirkevnom prostredí. Duchovná blízkosť a evanjeliová
pozornosť voči chudobným je povinnosťou všetkých
kresťanov.
Chudoba vo svete vo veľkej miere závisí od nesprávneho prerozdelenia zdrojov, ktoré je vždy výsledkom politických rozhodnutí a záujmov. Aj keď
sa na politikov často hneváme alebo pozeráme s ne-
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dôverou, pápež František pripomína, že politika „je
vznešeným povolaním; je jednou z najcennejších podôb
dobročinnej lásky, pretože sa snaží o spoločné dobro“
(b. 205). Či sa všetci politici snažia o spoločné dobro občanov a krajiny je otázne, ale jedná vec je zrejmá. Predstava a vnímanie politiky ako služby v prospech spoločného dobra ostáva veľkou výzvou pre
všetkých politických predstaviteľov. Svätý Otec si
uvedomuje veľkosť ich zodpovednosti za osudy ľudí,
a preto sám osobným príkladom vyzýva k modlitbe:
„Modlím sa k Pánovi, aby nám daroval viac politikov,
ktorým skutočne leží na srdci spoločnosť, ľud a život chudobných!“ (b. 205).
V súčasnej kultúre a politickom systéme „úspechu a sebestačnosti“ sa nejaví zmysluplné investovať
a zasadzovať sa o to, aby sa aj ľudia „slabší a menej talentovaní mohli v živote presadiť“ (b. 209). Okrem ľudí
v núdzi, týraných a prenasledovaných, Cirkev stojí
prednostne na strane tých najbezbrannejších a najnevinnejších, ktorými sú práve deti pred narodením. „Dnes sa im upiera ľudská dôstojnosť, aby sa s nimi
mohlo robiť, čo sa komu zachce; berie sa im život a schvaľujú sa také zákony, ktoré zakazujú, aby tejto svojvoľnosti ktokoľvek bránil (b. 213).“ Ak sa Cirkev postaví na
obranu nenarodených detí, jej pozícia sa často zobrazuje ako „ideologická, tmárska a nemoderná“, pričom sa len vychádza z presvedčenia, že „ľudské bytie
je vždy posvätné a nedotknuteľné, v každej situácii a v
každej fáze svojho vývoja“ (b. 213). Ak sa prestane rešpektovať tento prirodzený zákon, porušia sa základy
ochrany ľudských práv a tieto práva budú kedykoľvek manipulované mocnými tohto sveta. „Samotný
rozum stačí na to, aby sme spoznali neporušiteľnú hodnotu každého ľudského života (b. 214).“ Ochrana ľudského života nie je teda výlučne cirkevnou témou. Každý, kto uvažuje a nenechá sa manipulovať verejnou
mienkou, musí sa postaviť za život a brániť ho od počatia až po prirodzenú smrť.
V tretej časti kapitoly sa pápež František venuje téme mieru a ponúka niekoľko užitočných princípov pre život. Mier nie je „absencia násilia dosiahnutá prostredníctvom nadvlády jednej časti spoločnosti
nad druhou“ (b. 218). Častokrát ide len o falošný pokoj slúžiaci na ospravedlnenie konania, ktorého cieľom je umlčať chudobné štáty, aby si bohaté krajiny mohli nerušene užívať blahobyt. Skutočný mier
vo svete sa buduje „deň čo deň uskutočňovaním Bohom
chceného poriadku, ktorý so sebou prináša dokonalejšiu
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spravodlivosť medzi ľuďmi“ (b. 219). Pokoj, ktorý nie je
založený na morálnych princípoch, nemá budúcnosť
a ľahko sa môže stať zdrojom nových konfliktov.
Ako usmernenie pre život a fungovanie spoločnosti Svätý Otec uvádza princíp: čas je dôležitejší než
priestor. Tento princíp umožňuje pracovať v dlhodobej perspektíve bez prílišného zamerania sa na
okamžité výsledky. Umožňuje s trpezlivosťou „znášať zložité a nepriaznivé situácie alebo zmeny plánov,
ktoré spôsobuje dynamika skutočnosti“ (b. 223). Človek
v dnešnej spoločnosti nevie čakať, chce mať všetko
rýchlo, tu a teraz. Uprednostňuje priestor moci a sebapotvrdenia pred zodpovednou a časovo náročnou
prípravou. Priorita času pred priestorom je dôležitým kritériom aj pre evanjelizáciu, ktorá vždy pozerá na horizont a riadi svoju činnosť z dlhodobej perspektívy.
