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Milí priatelia,

odišiel otec našej spišskej diecézy do domu Otca. Je to v čase, 

keď si spomíname na našich blízkych zosnulých. Keď v tichu zapá-

lime sviecu, v srdci máme smútok a na perách modlitbu...

Aj na otca biskupa Štefana chceme pamätať nielen na nasledujú-

cich stránkach, ale aj svojou modlitbou pod krížom.

Ľubomír Krett
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Detstvo a štúdiá

Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom 

Štvrtku rodičom Štefanovi a Márii, ktorí vychová-

vali štyri deti v kresťanskom duchu, pokore a viedli 

ich k tradičným mravným princípom aj hodnotám.

Štefan vychodil základnú školu v rodnej dedine 

a odmalička sa prejavoval ako bystrý, nadaný žiak 

s veľkým vzťahom k literatúre a písanému slovu. S 

evanjeliom sa bližšie zoznamoval zásluhou rodičov, 

prostredia katolíckej obce, no najmä vtedajších štvr-

tockých farárov Františka Madarašiho, Jozefa Šter-

báka a Alojza Kalafuta.

V roku 1971 zmaturoval s vyznamenaním na 

Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Spišskej No-

vej Vsi a podal si prihlášku na štúdium posvätnej 

teológie na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v 

Bratislave. Bolo to v období slabučko doznievajúce-

ho politického odmäku z druhej polovice 60. rokov 

minulého storočia, ale bolo cítiť prvé útoky nastupu-

júceho normalizátorského politického režimu.

Štefan Sečka bol na štúdium teológie prijatý v 

roku 1971 a počas tohto obdobia nadobúdal rozhľad 

v cirkevných disciplínach. Už vtedy sa začal inten-

zívnejšie zaujímať o problémy sociálnej politiky štá-

tu, sociálnej náuky Cirkvi a rôznymi formami cha-

rity.

Po rokoch prípravy na kňazstvo v bratislavskom 

seminári a CMBF bol 6. júna 1976 v Dóme sv. Mar-

tina, dnešnej katedrále v Bratislave, vysvätený za 

kňaza pre Spišskú diecézu. Svätiteľom bol trnavský 

biskup Mons. Július Gábriš.

Kňazské účinkovanie

Hneď po kňazskej vysviacke nastúpil do farnosti 

Spišská Nová Ves, ale na svojej prvej kaplánke zotr-

val iba dva mesiace a musel narukovať na dvojročnú 

základnú vojenskú službu. Absolventi štúdia posvät-

nej teológie totiž nemali možnosť počas štúdia boho-

slovia absolvovať vojenskú vysokoškolskú katedru. 

Vtedajší štátostranícky režim aj takto dával najavo 

mladým začínajúcim kňazom svoj nevraživý postoj.

Štefan Sečka sa po vojenčine vrátil do Spišskej 

Novej Vsi a pôsobil tu dva roky. Ďalším kaplánskym 

pôsobiskom Štefana Sečku sa stal Dolný Kubín, kde 

prišiel 1. júla 1980. V roku 1984 sa stal správcom far-

nosti v Liptovských Revúcach. Štefan Sečka nastú-

pil do farnosti ostro sledovanej komunistickou stra-

nou aj políciou. Jeho predchodca Andrej Filipek bol 

vo vykonštruovanom procese odsúdený za údajné 

Mons. ŠTEFAN SEČKA
spišský diecézny biskup

(1953 – 2020)
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rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve. 

Tohto trestného činu sa Filipek mal dopustiť ešte 

počas svojho účinkovania vo farnosti Hnilčík, v kto-

rej vraj bez štátneho súhlasu zakúpil dlažbu do ta-

mojšieho farského kostola. Pritom, čo odznelo aj na 

pojednávaní, Filipek mal ústne odobrenie tejto in-

vestície od vtedajšieho tajomníka ONV pre veci cir-

kevné Jozefa Oreniča.

Andrej Filipek bol odsúdený na šesť mesiacov s 

podmienečným odkladom na dva roky podľa para-

grafu 178 za marenie dozoru nad cirkvami. Súbežne 

s týmto trestom mu bol odňatý štátny súhlas. Ešte 

predtým musel odísť z Hnilčíka a veľmi krátko pô-

sobil ako správca farnosti Liptovské Revúce. Štefan 

Sečka ho vystriedal 1. apríla 1984. V tejto farnosti 

pôsobil do 1. februára 1990.

Spišský diecézny biskup František Tondra si vy-

tváral okruh najbližších a dôveryhodných spolupra-

covníkov v obnovenom Kňazskom seminári bisku-

pa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Mons. Jozefa 

Jaraba ustanovil za prvého rektora v slobodných po-

litických i spoločenských pomeroch a Mons. Štefa-

na Sečku vymenoval za vicerektora tohto seminára.1

Obnova a zariadenie budov 
kňazského seminára

Obidve budovy sa v roku 1990 podarilo získať 

pre znovuobnovenie spišského kňazského seminá-

ra. Objekty, v ktorých sídlil kňazský seminár a uči-

teľský ústav, boli po štyridsiatich rokoch v dezolát-

nom stave. Nevyhnutne sa žiadala komplexná re-

konštrukcia striech, obvodových múrov a interiérov.

Počas neuveriteľného jedného a pol roka sa zni-

vočené budovy, vďaka úsiliu vtedajšieho diecézne-

ho biskupa Františka Tondru, rektora Jozefa Jaraba 

i vicerektora Štefana Sečku a dobrovoľníkov zo Spiš-

skej, Košickej a Rožňavskej diecézy, podarilo opra-

viť. Diecézny biskup František Tondra za prítom-

nosti košického biskupa Alojza Tkáča a rožňavské-

ho biskupa Eduarda Kojnoka, slávnostne otvoril 3. 

októbra 1990 nový akademický rok 1990/91 pre bo-

hoslovcov zo všetkých troch uvedených diecéz. Sú-

časťou tejto slávnosti bolo posvätenie zrekonštruo-

vaných budov, kaplniek a spoločenských priestorov.

1. Schematizmus Spišskej diecézy 1996. Spišská Kapitula : 
Biskupský úrad, 1996, s. 112.

Koncepcia štúdia posvätnej teológie v obnove-

nom seminári reagovala na aktuálnu situáciu po od-

kliatí Cirkvi na Slovensku. V Spišskej Kapitule štu-

dovalo niekoľko vekových aj profesijných skupín. 

Prijímacie pohovory absolvovali bežní maturanti zo 

stredných škôl, ktorí boli zaradení do prvého roč-

níka.

V tomto období na CMBF v Bratislave študovalo 

tridsaťtri bohoslovcov zo Spišskej diecézy. 

V piatom ročníku piati, ktorých po dokončení te-

ologických štúdií vysvätil za kňazov biskup Franti-

šek Tondra 16. júna 1990 v Katedrále sv. Martina v 

Spišskej Kapitule.

V štvrtom ročníku piati, v treťom ročníku tiež 

piati, v druhom a prvom ročníku po desať bohoslov-

cov. Všetci, ktorí začali svoje štúdiá na CMBF v Bra-

tislave, pokračovali v štúdiu v obnovenom seminá-

ri v Spišskej Kapitule, kde postupne dokončili svoje 

štúdiá a boli vysvätení za kňazov pre potreby Spiš-

skej diecézy.2

2. DLUGOŠ, F.: Spišský seminár už dvesto rokov vychováva a 
vzdeláva kňazov. Levoča : MTM, 2015, s. 112 – 113.

Foto: Ľubomír Krett
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Štúdium teológie bolo umožnené aj uchádzačom, 

ktorí vyštudovali civilné odbory na univerzitách (le-

kári, inžinieri, pedagógovia). Títo boli zaradení do 

vyšších ročníkov k tým bohoslovcom, ktorí prestú-

pili do Spišskej Kapituly z bratislavskej CMBF.

Celkový počet poslucháčov dopĺňali študenti z 

radov rehoľníkov. V tom čase nastúpili do Spišskej 

Kapituly na teologické štúdiá po formácii vo svojich 

reholiach saleziáni, lazaristi, františkáni, minoriti a 

premonštráti.

V historicky prvom akademickom roku obnove-

ného seminára nastúpilo do Spišskej Kapituly 235 

bohoslovcov. Z bratislavského seminára a CMBF 

prišlo 120 študentov. Začiatky boli veľmi zložité pre 

poslucháčov, pedagógov i nepedagogických pracov-

níkov. Jednotlivé katedry sa profilovali v priebehu 

intenzívneho vyučovania. Pedagogický zbor sa zo-

skupoval z kňazov a laikov Spišskej, Košickej i Rož-

ňavskej diecézy. Prednášajúci si popri pedagogic-

kých povinnostiach museli dopĺňať kvalifikáciu na 

jednotlivé stupne vysokoškolského pôsobenia. Nie-

len Spišská Kapitula, ale celé Slovensko hľadalo v 

nových slobodných spoločensko-politických pome-

roch najoptimálnejší modus vivendi štúdia posvät-

nej teológie.3 

3. DLUGOŠ, F.: The education of priests and teachers of reli-
gion at CMBF Bratislava and the clerical seminary of bishop Ján Voj-
taššák. London, United Kingdom, 2015, s. 54 – 55.

Z priebežných analýz a skúseností sa najvhod-

nejším javil 6-ročný model štúdia teológie.

Naďalej zostala jedna Teologická fakulta CMBF 

UK v Bratislave. V Spišskej Kapitule a Nitre boli 

zriadené teologické inštitúty.

Kňazský seminár spadal pod právomoc diecéz-

neho biskupa nezávisle od organizácie vysokoškol-

ského štúdia teológie. Preto bolo možné pomenovať 

spišskokapitulský kňazský seminár po biskupovi Já-

novi Vojtaššákovi.

V akademickom roku 1994/95 spišský seminár 

dosiahol najvyšší počet 360 študujúcich bohoslovcov. 

Táto kapacitná preplnenosť priestorov v Spišskej Ka-

pitule viedla košického arcibiskupa Alojza Tkáča k 

tomu, aby začal s rozsiahlou rekonštrukciou Kňaz-

ského seminára sv. Karola Boromejského.4

Po odchode košických bohoslovcov v spišskom 

seminári študujú kandidáti kňazstva pre Spišskú a 

Rožňavskú diecézu. Spišský seminár si zriadil vlast-

né vydavateľstvo s bohatou publikačnou činnosťou. 

Veľké úspechy zožal aj zbor Schola cantorum, ktorý 

účinkoval na viacerých koncertoch doma i v zahra-

4. DLUGOŠ, F.: Formácia kňazov a učiteľov na Spiši v rokoch 
1815 – 1950. Levoča : MTM, 2016, s. 118 – 119.

Foto: Ľubomír Krett
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ničí. Najväčším úspechom bolo vystúpenie na Brati-

slavských hudobných slávnostiach v roku 1996.5

Menovanie za pomocného 
spišského biskupa

V roku 1992 Štefana Sečku pápež Ján Pavol II. 

vymenoval za kaplána Jeho Svätosti (Mons.). Roku 

1997 dosiahol licenciát pastorálnej teológie na Kato-

líckej univerzite v Lubline a v roku 2000 zavŕšil svo-

je štúdiá doktorátom na Cyrilometodskej bohoslo-

veckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Dňa 28. júna 2002 na návrh diecézneho bisku-

pa Františka Tondru a po kanonickom šetrení bol 

Štefan Sečka vymenovaný pápežom sv. Jánom Pav-

lom II. za titulárneho biskupa sitského a pomocné-

ho biskupa Spišskej diecézy. Biskupská konsekrácia 

sa uskutočnila 27. júla 2002 v katedrálnom Chráme 

sv. Martina v Spišskej Kapitule.6

5. Porov. CHALUPECKÝ, I.: Pohľad do histórie spišského se-
minára. In V me- ne Božom. Pamätnica k výročiu Kňazského semi-
nára biskupa J. Vojtaššáka. Spišská Kapitula : Kňazský seminár 
biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula-Spišské Podhradie, 
2000, s. 19.

