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Milí priatelia,

po dlhom čase prázdnin vám opäť posielame pozdrav, ktorý má 

vonkajšiu formu časopisu Kapitula. Je to celkovo už 20. číslo, ktoré 

sme už v ustálenej zostave redaktorov a autorov pre vás pripravili. Za 

ten čas sme trochu dozreli a čo-to sa aj naučili. Náš časopis nadobu-

dol určitý profil, ktorý pozostáva z niekoľkých rubrík: aktuality, sprá-

vy z procesu blahorečenia, osobnosti, aktuálna teologicko-spirituálna 

téma, galéria kostolov, apologetika. S niektorými, najmä formálnymi 

stránkami sme spokojní a čiastočne aj s obsahom jednotlivých rubrík. 

V budúcnosti sa chceme púšťať aj do závažnejších a náročnejších tém.

V tomto čísle sa venujeme predovšetkým téme milosrdenstva v pro-

file jedného z jeho hlavných apoštolov, sv. Jána Pavla II. Prinášame tiež 

4. časť komentára k pápežskej bule Misericordiae vultus (Tvár milosr-

denstva). Z osobností prišiel na rad profil nedávno zosnulého diecéz-

neho biskupa Mons. Františka Tondru. Našich čitateľov iste budú zau-

jímať odpovede terajšieho diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na 

otázky, ktoré mu z príležitosti viacerých výročí položil pán šéfredak-

tor Ľubomír Krett.

Nech sa vám dobre číta.
Redakcia
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Aktuality diecéznej
kúrie

Kongres Renovabis vo Freisingu
Tak ako každý rok, aj počas tohto leta sa v ne-

meckom Freisingu uskutočnil kongres Renova-

bis, tentoraz na tému Svedkovia evanjelia – tvorco-

via sveta. O úlohe rádov v strednej a východnej Eu-

rópe. Renovabis je názov diela solidarity nemec-

kých katolíkov s ľuďmi strednej a východnej Eu-

rópy, jeho sídlo je v bavorskom meste Freising. 

Konferencia sa konala v dňoch 31. augusta – 2. 

septembra 2016. Z našej diecézy sa na kongre-

se zúčastnil generálny vikár Mons. Anton Tyrol. 

Na kongrese vystúpili zástupcovia rozličných rá-

dov v jednotlivých krajinách a predstavovali svo-

ju históriu, činnosť a perspektívy do budúcnos-

ti. Zo Slovenska sa predstavil opát Rádu premon-

štrátov Martin Ambróz Štrbák, OPraem., kto-

rý predstavil premonštrátske klasické gymná-

zium. 

Svetové dni mládeže v Krakove

V roku 1984 sa uskutočnilo veľké stretnutie 

pápeža Jána Pavla II. s rímskou mládežou. Keď-

že sa na ňom ukázalo prekvapujúco veľké nadše-

nie a všeobecná túžba vydávať svedectvo o Kris-

tovi, zodpovední ľudia v Cirkvi usúdili, že sa 

v týchto stretnutiach bude pokračovať. Tak sa 

začala veľkolepá tradícia svetových dní mláde-

že. Ide o podporu angažovanosti mladých ľudí 

v Cirkvi, o vydávanie svedectva o Kristovi a pre-

hlbovanie duchovného života pomocou tém, kto-

ré pravidelne vyberajú pápeži. V dňoch 25. – 31. 

júla 2016 sa takéto stretnutie uskutočnilo v poľ-

skom meste Krakov. Zo Slovenska tam boli 

takmer všetci biskupi a s nimi do 4 tisíc mladých 

ľudí z rozličných diecéz Slovenska. Zo Spišskej 

diecézy bolo účastných 550 mladých a vyše 20 

kňazov. Celé stretnutie sa nieslo v duchu Mimo-

riadneho roku milosrdenstva so zameraním na 

úryvok z evanjelia: Blahoslavení milosrdní, lebo oni 

dosiahnu milosrdenstvo. Slovenskí biskupi prispe-

li do programu skvelými katechézami, Svätý Otec 

František na hlavnom stretnutí predstavil meditá-

ciu o Zachejovi. 

Sympózium kánonického práva
V budove kňazského seminára a v priestoroch 

súdneho tribunálu Spišskej diecézy sa v dňoch 22. 

– 26. augusta 2016 konalo už 18. sympózium káno-

nického práva. Ide o bohatú tradíciu sympózií ur-

čených pre pracovníkov súdnych tribunálov Slo-

venska, Čiech a Moravy a pre ďalších záujemcov. 

Na sympóziách sa zúčastňujú najpoprednejší sve-

toví odborníci, ktorí sa zaoberajú otázkami cirkev-

nej legislatívy. Hlavnou témou tohoročného sym-

pózia bolo Motu Proprio pápeža Františka Mitis Iu-

dex v súvislosti s niektorými úpravami týkajúcimi 

sa pozície diecéznych biskupov v skrátenom pro-

cese manželskej nulity. Medzi hosťami prednášajú-

cimi na sympóziu boli: Mons. Miroslav Konštanc 

Adam, OP, sudca Rímskej Roty, Mons. Pawel Ma-

lecha z Apoštolskej signatúry vo Vatikáne, Mons. 

Grzegorz Erlebach, sudca Rímskej Roty, Mons. 

Giuliano Brugnotto z Fakulty kánonického práva 

v Benátkach, Mons. Benedict Ndubueze Ejeh z Fa-
kulty kánonického práva v Benátkach, Mons. Robert 
Oliver, sekretár Pápežskej komisie na ochranu mla-

distvých, Mons. Andriy Tanasiyuk z Kúrie Vyššieho 

arcibiskupa Kyjev-Halič z Ukrajiny a Mons. Karel 

Orlita z Brna. Hlavnými garantmi sympózia boli 
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slovenskí právnici Prof. Ján Duda, Doc. Miloš 

Pekarčík a ICDr. Tibor Hajdu. 

Kurz pre spovedníkov
K najvýznamnejším podujatiam, ktoré sa 

v ostatnom období konali v Spišskej Kapitule, 

patrí aj kurz pre spovedníkov, ktorý zorganizo-

vala Subkomisia pre bioetiku Teologickej komi-

sie KBS pod vedením biskupa Mons. Milana La-

cha, S. J. Kurz sa uskutočnil v dňoch 6. – 8. sep-

tembra 2016 v priestoroch Kňazského seminá-

ra v Spišskej Kapitule. Hlavným prednášateľom 

bol kardinál Mauro Piacenza, hlavný pápežský 

penitenciár a dvaja slovenskí kňazi, ktorí pracu-

jú vo vatikánskej kúrii: P. Ján Ďačok, S. J., pro-

fesor morálnej teológie na Gregorovej univerzite 

v Ríme a prelát-teológ Apoštolskej penitenciárie 

a druhým bol Mons. Ľubomír Welnitz, sekretár 

na Apoštolskej penitenciárii. O kurz bol veľký 

záujem kňazov z celého Slovenska, ktorí odchá-

dzali z neho veľmi spokojní. Na kurze boli pre-

berané veľmi dôležité témy, ktoré sa týkali svia-

tostného fóra vysluhovania a prijímania sviatos-

ti zmierenia a taktiež niektoré otázky súvisiace 

s činnosťou Apoštolskej penitenciárie v Ríme. 

Misionári zo Spiša v Bolívii 
a v Kazachstane

Už viackrát sme na stránkach časopisu Kapi-

tula priniesli správy o mladom kňazovi z našej 

diecézy, vdp. Jánovi Piatakovi, ktorý nám do re-

dakcie posiela správy o svojej misionárskej prá-

ci v Bolívii. Z najnovších správ nás zaujali infor-

mácie o tom, ako mu bolo dopriate bližšie spo-

znať archeologické nálezisko El Fuerte v bolí-

vijských Andách a ako sa oboznamuje s histó-

riou a kultúrou prostredia čikitánskych kmeňov, 

najmä mesta Concepcion, kde pôsobí. Sviatok 

sv. apoštolov Filipa a Jakuba (3. mája) sa v Bo-

lívii slávi ako deň úcty a lásky ku Kristovmu krí-

žu. Janko nám podrobne opísal tento sviatok, kto-

rý jeho farníci prežívajú v duchu bohatých tradícií 

v ich prostredí. Pekným príkladom zo života kon-

krétneho manželského páru nás povzbudzuje, aby 

sme si našli čas pre Boha. Dojímavá je aj Janko-

va pedantnosť a vďačnosť. Prijatú finančnú pomoc 

presne účtuje a na znak vďaky posiela dobrodin-

com krásne ružence. Janko, ďakujeme a vyprosu-

jeme Tebe a Tvojim farníkom hojnú Božiu pomoc.

Naši misionári v Kazachstane (Karaganda, Sa-

raň, Atirau) sa taktiež činia. V plnom prúde po-

kračujú kurzy Alfa, Manželské večery, mládežníc-

ke stretnutia, ružencové pobožnosti a mnohé iné 

si nachádzajú svoje miesto v duchovnom živote ta-

mojších veriacich. V Karagande intenzívne pomá-

hajú aj dobrovoľníčky zo Slovenska. Všetkým želá-

me radosť z ovocia ich evanjelizačnej práce a hojnú 

Božiu pomoc vo všetkých podujatiach.

Mons. Anton Tyrol
generálny vikár

Dni kresťanskej kultúry
V dňoch 21. – 23. októbra 2016 sa v Kňazskom 

seminári v Spišskej Kapitule uskutočnil III. roč-

ník Dní kresťanskej kultúry, na ktorých sa zišlo 

vyše 60 vysokoškolákov, intelektuálov a záujem-

cov o kresťanskú kultúru z celého Slovenska. Or-

ganizátorom podujatia bol Teologický inštitút TF 

KU v Spišskom Podhradí v spolupráci s Radou pre 

vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS. Tomuto podu-

jatiu predchádzal III. ročník stredoškolských Dní 

kresťanskej kultúry, ktorý sa konal v dňoch 19. – 

21. októbra 2016, na ktorom sa zúčastnilo okolo 

130 študentov z cirkevných gymnázií za podpory 

riaditeľa cirkevných škôl Spišskej diecézy Dr. Ma-

roša Labudu. Témou podujatí bolo „Milosrden-

stvo v teológii a v umení“ v kontexte Roka milosr-
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denstva. Iniciátorom Dní kresťanskej kultúry je 

cirkevný historik Dr. Ľuboslav Hromják, ktorý 

s teológom doc. Vladimírom Juhásom, výtvar-

níkom Jozefom Vydrnákom a ďalšími pedagóg-

mi Teologického inštitútu, predstavili tému mi-

losrdenstva v dielach svetového a domáceho ma-

liarstva. Problematiku milosrdenstva v diele spi-

sovateľa Pavla Országha Hviezdoslava predstavil 

poslucháčom kňaz a básnik Pavol Ondrík.