Druhý princíp sa týka riešenia konfliktu: jednota
prevláda nad konfliktom. Niektorí nechcú prijať realitu konfliktu, často ho radšej ani nechcú vidieť, alebo si umývajú ruky, aby mohli nerušene pokračovať
vo svojom živote. „Konflikt nemožno ignorovať alebo
zastierať. Treba ho prijať (b. 226).“ Avšak nikdy nesmieme ostať uväznení v samotnom konflikte, aby
sme nestratili horizont hlbokej jednoty celej skutočnosti. Vždy je možné hľadať riešenie a snažiť sa budovať spoločenstvo v rozdielnosti. Schopní toho sú
však iba tí, ktorí majú „odvahu ísť za hranice konfliktnej povrchnosti a dokážu vnímať druhých v ich najhlbšej
dôstojnosti“ (b. 228). Pokoj, ktorý Cirkev ohlasuje nie
je výsledkom dohody alebo vyjednávania, ale vychádza z presvedčenia, že „jednota Ducha dokáže zladiť
všetky rozdielnosti“ (b. 230). Iba táto jednota Ducha je
schopná prekonať akýkoľvek konflikt novou syntézou, pre ktorú je rozdielnosť vždy bohatstvom.
Ďalším zaujímavým princípom je tvrdenie: skutočnosť je dôležitejšia než myšlienka. Aj keď medzi
myšlienkou a skutočnosťou existuje neustály dialóg, predsa platí, že „skutočnosť jednoducho je, myšlienka sa tvorí“ (b. 231). Myšlienky, plánovanie, koncepcie, to všetko by malo slúžiť na riadenie skutočností.
Ak je však myšlienka odtrhnutá od reality, nedokáže nikoho motivovať, aby sa za ňu angažoval a realizoval ju. Aj v pastoračnej činnosti Cirkvi sa často venuje veľa energie do teórií, projektov, pastoračných
plánov a synod, ktoré sa však nikdy nepremietnu
do praxe. „Je nebezpečné žiť len v kráľovstve slova (b.
231).“ Myšlienky a slová, ktoré sa nestanú životom,

pápežské dokumenty

strácajú svoju vážnosť. Skutočnosť Slova, ktoré sa už
vtelilo a stalo Telom je pre evanjelizáciu hlavným
kritériom. Nielen politici ale aj náboženskí predstavitelia sa niekedy pýtajú, prečo im ľudia nerozumejú, hoci im samým je to logické a jasné. „Pravdepodobne preto, lebo sa usadili v kráľovstve čistých myšlienok
a zredukovali politiku alebo vieru na rétoriku (b. 232).“
Posledným usmernením Sv. Otca pre život
Cirkvi a spoločnosti je princíp: celok je viac než jedna časť. Niekedy sme natoľko zaujatí každodennými drobnosťami, že strácame celkový pohľad na vec.
„Celok je viac než jedna časť a je tiež viac ako len jednoduchý súčet. (b. 235).“ Je potrebné neustále si rozširovať pohľad aj na dobro druhých. Ak sa príliš zameriame na detaily a vzájomne rozdiely, môže to byť na
škodu celej veci. „Modelom tu nie je guľa bez rozdielov
vo svojich súčastiach, kde každý bod na povrchu je rovnako vzdialený od centra a jednotlivé body sa nelíšia jeden od druhého. Modelom je skôr mnohosten predstavujúci spojenie všetkých súčastí, ktoré si však zachovávajú
vlastnú originalitu (b. 236).“ Mnohosten najlepšie vystihuje bohatú pastoračnú činnosť Cirkvi so všetkými jej zložkami. Patria sem aj osoby, ktoré by sme
mohli za mnohé veci kritizovať, a predsa aj oni môžu
prispieť niečím originálnym, čo veľmi obohatí druhých. Evanjelium charakterizuje kritérium celkovosti. Je radostnou zvesťou Otca, ktorý nechce, aby
sa stratil, čo len jediný z jeho maličkých.
Záverečnú časť kapitoly venuje pápež František téme dialógu. Začína vzájomným vzťahom medzi rozumom a vierou, kde vyzýva k syntéze medzi
empirickými vedami a teológiou, ktorá dvíha ľudské bytie až k tajomstvu presahujúcemu inteligenciu. „Viera nemá strach z rozumu; práve naopak, hľadá ho a má k nemu dôveru, pretože svetlo rozumu, ako
aj svetlo viery spoločne pochádzajú od Boha a nemôžu si
navzájom protirečiť (b. 242).“
Čo sa týka ekumenického dialógu, Svätý Otec
spomína misionárov, ktorí sa sťažujú na výsmech,
ktorého sa im dostáva pre pohoršenie z rozdelenia
kresťanov. Musíme si uvedomiť, že všetci sme pútnici a kráčame spolu. „Obrovské množstvo ľudí, ktorí ešte neprijali ohlasovanie Ježiša Krista, nás nemôže
nechať ľahostajnými (b. 246).“ Snaha o jednotu, ktorá
uľahčuje prijatie Krista nemôže spočívať len v zdvorilostnej úrovni, ale mala by byť spoločnou cestou
evanjelizácie.