6. CHALUPECKÝ, I. a kolektív: V mene Božom. Spišské 
Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojta-
ššáka, 2000, s. 57.

Hlavným konsekrátorom bol František Ton-

dra, spišský diecézny biskup a spolukonsekrátormi 

apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Hen-

ryk Józef Nowacki a košický arcibiskup Alojz Tkáč. 

Po biskupskej konsekrácii sa od 1. augusta 2002 stal 

Štefan Sečka generálnym vikárom Spišskej diecézy. 

V rámci Konferencie biskupov Slovenska bol pove-

rený vedením pastorácie v zdravotníctve a zároveň 

bol vymenovaný za prezidenta Slovenskej katolíckej 

charity.7

Diecézny biskup František Tondra po dovŕše-

ní kánonického veku 75. rokov požiadal pápeža Be-

nedikta XVI. o uvoľnenie z úradu. Pápež jeho abdi-

káciu prijal a za jeho nástupcu vymenoval 4. augus-

ta 2011 dovtedajšieho spišského pomocného biskupa 

Mons. Štefana Sečku. Kánonicky prevzal úrad spiš-

ského diecézneho biskupa 10. septembra 2011.8

Spišský diecézny biskup

Po nástupe do úradu spišského diecézneho bisku-

pa si ponechal vo funkcii generálneho vikára Mons. 

Andreja Imricha, spišského pomocného biskupa, až 

7. DLUGOŠ, F.: Jubilujúci kňazi Spišskej diecézy v roku 2018. 
Levoča : MTM, 2018, s. 196 – 198.

8. ACTA SCEPUSIENSIS 3/2011. Spišská Kapitula : Bis-
kupský úrad.

Foto: Ľubomír Krett
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do jeho abdikácie 15. októbra 2015. Popri ňom vy-

menoval za generálneho vikára Mons. Antona Ty-

rola. Dňa 15. mája 2014 prijal abdikáciu dovtedajšie-

ho rektora Kňazského seminára biskupa Jána Vojta-

ššáka v Spišskej Kapitule a deň na to 16. mája 2014 

vymenoval za nového rektora dovtedajšieho kancelá-

ra biskupského úradu Petra Majdu. Na miesto Pet-

ra Majdu za kancelára vymenoval Petra Majchera, 

dovtedajšieho vicekancelára a na jeho miesto ustano-

vil Jozefa Anderáka, rodáka z Levoče.9

Mons. Štefan Sečka sa od nástupu na spišský die-

cézny stolec snažil viesť diecézu v intenciách svoj-

ho predchodcu Mons. Františka Tondru. Pravidelne 

vizitoval farnosti Spišskej diecézy, vysluhoval svia-

tosti birmovania, dbal o rast nových kňazských po-

volaní. Často navštevoval kňazský seminár, v kto-

rom dlhé roky pôsobil ako vicerektor a pedagóg. Vo 

svojej službe nezabúdal na svetové misie, kde uvoľ-

nil viacerých kňazov, ktorí pôsobia na rozličných 

miestach Cirkvi vo svete. Mnohých mladých nada-

ných kňazov posielal na štúdiá do zahraničia, predo-

všetkým do Ríma a Benátok. V Benátkach ukončili 

štúdiá kánonického práva viacerí kňazi, ktorí teraz 

9. DLUGOŠ, F.: Historia Ecclesiae Christi. Od Benedikta XV. 
po Benedikta XVI. Cirkev na Slovensku 1970 – 2010. Ružomberok 
: VERBUM, 2010, s. 234 – 236.

pracujú na Cirkevnom súde Spišskej diecézy. Jedné-

ho z nich, Mareka Tomagu, od januára 2018 meno-

val za súdneho vikára.

Ako diecéznemu biskupovi mu veľmi ležala na 

srdci beatifikácia Božieho sluhu biskupa Jána Voj-

taššáka. Za tým účelom vymenoval Petra Jurčagu 

za nového postulátora v tejto kauze blahorečenia. Z 

jeho podnetu sa konali viaceré konferencie o Božom 

sluhovi, biskupovi Jánovi Vojtaššákovi doma a i v 

zahraničí. Posledná takáto konferencia na domácej 

pôde sa konala 5. a 6. novembra 2017 v Spišskej Ka-

pitule za účasti vzácneho hosťa J. Em. slovenského 

kardinála Jozefa Tomku, emeritného prefekta Kon-

gregácie pre evanjelizáciu vo svete. Štefan Sečka sa 

zúčastnil dvoch vedeckých podujatí v Ríme a Benát-

kach spojených s prezentáciou filmového dokumen-

tu o Jánovi Vojtaššákovi.

Mons. Štefanovi Sečkovi veľmi záležalo na cir-

kevných školách v jeho diecéze. Z tohto dôvodu vy-

menoval v októbri 2017 za biskupského vikára Vik-

tora Pardeľa, ktorý mu bol nápomocný pri udržova-

ní a zveľaďovaní cirkevných škôl, ako aj katechézy 

na všetkých školách v diecéze.

Nezabúdal ani na Mariánsku horu v Levoči, naj-

väčšie pútnické miesto na Slovensku a štvrté v Eu-

rópe, ktoré pri slávnostných príležitostiach navšte-

Foto: matúš mahút
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voval a podporoval. Osobne pozýval slávnostných 

celebrantov a kazateľov na hlavnú púť, ktorých na 

toto milostivé miesto doprevádzal. Okrem hlavných 

pútí sa každoročne zúčastňoval štafetovej modlit-

by svätého ruženca za kňazov na slávnosť Božského 

Srdca Ježišovho, kde sa spolu s veriacimi modlil sv. 

ruženec a celebroval pontifikálnu bohoslužbu.

Dňa 9. augusta 2017 spolu s J. Em. kardinálom 

Stanislawom Dziwiszom, dlhoročným osobným ta-

jomníkom sv. Jána Pavla II. a emeritným arcibisku-

pom krakovským a rožňavským diecéznym bisku-

pom J. E. Stanislavom Stolárikom posvätili v Sank-

tuáriu sv. Jána Pavla II. v Krakove mozaiku Panny 

Márie levočskej spolu so sv. Jánom Pavlom II.

V spojitosti s Levočou je potrebné spomenúť ešte 

osem dôležitých momentov:

1.  Dňa 16. júna 2015 požehnal komplexne 

zreštaurovaný hlavný oltár v Chráme sv. Jakuba za 

účasti nemeckých hostí, štedrých darcov obnovy 

tohto oltára.

2. Zaslúžil sa o povýšenie Chrámu sv. Jakuba, 

najväčšieho skvostu na Slovensku, na baziliku mi-

nor, ktorú pápež František vyhlásil 28. septembra 

2015. Dekrét o ustanovení baziliky minor zverejnil 

29. novembra 2015.

3. Dňa 28. mája 2016 konsekroval Mons. Šte-

fan Sečka Baziliku sv. Jakuba s novým kamenným 

obetným oltárom a upraveným sanktuáriom tejto 

novej baziliky.

4.  Dňa 28. októbra 2017 posvätil na Mari-

ánskej hore Ružencovú záhradu so sochou prebla-

hoslavenej Panny Márie, ktorú na toto úctyhodné 

miesto venovali architekti Michal Benčat a Peter 

Mesároš, ako aj veriaci z farnosti Kozárovce v okre-

se Zlaté Moravce.

5.  Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka tak-

tiež podporil svojím podpisom a dobroprajnosťou 

vytvorenie duchovného puta s najväčšou marián-

skou Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme za 

účelom získavania úplných odpustkov pre veriacich 

a pútnikov prichádzajúcich do Levoče.

6. V neposlednom rade chceme ešte uviesť 

jednu veľmi dôležitú záležitosť pre celú diecézu, a 

to je opätovné zasvätenie Spišskej diecézy a prítom-

ných pútnikov na hlavnej púti v Levoči 2. júla 2017 

Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Po modlitbe svätého ruženca Mons. Štefan Sečka 

týmito slovami zasvätil diecézu a prítomných pút-

nikov:

Foto: Ľubomír Krett

Foto: Ľubomír Krett
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Nepoškvrnené Srdce Panny Márie! Ako duchovný 

pastier, ktorému Boh zveril starosť o duchovné stádo tejto 

diecézy, dnes na tomto pútnickom mieste ti ho zverujem a 

zasväcujem. Prijmi ho pod svoj materinský ochranný plášť.

Tvojmu Nepoškvrnenému materinskému Srdcu zasvä-

cujem predovšetkým seba samého a diecézne kňazstvo, pra-

cujúce spolu so mnou vo vinici Pánovej. Oroduj za nás u 

svojho Božského Syna a vypros nám uňho milosti a po-

moc, aby sme povinnosti svojho kňazského stavu a povola-

nia horlivo plnili a vo svätej službe tvojho Syna nachádza-

li vždy duševnú radosť.

Vypros nám silu viery, aby sme ju vedeli čím hlbšie za-

sievať do sŕdc svojich veriacich, a takto mohli rozohriať srd-

cia mnohých, aby neochladli v úcte a v láske k tebe.

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti na-

šich otcov a naše matky. Oroduj za nich, aby podľa príkla-

du nazaretskej Svätej rodiny plnili rodičovské úlohy a po-

vinnosti. Vypros im u Boha milosť pokoja, svornosti a lá-

sky, aby s citom blaženosti vedeli vždy znášať bremená ži-

votných ťažkostí. V ich deťoch im vypros verné, milujúce a 

poslušné potomstvo. Vypros im múdrosť a rodičovskú lás-

ku, aby svoje deti vychovávali k časnej i večnej blaženosti.

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti 

ovocie života našich pozemských rodičov: synov a dcéry, 

našu mládež. Oroduj za ňu u Boha, aby jej dal potrebnú 

milosť a silu ctiť, milovať a poslúchať svojich rodičov. Na-

šej mládeži vypros anjelskú čistotu, aby zachovávala svoju 

krstnú nevinnosť, najdrahší poklad.

Našej mládeži vypros milosť povolania na kňazský a 

rehoľný stav. Pánova vinica potrebuje a hľadá nových ro-

botníkov. Málo ich je, hoci práca vo vinici Pánovej je veľ-

ká a namáhavá. Kristovo kráľovstvo na zemi sme povinní 

stále budovať a rozširovať. Pros Boha, nech v našich kato-

líckych rodičoch vzbudí povedomie, že darovať dieťa služ-

be Pánovej je pre nich nielen veľké vyznačenie, ale aj veľ-

ká zásluha u samého Boha.

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie! Do tvojej mate-

rinskej lásky odporúčam nielen svojich diecézanov, ale aj 

všetkých veriacich prítomných na tejto púti. Za všetkých 

oroduj a vypros im milosť, aby poznali pravú vieru a pravú 

cestu, vedúcu do blaženej večnosti. Amen.

