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Editoriál
Milí priatelia, tesne pred vianočnými sviatkami vás srdečne pozdravujeme z redakcie časopisu Kapitula a posielame vám niekoľko
článkov so želaním príjemného a poučného čítania. Vieme, že ľudia
dnes majú dosť čo čítať, len keby chceli... Rovnako však vieme, že v
našej verejnosti sú mnohí, ktorí sledujú udalosti v Spišskej diecéze,
osobitne v jej centre, na Spišskej Kapitule. To nám dáva „odvahu“
písať, či zostavovať jednotlivé čísla. Verím, že ani v tomto prípade
vás nesklameme a že bude čo čítať...
V tomto roku sme sa vám snažili priblížiť niektoré témy z oblasti cirkevnej hudby. Priniesli sme vám v tejto súvislosti niekoľko životopisných medailónov osobností, ktoré sa zaslúžili o povznesenie
cirkevnej hudby. Veríme, že vás zaujali a azda aj doplnili niektoré
informácie.
Na budúci rok už máme pripravené nové témy a životopisy významných osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj duchovného života
v našej diecéze. Ale o tom nabudúce.
Želáme vám požehnané sviatky Božieho narodenia a nový rok
naplnený Božou pomocou.
Za redakciu Kapitula

Mons. Anton Tyrol
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Ak t ualit y diecézne j
kúrie
Diecézny biskup na návšteve
Ukrajiny

Foto: P. Taraj

Foto: P. Taraj

Na pozvanie mukačevského rímskokatolíckeho biskupa Mons. Antala Majneka, OFM sa diecézny biskup Mons. Štefan Sečka zúčastnil na
odpustovej slávnosti ku cti sv. Martina v neďalekom Mukačeve. Slávnosť sa začala dopoludnia 11. novembra 2019 stretnutím s kňazmi Mukačevskej diecézy, ktorým sa otec biskup prihovoril v prednáške zameranej na dôležitosť, ale aj
na krásu kňazského povolania. Program pokračoval slávnostnou svätou omšou v katedrále sv.
Martina, kde otec biskup prítomných veriacich
povzbudil najmä ku konaniu skutkov telesného
a duchovného milosrdenstva.
Patrik Taraj
sekretár diecézneho biskupa

Dni kresťanskej kultúry

Foto: Ľ. K rett

V dňoch 25. – 26. októbra 2019 sa v priestoroch
Veľkej auly Kňazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí konal VI. ročník Dní kresťanskej kultúry,
ktorý pod vedením historika Ľuboslava Hromjáka zorganizovala Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS, Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy, Diecézny katechetický úrad Nitrianskej diecézy a Teologický inštitút TF KU v Spišskom Podhradí. Podujatie bolo venované oslavám
1150. výročia smrti sv. Cyrila, apoštola Slovákov,
vo forme prednášok z histórie, sakrálneho umenia a uctením si relikvie sv. Cyrila, ktorú vlastní
Spišská diecéza v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí od milenárnych cyrilometodských osláv v roku 1863. Účastníci si v Literárnej kaviarni pripomenuli tiež 170.
výročie smrti slovenského spisovateľa Jána Hollého rozborom jeho eposu Cyrilometodiáda. Na tomto
podujatí sa počas dvoch dní zúčastnilo 250 študentov gymnázií, stredných škôl a žiakov 9. ročníkov
základných škôl a viac ako 80 záujemcov slovenských dejín a kresťanského umenia z celého Slovenska. S prednáškami vystúpil okrem Ľuboslava
Hromjáka taktiež predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS Mons. František Rábek, odborná asistentka slovenského jazyka na Univerzite v Novom Sade v Srbsku Dr. Eleónora Zvalená
a kňaz Spišskej diecézy Mgr. Peter Matis.
Ľuboslav Hromják
Teologický inštitút Spišská Kapitula