HEDr. Ľuboslav Hromják

Púť rodín v Krivej

11. septembra 2016, v nedeľnom popoludní 

v Krivej, mala sviatok rodina. Viac ako 100 rodín 

putovalo do rodiska bl. Zdenky, a tak vytvorili 

sťaby jednu rodinu –„domácu cirkev“ – ako ro-

dinu už od prvokresťanských čias nazývame. Po-

čas sv. omše, ktorú sprevádzal detský zbor z Trs-

tenej, sa ozývalo množstvo malých spevákov z la-

víc v mamkinom náručí. Dp. Róbert Neupau-

er v kázni povzbudzoval: „Nestrácajme schopnosť 

žasnúť nad človekom!“ Nasledovalo požehnáva-

nie áut troma kňazmi. Program pokračoval na 

miestnom ihrisku svedectvom manželov Valaš-

kových a Izraelových. Prítomných povzbudili, 

že i dnes je možné žiť blahoslavenstvá v rodine. 

Pre najmenších boli pripravené viaceré atrakcie, 

napr. bábkové divadlo, pokladovka, hrady, rytie-

ri či živí spidermani. Korunkou Božieho milosr-

denstva sme ďakovali za sviatok rodín.

Mgr. Ľuboš Laškoty
Pastoračné centrum Ústie n. Priehradou

Proces blahorečenia: Ustanovenie 
lekárskej komisie

Dňa 1. októbra 2016 diecézny biskup Mons. 

Štefan Sečka ustanovil Komisiu lekárov pre po-

treby Kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa 

Jána Vojtaššáka. Na stretnutí, ktoré sa uskutočni-

lo v Spišskej Kapitule, bol prítomný aj generálny 

vikár Mons. Anton Tyrol a postulátor Kauzy bla-

horečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka 

vsdp. Peter Jurčaga. Na úvod sa diecézny biskup 

poďakoval lekárom za ich ochotu a pomoc pri pre-

šetrovaní prípadov mimoriadnych uzdravení, kto-

ré sa vyskytli počas trvania Kauzy blahorečenia.

Potom sa k lekárom prihovoril postulátor 

kauzy blahorečenia Peter Jurčaga, ktorý vysvetlil 

a objasnil činnosť a úlohy novovzniknutej Komisie 

lekárov. Počas procesu blahorečenia sa vyskytujú 

prípady, keď veriaci, ktorí majú zvláštnu úctu a dô-

veru k Božiemu sluhovi biskupovi Jánovi, zveriac 

mu svoje problémy, starosti, trápenia, súkromne 

ho prosili o vyprosenie mnohých milostí. A tak sa 

stáva, že počas procesu blahorečenia sa ozvú mno-

hí, ktorým Boží sluha biskup Ján vyprosil milosť 

mimoriadneho uzdravenia. A práve úlohou Komi-

sie lekárov je zistiť, preskúmať a potvrdiť či sa na 

príhovor Božieho sluhu v živote konkrétnych ľudí 

vyskytla udalosť, mimoriadne uzdravenie, ktoré 

lekárska veda nedokáže vysvetliť.

Pri skúmaní zázrakov je nevyhnutné dokázať 

fumus zázraku, t. j. zamerať sa na dva dôležité ele-

menty: 

1. vedecký – kde sa preukáže, že Boh urobil zá-

zrak. To znamená, že uzdravenie nenastalo vďa-

ka medicíne. Ak však existuje vedecké vysvetlenie 

„zázraku“, tak potom nejde o zázrak.

2. nábožensko-teologický – žiada sa od uzdra-

veného alebo od tých, ktorí sa za uzdraveného 

modlili, aby vydali písomné prehlásenie, že žia-

dali milosť uzdravenia na príhovor Božieho sluhu.

Cirkev už od dávnych čias považuje za nevy-

hnutné, že skôr ako vyzdvihne niekoho na oltár, 

to znamená prehlási za blahoslaveného alebo svä-

tého, požaduje, aby na príhovor Božieho sluhu boli 

vykonané činy zázračnej povahy. V súčasnej káno-

nickej normatíve je postačujúci pre vyhlásenie za 

blahoslaveného jeden zázrak, ktorý sa odohral po 

smrti Božieho sluhu, keď sa vedie kánonický pro-
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ces ohľadom hrdinských čností pre vyznávača. 

Zázrak nie je nevyhnutný pre beatifikáciu mu-

čeníka. Pre vyhlásenie za svätého, či už muče-

níka alebo vyznávača, sa vyžaduje ďalší zázrak, 

ktorý sa odohral na príhovor Božieho sluhu po 

vyhlásení za blahoslaveného. Procedúra vyšetro-

vania zázraku je v podstate rovnaká ako tá, na 

prešetrenie hrdinských čností alebo samotného 

mučeníctva Božieho sluhu. Cieľom tohto prešet-

rovania je zhromaždiť všetky dôkazy za aj pro-

ti údajnému mimoriadnemu uzdraveniu pripí-

saného na orodovanie Božieho sluhu. Podstat-

nou časťou diecéznej fázy prešetrovania mimo-

riadnych uzdravení je zozbieranie dôkazov: do-

kumentov ako aj výpovedí svedkov. Každý prí-

pad mimoriadneho uzdravenia, každý zázrak, 

sa musí prešetrovať osobitne. Po odovzdaní me-

novacích dekrétov, príhovore diecézneho bisku-

pa, prednáške postulátora a diskusii, stretnutie 

pokračovalo prehliadkou priestorov Biskupské-

ho úradu a pamätnej izby Božieho sluhu biskupa 

Jána pod vedením generálneho vikára.

ICDr. Peter Jurčaga
postulátor v procese blahorečenia

Diecézny biskup 
v maďarskom Szentkúte

Na pozvanie správcu mariánskej baziliky vo 

farnosti Szentkút P. Peregrina Kálmána OFM 

navštívil túto mariánsku svätyňu spišský diecéz-

ny biskup Mons. Štefan Sečka v sprievode kan-

celára Petra Majchera a Mons. Františka Dlu-

goša, správcu bazilík Navštívenia Panny Márie 

a sv. Jakuba v Levoči. Návšteva sa uskutočni-

la na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Jej 

cieľom bolo slávenie bohoslužieb a nadviazanie 

spolupráce medzi pútnickými centrami v Levo-

či a Szentkúte. Návšteva sa uskutočnila z príle-

žitosti púte slovenských spoločenstiev, pútnikov, 

sirôt, vdov a opustených.

Spišský biskup Mons. Š. Sečka v homílii opí-

sal Pannu Máriu, ktorá sa skláňa k svojim de-

ťom tak ako matka, ktorá okamžite chytí do ná-

ručia svoje dieťa, ktoré sa potklo a udrelo sa. Po-

vzbudil prítomných – takmer dvetisíc pútnikov, 

aby lásku a vernosť voči Panne Márii zachovali 

aj vo svojej osobnej a národnej identite. Poukázal 

na to, že najsilnejšia zjednocujúca sila slovenské-

ho národa nemôže byť nič iné, ako združujúca sila 

Sedembolestnej Panny Márie, ktorá dnes vyzýva 

všetkých ľudí tohto regiónu, aby si vážili dar živo-

ta, rodinu a ľudskú identitu poskytovanú kresťan-

stvom. Vyzdvihol taktiež, že toto všetko nám dáva 

silu ísť aj proti prúdu a byť schopní odporovať po-

nukám rozličných subkultúr.

Jednotlivé časti svätej omše odzneli v sloven-

skom, maďarskom a latinskom jazyku. V záve-

re liturgie správcovia pútnických miest v Levo-

či a Szentkúte spolu s biskupom Mons. Štefanom 

Sečkom podpísali dohodu, v ktorej sa zaväzujú, 

že na dvoch pútnických miestach budú podporo-

vať pastoráciu v materinskom jazyku, zorganizu-

jú púte pre maďarských a slovenských veriacich, 

sprostredkujú informácie o družobnom pútnic-

kom mieste a budú hľadať ďalšie formy spoluprá-

ce. Prvé kroky v rámci tejto spolupráce jednotlivé 

strany už aj podnikli: ako dar vydavateľstva Szent 

István Társulat sa totiž dostanú do Levoče maďar-

ské, vďaka Spišskej diecéze zas do Szentkútu slo-

venské liturgické knihy, aby aj takýmto spôsobom 

podnecujúco pomohli pútnikom spoza hraníc ale-

bo pútnikom danej národnosti. Ako symbol vý-

meny týchto kníh po podpise dohody jeden exem-

plár slovenského a maďarského misála si vymenili 

František Dlugoš a Peregrin Kálmán.

Po svätej omši biskup Štefan Sečka udelil po-

žehnanie osobitne pre slovenských pútnikov, ostat-

ní prítomní kňazi sa modlili za vdovcov, vdovy, si-

roty a opustených, taktiež im udelili požehnanie, 

aby na príhovor Sedembolestnej Božej Matky našli 

uzdravenie zo svojich rán. V priebehu dňa sloven-

ský mládežnícky spevácky zbor z Mlynkov svo-

jím vystúpením ukázal prítomným bohatstvo ná-

boženskej a národnostnej hudobnej kultúry, kým 

vo františkánskej galérii pútnického miesta bola 

otvorená expozícia liturgických textílií katolíc-

keho a evanjelického cirkevného spoločenstva vo 

Veľkej Tarči a bol predstavený miestny kroj, kto-

rého farby a motívy sú v súlade s liturgickým ro-

kom, a ktorý zároveň svedčí o sile viery pri vytvá-

raní kultúry.

Kontakt medzi pútnickými miestami v Levo-

či a Szentkúte vznikol v rámci Rete Mariana Euro-

pea (Európska mariánska sieť), k posilneniu vzá-

jomných vzťahov prispela aj košická konferencia 

v roku 2015 z iniciatívy vtedajšieho generálneho 
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konzula Ádáma Szesztaya. Z biskupov zo Sloven-

ska pred terajšou udalosťou navštívil toto pútnic-

ké miesto aj rožňavský diecézny biskup Mons. 

Stanislav Stolárik v auguste toho roku, a to z prí-

ležitosti sviatku svätého Štefana. Zároveň poslal 

aj ďakovný list za pomoc pútnického miesta pri 

službe veriacim svojej diecézy. Košický arcibis-

kup Mons. Bernard Bober bol 8. septembra hlav-

ným celebrantom svätej omše z príležitosti sviat-

ku narodenia Panny Márie. Vo svojej kázni zdô-

raznil potrebu posilnenia nového pokolenia na-

rodeného Kristovým počatím a uctievania Pan-

ny Márie, ktoré sú pravými zdrojmi bratstva na-

šich dvoch národov. Zástupcovia oboch marián-

skych svätýň podpísali nasledovnú dohodu:

Dohoda medzi národným pútnickým mies-
tom Mátraverebély - Szentkút a mariánskym 
pútnickým miestom v Levoči

Prídu všetky národy a budú sa ti klaňať (Zjv 15, 4).

