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Toto číslo je síce prvé, poprázdninové, však tento prívlastok znie 

na konci októbra dosť relatívne. Čas „sladkého ničnerobenia“ je už 

minulosťou a zostáva v spomienkach.

To, že minulosť je veľmi dôležitá, zaznieva aj v našich rubrikách. 

Nejde však len o spomínanie na osoby, ich život, činy či dielo. Ani 

o krásu výtvorov známych, alebo aj neznámych autorov. 

Je to niečo, čo ovplyvňuje našu prítomnosť, aj konanie v budúc-

nosti. Z minulosti čerpáme múdrosť, učíme sa z chýb a nedostatkov, 

ale je pre nás aj povzbudením, že sme na dobrej ceste.

Prajem vám poučné čítanie

Ľubomír Krett
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Aktuality diecéznej
kúrie

Kardinál J. Tomko a biskup Š. Sečka 
v Zákamennom

Spišský biskup Mons. Štefan Sečka svojho 

času ustanovil pre Spišskú diecézu 5 pamätných 

dní. Všetky sa týkajú životných udalostí Božie-

ho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Na 4. augusta 

pripadol pamätný deň úmrtia Božieho sluhu bis-

kupa Jána. Z tohto dôvodu sa v sobotu 3. augus-

ta konalo stretnutie veriacich vo farnosti Záka-

menné. Tohoročné bohoslužby v tamojšom far-

skom kostole boli mimoriadne slávnostné, preto-

že rodisko Božieho sluhu poctil svojou návštevou 

emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu 

národov J. Em. kardinál Jozef Tomko. V Záka-

mennom strávil niekoľko dní a využil príležitosť 

na spoznávanie Oravy a jej duchovných a kultúr-

nych pamätihodností. V sobotu 3. augusta spo-

lu s diecéznym biskupom Mons. Štefanom Seč-

kom, početným kňazstvom a množstvom veria-

cich slávili sv. omšu v miestnom farskom kosto-

le. V homílii vyzdvihol predovšetkým vernosť 

Božieho sluhu v jeho službe diecézneho biskupa. 

Vysoko hodnotil aj jeho horlivosť vo vedení celo-

slovenskej katolíckej charity, ako aj jeho posto-

je vo verejnom živote. Sv. omši predchádzala po-

božnosť fatimskej soboty, ktorú viedol miestny 

farár Cyril Hamrák. V popoludňajších hodinách 

bola na programe prezentácia časti dokumentár-

neho filmu o Božom sluhovi J. Vojtaššákovi, kto-

rý pripravujú producenti z Talianska. 

Kardinál S. Ryłko na Mariánskej 
hore v Levoči

Tradičná mariánska púť v Levoči bola aj tohto 

roku radostná s bohatou účasťou veriacich z rozlič-

ných kútov Slovenska, ba aj zo zahraničia. Účast-

níci tohoročnej púte si mohli pozrieť aj viaceré no-

vinky: krížovú cestu okolo baziliky na hore a po-

hodlný chodník v bezprostrednej blízkosti bazili-

ky vybudovaný z kvalitnej žuly. Hlavným hosťom 

púte bol blízky spolupracovník sv. Jána Pavla II. a 

emeritný predseda Pápežskej rady pre laikov kar-

dinál Stanisław Ryłko, ktorý je teraz arcikňazom 

Pápežskej Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. 

V jeho osobe akoby na Mariánsku horu prišlo 

čosi z neopakovateľnej osobnosti sv. Jána Pavla II. 

V svojom príhovore vyzdvihol dvojnásobné puto, 

ktoré ho viaže s Mariánskou horou: cez spoluprá-

cu s pápežom Jánom Pavol II. a cez afiliáciu Bazi-

liky minor Navštívenia Panny Márie u sv. Alžbe-

ty s Bazilikou S. Maria Maggiore v Ríme. Pán kar-

dinál v homílii rozvinul ideu slobody detí v dome 

matky. Tak sa aj my ako veriaci ľudia cítime slo-

bodne pri Panne Márii našej Matke a pri nej pre-

žívame pocit domova. Na slávnosti sa zúčastnili aj 

mnohí predstavitelia samospráv a verejného živo-

ta. Po skončení slávnosti si pán kardinál S. Rył-

ko prezrel aj Baziliku sv. Jakuba v Levoči. Boho-

služby na Mariánskej hore prebiehali celý týždeň 

a v piatok 5. júla, na slávnosť sv. Cyrila a Metoda sa 

na sv. omši zúčastnila aj prezidentka Slovenskej re-

publiky Zuzana Čaputová. 

Storočnica smrti Štefana Mišíka

Uprostred letných prázdnin sa v Hnilci a v On-

drašovej uskutočnili spomienkové stretnutia z prí-
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ležitosti storočnice smrti významnej osobnosti 

katolíckeho a kultúrneho života, Štefana Miší-

ka. Š. Mišík (1843 – 1919) bol spišským kňazom, 

predsedom Slovenskej muzeálnej spoločnos-

ti, napokon kapitulný vikár v Spišskej Kapitu-

le. Rodák z Ondrašovej pri Liptovskom Mikulá-

ši, účinkoval na viacerých miestach diecézy, naj-

dlhšie vo farnosti Hnilec. Bol horlivým národ-

ným buditeľom, kultúrnym pracovníkom, zbie-

ral a vedecky vysvetľoval ľudové piesne, poreka-

dlá a zvyky. Objasňoval slovenskú minulosť, za-

chraňoval starožitnosti, ktoré mali vzťah k slo-

venskému životu. Bol mimoriadne vzdelaným 

a sčítaným človekom. Jeho veľkou zásluhou bolo, 

že na Spišskú Kapitulu v roku 1919 povolal Jána 

Vojtaššáka, vtedy farára vo Veličnej a menoval ho 

za riaditeľa biskupskej kancelárie. Krátko na to 

sa Ján Vojtaššák stal spišským sídelným bisku-

pom. Meno Štefana Mišíka nesie katolícke gym-

názium v Spišskej Novej Vsi. Slávnostnú pred-

nášku v Hnilci predniesol Mons. Alojz Frankov-

ský a v Ondrašovej HEDr. Ľuboslav Hromják. 

Benedikcia opáta v Lilienfelde

Naši čitatelia možno vedia, že medzi Spiš-

skou diecézou a cisterciátskym opátstvom v ra-

kúskom Lilienfelde sú oddávna veľmi priaznivé 

a srdečné vzťahy. Totiž opát tamojšieho kláštora 

Ján Ladislav Pyrker bol pred 200 rokmi meno-

vaný za spišského diecézneho biskupa. Hoci bol 

na Spiši krátko, urobil pre túto diecézu mimo-

riadne veľa, pretože roku 1819 na Spišskej Kapi-

tule založil Učiteľský ústav na prípravu dedin-

ských učiteľov. Na znak vďačnosti za tohto bis-

kupa už blahej pamäti biskup František Tondra 

poslal na výpomoc tohto opátstva dvoch kňazov 

(Slavomír Dlugoš a Jozef Hurák) a terajší bis-

kup Mons. Štefan Sečka pridal aj tretieho kňa-

za (Marián Vrchovský). V nedeľu 28. júla 2019 bola 

v tomto opátstve benedikcia nového opáta, ktorým 

sa stal P. Pius Martin Maurer. Na slávnosti sa ako 

delegát diecézneho biskupa zúčastnil generálny 

vikár Mons. A. Tyrol. 