Odpustové dni sv. Martina
Mesiac november na Spišskej Kapitule je od
nepamäti slávnostný. Začína už skôr, pretože na
25. október pripadá výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina. Toho roku sme túto slávnosť prežívali v prítomnosti diecézneho otca biskupa, hlavného celebranta sv. omše. Homíliu predniesol osobný sekretár diecézneho biskupa dr. Patrik Taraj a povzbudil nás k intenzívnemu prežíva-
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niu Božej prítomnosti v chrámoch. Tohto roku
sme v nedeľu 10. novembra slávili vonkajšiu slávnosť sv. Martina s pozvaným celebrantom a kazateľom, ktorým bol biskup, ordinár vojenského
ordinariátu Mons. František Rábek. V homílii
povzbudil veriacich k odvahe pri vyznávaní viery v Boha a pritom spomenul viaceré ukazovatele, aké ovocie prináša toto svedectvo na rôznych
kontinentoch sveta. O deň neskôr, v deň slávnosti sv. Martina bol hlavným celebrantom emeritný otec biskup Andrej Imrich. Generálny vikár Mons. Anton Tyrol sa v homílii dotkol hlavných atribútov, ktoré zdobia osobnosť sv. Martina: popri povestnom plášti je to čítanie Písma,
budovanie spoločenstva, vyhľadávanie veriacich
a odvaha pri svedectve viery. V mesiaci novembri sme v Spišskej Kapitule mali aj ďalšie udalosti, o ktorých hovoria aj nasledujúce správy.

kumentárneho filmu o Božom sluhovi. Film má
názov I giorni dei barbari (Dni barbarov). Natočili
ho talianski producenti, režisér Alberto di Giglio
a hudbu skomponoval Beppe Frattaroli. Film bol
najskôr premietaný na filmovom festivale v Benátkach a medzičasom aj v pápežských kinosálach vo
Vatikáne pre pracovníkov rímskej kúrie, pracovníkov Kongregácie pre kauzy svätých a pre ďalších záujemcov. Vo filme vystupujú ochotníci divadla zo Zákamenného a rehoľné sestry z biskupského úradu v Spišskej Kapitule a ďalší. Na premiéru boli pozvaní aj mnohí hostia, ktorí sa pričinili o jeho realizáciu.
Jubileum Učiteľského ústavu
v Spišskej Kapitule

Pamätný deň diecézy

Každoročný pamätný deň Spišskej diecézy,
14. november ako deň narodenia Božieho sluhu
biskupa Jána Vojtaššáka (1877), sa z organizačných dôvodov konal v sobotu 16. novembra 2019.
Na tento deň boli ohlásené viaceré dôležité udalosti: diecézny otec biskup na začiatku sv. omše
v zaplnenej katedrále oznámil, že Štátny sekretariát vo Vatikáne v októbri t. r. rozhodol o znovuotvorení Kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, pretože boli preštudované a doplnené všetky náležitosti, ktoré bolo potrebné splniť z diecéznej úrovne. Je to významný posun v procese blahorečenia Božieho sluhu
biskupa Jána. Svätú omšu celebroval a homíliu
predniesol košický emeritný arcibiskup Mons.
Alojz Tkáč, ktorý sa s prítomnými podelil o svoje spomienky na dobu, v ktorej žil a trpel biskup Ján Vojtaššák, ako aj ďalší svedkovia viery.
Po sv. omši pokračoval program premiérou do-
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Vedenie kňazského seminára v Spišskej Kapitule a učitelia tamojšieho teologického inštitútu zorganizovali dňa 19. novembra 2019 spomienku na 200. výročie otvorenia Učiteľského ústavu
v Spišskej Kapitule. Presne pred dvomi storočiami sa spišský sídelný biskup Ján Ladislav Pyrker
rozhodol otvoriť školu na prípravu učiteľov pre vidiecke školy diecézy. Bol to vynikajúci krok pre
zvýšenie gramotnosti, vzdelania, kultúry aj vyučovania náboženstva v diecéze. Jeho význam je o to
väčší, že to bola prvá škola svojho druhu v Uhorsku. Učitelia teologického inštitútu pri tej príležitosti prezentovali novú publikáciu o Jezuitskom
gymnáziu a Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule
a prezentovali aj stav svojich prác na príprave ďalších publikácií o duchovnom a kultúrnom dedičstve Spišskej Kapituly. Celá séria publikácií bude
skompletizovaná asi o rok. Okrem toho na slávnostnom zhromaždení v kňazskom seminári boli
predstavené aj výstupy a rozpracované úlohy z projektu o sakrálnom umení, o liturgickej hudbe a li-
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turgických predmetoch v Spišskej diecéze. Obidva projekty prezentovali členovia riešiteľských
kolektívov.