Tento akt vykonal v deň 70. výročia zasvätenia 

Spišskej diecézy Božím sluhom, spišským diecéznym 

biskupom Jánom Vojtaššákom 2. júla 1947.

7. Na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla 29. júna 

2019 požehnal monumentálne dielo – Štrnásť zastave-

ní krížovej cesty vedúcej okolo Baziliky Navštívenia 

Panny Márie na Mariánskej hore.

8. Osobnou účasťou podporil sumit rektorov a 

predstaviteľov Združenia európskych mariánskych 

pútnických centier, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 17. 

až 20. septembra 2019 v Levoči. Vzácnych hostí prijal 

vo svojej rezidencii, posprevádzal ich po biskupskej 

kúrii, Katedrále sv. Martina a zotrval s nimi v mimo-

riadne srdečnom rozhovore.

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka sa 

pravidelne zúčastňoval na kňazských rekolekciách, 

vydával Acta Scepusiensis – obežníky Spišskej diecézy, 

v ktorých podával návrhy a pokyny kňazom diecézy.

Okrem Acta Scepusiensis pravidelne posielal bis-

kupské listy k liturgickým slávnostiam a jubilejným 

rokom.

Veľmi sa angažoval slovom i písmom v rokoch 

2016 – 2017, kedy Spišská diecéza oslavovala 1700. vý-

ročie narodenia sv. Martina z Tours, patróna spišskej 

katedrály a diecézy.10

10. FARSKÉ LISTY, VIANOCE 2017. Levoča : Rímskoka-
tolícky farský úrad.

Foto: Ľubomír Krett

Foto: Ľubomír Krett
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Veľmi ťažko v srdci niesol celú pandemickú situá-

ciu súvisiacu so šírením vírusu Covid 19 na celom sve-

te aj na Spiši od marca tohto roku. Mimoriadna situá-

cia si vyžiadala krutú daň najprv v zrušení zvyčajné-

ho slávenia veľkonočných sviatkov a obzvlášť bolestné 

bolo zrušenie levočskej púte 2020.

Štefan Sečka v roku 2019 požiadal Svätého Otca 

Františka o pridelenie pomocného biskupa pre Spiš-

skú diecézu. Dôvodil svojím komplikujúcim sa zdra-

vím a pribúdajúcimi chorobami, ktorým sa už dva 

roky usiloval chlapsky vzdorovať. Pápež jeho žiados-

ti vyhovel a 25. marca 2020 na slávnosť Zvestovania 

Pána vymenoval Mons. Jána Kuboša, dovtedajšieho 

dekana a farára v Kežmarku za pomocného biskupa. 

Hlavným svätiteľom Jána Kuboša bol Štefan Sečka. 

Po vysviacke pomocného biskupa urobil ďalšie per-

sonálne zmeny vo svojom úrade. Dovtedajšieho gene-

rálneho vikára Mons. Antona Tyrola ustanovil za fa-

rára v Zuberci na Orave, kancelára ICLic. Petra Maj-

chera za dekana, farára a rektora dvoch bazilík v Le-

voči a vicekancelára Jozefa Anderáka za farára v Spiš-

skej Teplici. Za nového generálneho vikára ustanovil 

Mons. Jána Kuboša, pomocného spišského biskupa, 

za kancelára ICLic. Tomáša Pavlikovského a vicekan-

celára Martina Zummera.11

Odchod do domu nebeského Otca

Ku koncu októbra sa zdravotný stav spišského die-

cézneho biskupa značne zhoršil. V posledný októbro-

vý víkend Štefana Sečku hospitalizovali na internom 

oddelení levočskej nemocnice. Nemocničná izba na 

jednotke intenzívnej starostlivosti bola v stredu 28. 

októbra na sviatok sv. apoštolov Šimona a Júdu o tre-

tej nadránom miestom posledného vydýchnutia spiš-

ského biskupa. Stalo sa tak v jeho 68. roku života, v 45. 

roku kňazstva a v 19. roku biskupskej služby.

Svoju pozemskú púť dokončil v súzvuku so svojím 

biskupským heslom: „Crux Christi perficiat nos – Kris-

tov kríž nech nás zdokonalí.” Príčinou smrti boli dl-

hodobé problémy súvisiace s chronickým ochorením 

srdca, vysokým tlakom a cukrovkou. Okamžite po 

úmrtí, najmä bulvárne médiá špekulovali o úmrtí bis-

kupa v súvislosti s vírusom Covid 19, čo sa však uká-

zalo ako totálny blud.

11. ACTA SCEPUSIENSIS 3/2020. Spišská Kapitula : Bis-
kupský úrad.

Posledné rozlúčenie s otcom 
biskupom Štefanom Sečkom 
v utorok 3. novembra 2020

Žiaľ, situácia súvisiaca s protiepidemickými opat-

reniami na Slovensku veľmi neblaho poznačila aj 

pohrebné obrady zosnulého biskupa. Na cirkevnom 

pohrebe v Spišskej Kapitule sa smel zúčastniť znač-

ne limitovaný počet smútiacich. Boli prítomní temer 

všetci slovenskí biskupi, monsiňori, dekani, predsta-

vení kňazského seminára, aulisti a najbližšia rodina.

Hlavným celebrantom obradov a zádušnej sv. 

omše bol predseda Konferencie biskupov Slovenska 

arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský 

metropolita. Homíliu predniesol košický arcibiskup a 

metropolita Mons. Bernard Bober.

Po sv. omši a pohrebných obradoch v spišskej Ka-

tedrále sv. Martina bol Štefan Sečka pochovaný na 

kňazskom cintoríne vedľa svojho predchodcu Mons. 

Františka Tondru. Miesto posledného odpočinku ur-

čil Štefan Sečka vo svojom testamente, podľa ktorého 

chcel spočinúť v Spišskej Kapitule v prípade, ak zo-

mrie ako spišský diecézny biskup. Pokiaľ by sa tak ne-

Foto: Ľubomír Krett
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stalo, bol by pochovaný vedľa svojich rodičov na cin-

toríne v Spišskom Štvrtku.

Mons. Bernard Bober vo svojej kázni ocenil celo-

životnú službu zosnulého Mons. Štefana Sečku slova-

mi: „Zomrel otec a dobrý pastier tejto Bohom milova-

nej Spišskej diecézy. Vrátil sa do domu nebeského Otca 

v čase, ktorý je kruto poznačený pandémiou a prísnymi 

reštrikciami. Vstúpil do večnosti v období, kedy naozaj 

všetci spomíname a s modlitbou vysielame k Bohu prosby 

za našich blízkych zosnulých. A keďže pre mnohých z nás 

sa aj biskup Štefan Sečka stal blízkym a milovaným člo-

vekom, chceme našou modlitbou a účasťou na tejto Eu-

charistii i pohrebných obradoch vyjadriť Bohu vďaku za 

jeho život a službu kňaza i biskupa.

Ďakujeme mu za jeho nasadenie v rámci Konferen-

cie biskupov Slovenska – v ekonomicko-právnej komisii 

i Rade pre pastoráciu v zdravotníctve. Okrem toho mu 

patrí uznanie i vďačnosť za vedenie a prezídium Sloven-

skej katolíckej charity a predsedníctvo Subkomisie KBS 

pre bioetiku. Je toho naozaj dosť, čo si jeden biskup berie 

na svoje plecia, okrem vedenia vlastnej diecézy.

Ja osobne som mal Štefana veľmi rád. Bol mojím suf-

ragánom. Práve jeho ľudskosť a bezprostrednosť nás spá-

jala. Obdivuhodná bola jeho spoločenská povaha. Kde-

koľvek prišiel, ihneď zapadol do prostredia. Medzi deťmi 

bol ako dieťa, medzi mladými bol tínedžerom. S dospelý-

mi aj s neveriacimi vedel komunikovať tak, že si ich hneď 

získal. A pri starších ľuďoch sa správal ako jeden z nich. 

Mal dar komunikovať a aj ho správne využíval. A je tu 

ešte jedna vec v jeho službe, ktorá stojí za to, aby bola vy-

zdvihnutá. Napriek tomu, že mal množstvo skúseností a 

poznal život, dával veľa priestoru, aby sa v živote diecé-

zy realizovali aj mladí kňazi a mladí ľudia. Práve tým, 

že zveroval dôležité úrady a povinnosti aj mladým kňa-

zom, skvalitnil riadenie diecézy. A tešilo ho, keď sa veci 

darili, aj vďaka tomu, že mal odvahu zveriť úlohy mlad-

ším. Dnes, keď Bohu ďakujeme za to, že nám ho dal, ch-

cem sa za nás všetkých poďakovať aj tým ľuďom, ktorí s 

ním zdieľali svoj život a spolupracovali s ním v jeho po-

slaní. Predovšetkým čerstvý pomocný biskup Janko Ku-

boš a emeritný pomocný pán biskup Andrej Imrich boli 

pripravení pohotovo reagovať a prevziať na seba breme-

no pastoračnej práce, hlavne v čase, keď Štefan už fyzic-

ky nevládal. Vďaka patrí členom biskupskej kúrie, naj-

bližším spolupracovníkom a sestrám z Kongregácie Mi-

losrdných sestier Svätého kríža, za pomoc a ochotu kaž-

dodenne pomáhať pri vedení diecézy a pri vytváraní po-

citu domova a bezpečného zázemia. V prejave vďačnos-

ti nechcem zabudnúť ani na terajšieho osobného tajomní-

ka, duchovného otca Patrika, ktorý sa v posledných me-

siacoch stal Štefanovým osobným a viditeľným anjelom 

strážnym. Ďakujeme Patrik. Ďakujeme za lekársku a 

Foto: Ľubomír Krett
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zdravotnú starostlivosť, z tohto miesta, vedeniu levočskej 

nemocnice, kde biskup Štefan strávil veľa dní a kde na-

koniec aj naposledy vydýchol.

K týmto slovám vďačnosti a pozdravom kondolencie 

sa pripája aj náš pán kardinál Jozef Tomko. Všetkých 

vás srdečne pozdravuje a spomína na Tatry, na Spiš a 

túto katedrálu s veľkým nadšením a povzbudením. Drahí 

bratia a sestry, pastier a biskup, náš milovaný Štefan už 

zakončil svoju pozemskú púť na chválu Kristovho mena 

a je už vo večnosti. Nebeská Matka, Panna Mária Le-

vočská ho už privádza k svojmu Synovi a prosí, aby Je-

žiš zahojil to, čo bolo slabé a zranené na jeho duši. A te-

raz sme na rade my. Snažme sa tak, ako on, zanechať po 

sebe na tejto zemi viditeľnú stopu lásky, obety a vernos-

ti. Amen”

V závere smútočnej liturgie zazneli 
príhovory

Tajomník apoštolského nuncia na Slovensku 

prečítal telegram, ktorý poslal v mene Svätého Otca 

Františka k úmrtiu biskupa Štefana vatikánsky štát-

ny sekretár kardinál Pietro Parolin. V telegrame sa 

uvádza:

„Jeho excelencii Mons. Jánovi Kubošovi, diecézne-

mu administrátorovi Spišskej diecézy.

Po prijatí správy o predčasnom úmrtí J. Ex. Mons. 

Štefana Sečku sa Svätý Otec duchovne pripája k zármut-

ku, ktorý sa dotýka celej cirkevnej komunity.

