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Editoriál
Končíme kalendárny rok a začali sme rok liturgický. Ešte v nás doznieva hlas Jána Krstiteľa: „Pripravte cestu Pánovi...“ a už túžobne
očakávame zrodenie Spasiteľa.
V podobnej paralele sme ukončili Mimoriadny svätý rok milosrdenstva a začali sme diecézny Jubilejný rok sv. Martina, čo sme sa pokúsili znázorniť aj titulnou fotografiou na obálke. Vďaka daru Svätého
Otca Františka môžeme pokračovať v získavaní úplných odpustkov podobne ako v uplynulom roku. Podrobnejšie informácie nájdete v tomto
časopise alebo od vašich kňazov.
Aj do tohto čísla časopisu sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých článkov: o podujatí zameranom na popularizáciu života a čností
Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, bližšie informácie o prežívaní
svätomartinského jubilea a záverečné zastavenie pri bule pápeža Františka o Božom milosrdenstve. Na záver tohto čísla sme zaradili zaujímavý článok o umení zvonárstva. Bude to iste dobrá inšpirácia pre nás
všetkých, keď v týchto dňoch budeme počuť hlas zvonov, ktoré nás zvolávajú na vianočné bohoslužby.
Prajeme vám pokojné a požehnané slávenie vianočných sviatkov a
Božiu pomoc v novom roku 2017.
Redakcia
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Ak t ualit y diecézne j
kúrie
Svätomartinské slávnosti
v Spišskej Kapitule

Š. Sečka. Kazateľ, prof. F. Trstenský, v príhovore vyzdvihol schopnosť – čnosť sv. Martina vidieť
a konať.

Vzácna návšteva arcibiskupa
z Jágru v Spišskej Kapitule

Tohoročné svätomartinské slávnosti v Spišskej Kapitule boli veľmi pestré a duchovne bohaté. Ich začiatok bol už v stredu 9. novembra
2016, keď sa v Spišskej Kapitule stretli kňazi na
celodiecéznej rekolekcii. V rámci spoločných bohoslužieb pán biskup Mons. Štefan Sečka liturgicky zatvoril svätú bránu milosrdenstva v katedrálnom chráme a v závere sv. omše slávnostne vyhlásil otvorenie Jubilejného roka sv. Martina, ktorý sa začal 11. novembra 2016 a potrvá
do 11. novembra 2017. V piatok 11. novembra, na
slávnosť sv. Martina, bol hlavným celebrantom
aj kazateľom diecézny pán biskup, ktorý v homílii uviedol najväčšie neduhy dnešnej doby – malomyseľnosť, pohodlnosť, nezodpovednosť, korupciu, egoizmus a navrhol prekonávať ich pomocou príkladu a orodovania sv. Martina. V deň
vonkajšej slávnosti, v nedeľu 13. novembra bol
hlavným celebrantom opäť diecézny pán biskup

Koncom októbra t. r. sa v malej aule kňazského
seminára v Spišskej Kapitule uskutočnilo dôležité
a veľmi milé stretnutie niekoľkých historikov a odborníkov v predmetovej didaktike z Pedagogickej
fakulty KU v Ružomberku a Pedagogického inštitútu v maďarskom Jágri. Predmetom tohto stretnutia boli informácie o dvoch učiteľských ústavoch, ktoré založil niekdajší spišský biskup, medzičasom benátsky patriarcha a napokon jágerský arcibiskup Ján Ladislav Pyrker v roku 1819 na
Spiši a o 10 rokov neskôr v Jágri. Kolokvium poctil svojou návštevou aj jágerský arcibiskup Mons.
Csába Ternyák so svojím tajomníkom. Vo večerných hodinách bol na pozvanie spišského diecézneho biskupa Mons. Š. Sečku hlavným celebran-
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tom a kazateľom na slávnostnej sv. omši z príležitosti výročia konsekrácie katedrálneho chrámu
sv. Martina.

hlásený 11. septembra 2016 pri slávnostných bohoslužbách, ktoré v katedrále Matky Božej Fatimskej v Karagande, viedol kardinál Angelo Amato.
Diecézny otec biskup sa v správach z Kazachstanu
pochvalne vyjadroval o apoštoláte našich kňazov
v Kazachstane a o horlivej činnosti viacerých laických misionárov – dobrovoľníkov.

Diecézny biskup v Kazachstane

Čo je nové na misiách v Bolívii

V októbri t. r. sa uskutočnila dôležitá zahraničná cesta diecézneho pána biskupa. V sprievode pána kancelára biskupského úradu ICLic.
Petra Majchera navštívil Kazachstan, konkrétne
Karagandu, Atyrau, Uraľsk a Balchaš, kde pracujú naši misionári. Cieľom ich cesty bola pastoračná návšteva troch našich kňazov na tamojších
misiách a konsekrácia nového kostola v meste
Uraľsk, ktorý patrí do apoštolskej administratúry Atyrau. V Kazachstane našli radostnú atmosféru nielen z nového kostola, ale aj z nedávneho blahorečenia kňaza Wladyslawa Bukowinského (1904 – 1974), ktorého tam nazývajú Apoštolom Kazachstanu. Pochádzal z Poľska, dobrovoľne žil v Kazachstane, počas komunizmu bol
13 rokov vo väzeniach a v pracovných táboroch,
pracoval v baniach, staral sa o väzňov, o chorých, vysluhoval sviatosti, viedol duchovné cvičenia a tajne navštevoval aj kresťanov v Uzbekistane a Tadžikistane. Za blahoslaveného bol vy-
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Náš misionár Ján Piatak dostal vo farnosti Concepción pomocníka, spolubrata Piotra z Poľska. Je
to sympatický mladý diecézny kňaz, 6 rokov po vysviacke, pochádza z diecézy Gliwice. Obdivuhodné
je to, ako horlivo a odovzdane do Božej vôle prijal
túto možnosť pracovať v misiách a rátať s Božou pomocou. V svojich správach nám napísal, že aj v Bolívii sú ľudia, ktorí sa radi stretávajú, ktorí zápasia
o súcit a pocit spolupatričnosti, deti tam rovnako túžia po pozornosti a láske svojich rodičov a všetci spolu svojou vierou spoznávajú, že Boh miluje každého
z nich. Janko má rád bolívijské hory, podobne ako
tie, ktoré mal rád na Slovensku. Keď sa príde pozrieť
domov, určite bude hovoriť o horách Tucabaca, čiže
o „Predsieni neba“.

aktuality diecéznej kúrie

Diecézny biskup na púti charít
v Košiciach
Každoročným podujatím, ktoré organizuje
Slovenská katolícka charita, je Spoločná púť charít, ktorá sa v tomto roku uskutočnila dňa 16. novembra 2016 v Košiciach. Stretli sa na nej stovky
zamestnancov, dobrovoľníkov, klientov a priateľov charít z celého Slovenska. Hlavným bodom púte bola slávnostná svätá omša v Dóme
svätej Alžbety, ktorú celebroval miestny arcibiskup, metropolita Mons. Bernard Bober a prvým koncelebrantom bol prezident SKCH, spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a košický eparcha Mons. Milan Chautur. Potom nasledoval program pre zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorého súčasťou bolo udeľovanie ocenení
Mosty vďaky. Na tejto púti sa hovorilo aj o rozličných domácich a zahraničných projektoch, ktoré
SKCH rozvíja a uskutočňuje. Púť bola ukončená
v popoludňajších hodinách modlitbou korunky
k Božiemu milosrdenstvu.
Pastorácia miništrantov

mácie miništrantov a vysvetlil svoj projekt 7-ročnej formácie Ježišových malých apoštolov.

Prezentácia Jubilejného roka
sv. Martina v Rádiu Lumen
V sobotu 3. decembra bolo večerné vysielanie Rádia Lumen venované najmä Spišskej diecéze. Diecézny pán biskup Mons. Štefan Sečka spolu
s generálnym vikárom Mons. A. Tyrolom a rektorom kňazského seminára Dr. Petrom Majdom boli
na pozvanie redaktorov tohto katolíckeho rádia vo
vysielaní. Témou relácie bol Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa práve začal. Hostia relácie prezentovali program slávenia jubilejného roka v štyroch
témach: okolnosti vyhlásenia jubilejného roka, súvis jubilejného roka s mimoriadnym rokom milosrdenstva, podujatia v diecéze a očakávané efekty
slávenia svätomartinského jubilea.
Mons. Anton Tyrol
generálny vikár

Presne v ten istý deň, keď sa konala púť spišskopodhradského dekanátu do katedrály, 19. novembra 2016, sa v priestoroch kňazského seminára v Spišskej Kapitule uskutočnil aj seminár
o pastorácii miništrantov. Zorganizoval ho Diecézny katechetický úrad v Spišskej Novej Vsi pod
vedením ThDr. Viktora Pardeľa. Na tomto seminári sa zúčastnilo okolo 80 miništrantov a bohoslovcov z viacerých farností našej diecézy. Zapojili sa doň aj účastníci duchovnej obnovy stredoškolákov, čo bolo ďalšie podujatie v tých dňoch v
Spišskej Kapitule. Na stretnutí vystúpil Don Jozef Luscoň, ktorý sa dlhodobo venuje formácii
miništrantov. Hovoril o štruktúre a systéme for-

Projektový týždeň
na GSA Ružomberok
Už po druhýkrát sa vďaka Sociálnemu inštitútu
Komende z Dortmundu, komunitnej nadácii Sociomovens a Fazenda podarilo na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku usporiadať PROJEKTWOCHE. Išlo o týždeň, v ktorom mali mladí ľudia
možnosť stretnúť sa s ľuďmi na okraji spoločnosti
a cez mnohé aktivity scitlivieť k ich životným osudom. Účastníkmi Projektwoche boli okrem žiakov
GSA v Ružomberku aj žiaci poľských lýceí v Tarnowe a Poznani a animátori z Nemecka a Brazílie. V týždni od 17. do 22. októbra 2016 prešli niekoľko zariadení, ktoré sa venujú ľuďom v zložitých
životných situáciách. V utorok 18. októbra sa celá
škola zúčastnila sv. omše v nemčine, ktorú ukonči-
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lo svedectvo Brazílčana slúžiaceho v sociálnom
projekte Fazenda. Žiaci z poľského lýcea si prezreli školu, stretli sa aj s účastníkmi predchádzajúceho projektu a spoločne strávili čas spoločnými aktivitami a obedom. Program potom pokračoval v sociálnom zariadení PREROD, v ktorom
ich zamestnanci oboznámili s projektmi na podporu mládeže v Ružomberku. Celkový program
bol orientovaný do dvoch miest, do Važca a Breska. Určite významným bolo stretnutie sa s p. farárom Marošom Kuffom v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach, stretnutie s rómskym spoločenstvom v Lomničke, ako aj pobyt v zariadení Cenacolo v Tarnowe a ďalšie aktivity v Arche
pri Krakove, Centre sv. Jána Pavla II. v Krakove
a Lagievnikoch, Brzesku atď. Spoločný program
mladých zároveň sprevádzali animátorské a teambuildingové aktivity, ktoré mali medzi účastníkmi vytvoriť prostredie na prijímanie hlbokých hodnôt života. Ďakujeme organizátorom
z Nemecka, Poľska i školskému kaplánovi Dr.
Petrovi Nákačkovi za pritiahnutie projektu opäť
na GSA.
Kamil Nemčík
riaditeľ GSA Ružomberok