Relikvie sv. Vincenta de Paul
v katedrále a v seminári

Storočnica narodenia dekana
Štefana Kluberta

V nedeľu 17. novembra 2019 sa v Levoči konali spomienkové oslavy nedožitej storočnice
narodenia levočského dekana a farára Štefana
Kluberta, ktorý spravoval farnosť Levoča obdivuhodných tridsaťtri rokov. Slávnosť sa konala
v Bazilike sv. Jakuba. Svätú omšu pri tejto príležitosti slúžil spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a s ním koncelebrovali miestni kňazi,
najmä bývalí páni kapláni dekana Štefana Kluberta. Súčasťou spomienky bolo vystúpenie riaditeľky spišského múzea v Levoči dr. Márie Novotnej, ktorá zhodnotila osobnosť a dielo Štefana
Kluberta. Terajší levočský dekan Mons. František Dlugoš napísal knihu Štefan Klubert a jubilanti kňazi roku 2019, ktorá bola pri tejto príležitosti prezentovaná. Celú slávnosť obohatili
pekné spevy miestneho speváckeho zboru Collegium basilica.

V stredu 4. decembra 2019 v raňajších hodinách k nám na Spišskú Kapitulu „zavítal“ sv. Vincent de Paul, známy svätec, zakladateľ rehole lazaristov, presnejšie Misijnej spoločnosti, ktorý sa
venoval pastoračnej a charitatívnej činnosti. Založil aj ženský rád, Spoločnosť dcér kresťanskej lásky (vincentky). Žil v 16.-17. storočí, pochádzal
z Francúzska a staral sa najmä o siroty a ranených
vojakov. Krásny relikviár pobudol v Katedrále sv.
Martina až do večerných bohoslužieb, po ktorých
si ho bohoslovci preniesli do seminárskej kaplnky a mali pri ňom celonočné bdenie. Na ďalší deň
ráno, vo štvrtok 5. decembra boli relikvie sv. Vincenta prevezené do Žakoviec.
Vysielanie koledníkov
Spišskej diecézy

Foto: F. Gedaj

Každoročné vysielanie koledníkov, ktorého
podstatou je požehnanie od otcov biskupov a povzbudenie k vydávaniu svedectva viery, malo svoje
miesto v kalendári diecéznych akcií aj tohto roku.
V sobotu 14. decembra vykonal toto vyslanie koledníkov Dobrej noviny emeritný biskup Mons.
Andrej Imrich vo Veľkej Lomnici a generálny vi-
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kár Mons. Anton Tyrol v Tvrdošíne. Súčasťou
obidvoch stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo niekoľko stoviek detí a ich animátorov z celej diecézy, boli okrem sv. omší a špeciálnych požehnaní
aj vystúpenia detí, ktoré všetkým prítomným želali požehnané sviatky Božieho narodenia.
V Tvrdošíne bol hlavným celebrantom generálny vikár spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol.
Vo svojej homílii vychádzal z evanjelia o deťoch,
ktoré si navzájom vyčítali: Pískali sme vám, a netancovali ste... povzbudil deti, aby sa nebáli „hrať
sa“ s Ježišom, ktorý má zmysel pre hru a nikdy
nám ju nepokazí. Môžeme sa s ním hrať na rozhovor (modlitba), na vzájomné prijatie (Eucharistia) a na spoločné bývanie (nebo). Aj samotné
koledovanie prirovnal k hre na roznášanie a na
zvestovanie Ježiša, na vydávanie svedectva o Ježišovi Kristovi pred všetkými, ku ktorým koledníci zavítajú. S radosťou, chuťou, túžbou po vzájomnom stretnutí a požehnanom zážitku z tejto „hry“. Ako obetný dar deti priniesli semiačka zeleniny a liečivých rastlín, ktoré sa prostredníctvom OZ Misia mladých dostanú k núdznym
oravským rodinám. Farnosť Liptovské Sliače potom predstavila svoje vianočné vystúpenie. Táto
farnosť sa do koledovania zapája od začiatku
Dobrej noviny, teda už 25 rokov. Po svätej omši
sa všetci presunuli do Základnej školy Štefana
Šmálika, kde deti si mohli vybrať z 5 stanovíšťtvorivé, hudobné, tanečné, hravé a africké s dobrovoľníkom Matúšom Basandom, ktorý sa podelil so svojou skúsenosťou z Kene.