Pripomína si obetavú službu, ktorú zosnulý biskup 

konal ako pastier tejto diecézy a vo vrúcnej modlitbe sa 

prihovára za jeho dušu, ktorú zveruje nebeskému orodo-

vaniu Preblahoslavenej Panny Márie.

Jeho Svätosť prosí pre zosnulého večnú odmenu, sľú-

benú verným služobníkom Evanjelia a ochotne udeľuje 

svoje apoštolské požehnanie vám, ostatným biskupom, 

prítomným na slávení rozlúčky, kňazom, všetkým veria-

cim, ako aj príbuzným zosnulého biskupa.”

Prihovoril sa aj prešovský arcibiskup metropo-

lita a predseda Rady hierarchov Gréckokatolíckej 

cirkvi sui iuris na Slovensku Mons. Ján Babjak, bra-

tislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav 

Zvolenský a diecézny administrátor Spišskej diecé-

zy Mons. Ján Kuboš, ktorý okrem poďakovania, pre-

čítal aj niekoľko slov z testamentu zosnulého bisku-

pa Sečku. Po svätej omši telo zosnulého biskupa po-

chovali na cintoríne na Kapitule, ako si to sám prial. 

Pohrebnú svätú omšu z Katedrály sv. Martina pre-

nášali v priamom prenose Televízia LUX a Rádio 

LUMEN.12

Mons. prof. František Dlugoš

12. Dostupné na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclan-
ku=20201103017. Vyhľadané 3. 11. 2020.

Foto: Ľubomír Krett
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Matriky zosnulých po našich farnostiach dodnes 

zaznamenávajú (cez osobné podpisy účastníkov poh-

rebu z radov kňazov) vzácne dedičstvo pohrebov 

kňazov v našej diecéze. Rovnako tak mnohé „Histo-

rie domus“ majú zdokumentované, ako tá ktorá far-

nosť sa lúčila so svojím duchovným otcom, písmom 

i fotografiami.

Je dobré, že život, smrť i pohreb nášho diecézne-

ho otca biskupa Mons. Štefana Sečku je zaznamena-

ný mnohými a dnes už aj technickými prostriedka-

mi, napr. televízny prenos TV Lux, či audio záznam 

Rádia Lumen. A mnohé z jeho života je na technic-

kých nosičoch. Sú roztrúsené po diecéze i Slovensku 

ako záznamy z vysluhovania sv. birmovania, diecéz-

ne i farské slávnosti, sú v našich domácnostiach i na 

stránkach mediálnych agentúr.

Akousi pomyselnou bodkou sprítomnenia 

všetkých pamiatok zo života zosnulého otca bisku-

pa Štefana pro memoria je jeho testament. Hovoríme 

mu „posledná vôľa“, ktorá je vzácnosťou preto, že sa 

už nikdy nezmení!

Cez prizmu testamentu sa pozeráme aj na život-

nú cestu. Keď ho otec biskup - diecézny administrá-

tor Mons. Ján Kuboš čítal v katedrále pri jeho truh-

le, spomenul som si, ako sme sa o svojich testamen-

toch spolu rozprávali... v oboch sme mali niektoré 

„styčné“ body. Svoje rozhodnutie zapísal: „ak ma 

Pán povolá v službe spišského biskupa, chcem byť pocho-

vaný na cintoríne v Spišskej Kapitule do zeme... Poh-

rebné obrady nech sa vykonajú jednoduchým spôsobom, 

katolíckym obradom, bez oslavných rečí a hodnotení.“ 

A najsilnejší odkaz záveru: „Dúfam v Božie milosr-

denstvo, preto odprosujem všetkých, ktorým som akým-

koľvek spôsobom ublížil alebo pohoršil. Dobrotivý Bože, 

milosrdenstvo!“

Pro memoria zostanú aj všetky kondolencie, slo-

vá účasti od pápeža Františka, otca kardinála Tom-

ka, našich otcov arcibiskupov i biskupov. Spome-

niem slová otca biskupa Mons. Andreja Imricha, že 

„po páde komunizmu doľahla naňho ťarcha starať sa o 

kňazský seminár, potom ťarcha biskupskej služby. Nastú-

pili síce slobodné časy, ale časy nie ľahké. Pod ich ťar-

chou sa zodral. Nech ho Pán za všetko vo večnosti bohato 

odmení.“ Na stránke TK KBS sa ozvali mnohí, kto-

rí ľudskými slovami vyjadrili, čím zosnulý otec bis-

kup pre nich bol. „Stál pri štarte mojej dráhy katechét-

ky. Bol vzorom a bohatým darcom vedomostí a skúsenos-

tí počas štúdia teológie. Vždy ochotne poradil aj v nasle-

dujúcich rokoch praxe aj keď som ho navštívila za úče-

lom pomoci chorým, nevládnym a biednym ľuďom. Opí-

sať všetky hlboké duchovné zážitky, humorné príbehy i 

krásne rady do života by vytvorilo možno obsiahlejšiu 

knižku, ale Pán všetko vie a odmení krajšie, ako si vie-

me predstaviť. Nebeský Otče, ďakujem Ti za život tohto 

láskavého otca biskupa“ napísala jedna z prvých absol-

ventiek teologického štúdia, ktoré od roku 1991 ráta-

li počty v početných desiatkach.

Pro memoria ...
k životu, smrti a pohrebu otca diecézneho biskupa 

Mons. Štefana Sečku

Foto: Ľubomír Krett
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Sú tam viaceré ľudské účasti od mnohých ľudí, 

rovnako aj kňazov z diecéz Slovenska, väčšinou jeho 

žiakov a neskoršie aj jeho svätencov. Za nich vybe-

rám jeden: „Otec biskup Štefan mal vo svojom biskup-

skom hesle slová: Crux Christi Perficiat Nos. Povedané 

jednoduchým prekladom: Kristov kríž nech nás zdokona-

lí! Krížom si prechádza každý človek. O to viac biskup, 

ktorý chce úplne nasledovať Krista až na kríž, aby mohol 

spolu s Kristom vstať z mŕtvych. Posledné jeho roky boli 

naplnené utrpením a bolesťou. Niet väčšieho požehnania 

pre diecézu ako je trpiaci biskup. Verím, že aj jemu, ale 

aj nám prinesie jeho utrpenie veľkú Božiu milosť do na-

šich životov v diecéze. Modlím sa za nášho otca diecé-

zy. Prajem a vyprosujem veľké Božie milosrdenstvo, pre 

spásu jeho duše. Nech ho Pán odmení za všetko, čo uro-

bil pre nás a pre naše dobro. Pán konal skrze neho mimo-

riadne zvláštnym spôsobom, ktorému sme ani my nechá-

pali. Predsa všetko bolo v Pánovej réžii. Niet pochýb, že 

si ho Pán viedol, aby nás premieňal a boli sme novými, 

lepšími ľuďmi.

Sestra Faustína píše v Denníčku (423): „Všetko po-

minie, ale Pánovo milosrdenstvo nemá hraníc ani kon-

ca.“ Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech 

mu svieti! Aleluja!“

Ľudsky mi počas pohrebu bolo ľúto, že vzhľa-

dom na situáciu okolo pandémie COVID-u, sa ne-

mohli okolo truhly zhromaždiť všetci, ktorí ho po-

znali, ktorých formoval a vychovával v seminári... 

Jeden z našich kňazov sa objavil v utorok popolud-

ní v deň pohrebu o 16.00 hod. na svojom motorovom 

paraglajde nad kapitulským cintorínom a desiati-

mi okruhmi preletu – ako desiatok ruženca – vzdal 

hold, poďakoval sa modlitbou.

A moja osobná spomienka?
Je privilégiom života nás starších povedať, že to 

on sa pripojil k nám na životnej ceste... A ja si tak ob-

novujem spomienku na stretnutie s mladým matu-

rantom v kláštore – fare v Spišskom Štvrtku na osla-

ve menín jeho principála P. Alojza Kalafúta v júni 

roku 1971. Účastníkom meninovej oslavy bol pred-

stavený ako budúci seminarista... Dodnes si spomí-

nam, že v neľahkých časoch normalizácie, jeho sta-

ručkému principálovi P. Alojzovi Kalafutovi, OFM 

žiarila tvár radosťou. A tak sme sa potom stretávali 

v rokoch jeho formácie, o.i. na pútiach v Levoči, cir-

kevných slávnostiach tu v Spišskej Kapitule a inde. 

Pri jeho primičnej sv. omši, ako kazateľ, som mohol 

Foto: Ľubomír Krett Foto: Ľubomír Krett



Mons. Štefan Sečka

16 | kapitula | 4/2020

osloviť Boží ľud. Potom nasledovali spoločné roky 

v spišskom presbytériu... mnoho služieb a aktivít 

hoci v stiesnených podmienkach a okolnostiach vte-

dajšieho politického systému.

Desať dní po 17. novembri 1989 ma zavolal otec 

biskup František Tondra na rozhovor. Zveril sa mi 

s plánom, čo najskôr prebrať budovy VŠB a Učiteľ-

ského ústavu v Spišskej Kapitule. Pustiť sa do ich 

rekonštrukcie a otvoriť tu nový kňazský seminár. 

Spýtal sa ma, či sa podujmem na túto úlohu a službu 

rektora, a to čo najskôr, nakoľko v roku 1968 za Dub-

čeka sa táto príležitosť premeškala... a mne dal mož-

nosť vybrať si spolupracovníkov. Vyslovil som meno 

prvého spolupracovníka: Štefan Sečka, správca far-

nosti Liptovské Revúce.

Veci nabrali rýchly spád: už 5. a 6. decembra 

1989 sme obaja boli s ďalšími našimi spolubratmi 

z poverenia otca biskupa Františka v biskupskej aule 

v Trnave u otca arcibiskupa Mons. Jána Sokola, na 

stretnutí kňazov Slovenska, kde vzniklo Memoran-

dum s požiadavkami na slobodný priestor pôsobe-

nia cirkvi na Slovensku. V januári 1990 podnikáme 

spolu cesty za materiálnou pomocou do Rakúska a 

dozvedáme sa, že v apríli príde Sv. Otec Ján Pavol 

II. na Slovensko. K obnove seminára, ktorá začala 

vo februári 1990, pribudla úloha pomôcť pri orga-

nizácií návštevy Sv. Otca na letisku vo Vajnoroch. 

Celá obnova seminára za 9 mesiacov (január až ok-

tóber 1990) „ležala“ na pleciach otca vicerektora Šte-

fana Sečku.

Je dobré niekedy – ako je teraz pri jeho odcho-

de do domu Otca – si tento čas pripomenúť s vďakou 

a pro memoria generácií za nami!.

Totiž tento čas nesie so sebou známky čara „ne-

opakovateľnosti“... tí, ktorí ste vtedy s nami preží-

vali tento čas viete, o čom hovorím: denne desiat-

ky brigádnikov z polovice Slovenska (farnosti Spi-

ša, Liptova, Oravy, Zemplína, Šariša) zvážané auto-

busmi pripravovali miesto pre príchod seminaristov 

z Bratislavy a nových seminaristov. Za všetky cha-

rakteristiky tejto obnovy azda len jedna - úsmevná: 

nikto v seminári nenosil taký ťažký zväzok kľúčov 

ako otec vicerektor Sečka! A to aj potom, počas ce-

lých 12 rokov tejto služby...