Mariánske púte v Kluknave 
a Bobrove

V istom zmysle možno aj púť k sv. Anne nazvať 

mariánskou púťou, pretože ide o rodičov Panny 

Márie, sv. Joachima a Annu. Táto púť má teda ma-

riánsky a rodinný charakter. Vzácnym hosťom to-

horočnej púte v Kluknave bol nitriansky diecézny 

biskup Mons. Viliam Judák, ktorý celebroval sláv-

nostnú sv. omšu v nedeľu 28. júla. V homílii spo-

menul aj niektoré fakty z histórie pútí, zdôraznil 

našu úlohu predstavovať správny obraz Cirkvi naj-

mä našou vernosťou. Medzi ďalšími celebrantmi 

boli okrem miestneho p. farára Jozefa Palenčára aj 

Ján Dolný, benediktín zo Sampora, prof. Franti-

šek Trstenský zo Spišskej Kapituly, Marek Hnát 

z Víťaza, účinkovali zbory z Chmeľnice a Klukna-

vy, ktoré doprevádzali bohoslužby, adorácie a iné 

pobožnosti. 

Tradičným miestom mariánskych pútí na Ora-

ve je Bobrov. Veriaci tam putujú na slávnosť Na-

nebovzatia Panny Márie. Hlavným celebrantom 
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v nedeľu 18. augusta z poverenia spišského die-

cézneho biskupa bol náš misionár v Bolívii, vdp. 

Ján Piatak. V homílii vyzdvihol ... V sobotu 17. 

augusta z príležitosti „pohrebu“ Panny Márie 

celebroval sv. omšu spišský kňaz zodpovedný za 

pastoráciu manželstiev a rodín vdp. Róbert Ne-

upauer, ktorý mal večer vo farskom kostole aj 

prednášku na túto tému, dnes mimoriadne aktu-

álnu. Nechýbala ani krížová cesta pred polnocou 

na kalváriu a nočná adorácia, ktorú viedol vdp. 

Martin Kováč. Samozrejmou súčasťou obidvoch 

pútí bola možnosť prijať sviatosť zmierenia. 

Začali sme 2. ročník Diecéznej 
školy viery

Po úspešnom zvládnutí prvého ročníka 

sa v septembri 2019 začal v Spišskej diecéze dru-

hý ročník vzdelávania dospelých. Témou vzde-

lávania v celom nasledujúcom roku budú Božie 

a cirkevné prikázania. Organizátori jej dali ná-

zov Život s Kristom. Ide o snahu pochopiť Božie 

a cirkevné prikázania ako pomôcku v hodnotovej 

orientácii a v praktickom živote kresťanov. Orga-

nizácia tohto kurzu bude prebiehať podobne ako 

v prvom ročníku, ale pribudnú niektoré zlepše-

nia: účastníci dostali tzv. účastnícke kartičky, na 

ktorých sú uvedené miesta, dátumy a čas boho-

služieb a prednášok, boli vytlačené plagáty, kto-

ré budú na nástenkách farností cez celý rok a do 

projektu budú viac zapojení aj všetci kňazi diecé-

zy. Počas jednotlivých stretnutí, ktorých bude cel-

kove sedem, bude možné zakúpiť si hodnotnú ná-

boženskú literatúru. 

Filmový festival v Benátkach 
a biskup J. Vojtaššák

I giorni dei barbari (Dni barbarov), taký ti-

tul dali talianski tvorcovia dokumentárneho fil-

mu o komunistickom prenasledovaní spišského 

diecézneho biskupa, Božieho sluhu Jána Vojtaš-

šáka. Film vznikol v tomto roku a začiatkom sep-

tembra 2019 bol už zaradený na medzinárodný fil-

mový festival v Benátkach. Pod vedením režisé-

ra Alberta Di Giglio v ňom hlavnú úlohu stvár-

nil Milan Kasan a účinkujú v ňom aj ďalší členo-

via Ochotníckeho divadelného súboru Jána Vojtaš-

šáka zo Zákamenného. Na tvorbe sa podieľal aj po-

stulátor procesu blahorečenia Dr. P. Jurčaga a ďal-

ší. Dokufilm vznikol s podporou viacerých dobro-

dincov. Na Slovensku bude po prvý raz prezento-

vaný v novembri 2019 v rámci pamätného dňa die-

cézy v Spišskej Kapitule. 

Kurz pre spovedníkov v Spišskej 
Kapitule

V záverečných dňoch letných prázdnin, 27. – 

30. augusta 2019, sa Spišská Kapitula opäť stala de-
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jiskom sympózia pre spovedníkov. Subkomisia 

KBS pre bioetiku v spolupráci s Konferenciou 

biskupov Slovenska a Posvätnou penitenciáriou 

v Ríme a kňazským seminárom v Spišskej Ka-

pitule usporiadala medzinárodnú vedeckú kon-

ferenciu pod názvom Aktuálne výzvy spovednej 

praxe. Na konferencii zazneli prednášky kance-

lára Pápežskej akadémie pre život Mons. Renza 

Peggoraro, teológa Posv. penitenciárie a profeso-

ra na Gregorovej univerzite P. Jána Ďačoka, SJ 

a sekretára Pápežskej komisie na ochranu malo-

letých don Róberta Olivera. Účastníci sympózia 

si vypočuli vysoko kvalitné prednášky na témy 

posudzovania transsexualizmu a zmeny pohla-

via, spovedného tajomstva, prenatálnej diagnos-

tiky a eutanázie a pod. Výraznú časť sympózia 

predstavovalo aj preberanie niektorých praktic-

kých kázusov spovednej praxe. Podujatie sa ko-

nalo pod záštitou spišského diecézneho biskupa 

Mons. Štefana Sečku, ktorý otvoril sympózium 

a zúčastnil sa aj na prednáškach. Veríme, že táto 

starostlivosť o spovedníkov prinesie svoje ovocie 

vo zvýšenej kvalite dušpastierskej práce. 

Naši misionári v Kazachstane 
horlivo pracujú

Skupina niekoľkých kňazov, rehoľných 

sestier a dobrovoľníkov, ktorí pracujú v Ka-

zachstane, sa s nami pravidelne delí o svoje zá-

žitky a skúsenosti z misijnej práce. Ťažisko svo-

jej práce vidia predovšetkým v osobnej pastorá-

cii a v horlivej službe tým, ktorí sa na nich obra-

cajú a žiadajú si vyslúženie sviatostí, katechézy 

a katolícku formáciu. Preto sa s radosťou stretá-

vajú v skupinách podľa vekových kategórií, a pri-

tom nemajú problém s prekonávaním aj niekoľ-

kostokilometrových vzdialeností. Slávenie od-

pustov, generačných stretiek, účasť na formač-

ných kurzoch s biblickou tematikou, či farských 

dní... to všetko sa deje za účasti alebo s požehna-

ním diecézneho biskupa z Karagandy Mons. Ade-

lia dell´Oro. Využívajú pritom aj prírodné mož-

nosti, ktoré im poskytuje tamojšie prostredie, spo-

znávajú kultúru a históriu prostredia, a takto ší-

ria Dobrú novinu do sveta. My im vyprosujeme od 

Boha hojnú pomoc v ich službe. 