V putovaní dejinami boli odpustové miesta 

vždy takými miestami zastavení, kde ľudia s rôz-

nou národnou identitou okúsili, že prostred-

níctvom sviatostí, počúvaním Slova a klaňaním 

sa pred Najsvätejšou Trojicou ich Boh stvárňu-

je do jediného spoločenstva Cirkvi. Babylonské 

zmätenie a pýcha však túto harmóniu v rámci 

Cirkvi mnohokrát narušila. Túto roztrieštenosť 

by sme chceli napraviť aj tým, že my, predstavite-

lia Národného pútnického miesta Mátraverebé-

ly - Szentkút a Mariánskeho pútnického miesta 

v Levoči sa usilujeme o to, že nám zverené pút-

nické miesta sa stali čoraz viac miestom turíčnej 

skúsenosti, kde zhromaždení okolo Panny Márie 

a vytrvalí v modlitbe každý môže počuť vo svo-

jom jazyku zvesť o zázrakoch Pána, môže vyznať 

vieru, dôveru a úctu v neho, ako to v deň naro-

denia Cirkvi činili aj jeruzalemskí pútnici (po-

rov. Sk 1, 14).

V záujme toho sme sa dohodli, že:

Urobíme všetko preto, aby sme v našej pas-

toračnej službe zabezpečili pre veriacich, ktorí 

k nám prichádzajú, pastoráciu v materinskom ja-

zyku v zhode s ich požiadavkami. V záujme toho, 

aby sme tento náš záväzok mohli vzájomne a úpl-

ne spĺňať, liturgické knihy našej miestnej cirkvi 

navzájom doručíme.

V rámci spolupráce zorganizujeme pútnický 

deň v jednom roku maďarských veriacich v Le-

voči, v druhom roku slovenských veriacich v Szent-

kúte.

Naším dlhodobým cieľom je podporovať vybu-

dovanie pútnickej trasy pre peších medzi Levo-

čou a Szentkútom, v záujme čoho vyhodnotíme už 

existujúce iniciatívy a požiadame o podporu cir-

kevné a štátne úrady na ich realizáciu.

Publikácie o histórii a dušpastierskej činnosti 

dvoch pútnických miest a rôzne informačné mate-

riály sprístupníme na našich pútnických miestach 

v oboch jazykoch, v záujme podnietiť návšte-

vu družobného pútnického miesta umiestnime 

o ňom informačnú tabuľu.

Zaväzujeme sa, že pre cirkevné a civilné inšti-

túcie, zaoberajúce sa turistikou a náboženskou tu-

ristikou, vo vlastnej krajine sprostredkujeme pub-

likačné materiály druhého pútnického miesta, 

v našich mediálnych výstupoch budeme odporú-

čať jeho návštevu a bude priebežne aktualizovať 

obsah týchto informačných báz.

Na našich každoročne minimálne raz zorga-

nizovaných stretnutiach prerokujeme, že na na-

šich pútnických miestach akými spoločnými ná-

boženskými, kultúrnymi a turistickými aktivita-

mi možno posilniť našu spoluprácu a vzťah ma-

ďarskej a slovenskej Cirkvi, ako aj to, ako vyho-

vieť pastoračným požiadavkám veriacich – pútni-

kov rôznych etník (napr. Slovákov, Maďarov, Ne-

mcov, Poliakov).

Sme ochotní túto spoluprácu v budúcnosti roz-

šíriť aj smerom k iným pútnickým miestam a cir-

kevným centrám.

Vrúcne prosíme Pannu Máriu, ktorú v Levoči 

a Szentkúte každý národ oslovuje ako svoju matku, 

aby posilnila zväzky medzi jej deťmi, aby vo svo-

jom Svätom Srdci sprevádzala radosť, vďakyvzda-

nie a starosti synov oboch národov, a aby pre kaž-

dého pútnika orodovala za všetky dary venované 

našej dobe od Ducha Svätého.

Mátraverebély – Szentkút, 11. septembra 2016

Mons. František Dlugoš      P. Kálmán Pergerin OFM

Rector sanctuarii               Rector sanctuarii

Mons.Štefan Sečka

spišsky diecézny biskup
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Pán biskup, v tomto roku ste si 
pripomenuli 40 rokov od svojej 
kňazskej vysviacky. Ako hodnotíte 
svoje účinkovanie a svoju kňazskú 
skúsenosť za toto obdobie?

Áno, v lete tohto roku sa naplnilo 40 rokov môj-

ho kňazského života. Som za ne vďačný Pánu Bohu 

ako aj za život, vieru v Boha a za kňazské povolanie. 

Do tohto pocitu vďačnosti zahŕňam aj svojich ro-

dičov a kňazov-katechétov a všetkých, ktorí mi po-

mohli uskutočniť toto povolanie. Kňazské jubileum 

som si pripomenul v spoločenstve mojich spolužia-

kov, viacerí z nich sú biskupi, a ostatných kňazov. 

V mojom kňazskom účinkovaní sú dve etapy vzhľa-

dom na podmienky náboženského života. Obdobie 

totalitného režimu, keď bolo potrebné dobre pre-

myslieť každý krok a starostlivo zvážiť riziká najmä 

vzhľadom na to, aby som neprišiel o súhlas nejakým 

nerozvážnym krokom, ale na druhej strane tiež aby 

som nerobil kompromisy, ktoré by mi mohli zaťa-

žiť svedomie a priniesť duchovnú škodu či už mne 

alebo druhým. To sa mi s Božou pomocou podarilo. 

Druhá etapa nastala príchodom náboženskej slobo-

dy. Bolo to radostné uvoľnenie nových energií a nad-

šenia v pastoračnej službe. Môj život sa vtedy navia-

zal na kňazský seminár. Potom prišlo menovanie za 

biskupa a v tejto službe som až doteraz.

Aké najťažšie úlohy musela 
Cirkev na Slovensku zvládnuť 
v prelomových rokoch zmien 
spoločenského usporiadania po 
roku 1989?

Po roku 1989 stála naša diecéza, ako aj všetky 

ostatné diecézy Slovenska, pred úlohou čím skôr do-

plniť všetky inštitúcie, ktoré boli pre riadny chod die-

cézy potrebné. Išlo najmä o riadne personálne zabez-

pečenie biskupského úradu, o zakladanie cirkevných 

Rozhovor 
s diecéznym biskupom
pri príležitosti jeho 

kňazského jubilea
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škôl a príslušného školského úradu, bolo treba zria-

diť katechetický úrad, uviesť riadne vyučovanie ná-

boženstva do škôl, najmä vo väčších mestách bolo po-

trebné vyvinúť mimoriadne úsilie pri príprave do-

spelých na krst, birmovky v zvýšených počtoch, po-

četné, častokrát dodatočné sobáše, stavby kostolov, 

zriaďovanie farských hospodárskych rád a podobne. 

Takmer pre všetky inštitúcie bolo potrebné vypraco-

vať štatúty a iné ustanovenia, nájsť samozrejme, vhod-

ných ľudí atď. Domnievam sa však, že najdôležitej-

šou bola úloha obnoviť kňazský seminár a zvládnuť 

čo najlepšie vysoké počty seminaristov v Spišskej Ka-

pitule. Bolo to iste radostné i zodpovedné zároveň.

Vašou hlavnou činnosťou po 
páde totalitného režimu bolo 
účinkovanie v kňazskom seminári 
v Spišskej Kapitule. Čo patrilo 
medzi prvoradé ciele vašej služby 
vicerektora v Kňazskom seminári 
biskupa Jána Vojtaššáka?

Už som naznačil, že začiatkom 90-tych rokov 

sme mali na Spiši veľa seminaristov. Boli z troch 

diecéz: zo Spiša, z Rožňavy a Košíc. Moja úloha 

v seminári sa týkala viac otázok budov a ekonomi-

ky, ale aj výchovy seminaristov. Prvá oblasť spočíva-

la v tom, že počas prevádzky v seminári bolo treba 

vhodne organizovať obnovu budov, dokonca aj sta-

vať nové pomocou brigád zo všetkých troch diecéz. 

Vyučovanie a život v seminári nesmel tým byť na-

rušený. Druhá oblasť bola ešte dôležitejšia. Podieľal 

som sa na všetkých rozhodnutiach, ktoré sa týkali 

života v seminári. Robil som to rád a s vedomím, že 

tým slúžim diecéze a celej Cirkvi. Spoznal som pri-

tom mnohých mladých ľudí, a to mi teraz pomáha, 

keď so svojimi kňazmi spolupracujem v zmenených 

podmienkach. Myslím tým posun seminaristov me-

dzi diecézne kňazstvo a moju zmenu z postu vice-

rektora na diecézneho biskupa.

V roku 2002 vás Svätý Otec Ján Pavol 
II. menoval za pomocného biskupa 
na Spiši. Vtedy ste si zvolili heslo 
„Crux Christi perficiat nos“. 
Čo toto heslo bližšie vyjadruje a ako 
si môžeme osvojiť jeho posolstvo?

Moje biskupské heslo „Kristov kríž nech nás 

zdokonalí“ je svojím obsahom vo všeobecnosti zro-

zumiteľný. Usmerňuje pozornosť veriaceho človeka 

na tajomstvo vykúpenia, teda na veľkonočnú prav-

du. V jednom hymne v Liturgii hodín sa modlíme: 

Zlomil si smrti závory, krížom si nebo otvoril... Kríž je 

teda „kľúčom“ do neba. Tento „kľúč“ však nie je ná-

stroj mimo nás, ale týka sa každého človeka. Týka 

sa nás tým, že sa hlásime k Ježišovmu krížu a chce-

me si osvojiť jeho zásluhy. Na druhej strane chceme 

k jeho zásluhám aj niečo priniesť: modlitby, choro-

bu, samotu, nepochopenie a iné ťažkosti... Netreba 

ich samoúčelne vyhľadávať, ale tie, ktoré na nás prí-

du, môžeme najlepšie zúžitkovať tým, že ich priná-

šame ako Bohu milú obetu.

Popri kňazskom jubileu sa v tomto 
roku naplnilo aj 5 rokov služby 
spišského diecézneho biskupa. 
Ako hodnotíte toto obdobie?