Formácia manželov v rodinnej
pastorácii
V dňoch od 10. 7. – 17. 7. 2016 sa v Račkovej doline neďaleko Pribyliny otvoril trojročný
formačný program pre manželské páry aktívne
v rodinnej pastorácii pod názvom Diplom v rodinnej pastorácii. Program organizuje Pápežský
inštitút Jána Pavla II. pre štúdium manželstva
a rodiny v Ríme v spolupráci s Akadémiou Karola Wojtylu a pod záštitou KBS. Hlavným cieľom
programu je ponúknuť interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine a formovať aktérov rodinnej pastorácie v diecézach, farnostiach, združeniach či apoštolských hnutiach. Program ráta
s troma letnými týždňovými stretnutiami a 9 víkendovými stretnutiami v období troch rokov.
Program je motivovaný učením sv. Jána Pavla II.
o manželstve a rodine, čo je následne premietnuté i do jednotlivých predmetov v rámci filozofického, teologického, morálneho, psychologicko-pedagogického a pastoračného modulu.
Program je postavený na troch pilieroch: akade-
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mickom, rodinnom a duchovnom. Ide v ňom teda
nielen o vzdelávanie, ale aj o vytvorenie rozmeru
spoločenstva a modlitby. Viac informácii získate
tu: https://drive.google.com/file/d/0B0S3yaYPil7ldFFaVVBtcjVOTXc/view?pref=2&pli=1
Diecézna púť rodín

Dňa 22. 10. 2016 na sviatok sv. Jána Pavla II. a
v závere Svätého roka milosrdenstva sa v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch
uskutočnila Diecézna púť rodín. Dopoludňajší
program púte prebiehal v telocvični ZŠ na ul. Komenského a pozostával z prednášky pána Richarda Vašečku, ktorý sa prítomným manželom prihovoril na tému vďačnosti a milosrdenstva v manželstve a rodine. Program pokračoval svedectvami manželov Martina a Beáty Stasovcov z Liesku
a Miroslava a Márie Daudovcov z Dolného Kubína. Po duchovnej aktivite a obednej prestávke sa
rodiny vydali na pešiu púť zo ZŠ do svätyne Božieho milosrdenstva. Program pokračoval pobožnosťou, prechodom rodín cez svätú bránu a uctením si
relikvie sv. Jána Pavla II. Nasledovala slávnostná
sv. omša, ktorú celebroval o. Pavol Hudák. V závere sv. omše odznel pozdravný príhovor diecézneho
otca biskupa Štefana, ktorý sa púte nemohol osobne zúčastniť. Ten manželom a rodinám poďakoval za ich prítomnosť a svedectvo života uprostred
Cirkvi a sveta. Púť sa ukončila v hodine milosrdenstva, a to modlitbou Korunky a litánií k sv.
Jánovi Pavlovi II. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom zapojili do organizácie, ako aj všetkým
rodinám, ktoré prišli a naplnili diecéznu svätyňu
do posledného miesta patrí úprimná vďaka!
Róbert Neupauer
kňaz poverený pastoráciou rodín
v Spišskej diecéze

Zo života cirkvi

Pápežsk á diplom acia
a Mlčiac a Cirkev
1945 – 1965
V posledný októbrový štvrtok tohto roku sa starobylý palác Marcianum v historickom centre Benátok, v sídle Fakulty kánonického práva sv. Pia X.,
stal dejiskom mimoriadneho vedeckého podujatia,
medzinárodnej vedeckej konferencie Mlčiaca Cirkev
a pápežská diplomacia 1945 – 1965.
V predvečer konferencie vyšiel na stránkach talianskeho katolíckeho denníka Avvenire celostranový článok jedného z účastníkov, profesora padovskej
univerzity Gianpaola Romanata, s príznačným názvom Priveľa mlčania o Mlčiacej Cirkvi. Hoci článok
z pera vynikajúceho historika bol pre talianskeho čitateľa bezpochyby v mnohom poodhalením neznámych historických svetov, je tichou iróniou, že sám
v istom zmysle pokračoval v onom „mlčaní o Mlčiacej Cirkvi“, ktoré kritizoval. Najmä v mlčaní o Slovensku, ale aj o mnohých ďalších faktoch a súvislostiach cirkevných dejín prvých povojnových desaťročí. Jeho článok však bezpochyby nie je odrazom zlej
vôle autora, ale skôr nedostatkov, ktoré sa prejavujú
v samotnej historickej vede, v stave jej poznania a v
schopnosti šíriť ho do verejnosti.
Zamyslením nad týmito a ďalšími metodologickými problémami, smerovaním a deziderátmi výskumu pápežskej diplomacie a jej vzťahu k stredovýchodnej Európe a k Mlčiacej Cirkvi otvorila vedeckú časť podujatia jeho spoluorganizátorka, profesorka Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, členka Pápežského výboru pre historické vedy a autorka týchto riadkov, Emília Hrabovec. Vo svojom „Úvode do
konferenčnej práce“ zdôraznila, že napriek rôznosti tém a perspektív veľká väčšina vedeckej literatúry venovanej pápežskej diplomacii 20. storočia sa sústreďuje na západnú Európu, zatiaľ čo východ kontinentu, možno s výnimkou Ruska, ktoré priťahuje istú pozornosť, zostáva na okraji vedeckého záujmu. Takýto reduktívny postup odzrkadľuje objektívny historický význam veľkých západných veľmocí, ale aj nedostatok širších výskumných tradícií, ja-