Základným prvkom dialógu so svetovými náboženstvami musí byť „postoj otvorenosti v pravde a
láske, a to aj napriek rozličným prekážkam a ťažkostiam“ (b. 250). Tento dialóg je predovšetkým rozhovorom o živote ľudí a zároveň je školou, kde sa „učíme prijímať druhých s ich odlišnými spôsobmi bytia, myslenia a vyjadrovania“ (b. 250).
František Knapík
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Prof. SS. ThDr .
Jozef Sa m a s sa
(1871 – 1873)
Jozef Samassa sa narodil 30. septembra 1828
v Zlatých Moravciach. Otec Ján bol správcom majetkov ostrihomského arcibiskupstva. Matka sa volala
Terézia, rodená Krchňáková. Mal dvoch bratov. Po
ukončení základnej školy pokračoval Jozef v gymnaziálnom štúdiu v Nitre, v Leviciach a Ostrihome a v roku 1843 vstúpil do ostrihomského seminára. Najskôr sa venoval štúdiu filozofie v Trnave (r. 1744 – 1846), potom študoval teológiu v bratislavskom Emericane a v Pazmáneu vo Viedni (r.
1847 –1852). Počas pôsobenia na Pazmáneu dostal
odporúčanie, aby šiel študovať na Teologickú fakultu Viedenskej univerzity, kde získal široké poznatky z teológie, ale aj dogmatiky a lingvistiky. V roku
1852 získal aj doktorát.
Od roku 1852 pôsobil ako gymnaziálny profesor
klasických jazykov v Trnave. V roku 1859 sa presťahoval do Ostrihomu, kde bol vymenovaný za generálneho dozorcu v seminári. V tom istom roku pôsobil aj ako profesor biblistiky v Ostrihome. V roku
1861 dostal miesto suplujúceho profesora na Teologickej fakulte Peštianskej univerzity a už 17. mája
sa stal jej riadnym profesorom. Dňa 15. septembra
1869 sa stal poradcom pri uhorskom Ministerstve
pre kult a vyučovanie a následne nato dňa 23. októbra bol vymenovaný za titulárneho opáta Sv. Heleny de Fȍldvár a ostrihomského kanonika. V rokoch 1869 až 1871 bol poslancom Uhorského snemu
za rodný obvod Zlaté Moravce, súčasne, v rokoch
1870 až 1871, pôsobil ako ostrihomský kanonik a od
roku 1872 bol členom panskej snemovne. Od 29. augusta 1873 pôsobil ako skutočný vnútorný tajný radca a od roku 1888 ako pápežský prelát. Cisár František I. ho v roku 1892 vyznamenal veľkrížom Rádu
sv. Štefana. Od roku 1906 bol členom Uhorskej akadémie vied.
Za kňaza bol vysvätený 23. júla 1852. Vtedajší arcibiskup primas Scitovský mu ponúkol výučbu klasických jazykov na trnavskom gymnáziu. Vďaka tomuto miestu získal veľa príležitosti k odbornému
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rastu. Miestny profesorský zbor v Trnave bol známy
svojou vysokou erudovanosťou. V roku 1854 mu vyšlo jeho prvé dielo De stultutia quorundam, quise Ciceronia nos vocant (O hlúposti niektorých, ktorí sa nazývajú ciceronianmi).
Dňa 11. septembra 1870 zomrel spišský biskup
Ladislav Zábojský, ktorý je pochovaný v krypte katedrály v Spišskej Kapitule. Pápež Pius IX. vymenoval dňa 1. januára 1871 Jozefa Samassu za spišského
biskupa. Konsekrovaný za biskupa bol 30. júla 1871
v ostrihomskej bazilike. Jeho konsekrovateľom bol
Ján Simor, kardinál primas, spolukonsekrovateľmi
boli Ján Zelka biskup z Gyȍru a Jozef Szabo, svätiaci biskup ostrihomský. Za svoje biskupské heslo
si vybral citát: „Fructus honoris onus“ (Ovocím úcty je
bremeno). Uvedenie do úradu spišského biskupa sa
konalo dňa 27. augusta 1871).