nári a dobrovoľníci, ktorí tam pracujú. Sú to nadšení mladí ľudia, ktorí rozvinuli krásnu spoluprácu a ich systém tímovej práce môže byť inšpirujúci
pre mnohých z nás. Ide predovšetkým o dobrovoľníkov, niektorí sú z našej diecézy, iní zas tamojší
domáci ľudia. Uplynulé mesiace sa venovali najmä
formácii otcov a matiek v rodinách a zorganizovali si aj rekolekcie pre kňazov, sestry a pre laikov.
Je obdivuhodné, že na týchto formačných stretnutiach sa zúčastňoval aj tamojší diecézny biskup
Mons. Adelio dell´Oro.
Mons. Anton Tyrol
generálny vikár

Ďakujeme za Vašu dobrosrdečnosť!

V dňoch od 14. do 18. októbra 2019 organizovala ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni dobročinnú zbierku s názvom Týždeň dobrosrdečnosti. Tieto štedré dary sme potom odviezli deťom do Detského domova v Podolínci a taktiež deťom a matkám v núdzi do Domu Márie Magdalény v Žakovciach. Obdarovaní prijali všetky darované veci s veľkou vďačnosťou a radosťou. Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom, učiteľom a priateľom školy, ktorí prispeli do tejto zbierky akýmkoľvek spôsobom.
Rastislav Chobor
ZŠ s MŠ sv. CM Stará Ľubovňa

Foto: F. Gedaj

Naši misionári v Kazachstane
Z Kazachstanu sa nám pravidelne hlásia
prostredníctvom svojho časopisu aj naši misio-
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D vesto rokov
od z aloženia
na jstar šieho
učiteľ ského ú stav u
v Uhor sku
Na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule sa začalo vyučovať
19. novembra 1819

V novembri tohto roku uplynulo 200 rokov od
založenia Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. V dobe svojho vzniku to bol jediný ústav svojho druhu v Uhorsku, slúžiaci len na vzdelávanie budúcich učiteľov. Na prelome 18. a 19. storočia sa Mária Terézia (uhorská kráľovná 1740 – 1780) a jej nástupcovia snažili pomocou školskej reformy Ratio
educationis z r. 1777 a 1806 zvýšiť úroveň vzdelania
učiteľov základných škôl pomocou tzv. normálnych
škôl. Boli to v podstate vyššie základné školy, kde sa
adepti učiteľstva vzdelávali v normách vyučovania
len počas niekoľkých mesiacov posledného, štvrtého
ročníka. Vtedajší spišský biskup Ján Ladislav Pyrker (sp. biskup 1818 – 1820) považoval tento systém
za nedostatočný. Vo svojich novátorských úvahách
výrazne predbehol dobu a v r. 1819 založil v Spišskej
Kapitule dvojročný učiteľský ústav, ktorý sa venoval
výhradne vzdelávaniu a formácii budúcich učiteľov.
V roku 1828 biskup Pyrker založil ďalší takýto ústav
vo svojom novom pôsobisku, v Jágri. Treba povedať,
že išlo o skutočne prelomovú myšlienku, pri ktorej Cirkev ako mnohokrát v dejinách prejavila nielen svoju kultúrnu a vedeckú výšku, ale aj predvídavosť a vnímavosť pre potreby doby a veriacich. Podľa
tohto vzoru totiž začali vznikať aj štátne ústavy, no
až o niekoľko desiatok rokov neskôr, od roku 1842.
Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule prešiel počas
svojich dejín mnohými zmenami. Vyvinul sa z dvojročného cez trojročný (od r. 1868) a štvorročný (od r.
1881), až po modernú strednú školu v prvej polovici 20. storočia. Zažil svoje vrcholy v podpore berno-