A kľúč je aj výraznou charakteristikou života 

otca biskupa Štefana uprostred seminára: kľúčom 

sa otvára i zatvára... Mnohé prežité ostáva v tajnos-

ti za dverami a mnohé pred nimi je tajomné... To 

nás učí byť pokornými v službe formácie nových slu-

žobníkov v Pánovej vinici. Kľúč je zároveň symbo-

lom toho skrytého, čo pre každého seminaristu pri-

nášal každodenný život ich otca vicerektora... jedine 

Foto: Ľubomír Krett
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Pán o nej vie, ale On sľúbil v evanjeliu „...odmeniť 

v skrytosti!“ Dnes verím, že nastal tento čas!

Od roku 1990 až do dnešného dňa sa na formácií 

pre kňazskú službu „dotkol“ život a služba otca bis-

kupa Štefana počtu skoro 600 absolventov – kňazov. 

A na laickej forme štúdia Katolíckej teológie a Soci-

álnej práce - spolu všetkých skoro 4000 absolventov.

Za tieto „dotyky“ služby diecézneho otca biskupa 

Štefana, za všetkých formovaných, chceme sa dnes, 

ale i v budúcnu v priestore modlitby poďakovať!

Mnohí z nás sa v nejakom bode života pripoji-

li k životu zosnulého otca biskupa Štefana: my, jeho 

kňazi, mnohí ním vysvätení vkladaním rúk, birmo-

vanci, ktorým vyslúžil sviatosť kresťanskej dospe-

losti, veriaci pri jeho návštevách vo farnosti, jeho se-

minaristi a poslucháči pri jeho katedre, keď učil..., 

ale i jeho najbližší doma, farníci v Spišskom Štvrt-

ku, priatelia z cirkevných, pracovných, akademic-

kých i osobných pozícií...

Jeho meno sme s úctou vyslovovali a prosbu za 

neho sme vkladali do každej eucharistickej modlit-

by. Tak nám bol blízko a blízky... Teraz jeho meno 

posúvame do spomienky na zosnulých, a tým vyjad-

rujeme svoju vieru v silu života prítomného i več-

ného. Ten „dar a tajomstvo“ pochádzajúce z Božích 

rúk a do nich sa vracajúce, to teraz – i pri smrti otca 

biskupa Štefana – tak silno prežívame.

Jeho život nech odprevádza sprostred nás mod-

litba 40. žalmu: „Po Bohu žízni duša moja, po Bohu ži-

vom. Kedyže už prídem a uzriem Jeho tvár?“

Spolu s vami hľadím na jeho truhlu a s vďačnos-

ťou ho vyprevádzam... Cez truhlu hľadíme ďalej... 

Hľadíme k nebu, ku Svetlu... a Boh vidí naše oči, 

máme ich zarosené slzami čistého súcitu... To je dar, 

ktorý dáva Svetlo!

Otec biskup Štefan, odpočívajte v pokoji 
a nebo, dom Otca, nech je Vám odmenou!

Zaznamenal 3. 11. 2020
Jozef Jarab

Foto: Ľubomír Krett
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Foto: Ľubomír Krett

Foto: Ľubomír Krett
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Foto: andrej LegutKý
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V tomto čase, keď všetci smútia a spomínajú na 

otca biskupa Štefana aj ja vo svojom srdci a vo svo-

jich myšlienkach by som sa chcela podeliť s vami 

o moje živé a osobné spomienky.

Pracujem na biskupskom úrade v kuchyni. Vari-

la som mu do posledného dňa plných deväť rokov. 

Vnímala som ho ako človeka s obetavým a ochotným 

srdcom vždy pomôcť či poslúžiť. S rozvahou a od-

vážne viedol každý svoj krok či rozhodnutie, ak išlo 

o dobro kúrie, našej komunity rehoľných sestier, kto-

rá pracuje na biskupskom úrade, zamestnancov či ce-

lej diecézy. Diecéza bola u neho na prvom mieste.

Často som bola svedkom, keď sme spolu obedo-

vali a zazvonil mu telefón, položil lyžicu a telefonát 

hneď vybavil. Zväčša volali jeho kňazi, ktorí ho po-

trebovali. Nikomu z nich nevyčítal, že práve obedu-

je. To som si u neho veľmi cenila.

Keď nás prišli navštíviť naši známi či príbuzní, 

prvé čo urobil bolo, že sa pri nich zastavil, prihovo-

ril sa im a pri rozlúčke im dával na čelo krížiky, do-

spelým aj deťom. Aj ja mám veľmi milú skúsenosť. 

Moji dvaja malí synovci taktiež dodnes radi spomí-

najú, ako im otec biskup urobil krížik na čielko. Od-

vtedy to opakujú a robia mi krížik na čelo stále, keď 

sa stretneme.

Otec biskup mal veľmi peknú vlastnosť. Po kaž-

dom obede sa zastavil pri nás sestrách v našej ma-

lej jedálničke, kde sme jedli. Prisadol si a pýtal sa, 

ako sa máme, či sme zdravé a či je všetko v poriad-

ku. A vzápätí sa pýtal každej z nás na našich rodičov 

a súrodencov, ako sa majú a či sú zdraví. Veľmi sa za-

ujímal o starosti našich rodín doma. Keď sme o nich 

rozprávali, vždy so zamyslením povedal: „Budem 

pamätať vo svojich modlitbách.“ alebo „Budem myslieť 

pri svätej omši.“ Veľmi často myslieval aj na chudob-

ných, trpiacich a chorých. Na otcovi biskupovi Šte-

fanovi som obdivovala jeho absolútnu jednoduchosť 

a skromnosť v obliekaní a nenáročnosť v jedle. Toto 

mi navždy ostane v srdci.

Moje spomienky 
na otca biskupa 

Štefana

Foto: Ľubomír Krett

Bol múdry, no nikdy sa nevystatoval nad iných. 

Vedel si zachovať disciplínu a tú vyžadoval aj od 

iných.

V dôvere, že Boh ho vedie, staral sa ochotne a rád 

o každého vo svojej diecéze. Záležalo mu na deťoch, 

študentoch, mladých rodinách a na všetkých ľu-

ďoch. Takto až do poslednej chvíle odvážne a ne-

kompromisne zastával svoje poslanie.

V posledných mesiacoch strácal fyzické sily. Pri-

šla choroba, ktorej sa nebránil. S pokorou a v tichos-

ti prijal svoj kríž, bolesť, bezmocnosť. Nič Bohu ne-

vyčítal. Chorobu skôr vnímal ako prejav Božej lásky 

pre neho samého. A práve takto sa rozhodol vyjadriť 

Bohu svoju úprimnú a úplnú odovzdanosť, čím na-
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plnil hĺbku a zmysel svojho biskupského hesla: Kris-

tov kríž nech nás zdokonalí. Práve z tohto tichého te-

lesného utrpenia sa dá veľa naučiť, ba oveľa viac ako 

nájdeme u mnohých moderných duchovných. Iba 

sám Boh vie o veľkosti a pevnosti jeho viery a vzťa-

hu k Nemu.

Pre môj osobný a duchovný život otec biskup Šte-

fan navždy ostane neoblomným pastierom, otcom 

a priateľom detí a ľudí, tichým svedkom živej viery 

a pokorným nositeľom nádeje a lásky. Toho roku, na 

Veľkú noc, nás vo svojom pastierskom liste uisťoval: 

„Nedovoľme, aby sa z nás stali zatrpknutí a zabanovaní 

učeníci, ktorým chýba pokoj, radosť a nádej z prítomnos-

ti vzkrieseného Krista. On neprináša povrchný pokoj, ale 

pokoj srdca.“ Otec biskup mal nádej, že raz nás čaká 

večný život s Bohom. Nikdy nemal strach zo smrti. 

Budem na neho pamätať s veľkou vďačnosťou, a tak 

plná dôvery odporúčam jeho dušu Božej dobrote.

Zakončím slovami nebohého kardinála Joachi-

ma Meisnera, ktorý často navštevoval Spišskú Ka-

pitulu a osobne sa poznal s otcom biskupom Štefa-

nom. O zosnulých hovorieval takto: „Oni nezomre-

li, ich život bol len prenesený z jednej Božej ruky do dru-

hej Božej ruky.“

Sr. Damiána Vihonská, 
biskupský úrad

Foto: archív bú
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História kostola v Zábiedove začala dávno v hla-

vách Zábiedovčanov, ktorí každú nedeľu a vo svia-

tok merali cestu pešo do Trstenej, aby sa mohli zú-

častniť bohoslužby v Božom chráme. Deti, mladí 

i starí, v zime mrznúc a brodiac sa v závejoch, v lete 

bosí, spotení, nesúc v ruke sviatočné topánky, aby si 

ich nezodrali, kráčali cez kopec do Trstenej na stret-

nutie s Bohom. Najstarší občania dodnes spomína-

jú dokonca aj na to, ako denne v skoré decembrové 

rána putovali v snehu a mraze na roráty do trsten-

ského kostola.

Tento stav trval až do prvej tretiny minulého sto-

ročia, keďže obec Zábiedovo nemala vlastný kos-

tol. Celé generácie Zábiedovčanov snívali svoj sen 

o tom, aké by to bolo krásne, keby mali kostol doma, 

v Zábiedove.

Ďaleko od Zábiedova, až vo vzdialených Spoje-

ných štátoch amerických, v tom čase rovnako uvažo-

val zábiedovský rodák, rímsko-katolícky kňaz, no-

vinár, národovec a františkán Ján Stas (1872-1917). 

Za more sa vysťahoval ešte ako bohoslovec a tam 

doštudoval. V decembri 1894 bol vysvätený za kňa-

za. Celý čas svojho tamojšieho pôsobenia, no ešte in-

tenzívnejšie po svojom ochorení v roku 1910, myslel 

na svoje rodisko a na skutočnosť, že jeho rodáci ne-

majú v obci kostol. Napriek 11-mesačnému liečeniu 

už nikdy úplne nevyzdravel, a tak využil prítomnosť 

spolukňaza a priateľa Andreja Pavča (rodáka z Ha-

bovky) a venoval mu v závete peniaze na stavbu zá-

biedovského kostola. Tento postup nezvolil náho-

dou, ale z opatrnosti. Cítil blížiaci sa koniec i nespl-

nenú túžbu vo svojom srdci, ale nechcel nič riskovať. 

Vo svete totiž zúrili boje prvej svetovej vojny a vte-

Výročia 
Rímsko-katolíckeho 

kostola Božského srdca 
v Zábiedove

90. výročie posviacky základného kameňa a 25. výročie konsekrácie

dajšie Slovensko bolo ešte súčasťou Rakúska-Uhor-

ska, ktoré bolo vo vojne na strane nepriateľov USA. 

Peniaze odkázané obci z nepriateľskej mocnosti by 

pochopiteľne boli americkou vládou zoštátnené.

V roku 1917 Ján Stas v USA, v meste Taylor, ako 

správca farnosti v slovenskej osade sv. Jána Krsti-

teľa, zomiera. Odišiel so svojimi nesplnenými túž-

bami. Nedožil sa ani oslobodenia Slovenska z Ra-

kúsko-Uhorskej monarchie - čomu venoval množ-

stvo svojich síl, ani kostola v Zábiedove – na kto-

rý počas celého pôsobenia v USA šetril. No na dru-

hej strane odišiel uspokojený záväzkom spoľahlivé-

Foto: autor



Zo života diecézy

24 | kapitula | 4/2020

ho priateľa Andreja Pavča, že odkázané peniaze pou-

žije na vybudovanie kostola, ba ak bude treba aj sám 

čosi priloží.