Jozef Samassa bol silná osobnosť konzervatívneho razenia. Veľkú pozornosť venoval výchove
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a vzdelávaniu kňazov a Učiteľskému ústavu, ktorý
premenil na Všeobecný výchovný ústav. Počas jeho
pôsobenia sa rektorom seminára stal profesor histórie a práva Pavol Richňovský z Kolačkova. Na jeho
žiadosť povolil Jozef Samassa prechovávanie Eucharistie v seminárnej kaplnke. Toto gesto veľmi povzbudilo duchovný život bohoslovcov. Samassa v seminári zaviedol aj nové študijné predmety z oblasti záhradníctva a poľnohospodárstva. Svojimi obežníkmi a nariadeniami sa snažil zvýšiť cirkevnú disciplínu v biskupstve. Veľký záujem a pozornosť venoval ochrane a správe pamiatok, ktoré patrili pod
správu spišského biskupstva. Dal zreštaurovať kaplnku rodiny Zápoľských v Spišskej Kapitule a staral sa aj o ochranu biskupského pokladu. V katedrále sv. Martina dal vypáliť do sklá motívy Sviatosti oltárnej na šiestich oknách. Práce urobil Albert Neuhauser z Innsbrucku.
18. júna 1873 bol vysvätený za Jágerského arcibiskupa a stal sa tak druhým najvýznamnejším hodnostárom v Uhorsku. Keď zasadol na arcibiskupský
stolec, tak sa úplne prestal venovať politike a všetok
svoj čas venoval len cirkvi a arcibiskupstvu. Jeho aktivity ocenil aj samotný pápež Lev XII., ktorý ho
roku 1888 vymenoval za pápežského sekretára a preláta. Peštianská univerzita mu roku 1896 udelila
čestný doktorát za jeho pôsobenie a odbornú spisbu.
Jozef Samassa bol aj literárne činný. Napísal veľké množstvo diel. Medzi jeho najvýznamnejšie patria De peculio ecclesiastico, De disciplina ecclesiastica,
De conventibus cleri, De residentia. Diela, ktoré publikoval v rokoch 1873 až 1898, vyšli pod názvom Sugarak – Lúče.
Jozef Samassa sa po celý svoj plodný život venoval zvyšovaniu sociálnej a vzdelanostnej úrovne
obyvateľstva. Za jeho pôsobenia sa zakladalo množstvo nových škôl. On sám venoval na tieto účely vyše
500 tisíc forintov. Dňa 11. decembra 1905 vymenoval pápež Pius X. biskupa Samassu za kardinála.
Jeho titulárnym kostolom sa stala bazilika San Marco v Ríme.
Arcibiskup Samassa poslednýkrát vydýchol
a svoju dušu odovzdal Bohu dňa 20. augusta 1912
v Jágri, vo veku nedožitých 91 rokov. Jeho telesné
pozostatky našli posledný odpočinok v krypte pod
bazilikou v Jágri.
Erb biskupa Jozefa Samassu: V modrom poli
na zelenej pažiti stojaca strieborná holubica, držia-
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ca v zobáku zelenú olivovú ratolesť. Štít prevýšený
šľachtickou korunou a latinským krížom. Vpravo
mitra, vľavo berla s točením dovnútra. Všetko prevýšené biskupským klobúkom. Heslo: Fructus honoris onus – Ovocím úcty je bremeno.
Jana Vošková

Bibliografia: P. Zubko, Spišskí biskupi. M.Tomajko, článok Kardinál Jozef Samassa, spisovateľ,
učiteľ, biskup, arcibiskup. Tekovské noviny, č.17,
ročník XVIII. I. Chalupecký: Lexikón kňazských
osobnosti Slovenska.
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Prečo kr stíme
m alé deti?
Neraz sa stáva, že chtiac či nechtiac, priamo alebo nepriamo, sa dostaneme do rozhovoru alebo sa
zúčastníme na rozhovore s príslušníkmi iných kresťanských vyznaní alebo nejakých spoločenstiev, ktoré sa hlásia ku kresťanstvu a témou týchto diskusií zvyčajne bývajú rozdiely medzi náukou spomínaných skupín a Katolíckej cirkvi. Nezriedka pri takýchto rozhovoroch padnú aj rozličné námietky na
adresu katolíkov a niektorých ich praktík. Inokedy
to bývajú námietky či výčitky, čo všetko už Katolícka cirkev má za sebou, koľkých údajných chýb sa dopustili jej členovia a podobne.