Katolícka mládež športuje

Jednou z činností Komisie pre mládež Spišskej 

diecézy je integrálny rozvoj mladých ľudí. V spo-

lupráci s nadšenými kňazmi diecézy členovia tejto 

komisie pripravujú diecézny futbalový turnaj pre 

všetkých mladých futbalových nadšencov. Tur-

naj sa v tomto roku uskutoční 26. októbra 2019 v 

Športovej hale v Rabči. Futbalové družstvá za svo-

je farnosti, školy alebo spoločenstvá môžete pri-

hlásiť do 20. októbra 2019, prostredníctvom po-

vereného kňaza alebo laika na adresu milan.pri-

davok@gmail.com alebo daniel.komisia@gma-

il.com. Ďalšie informácie: www.komisia.sk a tel. 

0917 232 364. 
Mons. Anton Tyrol,
generálny vikár Spiš

Ružomberok hostil Celoslovenské 
stretnutie eRkárov

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí zorga-

nizovalo pre svojich animátorov v dňoch 28. – 31. 
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augusta 2019 celoslovenské stretnutie v Ružom-

berku. Na CSE 2019 sa zúčastnilo viac ako 250 

eRkárov. Animátori sa stretli, aby sa inšpirova-

li vo svojej službe, duchovne načerpali, odštarto-

vali svoj dobrovoľnícky školský rok a aby oslávili 

sviatok patrónov eRka – Svätých košických mu-

čeníkov (7. septembra). Pre účastníkov bolo pri-

pravené predstavenie eRkoprogramu „Aj ty hrdi-

nom“ pre prácu s deťmi na školský rok 2019/2020 

a pieseň CSE. Nechýbali duchovné, vzdelávacie, 

zážitkové aktivity i slávnostné momenty, ktoré 

priblížili všetky úrovne eRka. „Keď som stretla 

týchto mladých ľudí, mám veľkú nádej, že sa 

budú vedieť rozprávať s deťmi o dôležitých hod-

notách pre život,“ približuje autorka knihy Klub 

nerozbitných detí Slávka Kubíková, ktorá vie-

dla s vedúcimi detských spoločenstiev besedu na 

tému Deti a digitálne technológie. Organizačný 

tím pozval na stretnutie 14 odborníkov na témy, 

ktoré sú dôležité k prehlbovaniu poslania animá-

torov. V Dome kultúry v Ružomberku si vypo-

čuli životné príbehy štyroch ľudí, ktorým eRko 

zmenilo život. Slávnostný program doprevádzala 

rómsko-slovenská hudobná kapela F6.

„Stretnutie je pre mňa obrovským povzbude-

ním. Cítim, že to bol dôležitý impulz pre naše 

hnutie. Vytvorili sa nové priateľstvá. Veľakrát 

sme sa povzbudili vo vytrvalosti pre službu de-

ťom a medzi účastníkmi z približne 100 farnos-

tí prebehli diskusie na dôležité témy, ktoré budú 

podkladom pre strategické rozhodnutia v naj-

bližšom roku,“ dodáva predseda eRka Juraj Krá-

lik. Celoslovenské stretnutie eRkárov otvoril ta-

jomník Rady pre mládež a univerzity KBS dp. 

Matúš Reiner. Ocenil činnosť animátorov, preto-

že podľa jeho slov deti formované v eRku môžu 

pozitívne premieňať vzťahy v ich rodine. Sláv-

nostnú svätú omšu v piatok vo farskom kostole 

sv. Ondreja sláviť generálny vikár spišskej die-

cézy Anton Tyrol. V mene spišského diecézne-

ho biskupa sa prítomným poďakoval za dlhodo-

bú výchovnú činnosť a povzbudil ich, aby sa vo 

formačných programoch venovali aj schopnos-

tiam detí správne rozlišovať dobro od zla a pes-

tovali ich vôľu vyhýbať sa zlu a konať dobro. Zá-

roveň vyjadril veľkú túžbu, aby toto hnutie malo 

svoje miesto v čo najväčšom počte farností diecé-

zy a aby animátori úzko spolupracovali s rodičmi 

a kňazmi pri formácii a výchove detí. eRko – Hnu-

tie kresťanských spoločenstiev detí je detská orga-

nizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom 

činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská prá-

ca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. 

Bližšie informácie je možné nájsť na stránke www.

erko.sk/cse. 
Mgr. Boris Kollár

koordinátor eRka pre komunikáciu

Slovensko pamätá na otca národa

Z Bratislavy sme do redakcie dostali správu 

o spomienke na 155. výročie narodenia a 130. vý-

ročie kňazskej vysviacky pápežského preláta An-

dreja Hlinku (1864 – 1938). Spomienka sa kona-

la v katedrále vojenského ordinariátu v Bratisla-

ve-Krasňanoch dňa 28. septembra 2019. Hlav-

ným celebrantom bohoslužieb pri tejto príležitos-

ti bol biskup Mons. František Rábek, vojenský or-

dinár. Pápežský prelát Andrej Hlinka bol kňazom 

Spišskej diecézy, celý život stál v jej službách. Bol 

veľkou morálnou autoritou, riešil ťažké problémy 

v dramatických dejinných momentoch slovenské-

ho národa s mimoriadnou citlivosťou pre spravod-

livosť a pokoj. Bol ocenený najvyššími vyznamena-

niami na Slovensku aj v zahraničí. Národná rada 

Slovenskej republiky zákonom z roku 2007 ocenila 

jeho zásluhy o slovenský národ a Slovenskú repub-

liku. Andrej Hlinka je navždy zapísaný do histó-

rie nášho národa a do sŕdc Slovákov. Podobná sláv-

nosť vo forme bohoslužieb, prednášok M. Lacka 

a Ľ. Hromjáka a akadémie miestneho spevokolu 

pri tej istej príležitosti bola dňa 27. septembra 2019 

aj v Černovej. 

Zdroj:
PhDr. Daniela Suchá

DEDIČSTVO OTCOV, o. z.
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Narodil sa 14. januára 1883 v Spišskej Kapitule 

v rodine kapitulského kantora a učiteľa hudby a ab-

solventa Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule 

Jána Schumeru Lohovitz, ktorý bol pôvodom z Pra-

hy a Karolíny rod. Oslislovej, pochádzajúcej z Koz-

lova u Křižanova v Čechách. Pochádzal zo šiestich 

súrodencov. Rodina bývala v kanónii č. 9 v Spišskej 

Kapitule a neskôr sa usadila v Spišskom Podhradí. 

Ľudovú školu navštevoval v rokoch 1889 – 1898 v 

Spišskom Podhradí. Nezvyčajné hudobné nadanie 

chlapca otec všestranne podporoval. Už ako šesťroč-

ný hral na organe a pomáhal otcovi pri tvorbe par-

titúr pre zbory. Hru na organe a zároveň hudobnú 

teóriu získal u súkromného učiteľa Karola Húsku, 

ktorý v tom čase bol regenschori v Spišskej Kapitu-

le. Ako desaťročný chlapec koncertoval na husliach 

v Spišskom Podhradí. V roku 1898 ho postihla  ne-

šťastná náhoda, pri ktorej stratil ľavé oko. Postupom 

času dokonca úplne oslepol.