Päť rokov nie je ešte dlhá doba, ale už je za čím 

sa obzrieť... Do služby diecézneho biskupa som na-

stúpil tesne po tom, ako sa skončila druhá diecéz-

na synoda a začali platiť synodálne ustanovenia, kto-

ré uviedol do platnosti môj predchodca, pán biskup 

František Tondra. Mojim nástupom do tejto služby 

sa teda začal čas uplatňovania nariadení a odporúča-

ní spomenutých ustanovení. Dokumenty boli publi-

kované, aj teraz sú uverejnené na internetovej strán-

ke biskupstva a každú tému sme s kňazmi preberali 

osobitne na kňazských rekolekciách. Veľmi mi zále-

ží na tom, aby sme – tak kňazi, ako aj veriaci – jed-

notlivé ustanovenia prijali aj vnútorne, pretože od 

toho podstatne závisí úspech synody a jej účinnosť. 

Medzi najhlavnejšie rozhodnutia už uvedené do 

praxe vidím nasledovné: ustanovenie farských pas-

toračných rád, nový systém kánonických vizitácií, 

vytvorenie podporného fondu solidarity, vydávanie 

diecézneho časopisu elektronickou formou, pastorá-
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cia rodín, pastorácia mládeže, spolupráca s nábožen-

skými zoskupeniami, jednotná agenda vo farských 

kanceláriách a iné.

Z vašej doterajšej služby sa dá 
vyčleniť niekoľko priorít, ktoré 
vystupujú do popredia: je to rodina, 
proces blahorečenia Božieho sluhu 
biskupa Jána Vojtaššáka, charita na 
Slovensku aj v diecéze, uplatňovanie 
synodálnych ustanovení. Z čoho 
máte najväčšiu radosť a v čom vidíte 
ešte rezervy?

Mám radosť z toho, keď vidím životaschopné far-

nosti a spoločenstvá. Teším sa z každého kňaza, kto-

rý horlivo účinkuje vo farnosti, pretože viem, že tá 

farnosť je v dobrých rukách. To je pre mňa aj veľké 

zadosťučinenie v službe diecézneho biskupa. Dob-

re nám funguje napr. Kňazský dom sv. Jána Bosca 

v Spišskej Kapitule a iné. Ak mám rozprávať o re-

zervách, na prvom mieste tu chcem spomenúť tie 

iniciatívy, ktoré sú určitým procesom: boli začaté 

a je potrebné napomáhať ich činnosť. Taká je čin-

nosť diecéznej charity so všetkými formami činnos-

ti a služby ľuďom, v dobrom rozvoji a nasmerovaní 

je pastorácia rodín a formácia kňazov. V súčasnos-

ti rozmýšľam o nejakých iniciatívach, ktoré by na-

pomáhali rozvíjaniu kňazských a rehoľných povola-

ní, teda určité sprevádzanie mladých ľudí, ktorí uva-

žujú o kňazstve. Potrebné je ešte viac zintenzívniť 

a vytvoriť stabilnejší model pastorácie rodín.

Prezradíte našim čitateľom aj 
niektoré zo svojich plánov do 
budúcnosti týkajúce sa diecézy?

Pripravujeme sa na zakladanie farských charít 

na báze dobrovoľnosti. To by sme chceli uskutočniť 

v budúcom roku. O niekoľko dní chcem začať v die-

céze sláviť Jubileum sv. Martina. Máme priprave-

ný konkrétny program so spoločnými podujatiami 

aj s určitými návrhmi, ktoré si kňazi zvolia alebo 

adaptujú podľa svojich okolností a podmienok. Bol 

by som rád, keby obnova katedrály mohla napredo-

vať rýchlejšie. Mojou veľkou túžbou je dosiahnuť vý-

raznejší pokrok v procese blahorečenia Božieho slu-

hu biskupa Jána Vojtaššáka. S terajším stavom kauzy 

som spokojný, ale potrebné je neustále a cieľavedo-

me pracovať. Chcem to robiť podľa síl, ktoré mi Pán 

Boh k tomu dáva.

Využívam túto príležitosť na poďakovanie 

všetkým, ktorí sa modlia za mňa a za moje úmys-

ly a všetkým čitateľom časopisu Kapitula zo srdca 

žehnám.

Otec biskup, ďakujeme Vám za čas, ktorý ste nám ve-

novali, do ďalších rokov Vám želáme v prvom rade hoj-

nú Božiu pomoc vo všetkom, čo robíte, dobrých spolupra-

covníkov, jednotné kňazstvo, nábožných veriacich a dob-

ré zdravie.

Za rozhovor ďakuje Ľubomír Krett,
šéfredaktor časopisu Kapitula

Foto: Ľubomír Krett
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„Svet potrebuje lásku. Nadišiel čas, aby Kristovo 

posolstvo prišlo ku každému človekovi. Nadišiel čas, 

aby sa radostná zvesť o Božom milosrdenstve vlia-

la do ľudských sŕdc a stala sa ohniskom novej civi-

lizácie – civilizácie lásky.“ Tieto slová Svätého Otca 

Jána Pavla II., ktoré povedal v roku 2002 v Krako-

ve, môžeme dnes povedať aj o jeho ceste svätosti. O 

ceste svätosti veľkého apoštola Božieho milosrden-

stva, ktorý bol pripočítaný svätou Cirkvou medzi 

svätých v nebi. Veľké množstvo ľudí s radosťou pri-

jalo túto vzácnu skutočnosť a obdŕžali množstvo Bo-

žích milostí na jeho príhovor a koľkí sa stále denno-

denne obracajú k nemu s prosbami, aby im vypro-

sil potrebné milosti pred tvárou milosrdného Boha.

Jednoznačne môžeme nazvať Jána Pavla II., 

okrem mnohým prívlastkov, ktoré mu právom pat-

ria, aj Apoštolom Božieho milosrdenstva. Pripo-

menul to o ňom aj jeho osobný tajomník, kardinál 

Stanislaw Dziwisz, pri prvom výročí jeho svätore-

čenia 27. apríla 2015 vo Vatikáne. A aj Svätý Otec 

František vo svojej bule Misericordiae vultus, kto-

rou bol vyhlásený mimoriadny Svätý rok milosr-

denstva, pripomína túto dôležitú črtu pontifikátu 

svojho svätého predchodcu: „Nemôžeme zabúdať 

na veľké učenie, ktoré sv. Ján Pavol II. ponúkol svo-

jou druhou encyklikou Dives in misericordia, kto-

rá v tých časoch prišla nečakane a mnohých prekva-

pila témou, ktorej bola venovaná. Svätý pápež pou-

kázal na opomínanie témy milosrdenstva v kultúre 

našej doby: «Zmýšľanie ľudí terajšieho veku – azda 

viac než predtým – sa stavia do pozície protipólu 

voči Bohu milosrdenstva a snaží sa odstrániť zo ži-

vota a zo srdca človeka aj myšlienku milosrdenstva» 

(DM 2). Avšak bez milosrdenstva sa náš svet stáva 

ešte viac nehumánnym. Odtiaľ vychádzajú proroc-

ké slová a rozhodnutia sv. Jána Pavla II. dať do cen-

tra života súčasnej Cirkvi skutočnosť Božieho a ľud-

ského milosrdenstva“ (MV 11).

Ján Pavol II. vedel, o čom hovorí. Skúsenosť, kto-

rú zažil ako mladý človek, kňaz zoči-voči krutos-

tiam vojny, nenávisti, zlobe, zabíjaniu ho priviedla 

k nevyhnutnosti: priviesť ľudstvo k Bohu, ktorý je 

milosrdenstvo a ktorý aj nás učí preukazovať si mi-

losrdenstvo navzájom (DM 14).

Zjavenie, alebo lepšie povedané, oveľa intenzív-

nejšie pripomenutie tejto vlastnosti Boha, ktorou 

je práve milosrdenstvo, prišlo prostredníctvom sv. 

Faustíny, ktorá žila v prvých desaťročiach dvadsia-

teho storočia a zomrela pred druhou svetovou voj-

nou. Ján Pavol II. hovorí, že tým, ktorí „prešli skúš-

kami druhej svetovej vojny, sa slová napísané v Den-

níčku svätej Faustíny javia ako zvláštne znamenie 

Božieho milosrdenstva v perspektíve 20. storočia. 

Ľudia tohto storočia tomuto posolstvu porozumeli. 

Akoby im chcel Kristus pripomenúť, že mierou vy-

medzenou všetkému zlu, s ktorým boli konfronto-

vaní, je v konečnom dôsledku Božie milosrdenstvo 

Sv. Ján Pavol II. 
Apoštol Božieho 

milosrdenst va

Foto: www.zivotopisysvatych.sK
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a že zlo definitívne nezvíťazí. Veľkonočné tajomstvo 

potvrdzuje, že konečné víťazstvo patrí dobru, že ži-

vot víťazí nad smrťou a že nad nenávisťou triumfuje 

láska.“ (Ján Pavol II.: Pamäť a identita) Tu bola ukry-

tá nádej pre ľudí žijúcich v tej dobe a tu je ukrytá aj 

nádej pre ľudí dnešnej doby. To isté posolstvo pripo-

menul Ján Pavol II. aj v roku 1997 v Krakove: „Nič 

nie je tak potrebné človekovi ako Božie milosrden-

stvo.“A aj v roku 2002.

Úcta a dôvera k Božiemu Milosrdenstvu sa tiah-

li celým životom Jána Pavla II. Ak by sme chceli len 

heslovite vymenovať niektoré dôležité momenty z 

jeho života, ktoré súvisia s Božím milosrdenstvom, 

určite tam nesmie chýbať encyklika o Božom milosr-

denstve (Dives in misericordia, 1980), zasvätenie sve-

ta Božiemu milosrdenstvu (2002) a zaradenie Nede-

le Božieho milosrdenstva do liturgického kalendá-

ra (2000), povýšenie na oltár sr. Faustíny a výnimoč-

né gesto milosrdenstva – odpustenie jeho atentátni-

kovi, jeho citlivá pozornosť voči trpiacim a chorým, 

vysluhovanie sviatosti zmierenia (ako pápež každý 

Veľký piatok spovedal v Bazilike sv. Petra) a prijí-

manie sviatosti zmierenia každý týždeň. A v nepo-

slednom rade deň jeho odchodu do domu Otca, kto-

rým bol predvečer Nedele Božieho milosrdenstva (2. 

apríl 2005), keď kardinál Jaworski ešte pred 8. hodi-

nou večer odslúžil sv. omšu zo sviatku Božieho mi-

losrdenstva a pápež ešte prijal pár kvapiek Kristovej 

krvi (Oder, S.: Prečo svätý?). To, že blahorečenie 1. 

mája 2011 a svätorečenie 27. apríla 2014 sa uskutoč-

nilo práve na Nedeľu Božieho milosrdenstva, je len 

dôkazom toho, že Ján Pavol II. a jeho zásluha o roz-

šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu sú medzi se-

bou neodlučiteľne spojené.