Prof. Emília Hrabovec
Foto: frcth.uniba.sk

zykové bariéry a istú kultúrnu formu mentis, ktorá sa
vyvinula nielen za posledné desaťročia politického
rozdelenia kontinentu, ale aj v dlhých predchádzajúcich obdobiach, keď národy stredovýchodnej Európy, alebo „katolíckeho pásu“ od Litvy cez Poľsko,
Slovensko, Maďarsko až po Chorvátsko, boli zväčša
bez vlastných autonómnych štátnych entít a etatisticky nastavený svet, vrátane historického, ich prakticky nevnímal. Vyjadrené s istým zjednodušením,
západný historik naďalej rozmýšľa v historicko-geografických a geopolitických kategóriách fixovaných
na priestor, ktorý by sme mohli nazvať „malou karolovskou Európou“, ktorú však zároveň identifikuje s
Európou ako takou.
Svoj diel zodpovednosti za tento stav majú však
aj rozdielne metodologické prístupy a pramenné základne využívané západoeurópskymi historikmi a
historikmi v bývalých komunistických štátoch. Západná historiografia dáva prednosť prístupu, ktorý
čerpá hlavne z fondov západných ministerstiev zahraničných vecí, z memoárov a pozostalostí niektorých kľúčových politických alebo cirkevných historických protagonistov Vatikánu alebo západných
štátov. Tematicky sa sústreďuje na rekonštrukciu
celkových medzinárodných súvislostí a rozhodovacích procesov a línií konania Svätej stolice, resp. na
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perspektívu centra a dlhého trvania (v zmysle longue durée), na medzinárodnú politiku a jej veľkých
protagonistov alebo na sociálne a kultúrne transformačné procesy v západnej Európe, zatiaľ čo vnútorné politické súvislosti sovietskeho bloku, konkrétne vzťahy a dynamika moci alebo národné osobitosti jednotlivých štátov východného bloku, rekonštruovateľné iba na základe prameňov straníckeho štátu,
vyžadujúcich špecifické jazykové a historické kompetencie, jej unikajú. Veľká časť historikov pochádzajúcich zo stredovýchodnej Európy naopak vychádza prevažne alebo výlučne z národných prameňov, predovšetkým straníckych, a niekedy až priveľmi detailne rekonštruuje udalosti na národnej a regionálnej úrovni, nevenuje však temer žiadnu pozornosť externým faktorom, medzinárodnému kontextu alebo aj samotnej Svätej stolici, ktorú vníma
paradoxne iba cez prizmu straníckych prameňov.
Iba zriedkavo zohľadňuje aj výsledky výskumov kolegov z iných postkomunistických štátov, ťažko prístupné predovšetkým v dôsledku vzájomných jazykových bariér.
Spojiť tieto „paralelné línie“ výskumu, prehĺbiť
historicko-teologickú interdisciplinaritu a porovnávacie štúdie, rozšíriť pramennú bázu aj o cirkevné
pramene, aj keď sú prístupné v oveľa menšej miere
alebo dosiaľ vôbec nie sú prístupné, ako je to v prípade prameňov vatikánskych z obdobia pontifikátov
Pia XII. a jeho nástupcov, zostáva jednou z hlavných
úloh súčasného medzinárodného historického spoločenstva a bolo aj úlohou, ktorú si stanovila benátska konferencia. Navyše, po viacerých prestížnych
vedeckých konferenciách, ktoré sa v posledných rokoch sústreďovali na vatikánsku východnú politiku
počas pontifikátov Pavla VI. a Jána Pavla II., chcelo benátske vedecké stretnutie obrátiť pohľad na dve
desaťročia, ktoré im predchádzali: od bezprostredne
povojnového prechodného obdobia, už poznačeného silným vplyvom komunistických strán a prvými
perzekúciami Katolíckej cirkvi v stredovýchodnej
Európe, cez smutno-známe roky päťdesiate v znamení totálnej izolácie krajín stredovýchodnej Európy a
najtvrdšieho prenasledovania Cirkvi uzatvorenej v
mlčaní a svedectve, až po prvé otvárania sa, predchádzajúce diplomatickým rokovaniam, ktoré vošli
do historických análov ako vatikánska východná politika. Tento prístup chcel okrem iného podčiarknuť
potrebu rozšíriť pohľad na pontifikát Pia XII. z pre-
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ferovaného vojnového obdobia aj na poldruha povojnového desaťročia a zdôrazniť „hermeneutiky kontinuity“ medzi pontifikátmi a pri všetkom rešpekte voči osobitostiam a rôznostiam jednotlivých historických období vyhnúť sa optike diskontinuity a
fraktúram, ktoré rozdeľujú dejiny Cirkvi na rôzne
„predtým“ a „potom“.
V tomto duchu sa niesla aj benátska konferencia,
ktorej iniciátormi a spoluorganizátormi boli Spišská
diecéza, Fakulta kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Pápežským výborom pre historické
vedy, Univerzitou v Padove a Slovenským historickým ústavom v Ríme. V historickej aule benátskej
fakulty ju otvorili kardinál Jozef Tomko, benátsky
patriarcha Franceso Moraglia a prezident Pápežského výboru pre historické vedy Bernard Ardura. Po
úvodných metodologických reflexiách autorky konceptu podujatia pokračovalo stretnutie prednáškami venovanými jednotlivým tematickým oblastiam. Mirosław J. Lenart z Univerzity v Opole predstavil cirkevno-politickú dimenziu otázky nových
poľských západných hraníc, emeritný rektor Lublinskej univerzity Stanisław Wilk analyzoval vzťah
kardinála Wyszyńského a pápežov Pia XII. a Jána
XXIII. Emília Hrabovec hovorila o vývoji v postoji
pápežskej diplomacie voči Československu v rokoch
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1945 – 1965, o faktoroch, ktoré ho podmieňovali, o
rôznosti cirkevnej a politickej situácie a vnímania
Svätej stolice v českých krajinách a na Slovensku a o
role slovenského a českého exilu vo vzťahoch k Vatikánu a v tomto kontexte sa sústredila okrem iného
na postavu biskupa Jána Vojtaššáka, na požiadavky,
ktoré československý „ľudovodemokratický“ i komunistický režim spájal so spišským biskupom a postoj Svätej stolice k tejto mimoriadnej cirkevnej i národnej osobnosti. Róbert Letz z Univerzity Komenského pokračoval príspevkom o procese proti trom
slovenským biskupom, András Fejérdy z Maďarskej
akadémie vied o probléme nominácie biskupov vo
vzťahu medzi Svätou stolicou a komunistickým Maďarskom, Roberto Scagno z Univerzity v Padove o
odraze studenej vojny v perzekúcii gréckokatolíkov
v Rumunsku. Mimoriadne zaujímavé poznatky priniesol referát riaditeľa Historického archívu Štátneho sekretariátu Johana Ickxa, venovaný dosiaľ neznámym pokusom Pia XII. nadviazať v rokoch 1945
– 1947 diplomatický kontakt s Moskvou.
Popoludňajší blok konferencie mal ťažiskovo
historicko-teologický a kanonistický charakter a
sústredil sa na obraz a definíciu mučeníctva a svätosti a priblíženie osobností, ktoré odmietli kompromisy s režimom i s nárokmi na katolícky život. V
jeho rámci referovali Józef Kijas z Kongregácie pre
kauzy svätých a Ádám Somorjai zo Štátneho sekretariátu, ktorý priblížil politické presvedčenie maďarského kardinála Mindszentyho, do smrti verného konceptu svätoštefanskej cirkvi a jednotného
Uhorska. Príspevky zhodne ukázali na ťažkosť definovať charakter a povahu mučeníctva. Je mučeníkom iba obeť prenasledovania, ktorá in odium fidei
prišla o život, teda obeť krvavého mučeníctva, alebo aj oveľa početnejšie prípady svedkov hrdinského kresťanského života, ktorí sa stali obeťou „bieleho“, nekrvavého mučeníctva ako výsledku dlhodobo znášaných perzekúcií a utrpenia, ale bez preliatia krvi. Diskusie ukázali aj skutočnosť, že zoznamy mučeníkov alebo veľkých osobností partikulárnych cirkví, ktoré sú známe v medzinárodnom cirkevnom i svetskom kontexte, sa obmedzujú na osobnosti, o ktorých boli publikované historické práce v
niektorom zo svetových jazykov alebo ktoré ešte za
života hrali úlohu relevantnú aj na politickej úrovni alebo pochádzali z medzinárodne známych národných spoločenstiev, zatiaľ čo mimoriadne osob-
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nosti, ktorým sa venuje iba národný historický výskum alebo ktoré pochádzali z národov, ktoré v čase
ich mučeníctva nemali vlastný národný štát, teda aj
osobnosti slovenské, zostávajú napriek svojmu mimoriadnemu svedectvu medzinárodnému spoločenstvu neznáme. Aj tu sa pre medzinárodnú historickú vedu otvára široký priestor pre porovnávacie štúdium a syntézu.
Účastníci konferencie sa zhodli v názore, že na
rozdiel od väčšiny konferenčných podujatí, ktoré
majú často repetitívny charakter, prinieslo benátske
podujatie zásadné nové poznatky a prispelo k odbúraniu rôznych historicky neoverených, ale hlboko
zakorenených schematických predstáv. Zo slovenského hľadiska je mimoriadnym úspechom, že konferencia vniesla do historického diskurzu dosiaľ v
zahraničí prakticky neznámu slovenskú problematiku a predstavila medzinárodnému publiku veľkú
osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Rozšírené príspevky spolu s ďalšími staťami budú publikované vo
vatikánskom vydavateľstve.
Prof. Emília Hrabovec
členka Pápežského výboru pre historické vedy
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Jubile jný rok
sv. M ar tina
v Spiš ske j diecéze
Trošku histórie
Spišská Kapitula je jedným z najstarších cirkevných stredísk na Slovensku. Jeho začiatky siahajú až
k prelomu 1. a 2. tisícročia. Pôvodné cirkevné stredisko tu predstavoval benediktínsky kláštor, ktorý
bol čiastočne identifikovaný na ploche dnešnej Pažice. Tento kláštor siahal pravdepodobne až do veľkomoravských čias. Je známe, že rehoľa benediktínov
mala v osobitnej úcte sv. Martina a je celkom pochopiteľné, že aj šírila jeho kult. Takto sa vysvetľuje aj
patrocínium sv. Martina, biskupa z Tours, v tomto
prostredí.
Súčasný katedrálny chrám sv. Martina bol postavený približne na mieste predchádzajúcich kaplniek sv. Ondreja a Panny Márie radostnej. Jeho prvá
forma bola románska z 13. storočia, v 2. polovici 15.
storočia dostal gotickú formu a koncom 15. storočia pribudla kaplnka Zápoľských. Kolegiátny chrám
sv. Martina bol povýšený na katedrálny v roku 1776,
keď bola zriadená Spišská diecéza.
Oslavu sviatku sv. Martina každoročne sprevádza osobitná atmosféra. Začína sa už 25. októbra, na
výročie konsekrácie tohto katedrálneho chrámu (r.
1479) a pokračuje slávnosťou sv. Martina 11. novembra, pričom vonkajšia slávnosť pripadá na dni okolo
14. novembra, keď si pripomíname aj výročie narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (1877).
To všetko vytvára autentickú atmosféru poznačenú svätomartinskou spiritualitou pokoja, tolerancie
a ostatných čností sv. Martina, ktorý patrí k mimoriadne obľúbeným svätcom v Európe a vo svete.
Prípravy na jubileum
Tohoročná odpustová slávnosť bola poznačená výnimočným jubileom: od narodenia sv. Martina už prešlo 1700 rokov. Je to krásne jubileum, ktoré sa diecézny biskup Mons. Štefan Sečka rozhodol
osláviť tým, že vyhlásil Jubilejný rok sv. Martina pre
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celú Spišskú diecézu. Tomuto kroku predchádzalo
niekoľko jeho iniciatív.
Na jeseň 2015 napísal list arcibiskupovi do Tours vo Francúzsku a prosil ho o relikvie sv. Martina. Keď odtiaľ prišla negatívna odpoveď, pán biskup
sa nevzdal a hľadal v Ríme. Napokon relikvie našiel v kláštore sestier dominikánok na Monte Mario v Ríme, odkiaľ ich po Novom roku 2016 priniesli
naši kňazi študujúci na rímskych univerzitách. Od
radosti nad príchodom sv. Martina na Kapitulu sa
ihneď začali prípravy na zaobstaranie novej dôstojnej schránky pre túto vzácnu relikviu. To sa v priebehu roka 2016 aj podarilo. Podujal sa na to Mag. art.
Peter Krupa zo Spišského Podhradia, ktorý zhotovil pekný relikviár s motívmi erbu Spišskej diecézy. Nový relikviár je kombináciou skla a pozláteného kovu, jeho výška je 58 cm a váži 5,3 kg. Spišský
diecézny biskup ho požehnal na začiatku konferencie 25. novembra 2016 v aule kňazského seminára.
Súčasťou príprav na slávenie jubilejného roka
bola príprava publikácie s materiálmi pre kňazov
a veriacich. Skupina zanietených kňazov pripravila v priebehu niekoľkých mesiacov tzv. manuál,
teda príručku pre slávenie jubilejného roka, v ktorej
možno nájsť základné modlitby (litánie, deviatnik,
modlitby) k sv. Martinovi a ďalšie informácie (príhovor biskupa, dekrét o odpustkoch, študijný materiály, katechézy a piesne k sv. Martinovi), ktoré sa
dajú vhodne použiť vo farnostiach alebo rodinných
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či iných spoločenstvách. K uvedeným publikáciám
pribudli ďalšie tri od Mons. Š. Sečku a Mons. P. Janáča (Tajomstvo človeka a jeho dôstojnosť, Naša cesta svätosti, Deviatnik modlitieb k sv. Martinovi), ktoré predstavujú bohatý materiál pre dobré duchovné
prežitie jubilea sv. Martina.
V septembri 2016 na Spišskú Kapitulu zavítal kardinál Mauro Piacenza, Veľký penitenciár vo
Vatikáne, v sprievode dvoch slovenských kňazov
(Mons. Ľubomír Welnitz a P. Ján Ďačok, SJ), ktorí sa tu zúčastnili na kurze pre spovedníkov. Ich prítomnosť sme využili na odovzdanie písomnej prosby o udelenie odpustkov pre veriacich počas slávenia Jubilejného roka sv. Martina. Krátko nato diecézny pán biskup dostal príslušné dekréty na radosť
nás všetkých.
Začiatok jubilejného roka
Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka sa rozhodol jesenné rekolekcie kňazov diecézy zorganizovať
spoločne na jednom mieste, a to v Spišskej Kapitule.
A tak sa v stredu 9. novembra zišlo okolo 300 kňazov
a rehoľníkov z celej diecézy a po spoločnej koncelebrovanej sv. omši pán biskup prečítal dekrét, ktorým
vyhlásil Jubilejný rok sv. Martina v Spišskej diecéze.
Jubilejný rok sa podľa spomenutého dekrétu diecézneho biskupa, aj podľa dekrétu o odpustkoch, slávi od 11. novembra 2016 do 11. novembra 2017. Hoci
sa 1700 rokov od narodenia sv. Martina pravdepodobne už naplnilo v roku 2016 a maďarská diecéza
Szombathely a rakúska diecéza Eisenstadt už slávili Jubilejný rok sv. Martina v čase november 2015
– 2016, spišský biskup sa rozhodol pre slávenie o rok
neskôr na základe dvoch dôvodov: v novembri 2017
uplynie 1620 rokov od smrti sv. Martina, a tak sa naším slávením zachytia obidve výročia. Druhým dôvodom je súvis s mimoriadnym Svätým rokom milosrdenstva, resp. jeho pokračovanie. Ak sme sa
v roku milosrdenstva učili poznávať Božie milosrdenstvo, v roku sv. Martina sa práve od neho môžeme učiť milosrdenstvo prejavovať, ako nás to učí náš
vynikajúci patrón sv. Martin.
Pri tej príležitosti boli kňazom odovzdané knihy
Manuál k sláveniu Jubilejného roka sv. Martina. Nasledovala prezentácia tejto príručky a niekoľko impulzov k duchovnému prežívaniu jubilea. Podobný ma-
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nuál bol vydaný aj v bratislavskej arcidiecéze, ktorá
taktiež slávi Jubilejný rok sv. Martina.
Podujatia, zdroje materiálov
a očakávané výsledky
Tak ako každé podujatie podobného druhu, tak
aj Jubilejný rok sv. Martina budú sprevádzať rozličné podujatia. Tie sú podľa spomínaného manuálu rozdelené do dvoch skupín: spoločné a fakultatívne. Cieľom takejto stratégie je, aby sa formy slávenia nerozdrobili iba v čiastkových iniciatívach,
ale aby sme svätomartinskú spiritualitu prežívali aj
spoločne. Na druhej strane je celkom iste potrebný
priestor aj pre vlastné iniciatívy a kreatívne nápady,
ktoré budú odzrkadľovať miestne pastoračné potreby alebo iné podmienky, v ktorých sa jednotlivé farnosti alebo rodiny či školy nachádzajú.
Zo spoločných akcií a foriem slávenia sú to predovšetkým odpustky, ktoré pre nás zabezpečil diecézny otec biskup svojou žiadosťou na Apoštolskú
penitenciáriu. Ďalej sú to dekanátne púte do katedrály podľa harmonogramu, ktorý už je vytvorený.
Ktorákoľvek farnosť si môže vyžiadať relikviár na
taký termín, ktorý jej vyhovuje a je voľný.
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Hlavným podujatím, na ktoré by sme sa mali sústrediť od začiatku do konca slávenia jubilejného
roka, je aktivizácia v oblasti prvých piatkov. Pravidelné prijímanie sviatosti zmierenia a poklona Oltárnej sviatosti je prvoradá. Potrebné je viesť najmä
deti a mládež k tejto jedinečnej forme duchovného
života. Rovnako aj dospelých ej potrebné povzbudzovať k intenzívnemu prijímaniu sviatosti zmierenia každý prvý piatok alebo aspoň viackrát do roka.
Diecézny pán biskup už robí prípravy na zakladanie farských charít na báze dobrovoľnosti. Potrebné je pripraviť dobré štatúty, ktoré umožnia fungovanie týchto charít smerom k hmotnej, ale najmä inej pomoci ľuďom. To bude reakcia skutkom
na to, čo neustále pripomína aj Svätý Otec František dnešným kresťanom katolíkom: starosť o ľudí na
okraji spoločnosti.
K náboženskému životu nutne patrí aj spev. Piesne uvedené v publikácii nás môžu spájať, aby sme
tak s radosťou oslavovali Boha a ďakovali mu za dar
nášho nebeského patróna.
Fakultatívne podujatia predstavujú len niektoré
podnety a impulzy, ktoré možno použiť alebo prispôsobiť vo farnostiach, školách, rodinách a inde.
Ide najmä o: katechézy pre deti a pre mládež, čítanie životopisu sv. Martina, rozličné súťaže o Martinovom živote a čnostiach, snaha o život bez kompromisov so svedomím aspoň na určitý čas, iniciatíva
Daruj blížnemu, obdaruješ Krista a iné. Rovnako sú
k dispozícii aj vyššie uvedené knihy od pána biskupa a od Mons. P. Janáča, ktoré je možné používať tak
na spoločnú formáciu ako aj pre jednotlivcov. Vrelo
ich odporúčame.
Všetky uvedené materiály sú dostupné na internetových stránkach biskupského úradu (www.kapitula.sk) alebo Diecézneho katechetického úradu
(www.dkuspis.sk) a možno ich ľahko získať.
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Veríme, že slávenie Jubilejného roka sv. Martina
nám bude na duchovný úžitok a vzrast Božieho života v nás, že upevní našu vzájomnú spolupatričnosť
a jednotu s diecéznym biskupom. Nech sa tak stane
na príhovor sv. Martina.