Existenčnú neistotu bezprostredne po zranení sa 

rozhodol riešiť tým, že v roku 1902 sa ponúkol fran-

tiškánskemu konventu pri chráme sv. Juraja v Trna-

ve ako organista a učiteľ gregoriánskeho spevu, kde 

pôsobil až neuveriteľných 60 rokov. Znalosťou cu-

dzích rečí za pomoci jeho vrodeného talentu získal 

neobyčajný osobnostný rozhľad. Do Braillovho pís-

ma si prepísal všetku dostupnú praktickú literatú-

ru, kancionále, gregoriánske spevy i zbierky prelú-

dií. Vyučoval kandidátov na kňazstvo vo františkán-

skom konvente. Jeho umelecká hra udivovala najmä 

Mikuláša Schneidera-Trnavského. Spolupracoval na 

tvorbe Jednotného katolíckeho spevníka, ktorý zostavo-

val Mikuláš Schneider-Trnavský.

Je autorom duchovných piesní, ktoré boli zara-

dené do Jednotného katolíckeho spevníka v roku 

1936 ako napr. Ó, šťastní Boží sluhovia (č.449) alebo 

Zvelebujme hlasom spevným ku sviatku sv. Františ-

ka z Assisi (č.425), kantáty Jubilate Deo, ktorú zlo-

žil pre  mužský zbor a vianočného Tantum ergo, kto-

ré sa rozšírilo a dodnes spieva po celom Slovensku. 

V zbierke Rukoväť notová sa nachádzajú viaceré jeho 

príležitostné piesne Vzdajme chválu, česť a slávu; Lás-

kavosťou všetkých voláš a hymnická pieseň Královno 

mocná. Pre potreby novény ku Trnavskej Panne Má-

rii podľa textu kňaza Antona Adamkoviča skompo-

noval pieseň Pod Tvoju ochranu. Schumerove sklad-

by majú dodnes v repertoári slovenské a najmä mo-

ravské spevácke zbory. Jeho všestranný talent sa ne-

uplatnil iba pri kompozícii, ale i pri stavbe organov 

a pri polyfonickej improvizácii. Jeho rovesníci ako 

Mikuláš Schneider-Trnavský, Daniel Orel a iní, ho 

hodnotili ako nenapodobiteľného a neobyčajne ta-

lentovaného hudobníka. Veľká technická bravúra 

často zaskočila poslucháčov keď zistili, že ide o ne-

vidiaceho. Nepísaným organovým koncertom v Tr-

nave bola jeho nedeľná improvizácia na sv. omši. Jej 

poslucháčmi boli v 20.-40. rokoch minulého storočia 

profesori konzervatórií z Budapešti a Viedne. Spolu-

pracoval so zvonolejárom Fischerom z Trnavy a spo-

lu s ním vytvoril návrh na zvonkohru Evanjelické-

ho kostola, podľa nápevu protestantského chorálu. 

Zomrel 17. augusta 1962 v Trnave a je pochovaný na 

Novom cintoríne v Trnave v Hrobke verných pria-

teľov.

Mestské zastupiteľstvo v Trnave na svojom za-

sadnutí 25. februára 2003 schválilo návrh na udele-

nie ocenenia mesta Trnavy za rok  2002 za záslu-

Ernest Em anuel 
Schumer a,

hudobný skladateľ, 
organový virtuóz

(14. 1. 1883 – 17. 8. 1962)
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Najstaršia doteraz známa správa z nášho územia, 

ktorá hovorí o organárovi zo Sibine menom Stepha-

nus Renispingar, je z r.1367, keď vyhotovil organ pre 

kláštorný chrám v obci Leles (okr. Trebišov). Do-

šlo k sporu, lebo majster od predstavenstva kláštora 

vymáhal 40 zlatých a jazdeckého koňa, ako to, vraj, 

bolo zmluvne dojednané. Z toho istého roku pochá-

dza i najstaršie vyobrazenie organa na území vtedaj-

šieho Uhorska. Je to iniciála z tzv. Albajúlskeho kó-

dexu, ktorý bol ilumináciami vyzdobený v Bratisla-

ve. Miniatúrna maľba predstavuje muža s malým 

ručným organčekom – portatívom. Predpokladá sa, 

že ide o vlastnú podobizeň pôvodcu iluminácií Hen-

rika, plebána kostola v Csukárde (dnes Vinosady).

Viaceré zaujímavé správy sa zachovali z 15. a naj-

mä zo 16. storočia. R. 1429 postavil istý majster Ján 

organ v Prešove a dostal zaň 435 tvrdých zlatých 

a toľko piva, koľko stačil vypiť pri práci. Aj účtovná 

kniha mesta Bardejov uvádza v r. 1434 – 1439 viacero 

položiek, ktoré súvisia so stavbou organa v chráme 

sv. Egida a dokazujú styky s poľskými mestami Kra-

Stručný prierez 
histórie organov 

na Slovensku 
a v spišskej diecéze

Barokový organ rimavská soBota. 
Foto: archív g. Bies

hy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava In memo-

riam za rozvoj hudobnej kultúry a celoživotnú tvor-

bu. Cenu prevzal navrhovateľ ocenenia Mgr. Ladi-

slav Dlapa. Cena bola umiestnená v depozite sláv-

nych osobností mesta Trnava. Ako významná osob-

nosť Trnavy má aj svoju pamätnú tabuľu, ktorá sa 

nachádza na Chráme sv. Jakuba v Trnave. Jeho mat-

ka mu zomrela 11. júla 1912 a je pochovaná na mest-

skom cintoríne v Spišskom Podhradí.

HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.

Dielo:

kantáta: Jubilate Deo (1936),

vianočné Tantum ergo (1936).

Bibliografia:
Archív Biskupského úradu v Spišskom Podhradí 

(ďalej ABÚ-SP), Spišské biskupstvo (ďalej SB), Zbierka 
druhopisov cirkevných matrík, Matrica baptisatorum 
1880, 8/50; ABÚ-SP, SB, Zbierka druhopisov cirkev-
ných matrík, Matrica baptisatorum 1883, 2/5; MAŤOV-
ČÍK, A. a kol. Slovenský biografický slovník, zv. V., s. 
243; POTÚČEK, J. Súpis slovenských hudobnín a lite-
ratúry o hudobníkoch, s. 243; BUGALOVÁ, Edita. Hu-
dobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský. Trnava : 
SSV, 2011, s. 70, 190; GRIEGER, Michal. Hudobná vý-
chova na Rímskokatolíckom učiteľskom ústave v Spiš-
skej Kapitule v rokoch 1819-1949. In 180. výročie zalo-
ženia Učiteľského ústavu : Zborník prednášok. Spišská 
Kapitula 1999, s. 10. Jeho pozostalosť sa nachádza v Štát-
nom archíve Bratislava, pobočka Trnava; ABÚ-SP, SB, 
Zbierka druhopisov cirkevných matrík, Matrica bapti-
satorum 1883, nepaginované. Archív Rímskokatolícke-
ho farského úradu v Spišskom Podhradí, Matrika zo-
mrelých, zv. VI./135/46.
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kovom a Krosnom. R. 1451 objednalo mesto organ 

do bratislavského dómu sv. Martina. Od r. 1466 sa 

zachovali správy o organistoch v Kremnici.