Týmto chceme našich čitateľov uistiť, že o takých a podobných situáciách vieme a berieme ich na
vedomie. V redakcii nášho diecézneho časopisu Kapitula sme sa preto rozhodli, že sa pokúsime pripraviť niekoľko článkov z tejto problematiky a postupne
ich uverejňovať, aby sme sa v podobných situáciách
vedeli správne zorientovať a vyznať katolícku vieru
v danej téme. Tak splníme to, k čomu nás vyzýva
Sväté písmo: buďte pripravení obhájiť sa pred každým,
kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás (1 Pt 3,
15). Prvou otázkou, ktorou sa budeme zaoberať, je
otázka krstu malých detí. Katolíckej cirkvi a niektorým ďalším cirkvám sa vyčíta, že krstíme malé deti
(Podrobnejšie informácie o tejto otázke možno nájsť
v: Posvätná kongregácia pre náuku viery: Inštrukcia
o krste detí. In: Directorium 1983, s. 53-71).

Námietka
Základná formulácia tejto námietky adresovanej
katolíkom a iným kresťanom sa opiera o dva argumenty: 1) deti ešte nie sú schopné ľutovať svoje hriechy a 2) tieto deti nie sú ešte schopné vyznávať vieru. 3) Niekedy sa uvádza aj iný argument, že porušujeme slobodu človeka, ktorý sa v tejto otázke má
právo sám rozhodnúť až vtedy, keď je dospelý. Tieto
argumenty sa v niektorých prípadoch uvádzajú oddelene, inokedy spoločne, inokedy sa ich formulácie prelínajú.
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Odpovede
Téma krstu malých detí má v Katolíckej cirkvi
svoju tradíciu. Biblické texty zachytávajú situáciu prvých kresťanov celkom od začiatku činnosti Cirkvi. Prirodzene, že sa v nich odráža situácia
prvých misií a odovzdávanie viery zamerané na dospelých ľudí. Ale aj napriek tomu nachádzame v biblických textoch niektoré formulácie, ktoré umožňujú predpokladať, ba aj dokazovať, že boli krstené aj
malé deti.
Starozákonné predobrazy
V knihe Gn 17, 12 nachádzame vetu: Na ôsmy
deň nech je obrezaný každý z vás mužského pohlavia...
a bude to znakom zmluvy medzi mnou a vami. Nešlo tu
o krst, ale o predobraz krstu, čo potvrdzuje Kol 2,
11-12: V ňom (v Kristovi) ste boli obrezaní... obriezkou
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Kristovou... s ním ste boli pochovaní v krste... V týchto
dôležitých citátoch nachádzame niekoľko významných faktov, ktoré pomáhajú pochopiť problematiku
krstu malých detí: 1) na ôsmy deň, to znamená hneď
po narodení; 2) každý mužského pohlavia, teda aj deti;
3) obriezka je znakom príslušnosti k Božiemu ľudu;
4) žiada to Boh; 5) apoštol Pavol výslovne učí, že obriezka je predobrazom krstu.
Novozákonné texty o krste
Základnou a najznámejšou formulou týkajúcou
sa udeľovania krstu je misijný príkaz Pána Ježiša
v Mt 28, 19: Choďte teda a učte všetky národy a krstite ich...Určité otázniky môže vyvolať text v Mk 16,
16: Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený... Mohlo by
sa namietať, že malé deti ešte nie sú schopné vykonať úkon viery, a preto ich nemožno krstiť. Markova formulácia však neberie do úvahy malé deti a ich
schopnosti, ale odpovedá na otázku, kto bude spasený. Je isté, že krst sa môže udeliť len tomu dospelému človeku, ktorý vyzná vieru a toto sa v Katolíckej
cirkvi dôsledne praktizuje.
V Jánovom evanjeliu máme dôležitý výrok Pána
Ježiša: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže
vojsť do Božieho kráľovstva (Jn 3, 5). Túto podmienku
rozumieme ako ponuku Otcovej univerzálnej a nekonečnej lásky, ktorú chceme s vďačnosťou prijať
a pomáhať aj druhým, aby ju prijali. Tu má svoj dôvod aj krst, ktorý vysluhujeme malým deťom.
V Skutkoch apoštolov sa hovorí o krste Kornélia a celého jeho domu (Sk 11, 14). Lýdia vo Filipách sa
dala pokrstiť so svojím domom (Sk 16, 15), strážca väzenia vo Filipách sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci (Sk 16, 33). V týchto výrazoch niet ani najmenšieho náznaku, že by sme z kategórie „celý dom“ mali
vylučovať deti a vzťahovať ju len na dospelých.
Prax v cirkevnej tradícii
Prax krstiť malé deti siaha prakticky až k počiatkom Cirkvi. Dosvedčuje to sv. Irenej z Lyonu (cca
140 – 202), ktorý považuje za samozrejmé a obvyklé
krstiť aj nemluvňatá spolu s malými deťmi (Adv. haer.