Mons. Anton Tyrol,
generálny vikár
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Svät ý M ar tin
Keď Sulpicius Severus stretol prvýkrát Martina z Tours, bol ohromený. Biskup mu ponúkol pohostinstvo vo svojom príbytku, v mníšskej cele namiesto v paláci, pred jedlom mu nalial vodu na ruky
a po večeri mu umyl nohy. Bol presne tým typom
človeka, akému Martin preukazoval najväčšiu česť.
Sulpicius bol obyčajný a jednoduchý, bez akéhokoľvek postavenia alebo výsad. Od tej návštevy sa stal
Martinovým učeníkom, priateľom a životopiscom.
O svätých, ktorí zomreli v prvých storočiach kresťanstva, vieme veľmi málo, ale vďaka Sulpiciovi, ktorý napísal Martinov životopis ešte počas svätcovho
života a rozprával sa s tými, ktorí ho poznali, máme
k dispozícii neoceniteľný prameň o jeho živote.
Narodil sa v roku 315 alebo 316 v Panónii, rímskej provincii, ktorá zahŕňa moderné Maďarsko.
Martin prišiel na svet v meniacej sa dobe. Kresťania už neboli prenasledovaní, ale ešte nie všetci obyvatelia ríše akceptovali kresťanstvo. Martinov otec,
vysoký rímsky dôstojník, ktorý sa k hodnosti dostal
postupne vďaka zásluhám, zostal verný starému náboženstvu a bol nedôverčivý k Cirkvi rovnako ako
Martinova matka. Napriek tomu duchovná túžba
a hlad po viere ho viedli k tomu, že tajne zaklopal na
dvere miestneho kresťanského kostola a už ako desaťročný prosil, aby ho zapísali medzi katechumenov. V kontemplatívnej modlitbe našiel spôsob, ako
tráviť čas s Bohom a túžil po ňom.
Keď ako pätnásťročný musel vstúpiť do armády,
ešte stále bol nepokrsteným katechumenom. Martin
chcel byť kresťanským mníchom, no jeho otec bol
zásadne proti tomu, kým nezloží vojenskú prísahu.
Po prísahe cítil povinnosť ju dodržať. Bol pridelený
k čestnej jazdeckej jednotke, ktorá chránila cisára
a nebola nasadzovaná do boja. Stal sa dôstojníkom
tak, ako jeho otec a napokon odišiel k posádke v Galii (dnešné Francúzsko). Martin sa aj v armáde snažil o mníšsky život. Hoci mal nárok na sluhu, trval
na zmene rolí a svojmu sluhovi čistil obuv namiesto
toho, aby to bolo naopak.
Udalosť, ktorú zobrazilo umenie nespočetne veľakrát počas mnohých stáročí, sa odohrala počas pobytu posádky v Amiens. Mladý tribún Martin prechádzal v chladný zimný deň mestskou bránou. Mal
slávnostný odev svojej jednotky, trblietavé brnenie,
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prilbu ozdobenú kučeravým perím, plášť podšitý ovčím rúnom. Keď sa priblížil k bráne, videl žobráka. Bol taký otrhaný, že bol prakticky nahý. Žobrák
sa triasol a bol modrý od zimy, ale nikto nevystrel
k nemu ruku, aby mu pomohol. Martina premohol
súcit, vyzliekol plášť a jedným švihom meča ho presekol na dve polovice, jednu dal zmrznutému človeku a druhú si pripol okolo pliec. Mnohí sa na tom zabávali a posmievali sa mu, ale niektorí si uvedomili, že boli svedkami kresťanskej dobroty. V tú noc sa
Martinovi snívalo, že videl Ježiša oblečeného v polovici plášťa, ktorú dal žobrákovi. Ježiš v tom sne hovoril anjelom a svätcom okolo: „Pozrite sa! Toto je
plášť, ktorý mi dal Martin, ešte katechumen.“ Keď sa
prebudil, slová „ešte katechumen“ ho stimulovali k
tomu, aby sa dal pokrstiť. Mal vtedy osemnásť rokov.
Nevieme, čo sa dialo v nasledujúcich rokoch, ale
faktom je, že krst v ňom prehĺbil rozhodnutie celkom sa zasvätiť Kristovi, čo bolo v rozpore s vojenským povolaním. Vnútorný konflikt sa zmenil na
krízu v momente, keď Frankovia a Germáni napadli impérium.
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Bolo zvykom, že vojakom sa pred bojom dávali peniaze, aby mali väčšiu lásku k vlasti a bojovali
s väčšou horlivosťou. Keď cisár Julián zoradil v Galii légie, aby im dal odmenu, Martin odmietol peniaze i bojovať so slovami: „Som Kristovým vojakom“ (Christi ego milessum). Neexistujú dôkazy,
žeby Martin niekedy skutočne bojoval, a teda pravdepodobne ani nikdy nemusel riešiť zložitú dilemu. V každom prípade Martinovi jeho rozhodnutie prinieslo ťažkosti. Julián sa rozzúril a to, čo počul, považoval za zbabelosť. Nariadil postaviť Martina hneď nasledujúci deň podľa jeho želania priamo
do stredu boja bez zbrane i brnenia a vrhol ho do väzenia. Barbari však z nevysvetliteľných príčin poslali odkaz, že chcú rokovať o mieri a bitka sa nekonala.
Martin bol prepustený z väzenia i z armády.
Martin, vedený životnou túžbou, sa ocitol v Poitiers pri obdivovanom sv. Hilárovi. Hilár si želal,
aby sa nádejný muž stal kňazom, ale Martin z pokory odmietol byť aj diakonom. Súhlasil s ustanovením za exorcistu, hoci Hilár bol presvedčený, že je
príliš dobrý na takúto skromnú službu.
Na ceste k rodičom ho pri prechode cez Alpy
prepadli zbojníci, ktorí ho nielen okradli, ale chceli aj zabiť. Martin im pokojne a bez rozrušenia rozprával o Bohu. Jeden z nich sa obrátil, stal sa váženým občanom, ktorý dodržiaval zákony a po rokoch
svoj príbeh rozpovedal Sulpiciovi. Omnoho vážnejšie problémy čakali Martina v meste. Hoci sa matka
stala kresťankou, otec to tvrdošijne odmietal. Keď
verejne vystúpil proti ariánom, ktorí boli v správe
impéria, ale aj vo vnútri Cirkvi, zbičovali ho a vyhnali z rodného mesta.
Tieto ťažkosti ho už neopustili. Keď sa dozvedel, že z rovnakých dôvodov vyhnali aj Hilára z Poitiers, usadil sa neďaleko Milána na ostrove, kde žil
ako pustovník. Ariáni však zistili, že Hilár im v exile robí väčšie problémy svojimi spismi, a tak mu dovolili vrátiť sa. Vtedy ho navštívil aj Martin, aby obnovili staré priateľstvo. Biskup splnil jeho túžbu po
mníšskom živote a dal mu požehnanie založiť v diecéze kláštor. S nasledovníkmi založil kláštor v Ligugé. Tu sa odohral aj prvý z Martinových zázrakov.
Keď istý katechumen pred krstom zomrel, Martin
si na neho ľahol ako kedysi prorok Eliáš a mužovi sa
vrátil život. Hneď bol pokrstený a keď sa s ním Sulpicius stretol, žil ešte mnoho rokov po tejto udalosti.
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V tej dobe si ľud volil biskupa. Keď zomrel biskup
z Tours, chceli, aby nový biskup vynikal vo svätosti.
Voľba bola jednoduchá, mal to byť Martin. Ale ako
poznali jeho svätý život, zároveň vedeli, že nikdy nebude súhlasiť, aby sa stal biskupom. Použili lesť. Jeden z občanov Tours požiadal Martina, aby navštívil
jeho chorú manželku. Keď sa dobrosrdečný Martin
vybral do Tours, veľký dav ľudí vyšiel z úkrytu a obkolesil ho. Mal znemožnený útek, a tak sa dostal do
mesta. Ľudia boli nadšení, ale biskupi, ktorí ho mali
vysvätiť, boli proti, pretože bol zanedbaný, v roztrhanom odeve a s dlhými vlasmi. Ľud odpovedal, že
Martina nevybrali kvôli účesu, ktorý mohol vyriešiť ktorýkoľvek holič, ale pre jeho svätosť a chudobu,
ktorá bola vecou Božej dobroty a milosti.
Namiesto toho, aby býval v paláci, zariadil si
prvý príbytok v miestnosti spojenej s kostolom v nádeji, že takto bude môcť pokračovať v mníšskom štýle života. Avšak biskupi boli v tej dobe viac než duchovní pastieri. Administratíva impéria sa rozpadávala pod tlakom vonkajších nájazdov a vnútorných
konfliktov. Jedinou autoritou v meste, akým bol aj
Tours, bol biskup. Ľudia neustále prichádzali za
Martinom s otázkami a rozličnými záležitosťami,
ktoré sa týkali tejto oblasti. Aby mal aspoň trocha
samoty, ušiel z mesta a žil v chatrči z konárov. To
však oslovilo ďalších osemdesiat žiakov, ktorí ho nasledovali, a tak založil kláštor v Marmoutiers. Diecézu riadil prostredníctvom kňazov, ktorí mu prinášali správy a pri vedení ľudu sa riadili jeho pokynmi. Mohlo by sa zdať, že Martin si dostatočne neuvedomoval, čo sa deje. V skutočnosti bol hlboko oddaný svojim biskupským povinnostiam a prežíval veľkú zodpovednosť.
Jednou z povinností bola christianizácia ešte stále pohanského vidieka a šírenie kresťanskej viery na
misijných územiach. Nesnažil sa oslovovať ľudí z výšky kazateľnice alebo z diaľky. Jeho metóda spočívala v putovaní od domu k domu a kázaní ľudu o Bohu.
Potom vytvoril komunitu konvertitov a jej vedenie
zveril kňazovi mníchovi. Pravidelné vizitácie nových
komunít boli znakom jeho pretrvávajúcej lásky k nim
a konkrétnej starostlivosti o rast vo viere.
Samozrejme, že narážal na odpor. V jednej viacmenej burlesknej scéne sa miestni ľudia rozhodli zmariť biskupovu snahu a prezliekli sa za bohov.
Uprostred noci ho prepadol Merkúr, Jupiter, nahé
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Venuše a postavy s drevenými totemami. Netreba
dodávať, že divadlo ho neodradilo.
Na inom mieste sa snažil zasa presvedčiť obyvateľov, aby vyrúbali posvätnú borovicu. Súhlasili iba
pod podmienkou, že si pod ňu sadne, aby sa ho zbavili. Sadol si na stranu, kde sa strom najviac nakláňal
a obyvatelia začal píliť z druhej strany. V momente,
keď strom začal padať, Martin urobil znamenie kríža a strom spadol na opačnú stranu, avšak dostatočne pomaly, aby nezranil utekajúcich. V ten deň získal mnohých pre vieru v Ježiša Krista. Okrem toho
zbúral množstvo pohanských chrámov a na ich mieste staval kostoly, aby boli miestami pravej poklony
a dal tak ľuďom náhradu za ich falošné božstvá. Raz
mu v tom pomohol blesk, keď po jeho modlitbe zasiahol veľkú vežu, ktorú sa nedarilo zbúrať.
Martin sa tiež venoval oslobodzovaniu väzňov,
a to až natoľko, že nielen úradníci, ale aj cisári, keď
počuli, že prichádza, snažili sa mu vyhnúť, pretože
vedeli, že bude za niekoho orodovať a oni mu nebudú môcť odolať. Martin bol v tom vytrvalý, takže len
málokto unikol jeho prosbám. Skúsenosť mal aj generál Avitianus, ktorý prišiel do Tours s množstvom
väzňov, ktorých mal nasledujúci deň mučiť a popraviť. Len čo sa Martin dopočul o tejto krutosti, opustil kláštor a vybral sa do mesta. Hoci prišiel až po
polnoci, šiel rovno k domu, kde býval Avitianus, vrhol sa na prah a hlasno kričal. Sulpicius hovorí, že
anjel prebudil spiaceho generála, aby mu povedal, že
vonku je Martin. Sluhovia však tvrdili, že tam nikto
nie je. Keď ho anjel prebudil druhýkrát, Avitianus
sám vyšiel von a povedal Martinovi: „Nič nehovor.
Viem, čo chceš. Každý väzeň musí byť ušetrený.“ Je
pozoruhodné, že Avitianus porozprával Sulpiciovi
tento príbeh a vždy si naň rád spomínal.
Mnohí sú skeptickí voči Martinovým víziám démonov a hovoria, že boli dôsledkom prílišného pôstu, avšak bez ohľadu na zdroj sú stále poučné. Raz sa
mu počas modlitby zjavil diabol v nádhernom rúchu
pokrytom zlatom a drahokamami. Predstavil sa, že
je Ježiš. Martin inšpirovaný Duchom Svätým rozoznal lesť a povedal: „Kde sú rany mučenia? Kde je
rana po kópii? Kde je tŕňová koruna? Ježiš neprichádza v zlate a prepychu, ale má viditeľné znaky
utrpenia.“
Martinov súcit bol rovnako známy ako jeho zázraky. Spomenieme iba jeden, keď mu istý utrápený
muž rozprával o svojej nemej dcére. Martin ju vylie-