Pomery sa krátko po Stasovej smrti zmenili. 

V roku 1918, po skončení 1.svetovej vojny, Rakúsko 

– Uhorsko zaniká a vzniká Československá republi-

ka. Vo februári 1921 sa spišským biskupom stáva Ján 

Vojtaššák. Pre Andreja Pavča nastáva doba na rea-

lizáciu Stasovej túžby. V liste trstenskému farárovi 

Štefanovi Zajákovi v roku 1921 uvádza, že už v roku 

1907 si pri návšteve doma vybehol aj do Zábidova 

(pôvodný názov obce), aby navštívil príbuzných Jána 

Stasa. Vtedy poobzeral aj pozemok vhodný na kos-

tol, ale ten sa kúpiť nepodarilo.

V roku 1923 požiar na Veľkú noc zničil celú tzv. 

Malú stranu. Napriek veľkému rozsahu, veď zhore-

lo až 20 domov, požiar si ako zázrakom nevyžiadal 

obete na životoch. Nie všetci, čo vyhoreli, zamýšľa-

li na zhoreniskách svojich domov stavať domy nové, 

a tak zhorenisko po domoch číslo 88 a 89 bolo od-

kúpené a problém s pozemkom pod kostol bol vy-

riešený. Prípravné práce sa rozbehli hneď od začiat-

ku roka 1924. V máji biskup Ján Vojtaššák schvaľu-

je plány kostola aj odkúpenie pozemku. Všetko záro-

veň zasiela na odobrenie Andrejovi Pavčovi s požia-

davkou o poukázanie zvyšku poručenej sumy. Fará-

rovi Štefanovi Zajákovi súčasne dáva pokyn, aby sa 

pozemky zapísali na „rím.-kat. cirkevnú obec v Zá-

bidove“ a to aj pozemky pod školu, ktorej výstavba sa 

súbežne pripravuje (nakoniec bola postavená skôr ako 

kostol, už v roku 1926). No prípravy na stavbu kostola 

sa zadrhli a až v júni 1930 sa v Úradných novinách aj 

v inej tlači objavuje inzerát – vyhlásenie súťaže, kto-

rým cirkevný výbor obce Zábidovo chce vybrať do-

dávateľa stavby kostola podľa odobreného a schvále-

ného projektu. Ako víťazná bola vyhodnotená po-

nuka Ing. Arch. Evgena Ormaya, staviteľa z Levoče 

a stavba kostola sa konečne, 13 rokov po smrti darcu 

Jána Stasa, mohla rozbehnúť.

V nedeľu 27.júla 1930 sa na pozemku vedľa nie 

tak dávno postavenej rímsko-katolíckej školy koná 

veľká slávnosť – posviacka základného kameňa zá-

biedovského kostola. Vo farskom archíve sa k tejto 

udalosti zachoval list, ktorý bol pravdepodobne ulo-

žený aj pod základný kameň kostola. Píše sa v ňom:

„P.P.J.K. (Pochválený Pán Ježiš Kristus)

BUĎ ZVELEBENÝ BOŽE VELIKÝ! 

V mene Otca i Syna i Ducha Všemohúceho a k úcte 

Svätých Jeho stavali ma od základov starostlivosťou ní-

žepodpísaného farára trstenského, z obnosu 9 555. Doll. 

Am. Venovaného Rev. Jánom Ev. Stass, farárom Taylor 

Pa. USA. a s dobrovoľných a láskavých sbierok tu doma 

a vysťahovavších sa do Ameriky, zo skromných podpor 

mnohých dobrodincov v roku Pána 1930, v osmom roku 

pápežstva Piusa XI., v 10-om roku biskupstva Jána Kr. 

Vojtaššáka, v 13-om roku Republiky Československej 

nastavšej po svetovej vojne.

V Zábidove, dňa 27-ho Júla 1930, v nedeľu VII. po 

Sv. Duchu.“

 Zabiedovo 1930, PosviacKa ZáKLadného Kameňa KostoLa
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Do jesene 1931 bol kostol skutočne pod strechou. 

V nasledujúcich rokoch sa realizovali dokončovacie 

práce. Oltár venoval kostolu podľa zápisu v obecnej 

kronike trstenský farár Štefan Zaják, organ a lavi-

ce boli postupne zakúpené za turnusy dreva z urbár-

skych lesov a 28. júna 1934 vtedajší spišský biskup, 

mons. Ján Vojtaššák, vytúžený zábiedovský kostol 

vysvätil.

V roku 1936 boli tiež za turnus dreva zakúpené 

zvony (boli tri - najmenší odliaty v Kremnici ešte 

v roku 1833 a nesúci nápis „Gloria in excelsis Deo.“ 

(„Sláva na výsostiach Bohu.“), stredný odliaty v roku 

1936 s nápisom „Matka Ružencová, Pani naša, pri-

mlúvaj sa za nás.“, venovaný ctiteľmi ruženca z obce 

a najväčší, tiež odliaty v roku 1936, s nápisom „Ježi-

šu, Kráľ slávy, zmiluj sa nad nami.“, venovaný zábie-

dovskými veriacimi).

Počas komunistickej éry sa na kostole neudia-

li okrem nevyhnutnej údržby žiadne väčšie zmeny. 

Prvé uvoľnenie režimu v roku 1968 vytvorilo pod-

mienky na rozsiahlejšiu údržbu, a tak sa vymenil 

eternit na streche za pozinkovaný plech a vymaľo-

vaný bol interiér kostola. Po jeho druhom uvoľnení, 

ktoré prišlo s „perestrojkou a glasnosťou“ a po ná-

slednom páde komunizmu v Československu v no-

vembri 1989, začali prvé stavebné úpravy pod vede-

ním vtedajšieho vdp. farára Andreja Imricha a po 

jeho vysvätení za pomocného spišského biskupa tie-

to práce podstatne rozšíril a riadil jeho nástupca 

vdp. farár a neskôr dekan trstenského dekanátu Mi-

chal Tondra.

V rámci týchto prác bola pristavená nová sakris-

tia, miestnosť pre matky s deťmi, návštevná miest-

nosť, spovednica, sociálne zariadenie a sklad, bol 

predĺžený chór, vybudovaná kaplnka Panny Márie 

Lurdskej pred kostolom (vysvätená otcom biskupom 

Mons. Andrejom Imrichom 8.11.1992) a na nej nový 

vstup do kostola so závetrím. Stará omietka z exte-

riéru kostola bola v roku 1993 nahradená novou, boli 

zdvojené okná, vymenená väzba a krytina veže a ve-

žičiek. Neskôr bol vymaľovaný exteriér aj interiér 

a boli vymenené a presklené dvere. Prebehli terén-

ne úpravy okolia kostola, vydláždenie prístupových 

chodníkov kameňom a zhotovenie oporných mú-

rov, na čo nadviazali podobné úpravy parkov v hor-

nej časti obce s vybudovaním kamenného mosta po-

nad potok Zábiedovčík pred kostolom a pamätného 

kamenného stĺpa. V krátkej dobe je potom dokonče-

ná svätyňa s novým pevným obetným stolom. Kos-

tol v súčasnej podobe bol konsekrovaný dňa 7.au-

gusta 1995 diecéznym biskupom Mons. Františkom 

Tondrom. V septembri 1995 bola ešte urobená tepel-

ná izolácia stropu kostola. V jubilejnom roku 2000 

pribudol vo veži nový a dodnes najväčší zvon nesú-

ci portrét a meno Jána Vojtaššáka – biskupa muče-

níka. Zvon, odliaty v moravskej zlievarni v Brod-

ku, posvätil pomocný spišský biskup Mons. Andrej 

Imrich. Zvony boli súčasne elektrifikované. Gene-

rálkou prešiel tiež oltár a organ. V roku 2003 pre-

behla plynofikácia kostola a obnova vnútornej maľ-

by. Počas trvania týchto prác sa sväté omše slúžili 

v sále obecného úradu. Viaceré práce prebehli ešte 

aj v nasledujúcich rokoch už pod vedením ďalšie-

ho správcu farnosti vdp. Jaroslava Chovanca. V roku 

2008 prebehla výmena strešnej krytiny, okapov 

a zvodov za medené a bol vymaľovaný exteriér kos-

tola. 4.decembra 2009 bola na priečelí kostola odha-

lená a posvätená pamätná tabuľa Rev. Jánovi E. Sta-

sovi, OFM ako znak úcty a vďaky Zábiedovčanov za 

jeho nenahraditeľný počin pre stavbu kostola. Udia-

lo sa tak pri príležitosti 75.výročia vysviacky kostola 

a 115. výročia jeho kňazskej vysviacky. Pri tejto prí-

ležitosti obec súčasne udelila čestné občianstvo vdp. 

dekanovi Michalovi Tondrovi.
Ján Banovčan

Foto: autor
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Odpustová slávnosť vo Svite - 
Podskalke

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda 5.7.2020 sa 

vo farnosti sv. Jozefa robotníka vo Svite, filiál-

ka Pod Skalkou, uskutočnila odpustová slávnosť 

ku cti svätých Cyrila a Metoda. Hlavným kaza-

teľom a celebrantom bol vdp. Ľuboslav Hromják, 

ktorého privítal miestny farár vdp. Štefan Vitko. 

Kazateľ sa veriacim prihovoril netradične, a to 

otázkami o tom či a nakoľko poznáme život svä-

tých vierozvestov, ich žiakov a dielo. Kriticky po-

znamenal, že i keď sa hlásime v preambule Ústa-

vy SR k odkazu svätcov, vieme o ich pôsobení 

len toľko, koľko sme si boli schopní zapamätať zo 

školských lavíc, a to je pre živú vieru, ktorá má 

byť svetlom v dnešných časoch, málo. V prího-

vore poukázal na známe „dedičstvo otcov“, kto-

ré sme povinní prehlbovať a zveľaďovať okrem 

modlitieb a rozširovaním úcty napr. aj tým, že 

ulice našich miest, obcí, ich námestia alebo krst-

né mená, budeme pomenovávať po sv. Cyrilovi 

a Metodovi. Pri odpustovej slávnosti účinkoval 

miešaný chrámový zbor Laudamus, ktorý pod 

vedením dirigenta Petra Čapó, opäť ukázal svo-

ju originalitu a precíznosť. Úvod sv. omše patril 

chválospevu „Radujme sa všetci“, ktorý, rovna-

ko ako ordinárium, zaznel v úprave Dušana Bil-

la. Počas sv. omše zaznel o.i. skladieb aj staroslo-

viensky „Otče náš“ autora Tovačovského.

Po svätej omši, v rámci krátkeho koncertu, si 

prítomní mohli vypočuť diela autorov W.A. Mo-

zarta „ Jubilate Deo“, Bortnjanského „Cheru-

vimskaja“, Palku: „Tak bowiem Bóg“, ale aj zná-

me diela z JKS v úprave Dušana Billa „Bože, čos 

ráčil slovenskému ľudu“, chrámovú pieseň o sv. 

Cyrilovi a Metodovi „Duša kresťanská zvelebuj 

Boha“. Záver koncertu patril Canthus Catholici a 

piesni „Hospodin, mojim pastierom bude“.

Svätí Cyril a Metod orodujte za nás!