Aj jeho posledný odkaz tomuto svetu, posledný 

príhovor, bol pripravený na 3. apríla 2005 na nede-

ľu Božieho milosrdenstva, ktorú už slávil vo večnos-

ti. V tomto posolstve srdečne pozdravuje pútnikov, 

ktorí prišli osláviť Božie milosrdenstvo do svätyne 

v Lagiewnikoch v Krakowe. A vyjadruje v ňom túž-

bu znova zveriť celú Cirkev i svet, všetkých ľudí a aj 

seba, práve Božiemu milosrdenstvu.

Celý jeho život bol preniknutý Božím milosr-

denstvom, dôveroval Božiemu milosrdenstvu, šíril 

Božie milosrdenstvo, prijímal Božie milosrdenstvo, 

preukazoval Božie milosrdenstvo. Nech aj nám vy-

prosí milosť preniknúť do hĺbok tajomstiev Božieho 

milosrdenstva a s takou istou horlivosťou a zápalom, 

akým horelo jeho srdce v šírení úcty k Božiemu mi-

losrdenstvu, nech horia aj naše srdcia.

Pripomeňme si ešte niektoré dôležité momenty 

zo života sv. Jána Pavla II., ktoré sme už heslovite 

pomenovali, ale ktoré majú osobitný význam v jeho 

živote v súvislosti práve s Božím milosrdenstvom.

Dives in misericordia
Isteže v prvom rade by sme sa mali sústrediť na 

posolstvo jeho encykliky o Božom milosrdenstve, v 

ktorej nám približuje tvár milosrdného Boha Otca, 

ktorú nám zjavil vo vtelení svojho Syna, v jeho umu-

čení a zmŕtvychvstaní a v ktorej celú Cirkev povzbu-

dzuje k tomu, aby sa stala milosrdnou podľa vzoru 

svojho Pána. Nie je však cieľom tohto krátkeho prí-

spevku rozobrať podrobne túto encykliku, ale chcem 

povzbudiť čitateľa, aby siahol znova po tejto encykli-

ke a nanovo ju prečítal meditatívnym spôsobom. Ak 

chceme preniknúť hlbšie do tajomstva Božieho mi-

losrdenstva, tak táto encyklika nám môže byť jedi-

nečnou pomôckou a inšpiráciou.

Zaujímavou skutočnosťou je, že v roku 1980, v 

tom roku, keď ju vydáva, si počas duchovných cvi-

čení Ján Pavol II. značí vo svojich privátnych zápis-

koch o kňazoch túto myšlienku: „Kňaz má povin-

nosť byť znakom otcovskej dobroty Boha pre ľudí.“ 

(Ján Pavol II.: Notatki osobiste) Je teda zrejmé, že 

dlho meditoval nad tajomstvom milosrdenstva a nad 

kňazmi, ktorí majú byť šíriteľmi a sprostredkovateľ-

mi Božieho milosrdenstva. A dokonca aj v posled-

ných exercíciách, ktoré má zaznamenané vo svojich 

súkromných zápiskoch z roku 2003, píše o milosr-

denstve: „Boh pomaly odhaľuje svoju tvár. Je milo-

srdenstvom. Človek je neverný, ale Boh má tvár mi-

losrdenstva a vernosti.“ (Ján Pavol II.: Notatki osobis-

te) Vidíme, že otázka milosrdenstva a vzťah k Božie-

mu milosrdenstvu boli neoddeliteľnou súčasťou du-

chovného života Svätého Otca.

Svätá sestra Faustína
Úcta Jána Pavla II. k sr. Faustíne začala už v 

období, keď bol mladým kňazom a pokračovala aj 

neskôr, keď sa stal biskupom i pápežom. Často sa 

modlieval pri hrobe sr. Faustíny, navštevoval kláš-

tor v Lagiewnikoch a čerpal z jej duchovného bo-

hatstva, ktoré zaznamenala vo svojom Denníčku. V 

tej dobe nebol jednoznačne pozitívny postoj k zjave-

niam sr. Faustíny a dokonca v roku 1958 bolo zaká-
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zané šíriť tieto zjavenia. Dôvodom bol podľa všetké-

ho nepresný preklad Denníčka do taliančiny a ná-

sledné nesprávne pochopenie jeho obsahu. (Weigl, 

G.: Svedok nádeje) Ale v roku 1978 bol tento zákaz 

odvolaný. Karol Wojtyla, ešte ako krakovský biskup, 

začal proces blahorečenia sr. Faustíny v roku 1965 a 

ukončil ho už ako pápež, keď v roku 1993 sr. Faustí-

nu blahorečil a v roku 2000 svätorečil.

Atentát
Táto udalosť zo života Jána Pavla II. je azda naj-

viditeľnejším gestom milosrdenstva a dôkazom 

toho, že aj z takého zla, akým je atentát, môže Boh 

vyťažiť dobro. Koľko ľudí je dodnes povzbudených a 

nadchnutých z odpustenia, ktoré Ján Pavol II. preja-

vil svojmu atentátnikovi? Ako prežíval túto udalosť 

svojho života sám pápež?

Už 17. mája 1981 počas modlitby Regina Coeli 

ešte z nemocnice Gemelli, štyri dni po atentáte, po-

vedal: „Modlím sa za brata, ktorý na mňa vystre-

lil a ktorému som z hĺbky duše odpustil.“ (Oder, S.: 

Prečo svätý?) Urobil tak ešte počas cesty v sanitke, 

ihneď po atentáte. Svätý Otec si pripravoval aj list 

na audienciu 21. októbra 1981, ktorý však zostal ne-

prečítaný. V ňom okrem iného píše: „Akt odpuste-

nia je prvou a základnou podmienkou pre to, aby 

sme sa my, ľudia, ustavične nerozdeľovali a nestavali 

sme sa jeden proti druhému ako nepriatelia.“ (Oder, 

S.: Prečo svätý?) No počas spomenutej generálnej au-

diencie sa aj tak venoval téme odpustenia. Povedal: 

„Kristus nás naučil odpúšťať. Naučil Petra odpúš-

ťať až sedemdesiatsedem ráz. My neprestávajme tiež 

žiadať: Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťa-

me svojim vinníkom.“ (Oder, S.: Prečo svätý?) Mož-

no preto mu tak ležalo na srdci odpustenie, lebo jed-

nou skutočnosťou je odpustiť a druhou je prosiť o 

odpustenie, keď spáchame niečo zlé. To, čo ho trápi-

lo azda viac ako samotný atentát, bola skutočnosť, že 

Ali Agca ho o odpustenie nikdy nepoprosil. Svedčí o 

tom kardinál Dziwisz a aj Svätý Otec potvrdzuje, že 

najviac Aliho Agcu v ich osobnom rozhovore (v roku 

1983) trápila otázka, ako je možné že ten atentát pre-

žil. Napriek tomu všetkému, čo Svätý Otec zažil v 

súvislosti s atentátom, do svojho testamentu, reagu-

júc práve na atentát, píše 5. marca 1982: „Oveľa viac 

sa cítim v Božích rukách.“ (Ján Pavol II.: Testament) 

Či sú to nie slová jeho úplnej dôvery v Božiu proz-

reteľnosť? Možno, že sa v jeho atentátnikovi pohlo 

vnútro, keď 27. decembra 2014 prišiel k jeho hrobu a 

položil k nemu kyticu bielych kvetov.

Zasvätenie sveta Božiemu 
milosrdenstvu

Stalo sa tak 17. augusta 2002 v krakovských La-

giewnikoch. Ján Pavol II. chcel, aby sa posolstvo o 

Božom milosrdenstve dostalo ku každému člove-

kovi na tejto zemi a vlialo nám radosť, pokoj, ná-

dej do všetkých ťažkostí, ktoré prežívame. Povedal: 

„Treba preukazovať svetu oheň milosrdenstva. Iba 

v milosrdenstve Božom svet nájde pokoj a človek 

šťastie“ a vyzval nás: „Buďte svedkami milosrden-

stva.“ (SZWEDA, P.: Jan Pawel o Bozym milosierdziu 

i sw. Faustynie) Nech toto posolstvo a výzva rezonu-

je v našej mysli, srdci, aby sme sa stali svedkami a 

apoštolmi milosrdenstva v dnešnom svete. Ľudia vo 

svete, aj keď to ešte možno nevedia pomenovať, ale v 

konečnom dôsledku túžia po Bohu, po milosrdnom 

Bohu. Priveďme ich k nemu.

Modlitba zasvätenia

Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku 

vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi 

a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, 

zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. 

Skloň sa k nám hriešnym, 

vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, 

dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme 

zakúsili Tvoje milosrdenstvo, 

aby v Tebe, trojjediný Bože, 

vždy nachádzali prameň nádeje. 

Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie 

Tvojho Syna, 

maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen.

Martin Majda
prefekt v seminári Spiš
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Misericordiae vultus
4. časť

V Mimoriadnom roku milosrdenstva nás sprevá-

dza Lukášovo evanjelium, ktoré v sebe veľmi jasne 

a zreteľne odzrkadľuje meno Boha, ktorým je Milo-

srdenstvo, ako to uvádza pápež František aj v titule 

jednej z kníh, ktorú v tomto roku ponúka všetkým 

ľuďom dobrej vôle. Všetky dôležité aspekty a mo-

menty Lukášovho evanjelia, ktoré sa jedinečným 

spôsobom realizujú v tomto milostivom čase jubilej-

ného roka v rôznych odtieňoch blízkosti rodinám, 

mladým i deťom, chudobným, opusteným, väzňom, 

bezdomovcom a ostatným skupinám, sa priamo pred 

očami tohto sveta stávajú opäť reálnymi a umožňujú 

konkrétnu skúsenosť s Bohom cez stretnutia, gestá 

i slová Svätého Otca, ktoré adresuje človeku dneška.

V 16. bode svojej buly (Misericordiae vultus) pri-

pomína štvrtú kapitolu Lukášovho evanjelia, v kto-

rej prehlbujeme a objavujeme vieru a podľa neho je 

aspektom, ktorý ponúka návod ako s vierou prežiť 

Svätý rok. Každý z nás veľmi dobre pozná úryvok 

spomínanej kapitoly, ktorá nás vovádza do synagó-

gy v Nazarete, kde sa Ježiš v jednu sobotu vracia so 

svojimi apoštolmi. Podľa zvyku vstupuje na miesto 

modlitby, na miesto kde zaznieva slovo Jeho Otca. 