lákovskej slovenčiny, keď bol tento jazykový ekvivalent dokonca vyučovacím jazykom, ale i maďarizačný tlak, ktorý sa vystupňoval od r. 1879 až do vzniku ČSR. Ústav pôvodne sídlil v niekoľkých miestnostiach vo východnom trakte Spišského kňazského
seminára (dnes Blok B Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka), od r. 1910 v budove bývalého jezuitského gymnázia, v priečelí Bloku C (Spišská Kapitula 13). Na tomto mieste biskup Ján Vojtaššák v r.
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1932/33 postavil vo svojej dobe najmodernejší školský komplex na našom území, ktorý zahŕňal učebne, odborné kabinety, moderný internát, telocvičňu,
kresliareň s hudobnou sieňou, kaplnku (dnes veľká aula kňazského seminára) a ďalšie priestory. Už
v dobe svojho vzniku bola budova zariadená ústredným kúrením, elektrinou, vzduchovou ventiláciou
a tečúcou vodou až na ubikácie študentov.
Počas celého fungovania ústavu sa o jeho finančnú stránku napriek mnohým urgenciám starali sami
spišskí biskupi, a to bez prispenia štátu – či už to
bola Rakúsko-uhorská monarchia, Československá
republika, Slovenský štát, alebo v závere v r. 1945
– 1949 ľudovodemokratická Československá republika a nastupujúci komunistický režim. Ústav tak
po väčšinu svojho fungovania spišským biskupom
aj podliehal. Situácia sa zmenila v r. 1944, keď bolo
všetko školstvo na Slovensku poštátnené. Ústavu to
však neprospelo – práve naopak. Štát doň zámerne
naďalej neinvestoval, ba dokonca novým školským
zákonom z r. 1948 zrušil učiteľské ústavy a nariadil
pre učiteľov základných škôl povinné vysokoškolské vzdelanie. Posledné maturity v Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule sa tak konali v školskom roku
1948/49. Cez nasledujúce letné prázdniny bol ústav
definitívne zatvorený a jeho budovy skonfiškované
s odôvodnením v duchu dobovej straníckej dikcie.
Budú vraj slúžiť „pre prípravné kurzy vysokoškolského
vzdelávania robotníkov a roľníkov“.
Pripomenutie si okrúhleho výročia založenia
Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule bolo zahrnuté aj do vedeckovýskumných plánov vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov, ktorí v Spišskej Kapitule v súčasnosti pôsobia. Od r. 2018 prebieha riešenie grantovej úlohy č. 001KU-4/2018: „Kultúrno-edukačné a duchovné dedičstvo Spišskej Kapituly
a jeho digitálna prezentácia“, ktorú schválila Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA) MŠVVaŠ
SR. Kolektív riešiteľov pod vedením generálneho
vikára spišského biskupa, Mons. prof. Antona Tyrola, plánuje do konca projektu uskutočniť výskum
celých dejín Spišskej Kapituly od stredoveku až po
jej súčasnosť a zamerať sa predovšetkým na kultúrne a vzdelávacie tradície, ktoré sa na týchto miestach
pestovali a ktoré sa snažíme udržiavať dodnes. Edičný plán niekoľkozväzkovej publikácie o týchto tradíciách bol z dôvodu okrúhleho výročia založenia učiteľského ústavu upravený. Ako prvá vyšla tohto roku
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monografia s názvom Duchovné a kultúrne dedičstvo
Spišskej Kapituly II. – Jezuitské gymnázium a učiteľský ústav. Autorsky sa na monografii podieľali členovia riešiteľského kolektívu projektu a zároveň archivári Spišského biskupstva, Mgr. Monika Bizoňová, PhD., ktorá je zároveň odbornou asistentkou na
Inštitúte histórie FF Prešovskej univerzity v Prešove a Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD. Publikácia sa na sto osemdesiatich stranách venuje dvom
výrazným inštitúciám, ktoré sa v Spišskej Kapitule zaoberali vzdelávaním – jezuitskému gymnáziu
z r. 1647 – 1773 a spomínanému učiteľskému ústavu.
Publikácia bola prezentovaná presne na deň výročia začatia vyučovania v ústave, 19. novembra tohto
roku, v rámci vedeckej konferencie „Znaky časov a
kultúrne dedičstvo Spišskej Kapituly – 200 rokov od
založenia Učiteľského ústavu“, ktorá sa uskutočnila na pôde Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí, TF KU. Mimo prezentácie monografie a odborných príspevkov vedúceho projektu, prof. Tyrola, i autorov knihy, bolo súčasťou konferencie aj odborné verejné kolokvium o stave riešenia grantovej
úlohy KEGA č. 001KU-4/2018: „Kultúrno-edukačné
a duchovné dedičstvo Spišskej Kapituly a jeho digitálna prezentácia“, na ktorom jednotliví zúčastnení členovia riešiteľského kolektívu predniesli stav rozpracovanosti svojich parciálnych úloh v rámci projektu, spolu s plánovanými časovými horizontmi jeho
uzávierky.
Medzi ďalšie podujatia, ktorými sme si pripomenuli okrúhle výročie založenia Učiteľského ústavu
v Spišskej Kapitule, patrila vernisáž stálej expozície
Dejiny Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. Výstava je situovaná na prízemí budovy bývalého ústavu – v tzv. Bloku C – Spišská Kapitula 13. Autorsky
vychádza z koncepcie, ktorú v r. 1999 pri 180. výročí založenia učiteľského ústavu pod vedením vtedajšieho generálneho vikára spišského biskupa, Mons.
Jána Zentka a vtedy vicerektora Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Mons. Štefana Sečku,
pripravil kolektív autorov: Peter Krupa, Ivan Chalupecký, Michal Griger, Vavro Cselényi, Vladimír
Olejník a ďalší, predovšetkým pamätníci – absolventi učiteľského ústavu. V súčasnosti bola výstava pod
vedením biskupského vikára, Mons. ThLic. Ľubomíra Štefaňáka inovovaná a premiestnená. Koncepciu novej výstavy autorsky pripravil Vladimír Olejník, technické riešenie zabezpečoval Štefan Hume-