2, 22, 4). Najstarší známy krstný rituál z 3. storočia odvolávajúci sa na apoštolskú tradíciu predpisuje: Krstite najprv deti; všetci, čo môžu za seba hovoriť,
nech hovoria; za tých, čo za seba hovoriť nemôžu, nech
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hovoria ich rodičia alebo niekto z ich rodiny... Sv. Cyprián (cca 200 – 258) spolu s biskupmi severnej Afriky na synode vyhlasuje za správne novonarodených
pokrstiť po dvoch alebo troch dňoch po narodení (Cypriani Epist. 59).
Počas 4. storočia sa začal šíriť zvyk oddialiť krst
až na dospelý vek, a to z dôvodu obáv pred budúcimi hriechmi a pred následným verejným pokáním.
Významní cirkevní otcovia (Bazil, Gregor, Ambróz,
Hieronym, Augustín) však vyzývali svojich súčasníkov, aby sa vrátili k pôvodnej praxi a krstili aj malé
deti. Odôvodňovali to tým, že krst je pre spásu nevyhnutný. Koncil v Kartágu r. 418 odsudzuje každého, kto tvrdí, že novonarodené deti nemajú byť pokrstené. Tento koncil učí ako pravidlo viery, že aj malé deti,
ktoré ešte samé nijako nemohli spáchať hriech, krstia sa
skutočne na odpustenie hriechov preto, aby sa v nich znovuzrodením očistilo, čo si narodením priniesli (Denz. Schön., 223).
Krst malých detí sa pripomínal aj v stredoveku,
napr. koncil vo Vienne r. 1312 ho požaduje, a to nielen pre odpustenie hriechov, ale aj pre udelenie milostí a čností. Koncil vo Florencii v r. 1422 žiada, že
deťom sa hneď, len čo je možné, musí udeliť krst, ktorým
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sa vytrhnú spod panstva diabla a prijímajú sa za Božie
deti (Denz.- Schön., 903 – 904).
Odpovede rozumu
Námietku o užívaní rozumu a o úkone viery
možno ľahko vyvrátiť tým, že dieťa sa krstí na základe viery Cirkvi, konkrétne na základe viery rodičov alebo krstných rodičov či iných príbuzných,
ktorí budú dieťa vychovávať. Bez záruky výchovy vo
viere sa deťom krst neudeľuje. Je všeobecne známe,
že každý človek je schopný uveriť. Preto, ak sú najbližší príbuzní dieťaťa rozhodnutí odovzdať dieťaťu
vieru, je isté, že toto dieťa prijme vieru a už len od
neho samého závisí, čo s ňou urobí, keď dospeje.
Námietku o nerešpektovaní slobody dotyčného
dieťaťa možno riešiť tým, že v krste vidíme veľké
dobro, ktoré je objektívne dobré. Bolo by nedbalosťou toto dobro dieťaťu nedať. Podobne to bolo s otázkou obriezky v Starom zákone, s otázkou spolupatričnosti s Božím ľudom ako súčasťou hebrejského
náboženstva. Aj Pán Ježiš bol na ôsmy deň obrezaný
a dostal meno (porov. Lk 2, 21) a Jozef s Máriou nečakali na jeho dospelý vek, aby sa potom rozhodol.
Podobne je to aj napríklad s menom každého dieťaťa, o ktorom tiež rozhodnú rodičia, a taktiež s inými
návykmi, ktoré rodičia deťom odovzdávajú.
V čakaní s krstom na dospelý vek sa môže skrývať mylný názor, že Božia milosť môže prísť len tam,
kde je prítomná viera. Treba vedieť, že krst nie je
len dôsledkom viery, ale aj jej príčinou. Krst sa teda
dáva nielen tomu, kto verí, ale krst aj vieru prináša. Odkladanie krstu môže byť prejavom malej viery, akoby mal človek byť prvý v spolupráci s Bohom,
totiž aby najskôr pre Boha niečo urobil, svojimi silami sa na krst pripravil a až potom si žiadal krst.
Totiž Boh je darcom viery a človek si môže žiadať
krst, len ak dostal k tomu milosť. A keďže vieme, že
Boh ju chce dať každému, preto krstíme aj malé deti,
ale pritom zodpovedne: iba za predpokladu, že dieťa
bude vo viere vychovávané.