Vyzvali ho, aby čítal. Rok milosrdenstva je miestom 

a časom, kedy sa táto výzva stáva opäť tak živou a zá-

roveň vyvoláva atmosféru z Ježišových čias – je ti-

chom, v ktorom čítame, načúvame, ale aj zakúšame 

a sme aj svedkami rozruchu a rozpačitosti mnohých, 

ktorí stále nechápu, ktorí stále cítia ohrozenie a oba-

vy o svoje postavenie či moc. Možno dokonca nás 

samých vyruší Božie slovo. O to viac toto posolstvo 

Božej blízkosti musí denne nachádzať miesto v na-

šom srdci a na našich perách. Napriek tomu nás po-

stoj terajšieho pápeža, jeho kráčanie v ústrety člove-

ku, ktorý je ranený, stratený, opustený a sám, priam 

až núti urobiť podobný krok, nanovo čítať, načúvať, 

vykročiť, ohlasovať vhod i nevhod, vo dne v noci, vy-

kričať ho zo striech i modliť sa v tichu, lebo v ňom 

poznávame Tajomného najlepšie, aby sme pravý ob-

raz Otca ponúkli ostatným.

V deň diakonských a kňazských vysviacok čas-

to zaznieva spev tohto úryvku od proroka Izaiáša: 

„Duch Pána je nado mnou...“ (Iz 4, 18). Je výzvou 

pre tých, ktorí s rovnakou odhodlanosťou a istotou 

o Božej blízkosti, akú mal Ježiš v tú sobotu, nastu-

pujú na cestu, na ktorú ich On sám pozýva. Pre kaž-

dého kňaza v deň jeho vysviacky začína jeho „mi-

lostivý rok“, ktorý sa opakuje denne, lebo „hľa, te-

raz je milostivý čas, teraz je deň spásy“ (2 Kor 6, 2), 

práve dnes, a opäť „dnes – zajtra“ a „dnes – naveky“ 

je milostivý rok, v ktorom Pán ohlasuje evanjelium 

chudobným, prihovára sa zajatým, slepým, utláča-

ným. Skutočne celý kňazský život sa stáva „svätým 

rokom“, ktorý so sebou prináša bohatstvo Ježišov-

ho poslania: „prinášať slovo a gesto útechy chudob-

ným, ohlasovať oslobodenie tým, ktorí sú v moder-

nej spoločnosti väzňami novodobých otroctiev, na-

vracať zrak tým, čo nevidia, lebo sa stiahli do seba, 

a dôstojnosť všetkým, ktorým bola odňatá“ (bod 16). 

Tak jedinečným a pravdivým svedkom Kristovho 

posolstva sa stáva kňaz i veriaci, a to práve vtedy, ak 

každý na svojom mieste ohlasuje milostivý rok, o čo 

viac ak je to v roku, kedy nás k tomu pozýva nástup-

ca Krista na zemi, Svätý Otec František.

Zvlášť milostivým časom, v ktorom uvažujeme 

o Božom milosrdenstve a jeho láske k nám, je pôst-

ne obdobie, ktoré nás intenzívnejšie pozýva rok čo 

rok prežívať čas, kedy zakúšame Božie milosrden-

stvo tak zreteľne. Jeho zreteľnosť a jasnosť, ako pri-

pomína v bule i pápež František, možno objaviť 

v rozjímaní nad toľkými stranami Svätého písma, 

ktoré odhaľuje Otcovu milosrdnú tvár, poznamená-

va pápež. My sme už prežili pôstne obdobie v tom-

to Mimoriadnom roku milosrdenstva. Jeho uzavre-

tie v nedeľu Krista Kráľa sa blíži a snáď v tejto chví-

li, keď si pripomíname bohatstvo myšlienok rímske-

ho veľkňaza i jeho túžby po obrátení a zmierení sa 

s Otcom, môžeme sa, pozerajúc spätne do uplynu-

lých mesiacov, pýtať v duchu jeho povzbudení: na-

koľko sa mi podarilo rozviazať putá nespravodlivého 

obviňovania, posudzovania? Nakoľko som sám seba 

oslobodil z otroctva hriechu, závislosti, zatvrdlivos-

ti, nepokoja, nevraživosti? Ako som ja, kňaz, po-

mohol druhým na slobodu z hriechu: trpezlivosťou 
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a láskou či neochotou a nervozitou? A mne, veria-

cemu človeku, podarilo sa rozlámať okovy neprav-

divých slov a postojov voči mojim blížnym, ktorých 

tak často ohováraním a opovrhovaním vrhám do vä-

zenia?

Toľko nahých, obratých o vlastnú dôstojnosť 

vlastnou vinou či vinou iných, dnes stretá človek. 

Toľko malomocných dnes kráča ulicami, vychádza 

zo svojich úkrytov, v ktorých žijú svoju anonymitu 

a nezáujem o druhého. Ako kedysi sv. František, tak 

aj dnes možno ich objať a pobozkať, hoci tomuto sve-

tu sa to hnusí. Môžeme tak urobiť preto, lebo chce-

me aj dnes obetovať život pre hladného a chorého, 

nasýtiť jeho dušu, aby zažiarilo Kristovo svetlo v tej-

to tme hriechu a akéhosi narastajúceho strachu po-

sledných dní. Kiež by sme pochopili, že v každom 

geste i toho najnepatrnejšieho prejavu lásky a zá-

ujmu o druhého, nás Pán sprevádza, dokonca i na 

miestach vyprahnutých a zabudnutých. Akosi stále 

sa musíme učiť a snažiť pochopiť, že gestami podob-

nými Kristovým robíme seba i druhých zazelena-

nou záhradou a sme ako prameň, ktorého voda nevy-

sychá (porov. Iz 58, 6 – 11). Nakoľko si to uvedomu-

jeme osobitne my, kňazi? Pripomeňme si výzvu pá-

peža: „Mnohí mladí začínajú pristupovať k sviatos-

ti zmierenia a medzi nimi i mnohí mladí, ktorí v tej-

to skúsenosti často nájdu cestu, ako sa vrátiť k Pá-

novi, k prežívaniu intenzívnej modlitby a znovu-

objaveniu zmyslu vlastného života. S presvedčením 

opäť postavme do centra pozornosti sviatosť zmiere-

nia, pretože ona umožňuje hmatateľne zakúsiť veľ-

kosť Božieho milosrdenstva“ (bod 17). S presvedče-

ním môžeme, ako iste mnohí kňazi, dosvedčiť, ako 

tento dotyk Otca dokáže Jeho a našich mladých pri-

viesť na inú, lepšiu cestu práve v čase dospievania. 

Osobne som to vnímal v nedávnej príprave mladých 

na sviatosť birmovania. Snaha nás slabých je tak zá-

zračným spôsobom dopĺňaná Božou milosťou. Vždy 

sa oplatí za nich bojovať, vždy sa oplatí im ponúk-

nuť Boha a opakovať: miluje ťa, miluje ťa, on ťa na-

ozaj miluje a odpúšťa ti. Uveril som tomu ešte viac, 

lebo som videl, a tak svedčím. Koľkí sme videli, 

a tak dosvedčujme, povzbudzujme a namáhajme sa 

až do vyčerpania. Áno, súhlasím so Svätým Otcom 

a nikdy neprestanem trvať na tom, že my, spovední-

ci, máme byť opravdivým znamením Otcovho milo-

srdenstva, a to osobitne cez vlastnú kajúcnosť, a tak 

byť konkrétnym znamením kontinuity Božej lásky, 

ktorá odpúšťa a zachraňuje. Prosme o silu a svetlo 

Ducha zachytiť volanie o pomoc a prosbu o odpus-

tenie každého bez rozdielu (bod 17). Tak sa možno 

v istom zmysle pridať k vyslaným misionárom milo-

srdenstva, ktorí majú v tomto roku moc odpúšťať aj 

hriechy inak vyhradené len pre Apoštolskú stolicu, 

a to práve postojmi prijatia a povzbudzovania (bod 

18). V Cirkvi dnes rastie hlboká túžba po skúsenos-

ti a zažití Pánovho milosrdenstva. Uprostred toľké-

ho násilia, nespravodlivosti, nemorálnosti a nená-

visti človek akosi stále viac hľadá pokoj a odpuste-

nie. Možno namietneme, že opak sa zdá pravdou, ale 

som presvedčený, že človek skutočne aj dnes túži po 

milosrdenstve, aj keď často tvrdí opak.

Ak sa v 19. bode prihovára Svätý Otec všetkým, 

ktorí svoj život podriadili peniazom a všetko ostatné 

pre nich stratilo hodnotu a dôstojnosť, ak sa obracia 

s výzvou obrátenia na páchateľov a spolupáchateľov 

korupcie, ktorá prináša temnotu a zlo, s takou istou 

výzvou sa obracia na všetkých nás, ktorí denne pod-

liehame pokušeniam a dovolíme zlu vládnuť v nás 

a okolo nás. Aj keď nie sme páchateľmi korupcie, vý-

zva pápeža je adresovaná aj nám: „Toto je ten naj-

vhodnejší čas, aby sme zmenili svoj život! Toto je čas 

dať sa chytiť za srdce. Nastala chvíľa vypočuť plač 

nevinných. Zotrvanie na ceste zla je len zdrojom ilú-

zií a smútku. Skutočný život je úplne iný. Boh nám 

neprestáva podávať pomocnú ruku. Stále je pripra-

vený počúvať.“ (bod 19)

Kňazi, buďme teda tvoriví a vynaliezaví v láske 

a odpúšťaní ako Boh, aby každý, kto pristúpi k pra-

meňu milosrdenstva, objavil krásu a novosť Božej 

tváre, ktorá nesie meno Milosrdenstvo. Nech v na-

šom živote a povolaní, tak kňazi, ako aj veriaci ľud, 

prežívame „milostivý rok“.
Michal Janiga

Foto: Ľubomír Krett
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V poradí trinásty biskup Spišskej diecézy sa na-

rodil v Spišských Vlachoch 4. júna 1936 v rodine te-

sára Michala a Veroniky, rod. Chmelárovej, v pora-

dí ako štvrtý z jedenástich detí. Rodičia vychováva-

li svoje deti v hlbokom náboženskom duchu, čo do-

svedčuje, že ich dvaja synovia František a Michal už 

od útleho detstva miništrovali a neskôr sa stali kňaz-

mi. Otec pracoval na stavbách takmer po celom Slo-

vensku, kým deti s matkou obrábali svoje malé hos-

podárstvo. Rodina žila v skromných pomeroch. Zmy-

sel pre skromnosť si zachoval František Tondra až do 

konca svojho života a tvoril súčasť jeho naturelu.

V rokoch 1942 – 1947 navštevoval Ľudovú školu 

a v rokoch 1947 – 1951 meštiansku školu v rodných 

Spišských Vlachoch. Počas tohto obdobia hrával di-

vadlá a operety. Spišské Vlachy mali v tom čase svoj 

orchester a tiež ochotnícke divadlo, ktoré sa tešilo zá-

ujmu verejnosti a predstavovalo divadelné hry naj-

mä slovenských autorov. František Tondra bol v roku 

1955 tanečným sólistom v operete Natálka z Poltavy. 