Zo života diecézy

ňanský. Spišské biskupstvo chce expozíciu spropagovať a sprístupniť ju širokej laickej i odbornej verejnosti – predovšetkým z radov pedagogických vzdelávacích inštitúcií.
Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule počas svojej existencie v r. 1819 – 1949 vychoval 1777 pedagógov. Podľa svedectiev pamätníkov a literatúry väčšina z nich preukázala nielen svojím odborným a kultúrnym pôsobením vo svojich profesiách, ale celkovo svojím životom výšku osobnostných a morálnych kvalít, ktoré iste nadobudli už vo svojich rodinách, ale ktoré v nich počas ich štúdií pomáhal rozvíjať okrem iného aj katolícky a zároveň vysoko odborný kultúrny a vedecký duch Učiteľského ústavu
v Spišskej Kapitule. V súčasnosti sa akosi prirodzene za nástupcu tohto učiteľského ústavu berie Katolícka univerzita v Ružomberku. Tá – podobne ako
učiteľský ústav v minulosti – sa od svojho vzniku
teší zvláštnej priazni a podpore spišských biskupov.
V intenciách obsahu vyučovania sú nástupcami Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule predovšetkým
pedagogicky zamerané pracoviská univerzity – Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta KU. Aj ony
totiž vzdelávajú a formujú budúcich pedagógov. Zostáva len veriť, že aj absolventi moderných univerzít
dokážu v dnešnom svete preukázať vysoký morálny
a odborný kredit, tak ako to dokázali aj v najťažších

revolučných a vojnových časoch ich predchodcovia
– absolventi Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule.
Vladimír Olejník
riaditeľ biskupského archívu
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Mon s. ŠTEFAN KOM A
Kňa z , hudobník ,
svedok viery
(1929 – 2019)