Obľuba organa sa neobmedzovala len na cirkev-

né kruhy. Významní svetskí hodnostári si obstará-

vali malé prenosné nástroje do svojich obydlí. Ján 

Huňady, vojvodca preslávený z bojov proti Turkom 

a uhorský miestodržiteľ, rokoval r. 1452 s bratislav-

skou mestskou radou o výmene nástroja. Za organ 

objednaný pre dóm sv. Martina ponúkol svoj ná-

stroj, ktorý vraj bude ešte lepší. Oba nástroje stava-

li vo Viedni. Jeho syn, kráľ Matej „Spravodlivý“, bol 

milovníkom a veľkorysým podporovateľom literatú-

ry a hudby. Na svoju záľubu nezabudol ani v časoch 

vojny. R. 1472 požiadal bratislavský magistrát, aby 

organ jeho manželky Beatrice dali dopraviť za ním 

do vojenského tábora. R. 1506 získal majster Miku-

láš (Nicolaus de Zechen) pochvalu za organ, ktorý 

postavil pre chrám kláštora v Hronskom Beňadiku. 

R. 1509 postavil organ v Kostole sv. Kataríny v Ban-

skej Štiavnici. Od r. 1498 bol bratislavským altaris-

tom, bez povinnosti zdržiavať sa v Bratislave, preto-

že ho arcibiskup poveril stavbou organov na území 

diecézy. Vladislav II. ho r. 1510 vymenoval za krá-

ľovského dvorného hudobníka. V r. 1510 – 1511 pra-

coval v Prešove majster Tobiáš a po jeho smrti maj-

ster Peter zo Svätého Kríža, ktorému pomáhal kňaz 

z Poľska, menom Jakub. V Chráme sv. Jakuba v Le-

voči staval v r. 1539 – 1540 majster Ján Ammer or-

gan s 20 registrami. Radní páni zaznamenali, že sa 

viac venoval prechádzkam a posedávaniu pri víne 

ako vlastnej práci, ktorú zveril tovarišom. Význam-

nými strediskami organárstva boli banské mestá. 

V Kremnici sa v 16. storočí spomínajú ako organis-

ti a organári Ján Transsilvanus ( v dobe od 1532 do 

1538) a Ján Balvus (1540 – 1564), v Banskej Bystrici 

pôsobil organár Matthias Poll (Pohl, 1562).

K najslávnejším majstrom 16. storočia patril Ma-

tej Burian, v r. 1563 – 1581 pôsobil ako mestský or-

ganista v Kremnici. Podľa jeho vyjadrenia prešla mu 

rukami väčšina organov v Hornom Uhorsku. Bu-

rian sa zaoberal aj problémom mechanickej repro-

dukcie skladieb na klávesových nástrojoch. O tejto 

veci píše r. 1573: „Jam per se sonat instrumentum 

hoc novum nullo organista tangente“ (Už znie sám 

od seba tento nový nástroj bez toho, že by sa ho or-

ganista dotkol) a ubezpečuje, že z jeho nástroja ne-

bude zaznievať iba jedno moteto s koloratúrami, ale 

že môže zariadiť reprodukciu árií, aké sa komu budú 

páčiť. O schopnostiach a charaktere tohto majstra 

svedčí údaj, že bol „vir bonus et pius artifexque peri-

tus“ (muž dobrý a zbožný a skúsený umelec). Po Bu-

rianovej smrti sa stal mestským organistom jeho syn 

Hieronymus (+1601). Aj on staval organy a iné ná-

stroje. Nedosiahol však otcovu slávu a neviazaným 

životom spôsobil mestskej rade veľa starostí, ba oci-

tol sa i vo väzení.

V tradícii kremnických organárov pokračovali 

v prvej polovici 17. storočia Martin Stirbitz a Michal 

Gleckner a v druhej Izák Roglmayr (+1692). Nezao-

stávala ani Banská Bystrica. Väčší organ zámocké-

ho kostola bol známy ako jeden z najkrajších a naj-

väčších v celom Uhorsku a slúžil do r. 1761, keď veľ-

ký požiar zničil podstatnú časť mesta i s kostolmi. 

Z banskobystrických organárov druhej polovice 17. 

storočia treba menovať Jána Veita a Juraja Demiche-

ra. Veit postavil r. 1671 v Sibini impozantný trojma-

nuálový organ s 34 registrami, pravdepodobne jedi-

ný trojmanuálový barokový organ na území vtedaj-

šej monarchie. Jeho skriňa stojí doteraz, ale nástro-

jová časť bola vymenená v čase, keď tam pôsobil Ján 

Levoslav Bella. Z tvorby Juraja Demichera sa do-

dnes zachoval pozitív v kostolíku Všechsvätých pri 

Ludrovej, predtým sa nachádzal v rím. kat. kostole 

Barokový organ rimavská soBota. 
Foto: archív g. Bies
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v Liptovskej Sielnici. Z cudzích organárov sa uplat-

ňovali na západnom Slovensku majstri z Rakúska, 

na severnom a východnom Slovensku predovšetkým 

majstri z Poľska. Už r. 1581 staval viedenský orga-

nár Leopold Sunderspitz nástroj do Dómu sv. Mar-

tina v Bratislave. Organ do Dómu sv. Alžbety v Ko-

šiciach vyhotovil r. 1634 Jakub Koffenberg z Nowe-

ho Sączu za 1500 uhorských florénov.

Pamiatky organárskeho umenia si zasluhujú 

ochranu v dvojakom smere: jednak po stránke zvu-

kových kvalít, jednak z hľadiska výtvarného rieše-

nia skrine. Pretože ide o hudobný nástroj, na prvom 

mieste by mal byť záujem o zachovanie zvukových 

vlastností. Ale práve v tomto smere je posudzovanie 

hodnoty aj pre odborníka náročné, najmä keď mno-

hé nástroje sú zanedbané, rozladené alebo nešetrný-

mi zásahmi pozmenené. Naproti tomu je výtvarná 

stránka očividná, veď organová skriňa je závažným 

doplnkom chrámových interiérov a veľmi zaujímavo 

odzrkadľuje slohový vývoj od renesancie až po sú-

časnosť (gotické skrine sú raritou v celej Európe). 

Nie div, že u mnohých cenných nástrojov sa zovňaj-

šok zachoval, ale vnútro bolo vymenené. Z nástro-

jov, ktoré postihol takýto osud, spomeňme organ v 

Kostole sv. Jakuba v Levoči, ktorý vyhotovil Hans 

Hummel r. 1629. Kostol sv. Kríža v Kežmarku, or-

gan neznámeho majstra z r. 1641. V rím. kat. kos-

tole v Spišskej Belej letopočet na štítku skrine udá-

va vznik v r. 1645. V rím. kat. kostole Poprad-Veľká 

sa zachovala organová skriňa z r. 1652, ktorú vyho-

tovil Samuel Stascovius. Konkatedrála sv. Mikulá-

ša v Prešove, kde podľa najnovších zistení organ po-

chádza z r. 1640. Mnoho nástrojov z dielne Pažic-

kých: Liptovský Hrádok, Poprad kostol sv. Egídia, 

Čimhová, Rimavská Sobota atď.