V rokoch 1951 – 1954 vyštudoval tri triedy na Jede-

násťročnej strednej škole v Spišskej Novej Vsi, kde 

26. mája 1954 úspešne zmaturoval. V rokoch 1954 – 

1957 študoval na Vysokej škole pedagogickej na Fa-

kulte prírodných vied v Bratislave odbor zemepis a 

biológiu. Počas jednej z povinných vysokoškolských 

prázdninových brigád vážne ochorel. Prekonal zápal 

srdcového svalu a vnútornej srdcovej blany, čo zane-

chalo trvalé následky na jeho zdraví. V tom období 

sa už rozhodoval pre kňazský život. Významnú úlo-

hu na tomto jeho životnom rozhodnutí mal miestny 

farár a bývalý riaditeľ Učiteľského ústavu v Spišskej 

Kapitule Jozef Brandobur, ktorý bol pod nátlakom 

komunistickej štátnej moci v apríli 1946 prinútený 

vzdať sa postu riaditeľa. František Tondra mu často 

miništroval a obdivoval ho ako svoj životný vzor. Vo 

farnosti Spišské Vlachy pôsobil o. Brandobur krátko, 

len do 22. júna 1950, keď bol na základe udania zais-

tený a umiestnený vo vyšetrovacej väzbe v Bratislave. 

Teologické štúdiá František Tondra absolvoval 

v rokoch 1957 – 1962 na Rímskokatolíckej Cyrilome-

todskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Po úspeš-

nom ukončení teologických štúdií prijal 1. júla 1962 

v Dóme svätého Martina v Bratislave z rúk trnav-

ského apoštolského administrátora Ambróza Lazíka 

kňazskú vysviacku. Spolu s ním boli za Spišskú die-

cézu vysvätení Alfonz Letanovský a Štefan Živčák. 

Kňazskú vysviacku prijal v čase, keď spišský biskup 

Ján Vojtaššák vykonával svoj trest v najobávanejšej 

väznici v Československu, vo Valdiciach. Spišskú die-

cézu v tom čase spravoval prorežimný kapitulný vi-

kár Andrej Scheffer, ktorý 1. augusta 1962 vymenoval 

Františka Tondru za kaplána do Levoče. Tam pôsobil 

ako farár Štefan Klubert, ktorý mal výrazný vplyv na 

formáciu jeho kňazskej osobnosti. Mladý kaplán Ton-

dra iste nemohol ani len tušiť, že sa po smrti Kluberta 

stane jeho nástupcom. Počas kaplánskeho pôsobenia 

v Levoči ho vikár Scheffer poveril od 22. decembra 

1962 dočasným spravovaním farnosti Veľká Lomnica 

z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti miestneho 

farára Jozefa Kubičiara, pričom zostal aj naďalej kap-

lánom v Levoči. 1. novembra 1963 bol preložený za 

správcu farnosti do Hnilca. Tu sa stretol prvýkrát so 

Fr antišek Tondr a 
(1936 – 2012)

1989 – 2011  spišský diecézny biskup

Foto: Ľubomír Krett
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svojím budúcim nástupcom v biskupskej službe Šte-

fanom Sečkom, ktorý pomáhal bývalému správcovi 

farnosti v Spišskom Štvrtku Alojzovi Jakubovi Kala-

futovi pri sťahovaní z hnileckej farnosti.

V čase politického uvoľnenia, počas tzv. Praž-

skej jari, bol prijatý na doktorandské štúdium na Cy-

rilometodskú bohosloveckú fakultu do Bratislavy. 

Dekrétom zo 16. apríla 1970 ho spišský kapitulný vi-

kár Jozef Ligoš menoval s platnosťou od 15. apríla 

1970 za správcu farnosti do Zázrivej. Počas pôsobenia 

v Zázrivej mu značne pomáhal v pastoračnej službe 

jeho rodný brat Michal Tondra, ktorý bol po prijatí 

kňazskej vysviacky menovaný s platnosťou od 1. júla 

1970 za kaplána v Zázrivej. Tu pôsobil až do 29. no-

vembra 1973. Pôsobenie v Zázrivej bolo veľmi nároč-

né. Počas tohto obdobia František Tondra pokračo-

val vo svojich štúdiách. Dizertačnú prácu z morálky 

pod vedením profesora morálnej teológie Cyrila Du-

dáša na CMBF na tému Individuálne a sociálne čnos-

ti obhájil a 6. januára 1978 získal doktorát z teológie. 

V čase od 1. októbra 1978 do 30. septembra 1983 

nastúpil na miesto po Cyrilovi Dudášovi a pôsobil 

ako profesor morálnej teológie na CMBF v Bratisla-

ve. Jeho pôsobenie na teologickej fakulte bolo násilne 

prerušené komunistickou štátnou mocou, ktorá vyví-

jala na neho nátlak vo veci aktívnej spolupráce v hnu-

tí Pacem in terris, čo rázne odmietol. V Zázrivej pô-

sobil do 14. októbra 1983, keď ho kapitulný vikár Šte-

fan Garaj preložil s platnosťou od 15. októbra 1983 za 

správcu farnosti v Tvrdošíne. Tu pôsobil do 14. aprí-

la 1987. Po smrti levočského dekana Štefana Kluber-

ta bol 15. apríla 1987 vymenovaný za správcu farnosti 

v Levoči. Dňa 26. júla 1989 ho pápež Ján Pavol II. vy-

menoval za diecézneho biskupa Spišskej diecézy. Bis-

kupskú vysviacku prijal 9. septembra 1989 v Kated-

rále sv. Martina v Spišskom Podhradí. Vzhľadom na 

jeho vek 53 rokov stal sa najmladším biskupom v Čes-

koslovensku. Spišský biskupský stolec zaujal po 24 ro-

koch sede vacante, ktoré nastalo smrťou biskupa Jána 

Vojtaššáka. Hlavným konsekrátorom bol kardinál Jo-

zef Tomko, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu ná-

rodov. Spolukonsekrátormi bol apoštolský nuncius 

v Poľsku arcibiskup Francesco Colasuonno a trnav-

ský arcibiskup Ján Sokol. Jeho biskupským heslom 

bolo: Oboedientia – Opus Spiritus Sancti (Poslušnosť je 

dielom Ducha Svätého). 

Do dejín Spišskej diecézy sa zapísal ako ten, kto-

rý sa po páde komunistického režimu usiloval o refor-

mu biskupskej kúrie a cirkevnej správy Spišskej die-

cézy. Zriadil alebo reformoval všetky dôležité cirkev-

né úrady Spišskej diecézy, ako napr. kňazský semi-

nár, diecézny tribunál, diecézny školský úrad, die-

céznu katolícku charitu, diecézny katechetický úrad, 

charitný dom pre kňazov na dôchodku. Zásadným 

spôsobom prispel k zriadeniu Katolíckej univerzity 

v Ružomberku a iné.

Biskup Tondra pôsobil aj pedagogicky. V roku 

1990 nadviazal na svoju pedagogickú činnosť v Bra-

tislave a znovu začal prednášať na Teologickom inšti-

túte CMBF UK a TF KU v Spišskej Kapitule – Spiš-

skom Podhradí, kde prednášal morálnu teológiu a 

kresťanskú sociológiu. Po publikovaní viacerých ve-

deckých a odborných článkov a obhájení habilitačnej 

práce, ktorou bola vysokoškolská učebnica z morál-

nej teológie Morálna teológia I. mu bol 12. júla 1993 

udelený titul docent v oblasti teológie a 12. decem-

bra 1997 ho prezident SR Michal Kováč vymenoval 

za profesora v odbore teológia.

Po dovršení 75. roku života v zhode s nariadenia-

mu Kódexu kánonického práva požiadal pápeža Be-

nedikta XVI. o uvoľnenie z úradu spišského diecézne-

ho biskupa. Pápež jeho abdikáciu dňa 4. augusta 2011 

prijal a ustanovil ho za Apoštolského administrátora 

Spišskej diecézy. Po inštalácii nového spišského die-

cézneho biskupa Mons. Štefana Sečku 10. septembra 

2011 odišiel na dôchodok. Od začiatku apríla 2012 bol 

hospitalizovaný vo Východoslovenskom ústave srdco-

vých a cievnych chorôb v Košiciach, kde sa podro-

bil operácii srdca. Zomrel 3. mája 2012 v 76. roku ži-

vota, 50. roku kňazstva a 22. roku biskupskej služby 

na následky pooperačných komplikácií v košickej ne-

mocnici. Pohreb sa konal 10. mája 2012 v Katedrále 

sv. Martina v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. 

Slávnostnú pohrebnú svätú omšu slávil jeho dlhoroč-

ný priateľ, kolínsky kardinál Joachim Meisner. Poh-

rebnú kázeň predniesol košický arcibiskup Bernard 

Bober a pohrebné obrady vykonal spišský biskup Šte-

fan Sečka. František Tondra bol na vlastnú žiadosť 

pochovaný na kapitulskom cintoríne.

Ľuboslav Hromják

Bibliografia: Archív Biskupského úradu v Spišskom Podhra-
dí, Osobný spis Tondra František; LETZ, Róbert. Heslo Tondra, 
František. In PAŠTEKA, Július (ed.). Lexikón katolíckych kňazských 
osobností Slovenska. Bratislava : LÚČ, 2000, s. 1398-1399; MED-
VECOVÁ, Dobroslava. Mons. doc. ThDr. František Tondra, spiš-
ský biskup. In Národná obroda, 1997, 31. október 1997, s. 13; ŽÁK, 
František. Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda. In BAGIN, Anton 
a kol. Facultas theologica ss. Cyrilii et Methodii Bratislavae 1936-1986. 
Bratislava : SSV, 1986, s. 83.
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Starobylá obec Žaškov 

leží na ľavom brehu dolné-

ho toku Oravy. Zdrojom ob-

živy tu bolo odjakživa poľ-

nohospodárstvo. Extrém-

ne poveternostné podmien-

ky však neumožňovali do-

pestovať dostatok potravy, 

a preto sa rozmáhala chu-

doba. To malo za následok 

hľadanie práce mimo domo-

va a pomerne silnú vysťaho-

valeckú vlnu najmä na pre-

lome 19. a 20. storočia. Hos-

podárska situácia sa zme-

nila až po 2. svetovej vojne 

rozvojom priemyslu. Celá 

Orava sa postupne menila 

a dnes je aj zo Žaškova mo-

derná a dynamická obec.