čil tým, že jej povedal, aby vyslovila meno otca, čo
urobila.
Avšak práve jeho súcit a milosrdná povaha mu
priniesli najväčšie ťažkosti. Španielski biskupi na
čele s Itaciom požiadali cisára, aby zakročil proti
Prisciliánovej heréze. Ten okrem iného vystupoval
proti manželstvu, učil dualizmus, hovoril o tom, že
svet je v moci diabla a Ježiš nemal materiálne telo.
Biskupi nielenže sa s náboženskými vecami obrátili na laickú autoritu, ale žiadali popraviť Prisciliána
a jeho nasledovníkov. Zdesený Martin sa ponáhľal
zakročiť u cisára Maxima, podobne ako to urobil aj
sv. Ambróz. Argumentoval, že svetská moc nemá
právo zasahovať do cirkevných záležitostí a exkomunikácia je dostatočným trestom. Z dvora odchádzal s tým, že spor vyhral a heretikov zachránil. Itacius však začal manipulovať a dosiahol, že Priscilián a ostatní väzni boli mučení a popravení. Bol to
prvý prípad trestu smrti za kacírstvo, čím sa vytvoril hrozný precedens. Keďže sa Martinovi nepodarilo zabrániť masakru, odmietol jednotu s biskupmi, ktorí kázali povraždiť ľudí. Bolo to príliš silné
vyhlásenie, ktorému biskupi porozumeli ako Martinovmu vylúčeniu sa zo spoločenstva Cirkvi. Maximus poznal kľúč k Martinovmu srdcu. Mal väzňov,
ktorí podporovali bývalého cisára Gratiana. Oznámil, že ich prepustí, keď Martin obnoví spoločenstvo s Itaciom. Ten súhlasil, ale neskôr ho premohla hanba a pocit viny, že podľahol zlu a už viac nechodil na zhromaždenia biskupov. Na ceste domov,
skľúčený a s pocitom viny, že zhrešil súhlasiac s Itaciom, zjavil sa mu anjel, ktorý povedal: „Videl si, že
neexistuje žiadne iné východisko. Vzchop sa, obnov
svoju pôvodnú pevnosť, lebo inak nebude ohrozená
tvoja sláva, ale tvoja spása.“
Martin zomrel vyše osemdesiatročný 8. novembra. Historici predpokladajú, že to bolo medzi rokmi 395 – 402. Na jeho hrobe sa udialo množstvo zázrakov. Sviatok sv. Martina sa slávi 11. novembra,
teda v deň, keď bol na základe svojej žiadosti pochovaný na cintoríne medzi chudobných.
Peter Olexák
Filozofická fakulta KU Ružomberok
Použitá literatúra: Sulp. Sev., V. Mart. (PL 20, 159-176);
Sulp. Sev., Dial. (PL 20, 183-222)
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Misericordiae v ult u s
5. časť
Tentoraz sa pri našom uvažovaní a pri vstupe do
vnútra pápežskej buly napísanej pri príležitosti vyhlásenia Svätého roka milosrdenstva stretávame poslednýkrát. Naše kroky viedol sám Svätý Otec, ktorý, ako to vyslovil mnohokrát, zatúžil ľuďom dnešnej
doby predstaviť Boha, ktorý nesie meno Milosrdenstvo. Rôzne pohľady a inšpirácie sme rozpoznávali
pri počúvaní a čítaní jeho slov. Mohlo sa nám zdať,
že samo Slovo sa opäť tak konkrétne a reálne vteľuje
do našej konkrétnej chvíle a situácie.
Koľko Božieho súcitu a Božej spravodlivosti nachádzame denne vo svojej osobnej skúsenosti s Božou odpúšťajúcou láskou! Ako vidieť, dnešný človek
má však často problém s postojom Boha ako spravodlivého a zároveň milosrdného sudcu. Sám pápež
František uvažuje nad touto skutočnosťou odvolávajúc sa na poznatky, že v Biblii naozaj často nachádzame Božiu spravodlivosť a Boha ako sudcu. Potrebujem však pochopiť, že spravodlivosť vo Svätom písme dosahuje a zahŕňa odovzdanie sa do Božej vôle plné dôvery. Sám Kristus sa predsa odvolával na skutočnosť, že viera je dôležitejšia ako samotné zachovávanie zákona. Slová „neprišiel som volať
spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mt 9, 13) sa odrážajú v toľkých gestách a slovách samého Krista, ktorý
chcel osobitne odkryť Otcovu tvár tým, ktorí za Ním
prichádzali a ho počúvali; tvár, ktorá je milosrdná,
vyhľadáva hriešnikov a ponúka odpustenie a spásu.
Primát milosrdenstva sa má stať programom jeho
učeníkov, má byť základným rozmerom poslania
tých, ktorí sa učia od svojho Majstra – Ježiša, v ktorom tak jedinečným a mimoriadnym spôsobom videli túto vlastnosť. Tí, ktorí tak veľmi v jeho čase túžili, aby sa dodržiaval zákon, prestali hľadať pravú
tvár Boha, ich predstavy o spravodlivosti a milosrdenstve, v ktorých je Boh prísny vládca, ich priviedli k tvrdosti srdca a zrak srdca zrazu nevidel človeka.
Ježiš však ide nad rámec zákona, ako pripomína pápež (porov. bod 20). Tak trochu sme to mohli akoby
vybadať aj v evanjeliu tretej adventnej nedele. Ján sa
ocitá v žalári. Volá k sebe svojich učeníkov a posiela ich za Ježišom s vážnou a pritom aj trochu zaráža-
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júcou otázkou: Ty si ten, ktorého máme čakať? Viera sa v živote človeka vždy stretne aj s pochybnosťou,
aj v Jánovi akoby sa ozvala táto ľudská pochybnosť.
Iste mu plne dôveroval, videl a počul veľa, dokonca
i otvorené nebo a hlas. No snáď aj on potreboval uistenie, že je na správnej ceste.
Veď predsa tento Ježiš tak prekvapuje, hľadí predovšetkým na človeka, prijíma hriešnikov, jedáva
s mýtnikmi, robí tak veľa a inak, než videlo ľudské
oko do tejto chvíle. Zdá sa, že by to mohol byť on. A
Ježiš mu s pokojným srdcom posiela správu, posiela
ju každému z nás. Pozri sa, Ján, slepí vidia, chromí
chodia, slepí počujú, malomocní sú čistí, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. Ver mi, som
to ja. Ján a iste aj učeníci, ktorí sa vracajú do žalára
s touto odpoveďou, opäť odhaľujú pravú tvár Boha,
opäť sa rozpamätávajú na svoje skúsenosti. Ako veľmi aj my potrebujeme v rôznych podobách väzení,
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v ktorých sa nachádzame, rozpamätať sa na skúsenosť s milosrdenstvom.
Misericordia et misera – milosrdenstvo a biedna (ľudskosť), dve tváre, Božia a ľudská, sú skutočnou návštevou Boha – Lásky, počas ktorej sa všetko mení, slepí vidia, už nielen seba a svoje potreby, ale vidia aj druhého, chromí chodia, stretnutie
s Bohom im dáva nádej, že z miesta sa dá pohnúť
vpred a zažiť i žiť nádej, malomocní sú čistí, veď doteraz boli v toľkých postojoch a slovách odpudiví,
ale stretnutie s milosrdenstvom ich robí príťažlivými, mŕtvi vstávajú, a tak sa opäť prebudila ľudskosť,
veď živý človek žije len vtedy, ak miluje, pomáha,
odpúšťa, raduje sa. Napokon sa chudobným hlása Božie kráľovstvo, a tak tam, kde sa bieda človeka
stretáva s milosrdenstvom Boha, a to v pokore pred
Ním, človek chápe, že Boh mu chce dobre, takému,
aký je. Tieto dve tváre, ktoré používa sv. Augustín
pri stretnutí Ježiša a cudzoložnice a ktoré použil pápež František pre názov svojho apoštolského listu na
záver Svätého roka, tak jedinečným spôsobom opisujú skutočnosť, ktorú denne môžeme a potrebujeme zažiť. A tak „milosrdenstvo neprotirečí spravodlivosti, ale vyjadruje spôsob Božieho zaobchádzania
s hriešnikom, ktorému ponúka poslednú možnosť,
aby sa spamätal, obrátil a uveril“ (bod 21). Božie milosrdenstvo oproti jeho hnevu skutočne trvá večne.
Dnešný svet sa dostal do situácie, keď má strach
zo všetkého okrem hriechu, poznamenáva v jednom
zo svojich príhovorov Raniero Cantalamessa. Sme
svedkami toho, ako hriech zotročuje človeka, oberá ho o pokoj, o svätosť, o radosť. Napriek tomu sa
tomuto svetu tak zapáčil a začali sme ho podceňovať. Stal sa akoby ochucovadlom toľkých produktov dnešnej konzumnej spoločnosti. Stal sa pre nás
akousi omamnou látkou, ktorá je tak silná, že nás
uspáva, osobitne naše svedomie. Sme akoby pod narkózou hriechu, už viac nepoznáme pravého nepriateľa, pána, ktorý nás robí otrokmi a nie slobodnými,
dodáva Cantalamessa.
„No Boh je stále pripravený odpúšťať,“ píše pápež František, „neprestáva ponúkať odpustenie vždy
novým a nečakaným spôsobom“ (bod 22). Toto bola
skúsenosť aj tohto Svätého roka, výnimočným spôsobom sme v Cirkvi zakúšali Božie milosrdenstvo.
Pápež verí, že v nás zanechala táto skúsenosť s Bohom živú a nezmazateľnú stopu, ktorá dokáže úplne
vytlačiť stopu hriechu a ľudskej pýchy.