Záver
Krstiť malé deti je zo strany Katolíckej cirkvi
úplne správne. Zároveň je to zodpovedné z niekoľkých dôvodov:
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- je správne malému dieťaťu sprostredkovať Boží
život do duše čím skôr po narodení,
- každé dieťa je schopné prijať vieru, dieťaťu sa
krstom nerobí násilie,
- krst je objektívne dobro, ktoré človeka presahuje, dieťaťu sa preto nespôsobuje krivda,
- krst nepotláča slobodu človeka, ale ju umožňuje,
- krst sa deťom vysluhuje iba na základe záruk
zodpovedných osôb, ktoré ho budú vo viere vychovávať; prax krstiť deti je preto vyvážená a zodpovedná.
Cirkev ako tajomné telo Kristovo má poslanie
a povinnosť udeľovať krst všetkým, tak deťom ako
aj dospelým.
Mons. Anton Tyrol
generálny vikár

Zo života diecézy

Religiozita ml ádeže
Spiš ske j diecézy
V tomto príspevku chcem čitateľovi predstaviť
niekoľko základných ukazovateľov religiozity mládeže Spišskej diecézy, ktoré sa skúmajú v rámci sociológie náboženstva. Táto vedecká disciplína skúma
vzájomné vzťahy a pôsobenie náboženstva a spoločnosti. Podobne ako všeobecná sociológia, pozoruje
a analyzuje sociálne javy objektívnym a pozitívnym
spôsobom, teda opisuje, meria, klasifikuje a porovnáva podľa istých charakteristík: od jednoduchších
po zložitejšie. Sociológ sa nestavia do úlohy futurológa, ktorý predpovedá budúcnosť, ale pomocou výskumov sa snaží vidieť a vysvetliť procesy, ktoré sú
prítomné už teraz – v súčasnom svete.
V načrtnutom kontexte chcem na tomto mieste predstaviť niekoľkých sumárnych výsledkov sociologického výskumu, ktorý bol realizovaný medzi
mládežou Spišskej diecézy síce ešte v roku 2006, ale
nateraz v tejto oblasti nie je nič novšie. Skúmanou
populáciou bola 17-18 ročná mládež Spišskej diecézy. Z tejto populácie bola vyčlenená vzorka, ktorú
tvorilo 663 mladých ľudí (24 tried z ôsmich štátnych
a jednej cirkevnej školy). Do výskumu bolo napokon
zapojených 629 respondentov, čo tvorilo 94,9% výskumnej vzorky. Ak Pán Boh dá, na budúci rok by
som chcel tento výskum zopakovať, čo nám umožní
hovoriť aj o trendoch resp. zmenách.
Možno položiť otázku: „Aká bola religiozita mládeže Spišskej diecézy na začiatku XXI. storočia?“ Vo
všeobecnosti bola táto mládež veriaca a verbálne sa
k tomu ochotne priznávala. Svedčia o tom napríklad
také ukazovatele religiozity, ako: 1. všeobecný vzťah
k náboženskej viere (90,2% skúmaných tvrdilo, že
patrí do nejakej cirkvi alebo náboženského zoskupenia – 82,8% sa priznávalo ku Katolíckej cirkvi;
81,4% respondentov deklarovalo vieru, minimálne v podobe spojenia s náboženskou tradíciou); 2.
všeobecný vzťah k náboženskej praxi (81,1% skúmaných tvrdilo, že minimálne zriedkavo praktizuje nejaké náboženské úkony; 80,5% respondentov deklarovalo, že sa modlí – hoci niektorí len v ťažkých životných situáciách alebo veľmi zriedkavo); 3. akceptácia niektorých právd viery (75,2% skúmaných tvr-

dilo, že verí v nejakú Vyššiu Silu, ktorú možno nazvať Bohom; 74,7% respondentov verilo, že smrťou
sa život človeka nekončí).
Jedným dychom však treba dodať, že deklarovaná viera bola často selektívna, vyberavá. Zdá sa, že
práve táto charakteristika je prevládajúcou v religiozite súčasnej mládeže Spišskej diecézy (nielen mládeže a nielen Spišskej diecézy). Potvrdzujú to napríklad také ukazovatele religiozity, ako: 1. (ne)praktizovanie viery (41,2% katolíckej mládeže tvrdilo, že
sa zúčastňuje na svätej omši minimálne každú nedeľu; len 18,1% katolíckej mládeže tvrdilo, že pristupuje ku svätej spovedi každý mesiac); 2. (ne)akceptácia niektorých právd viery (53,4% skúmaných
verilo v možnosť večného trestu po smrti; len 17,6%
respondentov akceptovalo pravdu viery o vzkriesení
tela); 3. (ne)akceptácia niektorých mravných noriem
(48,8% skúmaných zastávalo názor, že interrupcia je
morálne nedovolená; len 13,5% respondentov tvrdilo, že sexuálne spolužitie pred sobášom je morálne
nedovolené; len 14,2% skúmaných sa prikláňalo k
názoru, že antikoncepcia je morálne nedovolená).