Na škodu vecí je aj okolnosť, že pamiatkové úra-

dy nemajú odborníkov, organárov. Navyše z čias me-

čiarizmu je v platnosti zákon o pamiatkovej starost-

livosti, ktorý povoľuje na území Slovenskej republi-

ky dotknúť sa národnej kultúrnej pamiatky iba čle-

nom Slovenskej reštaurátorskej komory. Mohlo by 

sa zdať, že „na tom nie je nič zlé“, ale po hlbšom skú-

maní zistíme, že pre celé územie SR sú to iba traja 

ľudia. Dlhých dvadsať rokov to bol dokonca iba je-

den človek. Ak si uvedomíme, že organov pod pa-

miatkovou ochranou môžeme počítať na desiatky, 

je teda nemožné ich reštaurovať ani v priebehu nie-

koľkých desaťročí. Tiež si musíme uvedomiť, že po-

stupom času budú nástroje do zoznamu pamiatkovej 

ochrany pribúdať. Tým sa ich šanca na odbornú sta-

rostlivosť pri súčasnom stave bude znižovať. Preto 

je namieste otázka, čo by sme v tomto smere mohli 

urobiť a ako postupovať ďalej.
Gabriel Bies

Pramene:
GERGELYI, O. – WURM, K.: Historické organy 

na Slovensku
GERGELYI, O. – WURM, K.: Spravodaj Sloven-

ského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prí-
rody, Bratislava, Stredisko Banská Bystrica
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Milí priatelia,

v minulom čísle sme sa mohli spoločne zamyslieť 

nad zrozumiteľnosťou liturgických znakov pri slá-

vení sv. omše. Podrobne sme si vysvetlili liturgické 

úkony akými sú státie, kľačanie, pokľaknutie, sede-

nie, prostrácia, či úklon hlavou.

Mám nádej, že po prečítaní článku sme si viac 

uvedomili, ako tieto liturgické úkony sami vykoná-

vame, nehľadiac na to, či som laik, bohoslovec, dia-

kon, kňaz, či biskup. Dôstojné zachovávanie litur-

gických úkonov nám určite môžu pomôcť hlbšie 

prežiť slávenie sv. omše a zamilovať si ju.

V tomto čísle chcem ešte viac priblížiť liturgický 

úkon, ako je úklon hlavou (inclinatio) a ešte niektoré 

liturgické úkony tela, ktoré ste si iste všimli pri slá-

vení sv. omše, ako pozdvihnutie očí kňaza počas eu-

charistickej modlitby, bozk pri liturgii, či používa-

nie pokrývky hlavy (biret, solideo, mitra). A násled-

ne chcem vysvetliť aj liturgické úkony, ktoré robí 

kňaz, či veriaci pri sv. omši. 

Úklon hlavy (inclinatio) – o ňom sme si už hovo-

rili v predchádzajúcom čísle. Ale zaujal ma výklad 

Dr. Jozefa Foltynovského, ktorý vo svojej knihe Li-

turgika objasňuje bližšie tento úklon hlavy. 

Píše, že „úklony sú prirodzeným prejavom úcty 

alebo vlastnej nehodnosti. V starovekej liturgii boli 

tieto úklony početnejšie, keďže sa v liturgii nevysky-

tovalo pokľaknutie, či kľačanie“.1

Ďalej píše, že rubricisti rozoznávajú rôzne druhy 

úklonov „inklinácií“. Sú to:

a) Inclinatio corporis profunda – (hlboký úklon te-

lom) – je to prejav nehodnosti (napr. pri úkone ka-

júcnosti na začiatku sv. omše – „Vyznávam všemo-

húcemu Bohu...“ (Confiteor), pri umývaní rúk kňaza 

„Prijmi nás, Bože...“ (Munda cor...), pred slávením eu-

charistickej obety, na začiatku Prvej eucharistickej 

modlitby Teba teda, najláskavejší... (Te igitur), pri slo-

vách „Pokorne ťa prosíme...“ (Supplices te rogamus....), 

pri príchode i odchode od oltára, či pred stupňovou 

modlitbou pri oltári, na ktorom nie je Eucharistia.

1. FOLTYNSKY J., Liturgika., Olomouc 1932, s. 64.

Liturgické úkony 
telom

b) Inclinatio corporis media – (mierny úklon telom) 

– tento úklon vyjadruje detinskú dôveru pri mod-

litbe napr. „Pane nie som hoden...“ (Domine nonsum-

dignus...);

c) Inclinatio capitis – (úklon hlavou):

– profunda (hlboký) – napr. pred krížom v sákris-

tii pred sv. omšou a po sv. omši, pri vyslovení mena 

(Ježiš), pri výzve (Modlime sa) – ten v dnešnej litur-

gii nemáme;

– media – (mierny) – napr. pri vyslovení mena 

„Prebl. Panny Márie“;

– minima – (minimálny) – napr. pri vyslovení 

mena svätého, ktorého sviatok sa slávi, aj pri vyslo-

vení mena súčasného pápeža – v dnešnej liturgii sa 

nepoužíva2;

Pozdvihnutie zraku – človek pri modlitbe sám 

pozdvihuje zrak k Bohu, predstavujúc si Boha nad 

sebou v nebesiach. Tento zvyk mali už prví kresťa-

nia, spomína to Tertulián vo svojej apológii. Ten-

to úkon nebol v starobylej liturgii striktne nariade-

ný, ale kňazi podľa svojej vnútornej zbožnosti mohli 

kedykoľvek pozdvihnúť zrak k nebesiam. Až vyda-

nie nového Rímskeho misála v roku 1570 má pres-

ný predpis o pozdvihnutí zraku. Podľa týchto pred-

pisov možno pozdvihnúť zrak a hneď ho zasa sklo-

piť pri pozdvihnutí hostie, alebo pri pozdvihnutí ka-

licha ku krížu. Pri výklade tohto úkonu Foltynsky 

uvádza, že „ak pri modlitbe pozdvihneme zrak, ľah-

šie si sprítomňujeme Boha, čím zvýšime vrúcnosť 

modlitby. To isté môžeme dosiahnuť, ak upierame 

svoj zrak pri niektorých častiach sv. omše, napr. pri 

spomienke za zomrelých, pri modlitbe Otče náš, ale-

bo na hostiu pri pozdvihovaní3.

Bozk pri liturgii – vyjadruje nadprirodzenú lás-

ku k druhej osobe „Pozdravujú vás všetci bratia. Po-

zdravte sa navzájom svätým bozkom“ (1Kor 16,20). 

Pravá láska nie je možná bez úcty. Bozk je symbo-

lom pocty, uznania, vzdávaný nejakej veci. Sv. Jus-

tín spomína, že bozk pokoja sa pri sv. omši dával 

už v najstarších dobách. Na znak úcty v starobylej 

2. FOLTYNSKY J., Liturgika., s. 64.
3. FOLTYNSKY J., Liturgika., Olomouc 1932, s. 64-65.
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Cirkvi sa uctil bozkom oltár, Evanjeliár, ako sym-

boly Ježiša Krista. Z úcty sa aj dnes bozkajú kríž 

s umučením Pána Ježiša, modlitebná knižka (JKS), 

ruženec, kňaz štólu a pod.

Pokrývka hlavy – v prvotnej Cirkvi bolo zvy-

kom, že len modliace sa ženy mali na hlave pokrýv-

ku (šatku) „Posúďte sami: Sluší sa, aby sa žena modli-

la k Bohu zahalená?“ (1 Kor 11, 13). Muži sa modli-

li bez pokrývky hlavy „Každý muž, ktorý sa modlí ale-

bo prorokuje so zahalenou hlavou, zneucťuje svoju hla-

vu“ (1Kor 11,4). Pre toho, kto slávil liturgiu, vznikli 

predpisy o pokrývke hlavy neskôr. Tento starší pred-

pis sa riadil dvomi zásadami:

a) ak sa liturg (kňaz) pri niektorej funkcii len 

modlí alebo hlavne modlí, nemá mať hlavu pokrytú;

b) ak túto funkciu vykonáva z hľadiska autority, 

má mať hlavu pokrytú (napr. pri vysluhovaní svia-

tosti zmierenia, pri kázni a pod. – dnes pri vysluho-

vaní sviatosti zmierenia kňaz môže, ale nemusí po-

užívať pokrývku hlavy (biret), pri kázni kňaz nepo-

užíva, biskup podľa liturgického predpisu áno (soli-

deo alebo mitru);

Na dôkaz najvyššej úcty, ktorá patrí Ježišo-

vi Kristovi v Oltárnej sviatosti, odkrývajú hlavu 

všetci: pred vystavenou Sviatosťou oltárnou, pri eu-

charistických sprievodoch alebo keď kňaz nesie via-

tikum a používa biret4.