František Drozd, Svit

Spomienka na kňaza-básnika 
Cyrila Harmatu

Farnosť Zuberec si v nedeľu 27. septembra 2020 

spomínala na svojho rodáka Cyrila Harmatu-Mi-

lotínskeho, ktorý umrel pred 50-timi rokmi, 27. 

septembra 1970. Bol to statočný a obetavý kňaz, 

nadaný básnik, ktorý do sveta poézie vstúpil bás-

nickou zbierkou Tlejúca opona (1942). C. Harmata 

mal pohnutý životný údel. Za kňaza bol vysvätený 

v roku 1947. Kaplánom bol v Oravskom Veselom 

a v Ždiari. Keď napriek politickému zákazu pre-
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čítal v roku 1953 pastiersky list slovenských bis-

kupov, čakalo ho niekoľkoročné väzenie a potom 

návrat s podlomeným zdravím. Sporadicky ešte 

písal svoje básne, v ktorých prevládal motív bo-

lesti a smútku. Slovenský básnik Michal Chuda 

v roku 2010 na pokyn biskupa Františka Rábeka 

Harmatove básne zozbieral a vydal pod názvom 

Po značkách krvi (2010). Na 50. výročie smrti bás-

nika C. Harmatu-Milotínskeho pripravili zuber-

skí farníci spomienkovú akadémiu, pre ktorú 

doc. B. Kľuska z Katolíckej univerzity v Ružom-

berku pripravil náboženskú a umeleckú analýzu 

vybraných básní. Štúdiu doc. B. Kľusku prečítal 

doc. A. Lauček. Príbuzní C. Harmatu Ján Bistar 

s manželkou predniesli niekoľko doteraz nezná-

mych informácií o zásluhách C. Harmatu za zá-

chranu životov zuberských občanov počas 2. sve-

tovej vojny a iné informácie. Počas akadémie za-

zneli aj známe slovenské piesne, ktoré napísal 

alebo básnicky upravil C. Harmata Milotínsky 

(Mlaď Bohu verná, Kňaz je druhý Kristus, Kristo-

va Cirkev...). Akadémiu pripravila Gabriela Zam-

borská a moderoval ju miestny farár A. Tyrol.

Azda najkrajšie a najznámejšie verše básnika 

Milotínskeho sú z jeho básne Pohľady z oblôčkov.

Pohľady z oblôčkov

Kto chce ísť k Bohu, k hviezdam priam,

musí si tykať s Golgotou.

Načo sú reči: Ako? Kam?

My s ochotou

po značkách krvi, počnúc Ábelom,

na výlet poďme víťazne!

Trpeli všetci, čo za cieľom

šli s úsmevom

a bez bázne!
Mons. Anton Tyrol

Posledný prázdninový víkend sa 
v Spišskej diecéze modlili 
za mladých

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze po-

čas uplynulého víkendu iniciovala modlitby za 

mladých. Toto modlitebné podujatie bolo spoje-

né s púťou mládeže na Mariánsku horu v Levoči 

(sobota) a na kopec Grapa, nachádzajúci sa v obci 

Klin (nedeľa).  V sobotu 29. 8. putovali mladí do 

Baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánskej 

hore v Levoči. Modlitbou ruženca, svätou omšou a 

adoráciou spolu s veriacimi ďakovali za prázdniny 

a prosili o požehnanie do nového školského roka. 

V homílií počas svätej omše sa mladým prihovoril 

miestny dekan Peter Majcher. V jeho slovách za-

znela aj táto výzva: „Milí mladí, svet aj Cirkev majú 

od vás veľké očakávania.“

Po eucharistickej slávnosti nasledovala adorá-

cia a zážitkové aktivity, ktoré pripravili dobrovoľ-

níci z Face klubu v Spišskej Belej. Modlitby pokra-

čovali aj v nedeľu popoludní na Orave pri soche 

Ježiša Krista, známej ako Rio de Klin. Duchov-

ný program pripravili kňazi o. Branislav Kožuch 

a o. Dominik Jamrich z OCM Ústie. Veriacim sa 

prihovoril v homílií nový spišský pomocný biskup 

Mons. Ján Kuboš a povzbudzoval, aby videli dobro 

aj vo všedných dňoch každodenného života. Na zá-

ver modlitieb veriaci prijali eucharistické požeh-

nanie. Po nej bola pripravená diskusia medzi mla-

dými a otcom biskupom a stretnutie vyvrcholilo 

spoločnými modlitbami pred Eucharistiou.

Ako uviedol Ľuboš Laškoty, riaditeľ Komi-

sie pre mládež, „týmto stretnutím sme chceli ďako-

vať Bohu za jeho dary a milosť udelenú počas letných 

prázdnin. Zároveň sme chceli prosiť o novú silu do ďal-

ších dní. Bolo to prvé takéto stretnutie a naším plánom 

je pokračovať aj na budúci rok. Máme za čo ďakovať i 

za čo prosiť. My sa chceme takto pridať k mládeži a byť 

im na ceste ku Kristovi oporou. Chcem sa tiež poďako-

vať o. biskupovi, bratom kňazom, veriacim a samozrej-

me našim dobrovoľníkom, ktorí s nadšením pomáhali 

pri príprave tohto duchovného podujatia.“

Daniel Lysý
Informácie o činnosti KpM sa nachádzajú 

na stránke www.komisia.sk.
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V nasledujúcom článku budem citovať slová kňa-

za, saleziána Petra Bešenyeiho, ktorý pôsobí medzi 

Rómami už pár desaťročí.

Rómska rodina celé stáročia odoláva asimilač-

ným tlakom a snahám zo strany majoritnej spoloč-

nosti, voči okolitému svetu je „hermeticky uzavre-

tá“. Všetci rodinní príslušníci žijú v jednej domác-

nosti. V niektorých oblastiach života sa Rómovia 

adaptujú. Prijímajú jazyk a náboženstvo majority, 

využívajú technické a sociálne vymoženosti súčas-

nej doby (autá, telefóny, banky, sociálnu podporu 

a pod.), ale v základnom spôsobe života ostávajú na-

ďalej svojbytní, ich životný štýl odoláva zmenám po-

čas striedania generácii.

Pre Rómov je najväčšou hodnotou rodina, komu-

nita a zdravie, ale v rómskej psychológii je tradič-

ne zakotvená aj úcta k bohatstvu. Rodina je základ-

nou sociálnou jednotkou, v ktorej sa zabezpečuje re-

produkcia, výchova a ochrana jedinca, ale zároveň je 

miestom stability a rodinného zázemia, hlavne part-

nerské/manželské zväzky prinášajú určitú stabilitu, 

hlavne po narodení dieťaťa.

Rómski rodičia vo veľkej miere neovládajú ume-

nie rodinného rozpočtu. Kolektívny komunitný ži-

vot im poskytuje morálnu i hmotnú ochranu, soli-

daritu, zabezpečuje súdržnosť, pohostinnosť, brat-

stvo, radosť, zábavu a prežívanie prítomnosti, ale zá-

roveň je aj určitým bremenom. V minulosti zohrá-

vala v rómskej rodine veľkú úlohu rodová hierarchia 

a rodové tradície.

Sloboda je pre nich veľmi dôležitou hodnotou, 

je podstatnou črtou ich života, hlboko zakorenená 

v ich zmýšľaní. Rómovia majú fantastický dar pri-

spôsobivosti a schopnosti prežiť aj v extrémnych 

podmienkach, sú vynachádzaví. Ich vnútorný zákon 

spočíva v bezstarostnosti, dôkladnej ľahostajnosti 

a v ignorancii požiadaviek majority. Rómska rodina 

má väčší dar zvládať nešťastie, nenechá sa ním zava-

liť a poraziť.

Medzi základné znaky tradičnej rómskej ro-

diny patrí predovšetkým komunitný spôsob živo-

Rómska rodina 
v minulosti a dnes

ta, absencia hraníc medzi súkromným a verejným, 

chápania obydlia ako dočasného, zreteľná deľba 

rolí v rómskej rodine – muž – živiteľ, žena – domá-

ca, viacdetnosť a otvorenosť pre širšiu rodinu. Pri-

rodzený prírastok Rómov na Slovensku sa pohybu-

je na hranici päť až päť a pol tisíc osôb ročne. Vývoj 

rómskej populácie na Slovensku v dlhšom časovom 

horizonte ukazuje trvalý rast. Podiel Rómov na cel-

kovom počte obyvateľov Slovenska sa neustále zvy-

šuje. Rómska populácia zostáva naďalej veľmi mladá 

s vysokým zastúpením detí. Rómovia vo svojej his-

tórii mali ťažký až krutý život, ale aj napriek svojmu 

nízkemu statusu a všetkým útrapám mali radosť byť 

a žiť ako Rómovia. Prežiť a vynájsť sa aj v zúfalo ťaž-

kých situáciách im pomáha schopnosť meniť život-

né stratégie. Často zbožňovaná súdržnosť, solidari-

ta medzi ľuďmi, ktorí sami nemajú nič, je dnes už 

len romantizujúca spomienka. Dobré vzťahy v šir-

šej rodine sú skôr výnimka než pravidlo, často me-

dzi nimi panuje nevraživosť, hádajú sa, často sa bez-

trestne ohovárajú a osočujú.

Rodinné princípy

Jedinec nemôže napĺňať vlastné ciele ani mať 

ambície, lebo rodina na neho hľadí s nevôľou. Na 

druhej strane, jednotlivec veľmi ťažko znáša samo-

tu a odlúčenosť. Rodina zvyšuje svoju rodovú pre-

stíž počtom narodených detí, predovšetkým chlap-

cov, pretože jedno rómske príslovie hovorí: O čha-

ve hin zor – V chlapcovi je sila. O prvom dieťati sa 

vždy hovorilo ako o chlapcovi, pokiaľ sa neukázalo, 

že je to inak.

Každé dieťa je však v rodine vítané. Vedia pri-

jať aj postihnuté dieťa, ktoré nevylučujú zo svojho 

prostredia. Rodina nosí v sebe pečať života. Jej vnú-

torný princíp spočíva v cykle brať a dať. Rómske 

dievčatá často preskakujú fázu adolescencie tým, že 

sú poverené rôznymi úlohami a rolami, keď suplu-

jú matky. Z detí sa tak stávajú hneď dospelé ženy, čo 

má negatívny vplyv na ich citový vývoj, ktorý často 
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celý život doháňajú. Dilemou sú niekedy detské do-

movy plné rómskych detí, ktoré končia v ústavnej 

starostlivosti pätnásťkrát častejšie ako deti majorit-

nej spoločnosti, detí do troch rokov je tam až 50%. 

Čiastočnú odpoveď môžeme nájsť v citovej nezrelos-

ti a materiálnej nepripravenosti nedospelých róm-

skych rodičiek.

Svet detí a dospelých nie je v rodine oddelený 

a generácie v rómskej rodine nie sú voči sebe v opo-

zícií, ale tvoria veľké spoločenstvo. Vzťah rodičov 

k deťom je mimoriadne benevolentný a tolerant-

ný. Rodičia nemajú autoritu, často otvorene prizna-

jú preferovanie niektorého dieťaťa, pričom to ostat-

né deti s trpkosťou znášajú. Špecifické postavenie 

pri výchove detí má najstaršia dcéra, ktorá vo veku 

približne dvanásť rokov čiastočne preberá v rodine 

funkciu matky a stará sa o mladších súrodencov. (...)