Napokon chcem v krátkosti obrátiť pozornosť čitateľa na hlavné typy religiozity skúmanej mládeže.
Jednotlivé skupiny (typy religiozity) boli vyčlenené
prostredníctvom štatistického programu. V dôsledku použitia príslušnej procedúry bolo odlíšených
päť typov. Ich názvy sa usilujú vystihnúť charakteristické črty:
1. Cirkevne orientovaná religiozita (18,6%) – je
charakterizovaná vysokou úrovňou ukazovateľov
náboženského zaangažovania vo všetkých jeho základných rozmeroch.
2. Tradične orientovaná religiozita (10,8%) –
hoci veriaci s tradične orientovanou religiozitou vo
všeobecnosti častejšie ako mladí ľudia z nasledovných troch typov religiozity deklarujú vieru a akceptujú učenie cirkvi, táto ich viera je málo premyslená, príliš tradičná a málo konzekventná.
3. Selektívna (vyberavá) religiozita (29,3%) –
mládež so selektívnou religiozitou sa ochotne hlási
k viere, akceptuje dogmy svojho náboženstva, častej-
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šie alebo zriedkavejšie praktizuje náboženské úkony
a charakterizuje sa pomerne vysokou úrovňou náboženských vedomostí, avšak vo vzťahu k akceptácii učenia cirkvi v niektorých morálnych otázkach
je vidieť „oživený výber“.
4. Nerozhodná a pochybujúca religiozita (26,1%)
– je to mládež nerozhodnutá, pýtajúca sa, pochybujúca, ale aj hľadajúca odpovede na náboženské otázky.
5. Ľahostajnosť k viere a nevera (15,3%) – ide
o osoby, ktoré otvorene deklarujú ľahostajnosť vo
vzťahu k náboženskej viere alebo neveru.
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Možno teda uzavrieť, že religiozita väčšiny skúmanej populácie mládeže bola orientovaná selektívne a nerozhodne. Z jednej strany s touto väčšinou
hraničila časť mládeže s cirkevne orientovanou religiozitou, z druhej strany časť ľahostajnej mládeže vo
vzťahu k viere a neveriacej.
Ondrej Štefaňak

galéria kostolov

Lip tov ský Mikul á š/
Okoličné – Kostol sv.
Petr a z Alk a n tary
Aglomerácia sídelného celku mesta Liptovský
Mikuláš pozostáva až z dvadsiatich častí. Jednou
z nich je aj obec Okoličné, ktorá bola v minulosti samostatnou obcou.
V Okoličnom sme navštívili farský kostol, a to
z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom je stále prebiehajúci Rok zasväteného života, s ktorým úzko súvisí starobylá kláštorná podstata kostola. Druhým
dôvodom je jedinečné patrocínium, ďalším vzácne
múzejné artefakty a prekvapivé výsledky najnovších
výskumov.
Kostol, postavený v druhej polovici 15. storočia,
je súčasťou pôvodného františkánskeho komplexu
a vrámci Slovenska sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie stavby z obdobia neskorej gotiky. V liturgickom kalendári by sme márne hľadali sviatok jeho
nezvyčajného patróna. Tento sa nachádza iba v dodatku k Rímskemu misálu pre členov Rádu menších bratov a slávi sa 19. októbra. Patrónom kostola je svätý Peter z Alkantary (1499 – 1562), španielsky františkán, známy ako majster modlitby a zakladateľ kláštorov.
V čase našej návštevy Okoličného bol priestor
svätyne uzavretý z dôvodu vykonávania archeologického a antropologického výskumu, výsledkom
ktorého bol objav asi päťdesiatich mníšskych hrobových miest a čo je nezvyčajné, aj hrob jedného dieťaťa a zámožnej ženy.
Po priľahlých priestoroch so sakrálnymi muzeálnymi exponátmi nás sprevádzal vsdp. Jozef Tomaga, tunajší farský administrátor. V súčasnej dobe
sa v kláštornom komplexe nachádza aj rehoľa Komunity Blahoslavenstiev.
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Ľubomír Kaľavský
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Sta ň te sa na ším
Prispievateľ om
Deje sa vo Vašej farnosti či v spoločenstve niečo podnetné?
Dajte o tom vedieť!
Napíšte na casopis@kapitula.sk.

NÁJDEte NÁS AJ NA FACEBOOKU

Ak chceš dostávať časopis priamo do svojej schránky,
daj nám to vedieť na casopis@kapitula.sk