Liturgické úkony rukami

Pri sv. omši môžeme vidieť aj iný liturgický 

úkon, a to používanie rúk. Niekedy sa ani nezamýš-

ľame, prečo kňaz pri sv. omši ruky rozopína alebo 

zopína, odkiaľ je gesto vkladania rúk, čo to zname-

ná, alebo bitie sa do pŕs, umývanie rúk, či prežeh-

nanie.

Rozopätie rúk – Prví kresťania pri modlitbe na-

podobňovali gestá pohanov, či Židov s predpažený-

mi rukami a dlaňami, ktoré boli obrátené smerom 

dohora. Veľmi skoro sa objavuje u kresťanov zvyk 

mať pri modlitbe ruky rozopäté. Išlo o napodobne-

nie ukrižovaného Pána Ježiša. Takýto spôsob ges-

ta použitia rozopätých rúk pri modlitbe sa nachádza 

na kresbách v katakombách. Tento spôsob použitia 

rúk pri modlitbe nebol praktický, pretože pri väč-

šom počte veriacich sa vzájomne vyrušovali, načo 

4. FOLTYNSKY J., Liturgika., Olomouc 1932, s. 65.

upozorňujú sv. Cyprián, Tertulián a najmä sv. Ján 

Zlatoústy, aby kresťania miernili rozpínanie rúk pri 

modlitbe. Tento spôsob používania rozopätých rúk 

sa dnes používa len pri súkromnej modlitbe.

Pri svätej omši podľa Rímskeho misála Pia V. 

a podľa liturgických predpisov (tzv. Tridentská 

sv. omša) sa kňaz modlí s rozopätými rukami pri 

niektorých častiach sv. omše – (Kolekta – Modlitba 

dňa, prefácia – modlitba vďakyvzdania, Rímsky ká-

non – I. eucharistická modlitba) tak, že ruky majú 

byť obrátené dlaňami k sebe a nemajú presahovať 

výšku a šírku ramien.5

Dnes predpis o rozopätí rúk nie je stanovený, je 

to ponechané na ľubovôli kňaza, ktorý predsedá sv. 

omši, ale ide o to, aby to gesto bolo dôstojné a nazna-

čovalo podstatu a symboliku, že ide o gesto očakáva-

nia Božej pomoci zhora.

Zopätie rúk – Od stredoveku je možné sledovať 

tiež pri modlitbe na Západe zopätie rúk tak, že mod-

liaci sa priblíži ruky dlaňami k sebe (iunctio manu-

um), na Východe zasa preloženie rúk krížom cez pr-

sia (cancellatio manuum). Zopätie rúk tak, že sa prs-

ty skrížili cez seba, nikdy nebolo v liturgii zvykom.

Zopätie rúk je krásnym symbolom ducha. Ruky, 

ktoré smerujú hore sú vyjadrením, aby aj duša bola 

pozdvihnutá k samému Bohu. Zároveň týmto ges-

tom zopätia rúk je naznačená úplná oddanosť do Bo-

žej vôle a to v úplnej dôvere pre zásluhy Ježiša Krista 

na kríži. Preto sú preložené palce krížom cez seba6. 

Týmto gestom je naznačené radostné pozdvihnutie 

ducha k Bohu spojené s vrúcnou prosbou toho, kto 

sa modlí.

Vkladanie rúk – Vkladanie rúk je znakom 

a prostriedkom na udeľovanie a prenášanie niečoho 

duchovného, nadzmyslového. Ruky vkladá obyčaj-

ne vyšší (napr. kňaz, biskup) na nižšieho (laik, kňaz) 

a udeľuje nimi v mene Ježiša Krista božské životné 

sily a milosti.

Už v Starom zákone vkladanie rúk znamena-

lo udelenie vyššej moci. Ruky sa vkladali v prípade 

starejšieho, udelenie práva levitom na vykonávanie 

služby Pánovi (Nm 8,10), odpustenie hriechov (Lv 

24,14). 

V Novom zákone sa vkladaním rúk udeľujú ne-

viditeľné božské sily, ktoré požehnane pôsobia na 

celú osobnosť, posilňujú celé telo a napomáhajú pl-

5. FOLTYNSKY J., Liturgika., Olomouc 1932, s. 66.
6. FOLTYNSKY J., Liturgika., s. 66.
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niť všeobecné kresťanské povinnosti (Mk 5,23; Sk 

9,12; Sk 28,8; Sk 6,6; 1Tim 4,14).

Liturgické gesto vkladanie rúk sa používalo 

a používa vo viacerých liturgických obradoch. Ruky 

sa kladú na hlavu kandidáta pri vysluhovaní sviatos-

ti birmovania, počas vysluhovania sviatosti pomaza-

nia chorých, na kandidáta pri diakonskej, kňazskej, 

biskupskej vysviacke, pri vykonávaní exorcizmu. 

Tým je naznačené, že osoba odteraz patrí Kristovi7.

Pri sv. omši kňaz vkladá ruky na obetné dary 

pred samotným premenením, je to symbol sebaobe-

tovania sa kňaza a ľudu spolu s Kristom.

Aj z toho vyplýva, že gesto vkladania rúk sa vy-

konáva iba na živých osobách a nikdy nie na mŕt-

vych, či na zvieratách alebo predmetoch.8

Bitie sa do pŕs – Srdce sa vždy považuje za sídlo 

vôle a citu, a preto aj za sídlo hriechu. Preto ak sa 

človek bije do pŕs, naznačuje ako ten mýtnik v chrá-

me (Lk 18,13) alebo zástup po ukrižovaní Pána (Lk 

18,13), že sú si vedomí viny, ktorú verejne vyznáva-

jú a zo srdca ľutujú.

Toto gesto v liturgii máme hneď na jej začiat-

ku v úkone kajúcnosti pri slovách ...moja vina, moja 

vina, moja preveľká vina..., v prvej eucharistickej 

modlitbe pri slovách (Aj nás, svojich hriešnych služob-

níkov...) a pred sv. prijímaním pri slovách (Pane, nie 

som hoden...).

Umývanie rúk – Už u pohanov bolo známe, že pri 

vchádzaní do chrámu sa pokropili olivovou, myrto-

vou alebo rozmarínovou ratolesťou, ktorú namočili 

do vody v ktorej bola rozpustená soľ. Aj židovskému 

veľkňazovi a kňazovi predpisoval Mojžišov zákon 

z Božieho príkazu umývať si ruky a nohy pred boho-

službou. Že kresťania si umývali ruky pred súkrom-

nou modlitbou a pred sv. omšou je zrejmé z napome-

nutia Tertuliána, aby kresťania toto gesto nepovažo-

vali za vonkajší obrad, ale aby ich skutky boli čisté. 