V dávnych dobách bol 

Žaškov filiálkou farnosti 

Veličná. Rímskokatolícky 

kostol sv. Gála si tu postavi-

li v roku 1625. V súčasnos-

ti je farským kostolom. Ide o 

dávne, na Slovensku zried-

kavé, patrocínium. Pamiat-

ka patróna sa slávi 16. ok-

tóbra. Na kostolnom nádvo-

rí je parková zóna s obrazom 

Božieho milosrdenstva.

Ľubomír Kaľavský

Kostol sv. Gála 
v Žaškove

Foto: Ľubomír KaĽavsKý
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Námietka
Každý veriaci katolík už určite počul kritiku ad-

resovanú katolíckej náboženskej praxi, že Ježišo-

va Matka je vo Svätom písme opisovaná ako iné vý-

znamné ženy. Prečo jej teda máme prejavovať výraz-

nejšiu úctu?

Vysvetlenie
Vyjadrenia podobného charakteru pochádza-

jú z povrchného čítania Svätého písma. Na to, aby 

niekto mohol vysloviť takéto alebo podobné tvrde-

nia, musí dôkladne poznať jednak Písmo a vedieť ho 

správne vysvetľovať a jednak musí poznať aj dejin-

ný postup cirkevného učenia o mieste Panny Márie 

v Ježišovom diele ľudského vykúpenia. Účasť Panny 

Márie na vtelení Božieho Syna a na vykúpení ľud-

stva musí byť plne zhodnotená a až tak možno vy-

slovovať úsudok o jej úcte.

Na tomto mieste sa chceme zamyslieť nad niekto-

rými obsahmi mariánskej úcty v Katolíckej cirkvi, 

a to o jej tituloch Presvätá Panna, Panna Mária Bo-

horodička, Prostrednica milostí a ďalších.

Mária je presvätá Panna
Kritikov katolíckeho náboženského života do is-

tej miery znepokojuje fakt, že Panne Márii sa pripi-

suje titul „presvätá“. Svoj nesúhlas vyslovujú na tom 

základe, že v Písme sa iba Boh opisuje ako Svätý (Iz 

41, 14; Ž 99, 59 a mnohé ďalšie miesta v Písme).

V diskusii alebo v úvahe na túto tému musíme 

vždy vychádzať zo základného chápania, že Panna 

Mária je stvorenie ako každý iný človek s tým roz-

dielom, že bola privilegovaná vzhľadom na svoje po-

slanie, ktoré mala v budúcnosti splniť. Je preto roz-

diel, či povieme, že Boh je svätý a že Panna Mária 

alebo ktorýkoľvek iný človek, je tiež svätý. V prípa-

de Boha ide o absolútnu svätosť a v prípade ľudí ide 

o relatívnu svätosť, teda o svätosť odvodenú od Boha, 

resp. darovanú Bohom.

Panna Mária patrí do druhej kategórie, teda 

do skupiny svätých ľudí, ktorí svoju svätosť dosta-

li z Božej milosti. Máriina svätosť teda nikdy neza-

O úcte preukazovanej 
Panne M árii

tieni Božiu svätosť. Naopak, Božia svätosť sa skveje 

na svätých ľuďoch podobne ako sa slnečné svetlo od-

ráža na povrchu mesiaca. A tak ako mesiac vyniká 

vo svetle slnečného svetla, tak vynikajú svätci v žia-

re Božej svätosti. Teda svätosť Panny Márie a ostat-

ných svätcov nikdy „nekonkuruje“ Božej svätosti.

Titul „presvätá Panna“ alebo „najsvätejšia Pan-

na“ treba rozumieť ako superlatív, teda tretí stupeň 

svätosti, ale vždy je to v zmysle vyššie opísanej svä-

tosti stvorení. O Panne Márii hovoríme, že je naj-

svätejšia spomedzi ostatných svätcov. Svätosť Panny 

Márie sa môže porovnávať so svätosťou anjelov. Vy-

znávame ako istú pravdu, že Panna Mária je aj Krá-

ľovnou anjelov, teda jej svätosť prevyšuje svätosť an-

jelov. Totiž aj anjeli majú svoju svätosť darovanú od 

Boha, nemajú ju zo seba. Panna Mária svojou svä-

tosťou prevyšuje svätosť anjelov, ale nikdy neprevy-

šuje svätosť Boha, a to ani vtedy nie, keď povieme, že 

Boh je svätý a Panna Mária je najsvätejšia. Katechiz-

mus Katolíckej cirkvi hovorí o Márii, že má „jas cel-

kom výnimočnej svätosti“ (KKC 492).

Panna Mária je Bohorodička
Pravda viery o Panne Márii ako Bohorodičke 

môže byť pre niekoho na prvý pohľad znepokojujú-

ca. Dá sa o nej totiž uvažovať takto: Ak je Boh večný, 

všemohúci, nadprirodzený atď., je možné, že Panna 

Mária je jeho Rodičkou? Znamená to azda, že Panna 

Mária mu dala život? Čo to teda znamená, že katolí-

ci a pravoslávni veriaci menujú Pannu Máriu Boho-

rodičkou? Ľahko sa dá pochopiť, že Panna Mária je 

Bohorodičkou, ak si uvedomíme, že tento titul Pan-

Foto: www.pixabay.com
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ne Márii pripadol v súvislosti s diskusiami o bož-

skej osobe Ježiša Krista. V 4. storočí boli veľmi živé 

diskusie o božskej a ľudskej prirodzenosti v Ježišo-

vi Kristovi. Ich výsledkom bolo, že Efezský koncil 

r. 431 vyhlásil jednotu obidvoch prirodzeností v jed-

nej božskej osobe Ježiša Krista. Keďže Panna Má-

ria, ako každá matka, porodila osobu, a nie len pri-

rodzenosť, tak jej titul Bohorodička skutočne patrí, 

pretože porodila Ježiša Krista v jeho božskej osobe. 

Tak to učí spomenutý koncil v Efeze a taktiež mno-

hí cirkevní otcovia, ako Gregor Naziánsky, Gregor 

Nyssenský, Cyril Alexandrijský, Ignác Antiochij-

ský a ďalší. Na tomto tajomstve nič nezmení kriti-

ka tých, ktorí formulujú kritiku na adresu katolíckej 

viery bez toho, že by vyvinuli najskôr aspoň trošku 

úsilia premyslieť si katolícke učenie a neraz vznáša-

jú kritiku skoro až samoúčelne...

Panna Mária – Prostrednica milostí
Niekomu môže prekážať aj ten titul, ktorý hovo-

rí, že Panna Mária je Prostrednicou Božej milosti. 

V loretánskych litániách je Panna Mária vzývaná 

ako „Matka Božej milosti“. To dokazuje okrem iné-

ho starobylosť tejto viery.

Katechizmus Katolíckej cirkvi v bode 969 hovo-

rí o Máriinom materstve, ktoré v poriadku milos-

ti neustále trvá. Ona nám svojím ustavičným oro-

dovaním naďalej sprostredkúva dary večnej spásy. 

Preto sa Panna Mária v Cirkvi vzýva ako Orodov-

nica, Ochrankyňa, Pomocnica, Prostrednica (porov. 

KKC 969).

Niektorí ľudia ťažko prijímajú pravdu o Panne 

Márii ako Prostrednici medziiným aj preto, že vidia 

v Ježišovi Kristovi jediného a plného Prostredníka 

spásy pre ľudí. Viazať tento titul na Pannu Máriu im 

pripadá mylné, a to na základe obavy, že Máriino 

prostredníctvo by mohlo spochybňovať alebo aspoň 

oslabovať vieru v Ježišovo sprostredkovanie spásy.

Nemecký teológ Karl Rahner, S. J. (Mária, Mat-

ka Pánova) objasnil túto problematiku jednoducho 

a zrozumiteľne. Najskôr navrhuje ujasniť si fakt, že 

Ježiš Kristus je jediným prostredníkom medzi Bo-

hom a ľuďmi a popri ňom nemôže byť takým istým 

spôsobom žiaden iný prostredník. On v sebe spája 

božskú a ľudskú prirodzenosť a vo svojom bytí tvo-

rí jediné a jedinečné spojenie medzi Bohom a stvo-

rením.

V otázkach viery, ale aj v iných oblastiach je to 

tak, že niekedy na vyjadrenie odlišných vecí musí-

me použiť jedno slovo. V našom prípade ide práve 

o to: slovo „prostredníctvo“ okrem vyššie uvedené-

ho kristologického významu používame aj v iných 

významoch. Veď prostredníkmi sú napr. rodičia pre 

deti vo veci života, výchovy, kultúry a pod. Starší 

kolegovia sú prostredníkmi pracovných skúseností 

pre mladších kolegov, učiteľ je sprostredkovateľom 

výsledkov výskumu pre svojich študentov a pod. 

Žiadne toto prostredníctvo neruší ani nekonkuru-

je prvému prostredníctvu vo veci života, kultúry, 

skúseností ani výsledkov výskumu atď. Podobne sa 

môže sprostredkovať spása, a to výchovou, vyslúže-

ním sviatostí, katechizáciou a mnohorako ináč. Na-

pokon, vzájomnou modlitbou, spoločenstvom viery, 

vzájomnou priazňou, účasťou na liturgii a ináč, si 

navzájom sprostredkujeme spásu. Naša miera vzá-

jomného sprostredkovania spásy závisí od toho, do 

akej miery sa otvárame pre spásu prijímajúc ju od 

Boha. A Boh nám ju dáva ako prameň spásy. On 

všetkých ľudí a každého jednotlivca zachytáva svo-

jím láskavým a priaznivým pohľadom.

V tomto Božom pohľade je Panna Mária Bohu 

najmilšia. Boh berie do úvahy jej bezhraničné a bez-

podmienečné „fiat“ – nech sa stane – vždy, keď ko-

mukoľvek dáva milosť spásy. Teda spásu nám z neba 

priniesol Ježiš Kristus. A Panna Mária tým, že po-

čala a porodila Ježiša a s ním sa zo stvorení najuž-

šie spojila svojím bezpodmienečným súhlasom, sa 

tak stáva bodom, cez ktorý sa spása rozlieva na všet-

ky stvorenia a na všetky pokolenia. Preto môžeme 

smelo nazývať Pannu Máriu našou Orodovnicou 

a Prostrednicou.
Mons. Anton Tyrol

generálny vikár



Requiescant in pace

Kristus zomrel za nás, keď 
sme boli ešte hriešnici. 

(Rim 5,8)
Ježiš zostúpil K zosnulým. FarsKý Kostol slatvina, FresKa zo 16. stor.

Využime tieto dni (1. – 8. november) možnosť, 

získať úplné odpustky pre našich zosnulých.



Staňte sa naším 
Prispievateľom

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