V rómskej rodine je túžba po bohatstve, po pe-

niazoch väčšia ako túžba po vzdelaní. Práca prináša 

okamžitý efekt, pri vzdelaní je dlhodobá návratnosť. 

Pri vykonávaní akejkoľvek práce sa uspokoja s mini-

málnymi pracovnými prostriedkami, nie sú nároč-

ní. Práci ako takej nepripisujú veľkú dôležitosť.

Rodina, ktorá si každý deň musí zháňať prostried-

ky na prežitie, nemá záujem o kultúru, vzdelanie, 

nestará sa o svoju minulosť a neplánuje si ani svoju 

budúcnosť. Žije prítomnosť. Na druhej strane, ak sa 

im darí, správajú sa ako „páni sveta“. Akékoľvek ro-

dinné oslavy majú vždy prednosť pred pracovnými 

povinnosťami. (...)

Rozprávanie je prejav sily a spôsob vyžadovania 

si pozornosti, mlčanie sa považuje za prejav slabos-

ti. Ich život je poznačený emóciami, ktoré neskrýva-

jú. Majú obrovskú dávku empatie, vedia vytušiť boč-

né úmysly a neúprimnosť. Dokážu veľa vyčítať z po-

hľadu a mimiky. Majú nadpriemerne vyvinutý zmy-

sel pre neverbálnu komunikáciu.

Je vzácne, že ich rodiny sa nerozpadajú, členovia 

rozvetvenej rodiny sa často navštevujú. Súdržnosť 

im počas stáročí pomáhala prežiť.

Citované z knihy: Rómska misia. Zostavil Mgr. 

Martin Mekel, vydal: Rada KBS pre Rómov a men-

šiny, Vydavateľstvo Petra, n. o., Prešov, r. 2020, s. 

26 – 28.

zostavil Marián Sivoň, farár Letanovce
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Zasekol som sa v úzkej štrbine tej Jozefovej jasky-

ne. Nemám rád stiesnené priestory, ale v tom sych-

ravom zimnom počasí bol výlet na Dreveník s Joze-

fom veľmi príjemným spestrením seminárskeho ži-

vota. Ani naspäť ani von. Trochu som prepadal pa-

nike, ale Jozef svojím pokojným hlasom a svojským 

humorom dal veci v mojom vnútri späť do rovnová-

hy a racionality. Montérky sa trhali, objavovala sa 

nahá koža ako pri pôrode, až som sa cez ňu prece-

dil smerom za slabučkým svetlom východu z jasky-

ne. Tam nás čakala beloba režúca oči, sypký sneh, 

biela inovať na stromoch utopených v šedej hmle. 

Rozhorúčený a doškriabaný som vhupol do mrazí-

ka všednosti. Vešpery o piatej v katedrále sme ne-

mali už šancu stihnúť. No keď išlo o duchovné veci, 

pre Jozefa nebolo nič nemožné. Bez slova sa dal do 

behu. Nič iné mi neostalo, len bežať za ním. Potrha-

né montérky prekryla reverenda a celý spotený som 

sa tie vešpery pomodlil spolu so stovkou bohoslov-

cov okolo mňa. Ak by som chýbal, nik by si to ani 

veľmi nevšimol. Potom som si poležal dva týždne 

so zápalom priedušiek a Jozef mi nosil do infirmár-

ky citróny a vystrihnuté kreslené vtipy z jeho kar-

totéky. Človek, u ktorého vzťah k Bohu bol vždy zá-

sadne na prvom mieste. Kňaz Jozef Krišanda, kto-

rý v rovnakej belobe snehu počas miništrantského 

výletu chlapcov z jeho farnosti sa tiež pretisol štr-

binkou medzi životom a smrťou a nečakane sa na-

rodil pre večnosť. Zaskočený masívnym zlyhaním 

vyšportovaného organizmu, rozhorúčený pastorač-

nou horlivosťou a predovšetkým všeobjímajúcou lás-

kou ku každému človeku, koho stretol. Viem si pred-

staviť, ako žmúril svojimi krásnymi modrými oča-

mi obklopený svetlom Všemohúceho, ku ktorému sa 

vždy, keď sa len trochu dalo, ponáhľal. Vo februári 

to bude už 15 rokov, čo ho skolila embólia na kopče-

ku za Olcnavou.

Jozef bol správcom farnosti Bystrany a pôsobil 

tam necelých desať rokov. Farnosť so štyrmi kostol-

Jozef Krišanda, 
spomienka 

na priateľa

mi. Obdivoval som ho, ako to zvládal a nikdy sa ne-

ponosoval a nežiadal kaplána. Všeličím to zdôvod-

ňoval, ale mňa neoklamal. Viem ako miloval sa-

motu. Ale nebol osamelý. Myslím, že sa tešil, keď 

ho ktokoľvek navštívil. Bol tichým intelektuálom 

a prostredie, v ktorom pôsobil, až na pár vzácnych 

výnimiek, bolo veľmi nepodnetné. Rozhovory o zlo-

žitých veciach hmotného i nehmotného sveta pôso-

bili naň ako zálievka na farské kvety v okne vrbov-

skej fary, keď som sa po dvoch týždňoch „obačil“...

Lebo gro Jozefovej pastorácie bolo zhmotne-

né v dynamickom, emocionálne vypätom priesto-

re s veľkou hustotou obyvateľov neďaleko jeho fary. 

Rómska kolónia obce Bystrany. Kedykoľvek budete 

prechádzať okolo nej autom, pochopíte o čom píšem. 

Je ako New York, ktorý nikdy nespí. Vždy uvidíte 

ľudí v pohybe, deti, dospelých, mužov i ženy. Žijú 

na ulici, vždy niekam idú aj keď sa opierajú o svo-

je autá, domy divokých farieb a stupňov rozpadu či 

gýču. Široko gestikulujú a čosi neustále riešia. Za 

Foto: autor
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Jozefových čias boli ich domy podstatne šedivejšie 

a chudobnejšie. Aj oni takými boli. Ešte nezačala éra 

migrácie do Sheffieldu, ktorá mnohých neskôr eko-

nomicky veľmi povzniesla. Faru mal vždy zaprata-

nú vrecami s charitatívnou pomocou. Bol pre nich, 

aj keď si udržiaval zdravý odstup hrdého gorala, kto-

rý zanechal priezračný vzduch milovaných hôr a po-

noril sa do inverznej hmly sveta, kam ho biskup po-

slal. Svojským humorom a silným stlačením ruky 

pri stretnutí vyžaroval, že je na svojom mieste.

Myslím, že bol jedným z prvých kňazov, ktorí po-

chopili, že čakať na Rómov v kostoloch, ktoré si po-

stavili nerómski slovenskí či nemeckí obyvatelia de-

dín ešte storočia pred príchodom prvých Rómov do 

Uhorska je pózou zdvorilého ospravedlnenia si pas-

toračnej pasivity voči tomuto etniku. V sakrálnom 

priestore, ktorý bol stáročia formovaný inou men-

talitou, kultúrou a jazykom, je pre Rómov a Róm-

ky náročné nájsť si svoju komfortnú zónu. Potrebu-

jú k tomu medzipriestor. Priestor neutrálny, im blíz-

ky, kde sa môže kňaz sústrediť na budovanie vzťahu 

Rómov k liturgii a sviatostiam, bez otravného rieše-

nia ukradnutých ružencov, svätých obrázkov a všeli-

jakých zdanlivo hygienických výhrad. Až sa toto po-

darí, nečakane sa dostaví u veriacich Rómov a Ró-

miek pocit domova aj v našich typických dvojloďo-

vých gotických chrámoch. Každá farnosť tu na Spi-

ši má pár vzácnych rómskych mužov alebo žien, kto-

rí sa plne integrovali do života farnosti a majú svo-

je miesto v lavici farského kostola. Mňa vždy dojme, 

ako láskavo sa ostatní farníci a farníčky k takýmto, 

väčšinou starším rómskym ženám a mužom správa-

jú. Úplne zabudnú, že sú iného etnika. Tie šafráno-

vite usmievavé Aranky, Gizely, Kolomanovia...

Jozef doviezol kontajner, nazval ho Betelom a vy-

tvoril si ďalšiu filiálku. Vysunuté duchovné praco-

visko. Pár sto metrov od fary. Ale uprostred rómskej 

osady. Tam, kde sú oni doma bol zrazu na pár met-

roch štvorcových aj on doma. Celkom iné možnos-

ti komunikácie. Projekt nebol veľmi úspešný. Chce-

lo to niečo väčšie, krajšie, svetlejšie. Jozef nemal 

prostriedky a možnosti, ale urobil všetko, čo mohol 

urobiť. Ukázal cestu budúcnosti. To, že dnes štát sta-

via kontajnerové školy priamo v rómskych osadách 

sa už nepovažuje za segregáciu. To slovo lacnej vý-

hovorky. Naopak, je to zrazu prostriedok integrácie 

a inklúzie. Nádeje, že čo sa tam naučia, to na gym-

náziu ako keby našli. Cirkev bola aj tu vpredu, len 

si to vtedy dostatočne neuvedomila a nedokázala sa 

zmobilizovať k výstavbe kontajnerových kaplniek. 

Mnohé osady by dnes vyzerali lepšie. Verím, že Jo-

zef Krišanda, kňaz, ktorý zomrel v povesti svätosti, 

svojim príkladom povzbudí aj nové generácie kňa-

zov, ktorí sa nezľaknú výzvy pastorácie Rómov a Ró-

miek.
Mgr. Ing. Andrej Legutký, 
správca farnosti Jánovce

Foto: autor
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Za nevšedným názvom obce 

i nevšedným patrocíniom sa vy-

berieme do jednej podtatranskej 

dediny. Prekvapením je jej star-

ší nemecký názov Bierbrunn, čo 

v doslovnom preklade zname-

ná pivnú studňu. Pivo tu nikdy 

zo zeme nevytekalo, zato tu majú 

dobrú (podľa miestnych obyva-

teľov výbornú) minerálnu vodu, 

ktorá v 15. storočí dala obci slo-

venský názov.

Stredne veľká dedina má dva 

kostoly. Klasicistický evanjelický 

je z roku 1833. Rímskokatolícky 

ranogotický dvojloďový je star-

ší, pochádza zo začiatku 14. sto-

ročia. Jeho výstavbu zrealizovali 

a nevšedné patrocínium (v Spiš-

skej diecéze ojedinelé) navrhli 

pravdepodobne prisťahovaní Ne-

mci z oblasti Porýnia. Svätá Ur-

šuľa je totiž patrónkou Kolína 

nad Rýnom. Starobylý ráz kostola 

umocňuje drevená šindľová stre-

cha a vo vnútri drevený maľovaný 

kazetový strop lode. Z gotických 

architektonických prvkov sú zau-

jímavé zachovalé portály a víťaz-

ný oblúk.

Obec je filiálkou farnosti Slo-

venská Ves. Žije tu približne 1200 

obyvateľov, prevažne rómskeho 

pôvodu (asi 1100).

Ľubomír Kaľavský

Patrónkou 
obce Výborná 
je sv. Uršuľa

Foto: Ľubomír KaĽavsKý



Staňte sa naším 
Prispievateľom

Deje sa vo Vašej farnosti či v spoločenstve niečo podnetné?

Dajte o tom vedieť!

Napíšte na casopis@kapitula.sk.

Ak chceš dostávať časopis priamo do svojej schránky, 

daj nám to vedieť na casopis@kapitula.sk

Nájdete nás aj na Facebooku.