V tomto mesiaci sme slávili slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, píše Svätý Otec. Mária v srdci uchovávala Božie milosrdenstvo v dokonalom súzvuku so svojím Synom Ježišom (bod 24).
Ona je pre pápeža i pre nás znamením, že Boh je silnejší než hriech a že tam, kde sa rozmnožil hriech,
sa ešte viac rozhojnila Božia milosť (porov. Rim 5,
20).
Počas tohto mimoriadneho roku sme sa iste
mnohí nechali prekvapiť Bohom a skutočne sme sa
s Ním stretli. Pokračujme v tomto dobrodružstve po
celý svoj život, lebo dnes je čas milosrdenstva.
Nech aj naďalej Cirkev šíri Božie slovo, ktoré
znie silno a presvedčivo ako slovo a gesto odpustenia, povzbudenia, pomoci, lásky. Nech neúnavne
ponúka milosrdenstvo a nech vždy trpezlivo poskytuje útechu a odpustenie. Nech sa Cirkev stane hlasom každého muža a ženy, keď s dôverou a bez prestania opakuje: „Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov“ (Ž 25, 6), (bod 25). Vytrvajme v tomto odhodlaní dnes i zajtra, navždy.
Ďakujeme, Svätý Otec, za dar tohto Svätého roka.
Michal Janiga
kaplán Odorín, odborný asistent TI TF KU Spiš
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Mon s. Vik tor
Tr sten ský
(1908 – 20 06)
Osobnosť Mons. Viktora Trstenského, pápežského preláta, nepochybne patrí k najväčším postavám
duchovných dejín Slovenska. Správy o jeho živote,
osobnom svedectve viery a pastoračnom pôsobení
výrazne prekročili hranice farností Spišskej diecézy, kde žil a účinkoval. Svojou rozsiahlou korešpondenciou a životnými postojmi neustále poukazoval
na chyby a nespravodlivosti uskutočňujúce sa v spoločenskom a politickom dianí počas minulého režimu. Za obhajobu kresťanských hodnôt a Katolíckej
cirkvi na Slovensku sa na dlhé roky dostal do nemilosti vtedajšej štátnej moci. Aj keď dlhé roky strávil
vo väzniciach, nikdy nestratil tvár pravého a verného Kristovho kňaza.
Viktor Trstenský sa narodil 28. marca 1908
v Trstenej na Orave ako posledné, deviate dieťa
v chudobnej maloroľníckej rodine rodičom Jozefovi
a Márii, rod. Abaffyovej. V rodine už odmala dostával pevné základy náboženskej výchovy. V roku 1915
začal navštevovať ľudovú školu, ktorú viedli miestni františkáni. Po skončení ľudovej školy na odporúčanie františkánov pokračoval v štúdiách na štátnom nižšom gymnáziu v Trstenej, ktoré navštevoval v rokoch 1919 – 1922. V Trstenej prijal aj sviatosť birmovania.
Jeho kresťanská výchova v rodine a ľudovej škole začala postupne prinášať svoje ovocie. Po skončení nižšieho gymnázia prejavil túžbu stať sa kňazom.
V roku 1922 ho biskup Ján Vojtaššák poslal do malého seminára v Trnave, kde pokračoval v gymnaziálnych štúdiách. Maturitu zložil 16. júna 1926 už
v Levoči, kde bol medzitým zriadený spišský malý
seminár. Po maturite sa hlásil do veľkého seminára
v Spišskej Kapitule, kde bol 8. septembra 1926 aj prijatý. Počas seminárnych štúdií mali na neho veľký
vplyv vtedajší profesori Skyčák, Faith, Špirko a iní.
Tu získal solídny teologický základ a filozofický
rozhľad. Mimoriadny, ba až synovský vzťah uchovával k vtedajšiemu rektorovi Vojtíčkovi a k biskupovi Vojtaššákovi. Tento postoj mimoriadnej úcty voči
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biskupovi Vojtaššákovi pokračoval po celý život. Za
kňaza bol vysvätený 29. júna 1931. Za svoje primičné heslo si zvolil: ,,Prichádzam Bože, aby som plnil tvoju vôľu“.
Miestom jeho prvej kaplánky sa stala Levoča.
Okrem kňazských povinností vyučoval náboženstvo na miestnych školách a v ústave pre slepých,
viedol rôzne kultúrne spolky a združenia. Častokrát
vypomáhal aj v iných farnostiach. So svojím principálom, levočským farárom Jozefom Krššákom, si
taktiež veľmi dobre rozumel.
V roku 1934 odišiel do Reľova ako správca farnosti. Po vykonaní synodálnej skúšky sa stal v roku
1935 riadnym farárom. Už krátko po svojom príchode zorganizoval vo farnosti ľudové misie vedené františkánmi.
V tomto čase už bol aj literárne činný. Publikoval pod pseudonymom ,,Magurčan“ alebo ,,Mladý

profily osobností diecézy

kňaz z Magury“. Svoje články uverejňoval v novinách Slovák. Svojou úprimnosťou, bezprostrednosťou a otcovským prístupom vysoko pozdvihol farnosť v Reľove.
Na odporučenie oravského komposesorátu
ho biskup Vojtaššák v roku 1938 menoval za farára v Dolnom Kubíne. V roku 1940 získal diplom z
katechetiky a začal učiť náboženstvo na miestnom
gymnáziu. V roku 1942 ho biskup Michal Buzalka
menoval za vojenského duchovného, neskôr v rokoch 1943 – 1949 vykonával aj úrad školského inšpektora pre okres Dolný Kubín. Za veľké zásluhy
ho pápež Pius XII. 22. augusta 1947 vymenoval za
monsignora. Mimoriadne sa však podieľal najmä na
pastorácii svojej farnosti. Zrenovoval miestny kostol, založil Katolícky kruh, divadelný súbor, pozýval
rehoľníkov na misie a duchovné obnovy. Za jeho pôsobenia prišli do Kubína aj sestry saleziánky.
Ako všade kde pôsobil, aj tu si získal mimoriadnu obľubu. Avšak s veľkou obľubou u jedných,
rastie aj nenávisť zo strany iných. Práve tu v Kubíne sa začínajú útoky na jeho osobu a prvé prenasledovania. Napriek tomu, že počas vojny pomohol zachrániť život istému ruskému vojakovi, po príchode ruských vojsk mu hrozilo odvlečenie do Ruska.
Príchod Červenej armády a červenej totality neveštil
nič dobré. Začali sa vykonštruované procesy s biskupmi, kňazmi a rehoľníkmi. Táto perzekúcia neobišla ani Mons. Trstenského. Trikrát mu hrozilo
zatknutie, no dvakrát kubínski veriaci vymohli jeho
prepustenie. K definitívnemu zatknutiu však prišlo 1. júna 1949. Dňa 20. októbra toho istého roku ho
Okresný súd v Čadci nespravodlivo odsúdil na štyri mesiace. Dôvodom bola ,,Kubínska aféra“. Spolu
s ním bolo odsúdených aj niekoľko veriacich z Kubína. Bol prvým zatknutým kňazom Spišskej diecézy. Po prepustení z väzenia bol vyradený za pastorácie a zbavený štátneho súhlasu. Štátny súd v Bratislave ho 23. apríla 1951 opäť nespravodlivo odsúdil
na dva roky, peňažnú pokutu 10 000 Kčs a stratu občianskych práv na dva roky. Tentoraz to bolo z dôvodu neoznámenia návštevy zo zahraničia. V roku
1954 bol prepustený na slobodu so zákazom vykonávania kňazskej služby. Rok pobudol doma a neskôr ho preradili na invalidný dôchodok. Z biedneho príjmu v tom čase dokonca pomáhal finančne a materiálne gréckokatolíckym duchovným a rehoľným sestrám vo výrobe. No 13. januára 1958 ho