Práve tento symbolický význam umývania rúk 

má i dnes priestor vo sv. omši. Znamená to čistotu 

duše kňaza, ktorý sv. omšu slávi, aby sa aj takýmto 

spôsobom mohol viac priblížiť k Bohu.9

Prežehnanie sa – V 2. storočí Tertulián uisťu-

je, že prežehnanie sa v tvare kríža má apoštolský pô-

vod a počíta, ako často si kresťania robia na čele zna-

7. FOLTYNSKY J., Liturgika., s. 66.
8. http://www.zoe.sk/?zoepedia&heslo=Liturgick%E9+ges-
t%E1+%96+vkladanie+r%FAk
9. FOLTYNSKY J., Liturgika., Olomouc 1932, s. 67.

menie kríža. Pri odchode z domu, či jeho prícho-

de, pri obliekaní, umývaní, pred jedlom, pred spa-

ním, ráno po zobudení sa. Takto to majú kresťania 

robiť dodnes, poznamenáva10. Ak je kríž nástrojom 

našej spásy (Kol 1,20), obsahom kresťanskej múd-

rosti (1Kor 1,17), prameňom milosti (Ef 2,16), vyzý-

va to kresťana k tomu, aby sa žehnal a nasledoval tak 

Krista (Mt 10,38; 16,24; Gal 2,20).

Už v apoštolskej dobe je používanie znamenia 

kríža viditeľné v liturgii, predovšetkým u katechu-

menov, ktorí na začiatku katechumenátu boli pozna-

čení krížom na čele, a to buď palcom alebo ukazo-

vákom pravej ruky v tvare písmena „T“ alebo „+“. 

Taktiež biskup robil na sebe kríž pri sv. omši, žehnal 

častejšie veriacich, zvlášť pri exorcizmu, žehnal tak-

tiež chorých na boľavé miesta. Takto to robili aj ve-

riaci. V takýchto prípadoch prežehnanie sa naznačo-

valo, že veriaci zverujú seba alebo iných pod ochra-

nu Ukrižovaného.

Od 4. storočia sa tento úkon pri liturgii objavuje 

častejšie. V 8. storočí sa objavujú zmienky robiť kríž 

na ústach, od 12. storočia znak kríža na čele, ústach 

a hrudi. V 13. storočí sa začína objavovať zvyk aj na 

Západe robiť kríž rukou od čela k pravému a po-

tom k ľavému ramenu, ako to dodnes robia veriaci 

v Gréckokatolíckej cirkvi. Veľký kríž, ktorý nazý-

vame aj latinským, bol do liturgie latinského obra-

du zavedený neskôr, vo všeobecnosti až v oficiálnom 

vydaní Rímskeho misálu Pia V.11.

Znamenie kríža môže byť úkonom signifikant-

ným (znak, značenie) – napr. na začiatku chválospe-

vu Magnifikat, Benedictus, Teraz prepustíš, Pane, svoj-

ho služobníka... a úkonom efektívnym – sprostredku-

júci milosť (biskupské, kňazské, diakonské požehna-

nie, žehnanie vecí, pri exorcizmoch a pod.

Význam znaku pri prežehnaní sa – Pri znaku 

kríža naznačuje dotyk rukou na čelo pri slovách „V 

mene Otca“, že Otec je pôvodcom Syna, tak isto ako 

rozum je východiskom myšlienky. Zostupujúc ru-

kou pri ďalšom slove (i Syna) na prsia pripomíname, 

že Slovo od Otca zostúpilo na zem, že zostúpila láska 

Otca a Syna – i Ducha Svätého – Duch Svätý vyvá-

dza z hriechu (dotyk na ľavom ramene) ku spravod-

livosti (dotyk na pravom ramene)12.

10. FOLTYNSKY J., Liturgika., s. 67.
11. FOLTYNSKY J., Liturgika., s. 67.
12. FOLTYNSKY J., Liturgika., s. 68.
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Pri malom kríži na čele vyslovujeme meno Boha 

Otca. Meno Syna, robiac kríž na ústach vyznáva-

me, že Syn je Slovo podstatne zjednotené s Otcom. 

Meno Ducha Svätého krížik na prsiach, naznačuje-

me, Duch Svätý je podstatná Láska, za jej zvláštny 

orgán sa pokladá srdce. Podľa Sikarda z Kremony 

(+1215) malý krížik znamená, že sa za vieru nechce-

me hanbiť, ale že ju chceme ústami vyznávať a pod-

ľa nej v srdci žiť.13

Ja si spomínam ako nás na náboženstve kedysi 

učil p. farár Ján Tomaškovič, čo znamená robiť si 

malý kríž na čele, ústach a prsiach, keď počujeme 

pri sv. omši slová Čítanie zo sv. evanjelia podľa.... Vý-

klad bol asi takýto: To čo idem práve počúvať, tomu ve-

rím, čomu verím, to chcem svojimi ústami vyznávať, a to 

čo vyznávam, nosím vo svojom srdci. V skratke Verím, 

vyznávam a milujem.

13. FOLTYNSKY J., Liturgika., Olomouc 1932, s. 68.

Na záver si dovolím použiť slová z inštrukcie Re-

demptionis sacramentum – Sviatosť vykúpenia, kde sa 

v 5 bode píše: „Zachovávanie noriem vydaných cir-

kevnou autoritu si vyžaduje zhodu mysle a slova, 

vonkajších úkonov, ako aj pozornosť srdca. Je jasné, 

že iba vonkajšie zachovávanie noriem by bolo pro-

ti podstate posvätnej liturgie, v ktorej Kristus Pán 

chce zhromaždiť svoju Cirkev, aby sa v ňom stala jed-

no telo a jeden duch. Preto vonkajšie úkony majú byť 

osvietené vierou a láskou, ktoré nás spájajú s Kris-

tom i navzájom medzi sebou a podnecujú lásku 

k chudobným a opusteným. Slová a liturgické obra-

dy sú verným, po stáročia dozrievaným vyjadrením 

Kristovho zmýšľania a učia nás zmýšľať ako On; ak 

uvedieme do zhody naše zmýšľanie s týmito slova-

mi, naše srdcia pozdvihneme k Pánovi.

ThDr. Radomír Bodziony
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Na Slovensku máme cez tritisíc miest a obcí. 

Názvy niektorých obsahujú (alebo v minulosti ob-

sahovali) slovo „svätý“, najčastejšie odvodzované od 

patróna miestneho kostola (napr. Svätý Jur, Svätý Pe-

ter, Svätý Anton a pod.). „Sväté“ názvy sa najmä po 

druhej svetovej vojne uplatňovaním štátnej ideológie 

upravovali (vynechávali alebo nahradzovali). To sa 

sťaby zázračným spôsobom nedotklo jedinej obce na 

Kostol Povýšenia 
Svätého Kríža 

vo Svätom Kríži
Slovensku – Svätý Kríž, ktorá si pôvodný názov za-

chovala aj počas totalitného režimu. V obci sa v súčas-

nosti nachádzajú dva kostoly. „Turisticky“ známejší a 

vyhľadávanejší je drevený artikulárny kostol evanje-

lickej cirkvi a rímskokatolícky Kostol povýšenia svä-

tého Kríža.
Ľubomír Kaľavský

Foto: ĽuBomír kaĽavský Foto: ĽuBomír kaĽavský
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