znova zatvorili a odsúdili na pätnásť rokov väzenia,
pretože navštevoval biskupa Jána Vojtaššáka v Děčíne. Po odvolaní mu bol trest znížený na deväť rokov.
V roku 1960 ho prepustili na amnestiu. Po prepustení z väzenia bol bez zamestnania, finančných príjmov a osobných kontaktov. Hlásil sa na tridsiatich
miestach do práce, avšak márne. Neskôr si našiel zamestnanie ako lesný robotník a skladník.
Politické uvoľnenie v šesťdesiatych rokoch mu
po dlhých rokoch umožnilo návrat do pastorácie.
Na ponuku vtedajšieho spišského kapitulného vikára Jozefa Ligoša nastupil 15. októbra 1969 ako farár do Starej Ľubovne. K udeleniu štátneho súhlasu prispel najmä vtedajší predseda vlády SSR Peter
Colotka, ktorý bol jeho bývalým žiakom. Podobne
ako všade, kde pôsobil ako farár, tak aj tu sa naplno
venoval pastorácii a službe ľuďom. V roku 1970 pozval do farnosti pátra Krajčíka z Podolínca, ktorý
viedol ľudové misie. Od začiatku slúžil sväté omše,
spovedal, vysluhoval sviatosti, pripravoval pobožnosti a rôzne akadémie, navštevoval chorých, neskôr
založil detský zbor a aktívne pracoval s miništrantmi. Mimoriadnu pozornosť venoval aj mládeži, pre
ktorú sa fara stala druhým domovom. Takto sa tu
formovala generácia, z ktorej neskôr vzišlo mnoho
kňazských a rehoľných povolaní. Aj tu sa mu podarilo dostať rehoľné sestry – františkánky, ktoré mu
pomáhali pri katechézach a starostlivosti o domácnosť. Po hmotnej starostlivosti o farnosť sa mu podarilo obnoviť farskú budovu a sčasti aj kostol. Ani
v časoch tzv. normalizácie neostal režimom nepovšimnutý. Spočiatku sa na neho vytvárali rôzne tlaky, avšak už v roku 1973 mu štátne orgány odviedli
rehoľné sestry. Začiatkom roku 1974 mu opäť odňali štátny súhlas. V odôvodnení sa uvádzalo, že ,,rôznymi spôsobmi dáva najavo svoj nesúhlas s výstav-
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bou socialistickej spoločnosti“. Definitívne musel
zo Starej Ľubovne odísť 27. marca 1974. Odvtedy už
žil v rodnej Trstenej. Hoci pôsobil mimo pastorácie, jeho byt sa stal miestom slúženia svätých omší
a spovedania, miestom stretávania sa a rozhovorov
s mnohými veriacimi, avšak kostol ostal pre neho
vždy miestom stretnutia s Bohom, hoci v ňom nemohol vtedy slúžiť ako kňaz pri oltári.
Po páde totality mu už nič nebránilo verejne vystupovať. Na Vianoce v roku 1989 mohol po dlhých
rokoch verejne slúžiť polnočnú svätú omšu v rodnej
Trstenej, kde ho pozval vtedajší farár, dnes emeritný
biskup Mons. Andrej Imrich. Za celoživotnú pastoráciu a prácu pre cirkev na Slovensku ho 4. januára
1994 pápež Ján Pavol II. vymenoval za pápežského
preláta. Ani v pokročilejšom veku neprestával sledovať politické a spoločenské dianie v novej republike. Nebol ľahostajný ani voči politickým prešľapom
v tých časoch. Neprestával písať ani vtedajším najvyšším politickým predstaviteľom (Havel, Kováč,
Mečiar...) či verejným médiám. Zo strany štátnej
správy mu bolo po rokoch priznané verejné ospravedlnenie za chyby minulosti, kedy si celkovo odsedel sedem rokov a štyri mesiace v dvadsiatich štyroch väzniciach bývalého Československa. Zomrel
zaopatrený sviatosťami 7. decembra 2006 v rodnej
Trstenej. Pohrebné obrady vykonal košický arcibiskup-metropolita Mons. Alojz Tkáč. Pochovaný je na
miestnom cintoríne v rodnej Trstenej na svojich rodičoch a sestre Kataríne, tak ako si to vždy prial.
Jeho životopis a rozsiahla korešpondencia s mnohými štátnymi predstaviteľmi, kňazmi, biskupom
Vojtaššákom či veriacimi vyšla v niekoľkých knihách: Nemohol som mlčať (Bratislava, 1994), Nemôžem mlčať (Bratislava, 1995), Ako svedectvo (Bern,
1982). V týchto dielach, spočiatku vychádzajúcich
ako samizdaty, rozoberá zločiny komunizmu spáchané na Cirkvi na Slovensku. Je taktiež autorom
knihy o biskupovi Vojtaššákovi Sila viery, sila pravdy
(Bratislava, 1990) či katechizmov pre školy Katechizmus pre najmenších 1 (Martin, 1991), Katechizmus pre
najmenších 2 (Trstená, 1993).
V Starom zákone bola dlhovekosť prejavom veľkej Božej priazne a požehnania. Mons. Viktor Trstenský, pápežský prelát, sa dožil úctyhodných 99 rokov života a 76 rokov kňazstva a hoci vo svojom živote niesol veľmi ťažký kríž, nikdy neprestal byť verným Kristovým kňazom milujúcim Cirkev a svoju

20 | kapitula | 5/2016

vlasť. V jednej zo svojich kníh cituje pravoslávneho
kňaza Dimitrija Dutka: ,,...kňaz musí prejavovať odvahu. Musí byť pastierom, ktorý je ochotný obetovať
svoj život za ovce. Kňaz dokazuje krížom to, čo nemôže dokázať slovom a činom. Trpieť za presvedčenie, za vieru, za vec Božiu, čo môže byť presvedčivejšie!“ Dnes môžeme s úctou konštatovať, že svoje primičné heslo: ,,Prichádzam Pane, aby som plnil tvoju vôľu“ naplnil do bodky. Veru, požehnaný je ten,
kto plní Božiu vôľu...

Miroslav Mudrík
seminarista, Spišská Kapitula

Bibliografia: Archív biskupského úradu v Spišskom Podhradí, Osobný spis Trstenský Viktor. DLUGOŠ, F.: Heslo Trstenský Viktor. In: PAŠTEKA, Július (ed.). Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : LÚČ 2000. ŠTEFAŇÁK, O. (zost.): Reľov a
Hágy v premenách čias. Knižná publikácia o obci
Reľov z roku 2009. Časť: Náboženský život ľudí,
Dostupné na http://www.relov.ocu.sk/index.
php?ids=7. Rod TRSTENSKÝ, Životopis Msgr.
Viktora Trstenského, pápežského preláta, Dostupné na http://trstensky.sk/sp_zivotopisy.htm.
TRSTENSKÝ, F.: Viktor Trstenský ako kňaz.
In: Pápežský prelát Mons. Viktor Trstenský :
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Bobrovecké zvony
Jeden večer po stretnutí birmovancov nás pán
farár zobral na kostolnú vežu. Ako sme vyšli hore
ku zvonovému poschodiu, obdivovali sme nočný
podhľad na Bobrovec. Pán farár po chvíli rozprávania zobral z parapety starý zhrdzavený kľuč a udrel
po najväčšom zvone. Ten sa nádherne rozozvučal.
Povedal nám: „Toto je hlas zvona“. Vo mne to rozozvučalo zvedavosť 18-ročného chlapca. Začal som
spolu so zvonárom chodiť ku zvonom počas zvonenia pri pohreboch, slávnostiach a sviatkoch. Naše
zvony boli už síce elektrifikované, museli sa však zapínať ručne vypínačom, nemali sme žiadny automat
či programovateľné hodiny.
Vo veži nášho kostola sa nachádzajú štyri: najmenší sa volá Cyril a Metod o váhe 700 kg, Sedembolestná Panna Mária o váhe 900 kg, Peter a Pavol
o váhe 2700 kg a najstarší zvon Juraj o váhe 1300
kg. Postupom času som sa začal viac o zvony zaujímať, kúpil som si odbornú literatúru, preštudoval
internet. Pochopil som, že stav technického vybavenia našich zvonov je zlý. Zvon Juraj z roku 1527 pukol pre nevhodné srdce, elektropohon, lomený záves... Ďalšie zvony boli na tom tiež zle – mali tvrdé srdcia, ktoré udierali nie do úderného venca (najhrubšia časť zvonu), ale mimo neho. Elektrický pohon bol prerábaný niekoľkokrát, vždy len svojpomocne. Rotačný pohon poháňal zvon cez veľké koleso umiestnené na železnom lomenom závese zvona,
vždy len do jednej strany. Do druhej sa zvon vrátil
vlastnou váhou. Pokiaľ sa zvony rozozneli, udieralo srdce na jednu stranu zvona a až po pár minútach
na obidve strany. V okolí veže kostola bolo počuť, samozrejme, rôzne pazvuky, buchot, rachot, pokiaľ sa
zvon nerozzvonil. Takouto elektrifikáciou sme zničili nielen zvon Juraj, ale aj funkciu zvonára.
Podstatným problémom bola aj zvonová stolica,
ktorá bola železná a osadená do stien veže. Všetka
energia vyvolaná od začiatku zvonenia až po koniec
sa prenášala do stien veže. Málokto si vie predstaviť,
aké druhy energie pôsobia na zvonovú stolicu a vežu
počas zvonenia. Preto sme sa vrátili k pôvodnej, železnú konštrukciu sme vyhodili a nahradili drevenou zvonovou stolicou. Naši starí rodičia vedeli, čo
robia, nepotrebovali žiadnych odborníkov, stačil im
zdravý sedliacky rozum. Vedeli, že zvon potrebuje

dobré srdce, drevené príslušenstvo a hlavne potrebuje ruky človeka, ktoré ho uvedú do pohybu s citom.
Vzhľadom na všetky uvedené aspekty som začal
iniciovať cez pána farára a hospodársku radu riešenie tejto situácie. Oslovil som niekoľko zvonárskych
firiem a tie len potvrdili môj predpoklad – havarijný
stav. Na základe jednotlivých cenových ponúk som
bol na obhliadke prác jednotlivých firiem. Najviac
sa mi pozdávala práca firmy, ktorá zvony prerobila v Markušovciach, Smrečanoch, Liskovej či Poľanovciach a mnoho ďalších miest a obcí aj mimo našej diecézy.
Firma má bohaté skúsenosti s opravou zvonov,
ich príslušenstva a technického vybavenia. V našom
prípade nám odporučili vrátiť sa k pôvodnej zvonovej stolici, ktorá bola drevená. Vymeniť železné lomné zavesenie zvonu na drevené jarmo, ktoré najlepšie tlmí dynamické sily, ktoré vznikajú pri zvonení a priaznivo vplýva na zvuk zvona. Železné jarmo má vlastnú frekvenciu a zvon má svoju vlastnú
frekvenciu počas zvonenia. Výsledkom je, že sa tieto
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Nová zvonová stolica v Bobrovci

Popis zvona

dve frekvencie miešajú a vzniká pazvuk, ktorý počuť
počas zvonia. Berme tiež do úvahy vlastnosť železa
pri týchto podmienkach. Výsledkom toho je rýchla
únava materiálu a korózia, čiže nízka životnosť. Firma nám teda namontovala novú dubovú stolicu, ktorá nemá absolútne žiadny kontakt so stenami veže.
Vybavila zvony novým dreveným jarmom, najmodernejším elektrickým lineárnym pohonom a novými srdcami, ktoré majú predpísanú tvrdosť. Po siedmich rokoch môžem len skonštatovať, že všetko úsilie i nemalé finančné prostriedky nevyšli navnivoč.
Zvony nám zvonia už sedem rokov ukážkovo, bez
problémov.
Predchádzajúce zásahy boli nazvané „modernizáciou“, keď bola vyhodená a spálená drevená stolica
a nahradená železnou, osadenou do stien veže. Vyhodené boli pôvodné závesy zvonov a nahradené I-čkovým profilom a k nemu prilepené koleso ako prevod na elektromotor. Čudujem sa farnostiam, ktoré dajú zvony akože „rekonštruovať“. Niektoré firmy
dodajú ku zvonom síce najmodernejší lineárny pohon, ktorý sa najviac pripodobňuje ručnému zvoneniu, avšak vyhodia drevenú stolicu a nahradia ju železnou. Záves zvona vymenia tiež za kus železa a srdcia maximálne pribrúsia a natrú základnou farbou.
Farnosť tak zaplatí nemalé peniaze za zničenie svojich zvonov. Prejaví sa to nie hneď o deň, o dva, ale
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Celkový podhľad na naše zvony po oprave

Nové srdce a jeho uchytenie

Zo života diecézy

Zvony v Bobrovci po oprave

Pôvodný stav v Bobrovci, železná konštrukcia, oceľový záves, tvrdé srdce , nevhodný pohon

o niekoľko rokov ako u nás, keď nám pukol najstarší zvon a ostatným hrozil rovnaký osud. Iste, málokto vie, čo je najvhodnejšie pre zvon a vežu. Správca
farnosti nemôže byť zvonár, kostolník, stavbár, technik, elektrikár, učiteľ, spovedník, záhradník, ... jeden človek nemôže obsiahnuť všetky profesie, ktoré
súvisia s jeho funkciou. Jednoznačne chýba na Slovensku v diecézach funkcia zvonára – kampanológa, ktorý by mal patronát pri jednotlivých opravách
zvonov. Môžeme si zobrať príklad zo susednej Českej republiky, kde v každej diecéze majú kampanológa. Preto sa u nás darí firmám, ktoré vykonávajú
práce na zvonoch neodborne. Neskôr zistíme, že pár
historických zvonov, ktoré neboli počas vojny rekvirované, sú zničené. Naši starí rodičia sa snažili hneď
po vojnách, ešte v povojnovej biede, zabezpečiť nové
zvony. Vo väčšine prípadov sa to aj podarilo, resp. sa
ešte dopĺňajú.
Ja som počas rekonštrukcie našich zvonov spolupracoval z českým kampanológom R. Lungom, ktorý pre našu farnosť, pre naše zvony spravil veľa práce. Vďaka nemu sa nám podarilo zvariť aj puknutý
zvon Juraj v nemeckej zváračskej firme Lachenmeyer. Jednoznačne nám aj on odporučil, ktorej firme sa
máme zďaleka vyhnúť a ktorá svoju robotu vie spraviť odborne.
Netreba zabúdať na tradičné ručné zvonenie,
ktoré je pre zvony najlepšie. Firma nezabúda ani na
to, a preto vždy namontuje aj páky ku závesu zvona.
Stačí jednoducho uviazať konopné lano a chopiť sa
ho. Zvonárove ruky, jeho cit nenahradí žiadny elektropohon, žiaden automat, žiadne ovládanie. Preto sme náš najstarší zvon „Juraj“ nedávali elektrifikovať, ostal na ručné zvonenie. Zvonár a zvon po-

čas zvonenia tvoria jeden celok nenahradzujme túto
profesiu motorom. Zvonárove ruky dávajú zvonu život, potom zbadáme, že tie naše zvony zvonia lepšie,
krajšie a spolu s ostatnými tvoria nádhernú melódiu.
Rovnako aj naša farnosť prispela k zápisu tradičného ručného zvonenia do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva.
Keď sa zvony elektrifikujú, neznamená to, že
máme na niekoľko desaťročí pokoj a do veže ku zvonom nik nevkročí. Práve naopak, zvony si vyžadujú údržbu, ako každé zariadenie či stroj. Ako sa každý jeden z nás stará o svoje zdravie, treba sa postarať
aj o zdravie zvonov. Základná údržba spočíva v dotiahnutí všetkých spojov, premazanie ložísk, premazanie koženého pásania sŕdc, sledovať zvon počas zvonenia, revízia elektroinštalácie, vyčistenie
priestorov, potrebné je zabrániť prístupu vtákov do
veže cez otvorené okenice, zabrániť zatekaniu vody
do veže, postarať s tiež o to, aby sa do veže nedostal
sneh alebo ho hneď odstrániť.
Martin Brziak
člen Hosp. rady farnosti Bobrovec
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galéria kostolov

Kostol
na Štrbskom Plese
Tradíciu tatranských zimných fotografií neporušíme ani v tomto roku a prinášame duchovný pozdrav z najvyššie položeného kostola na Slovensku
v nadmorskej výške 1320 metrov.
Filiálny kostol Povýšenia Svätého Kríža patrí do farnosti Vysoké Tatry. Jeho história je pomerne krátka, ale architektonicky veľmi pestrá. Pôvodne to bola iba súkromná kaplnka slúžiaca kúpeľnej
klientele, postavená v neogotickom štýle a vysvätená v roku 1937. Charakter kostolíka jej dala až pre-

stavba v roku 1969. Ďalšia rekonštrukcia a priestorové rozšírenie sa uskutočnilo v roku 1983, keď tatranský kostolík nadobudol dnešné funkcionalistické línie. Symetrický čelný priemet je tvorený dvoma postrannými, zrkadlovo otočenými, lichobežníkovými stenami, v strednej osi predelenými výrazným lichobežníkovým vežovým monolitom v tvare
zbiehajúceho sa písmena H. V jeho hornej rázsoche
je umiestnený excentrický latinský kríž.
Ľubomír Kaľavský

Foto: Ľubomír K aľavský
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Ut unum sin t
( Aby boli jedno)
Ako vnímajú pravoslávni kresťania katolíkov
V ústrety jednote
Rímsky biskup, Svätý Otec František, ocenil,
že Zmiešaná medzinárodná komisia pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnymi cirkvami prijala dôležitý dokument s názvom Synodalita a primát v prvom tisícročí. V ústrety spoločnému chápaniu v službe jednoty Cirkvi. Stalo sa tak v septembri 2016. Podľa pápežových slov ide o ovocie dlhoročného a intenzívneho štúdia členov Zmiešanej
medzinárodnej komisie. Pri tejto príležitosti Svätý
Otec v posolstve patriarchovi Bartolomejovi vyjadril
aj nádej do budúcnosti slovami: „I keď mnoho otázok ostáva, toto spoločné uvažovanie o vzťahu medzi synodalitou a primátom v prvom tisícročí môže
poskytnúť istý základ pre rozlišovanie spôsobov, ako
by mohol fungovať primát v Cirkvi, keď všetci východní i západní kresťania budú konečne zjednotení.“ (http://sk.radiovaticana.va/news/2016/11/30/
p%C3%A1pe%C5%BE_zaslal_posolstvo_patriarchovi_bartolomejovi/1275911. 15. 12. 2016). „Napísali sme stránku dejín, novú kapitolu v súčasných
dejinách našej cirkvi.“ (https://www.tkkbs.sk/view.
php?cisloclanku=20160627025. 15. 12. 2016). Týmito slovami komentoval ekumenický patriarcha Bartolomej I. päťdňový Svätý a veľký koncil Pravoslávnej cirkvi. Dohodli sa, že koncil, ktorý sa uskutočnil po prvý raz po vyše tisícročí, sa odteraz zopakuje každých 7 – 10 rokov. Koncil zatienila neprítomnosť zástupcov Moskovského patriarchátu a pravoslávnych cirkví z Gruzínska, Bulharska a z Antiochie. Svätú stolicu na Kréte zastupoval predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál
Kurt Koch. (https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160627025. 15. 12. 2016). Aj keď sú to evidentné pokroky v snahách obidvoch cirkví o jednotu, predsa však rozdelenie tu je a ešte stále trvá.

Vyznanie viery
Vyznanie všetkých Ježišových učeníkov je: Verím v jednu, svätú, všeobecnú (katolícku), apoštolskú Cirkev. No skutočnosť rozdelenia je reálna, rozdelení majú „svoje cirkvi“ i svoj „jazyk“. Byť katolíkom neznamená byť zároveň vo viere a morálke pravoslávnym a naopak, byť pravoslávnym znamená
nemožnosť byť katolíkom.
Po právnej stránke je v Cirkvi jednota. Ubezpečujú nás o tom uznesenia všeobecného koncilu vo
Florencii. Ani cirkevné obce na východe nemôžu zavrhnúť platný florentský koncil, keďže bol riadnym
koncilom a zúčastnili sa ho a koncilové dokumenty svojimi podpismi potvrdili všetci okrem Markaz Efezu. Realita Cirkvi na Východe je neprijateľným paradoxom: de iure sú v jednote, no v skutoč-
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nosti žijú v rozkole. Východní hierarchovia, v minulosti i súčasnosti, aby sa ospravedlnili z odpadnutia
od viditeľnej jednoty Cirkvi i od autority Rímskeho
biskupa, vyhľadávajú vieroučné i obradové rozdiely, ktorými chcú dokázať, že to latinská, čiže rímska
cirkev, ako nás titulujú, sa previnila proti článkom
viery, ktoré sú podmienkami pravovernosti. Tak sa
snažia dokázať či ospravedlniť fakt, že zotrvávanie
v rozkole je vlastne nutné. Veria, že svätá, apoštolská
a katolícka Cirkev, ktorá na základe Božieho prisľúbenia (pozri Mt 16,18) nemôže zaniknúť, prežíva iba
na Východe a predstavujú ju len miestne grécko-ortodoxné, cirkevno-náboženské obce.
Námietky ortodoxných
na adresu katolíkov
Nemá zmysel preberať všetky výčitky, ktoré sú
niekedy také malicherne (napr. kňazi rímskej cirkvi
nenosia brady, nespievajú aleluja v pôstnom čase,
pôstna disciplína atď.) ale aj preto, že niekedy sami
ich pôvodcovia, ako napr. mních Nikita Pectoratus
v 11. stor., ich kajúcne a ľútostivo odvolali (V. Vilinskij: Unionizmus, SSV Trnava 1932, s. 72).
Obmedzíme sa len na stručné vymenovanie
tých námietok, ktoré svorne zdôrazňuje väčšina východných teológov počtom a vplyvom najmocnejšej náboženskej obce Východu –Ruskej pravoslávnej
cirkvi, ako ich vo svojej práci „Pravoslávie“ uviedol
prof. František Grivec (In: V. Vilinskij: Unionizmus,
s. 86). Sú to tieto:
- pričlenenie deuterokanonických kníh Starého
zákona medzi kanonické,
- zákaz čítania Písma svätého laikmi,
- vychádzanie Ducha Svätého – Filioque,
- dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie,
- učenie o dedičnom hriechu,
- učenie o poklade zásluh svätých,
- primát rímskeho biskupa a jeho neomylnosť,
- náuka o sviatostiach
a) krst poliatím;
b) vysluhovateľ a obrad sviatosti birmovania;
c) používanie nekvaseného chleba ako matériu
Oltárnej sviatosti, prijímanie pod jedným spôsobom, vynechanie epiklézy v eucharistickej modlitbe (v minulosti);
d) odpustky;
e) úplná nerozlučiteľnosť sviatosti manželstva;
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f) bezženstvo kňazov;
g) svätenie oleja a udeľovanie pomazania chorým;
- očistec a zadosťučinenie za hriechy.
Prekonaný rozkol (Florencia, 1439)
Aby sme, my latiníci, trocha boli „vo východnom
obraze“, tak ešte citácia z Okružného listu konštantínopolského patriarchu a synody z augusta 1895.
Nech nás dátum listu a synody nemýli, nik nič neodvolal z litery a duch je stále ten istý. „A tu za takým vznešeným cieľom, akým je zjednotenie Cirkvi,
východná pravoverná a katolícka Kristova cirkev, ak
by azda náhodou bola niečo porušila alebo azda teraz niečo nemala, zo srdca rada chce prijať všetko,
v čom sa pred deviatym storočím obe cirkvi medzi
sebou jednomyseľne zhodovali. Ak Západ dokáže,
že už pred deviatym storočím západná, vtedy pravoverná rímska cirkev mala vo svojom vyznaní viery prídavok: „a zo Syna“ alebo že užívala kvaseného chleba, alebo jednoducho prijala učenie o očistnom ohni, o nepoškvrnenom Počatí ustavičnej Panny, o moci alebo neomylnosti a neobmedzenej zvrchovanosti rímskeho biskupa, mlčíme.“ Dňa 6. júla
1439 vo Florencii podpísali dokument ekumenického koncilu Bulla unionis Graecorum – Laetentur caeli pápež Eugen IV., cisár Ján Paleológ a ctihodní
bratia patriarchovia a predstavitelia cirkví Východu. V druhom bode daného dekrétu koncilu čítame:
„Nech sa radujú nebesia, veseľ sa zem. Zničený je
múr, ktorý rozdeľoval Cirkev na západe a východe.
Navrátil sa pokoj a jednomyseľnosť. Po dlhej temnosti smútku, po čiernom a nenávistnom mraku dlhotrvajúceho rozdelenia zažiarila pre všetkých ranná zornica jednoty.“ Uplynulo už 577 rokov. Agentúrne správy v úvode článku sú skutočnosti naším
priznaním pohoršenia, ktoré vyplýva z hriechu
schizmy v Cirkvi. Do dnešných dní tou rannou zornicou zjednotenia sú vyznania jednotlivcov ako je
toto: „Ako člen pravej a ctihodnej Východnej pravoslávnej grécko-ruskej cirkvi... Za najvyššieho vo
veciach náboženských uznávam toho, koho uznávali sv. Irenej, sv. Dionýzius Veľký, sv. Flavián a toľkí
iní – apoštola Petra, žijúceho vo svojich nástupcoch,
rímskych biskupoch...“ (Vladimír Solovjev: Rusko
a všeobecná Cirkev, SSV Trnava, 1947, s. 92).
Andrej Barnáš
farár Mutné
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