Štefan Koma sa narodil 30. apríla 1929 v obci
Černová.1 Jeho rodičia Jozef Koma a Agneša, rod.
Peťová, mali spolu šesť detí. Ich rodina žila v skromných pomeroch, obaja rodičia vychovávali svoje deti
v kresťanskom a národne uvedomelom duchu. Štefanov otec sa v ťažkých časoch hospodárskej krízy
snažil uživiť rodinu ako robotník na píle v obci Turany, neskôr pracoval aj ako pomocný robotník mesta Ružomberok a v Bavlnárskych závodoch Rybárpole. Komovci spoločne obrábali aj malé rodinné
hospodárstvo, polia a lúky.2
Štefan vychodil vtedajšiu ľudovú školu v Černovej. Pokračoval na ružomberskom Gymnáziu Andreja Hlinku. Túžil stať sa misionárom, preto sa
rozhodol pokračovať v štúdiu na Jezuitskom biskupskom gymnáziu v Trnave. Odtiaľ sa však kvôli rodinným dôvodom vrátil na gymnázium v Ružomberku. Štefan v šiestom ročníku gymnázia sa dostal
na Jezuitské rímskokatolícke biskupské gymnázium
v Levoči. Pre nedostatok peňazí sa musel opäť vrátiť
do Ružomberka, kde v roku 1948 zmaturoval.3
Rodina Komovcov prežila ťažké vojnové obdobie a po nástupe komunistického režimu sa dostala
do konfliktu so štátnou mocou. Otec Štefana Komu
bol maloroľník zrastený s pôdou a odmietal vstúpiť
do Jednotného roľníckeho družstva v Černovej. Komovcov označili za kulakov a protištátne živly. Perzekúcia celej rodiny vyvrcholila vyhodením otca zo
zamestnania. Otec Jozef Koma sa aj napriek tejto
krivde nespreneveril svojmu kresťanskému presved-

čeniu a viere v Boha.4 Štefan Koma po maturite bol
prijatý na Vysokú bohosloveckú školu a do kňazského seminára v Spišskej Kapitule.
Po zrušení kňazských seminárov, vrátane spišskokapitulského, musel Štefan Koma 12. septembra
1950 narukovať do útvaru pomocných technických
práporov. V ten istý deň narukoval aj Štefanov spolužiak a priateľ z detstva Vincent Dorník.5
Odvedenci sa museli v priebehu 48 hodín dostaviť do sústreďovacieho tábora v Libave, kde im oznámili, že ich služba bude bez zbrane a prevýchova má
spočívať v tvrdej manuálnej práci.
Okrem politickej propagandy sa ocitli taktiež v
priestoroch s katastrofálnymi hygienickými a ubytovacími podmienkami. Miestnosti boli studené,
lôžka provizórne vyskladané a potreba sa vykonávala nad veľkým okopom bez akéhokoľvek súkromia.

1. Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava : SSV, 1978, s. 402.
2. Dostupné na: https://dennikn.sk/967656/veril-ze-bude-knazom-studovat-nemohol-komunisti-ho-poslali-k-ciernym-baronom-do-seminara-nastupil-ako-styridsiatnik/. Vyhľadané 5.
augusta 2019.
3. Schematizmus spišskej diecézy 1992. Spišské Podhradie : Biskupský úrad Spišská Kapitula, 1992, s. 112

4. Dostupné na: https://dennikn.sk/967656/veril-ze-bude-knazom-studovat-nemohol-komunisti-ho-poslali-k-ciernym-baronom-do-seminara-nastupil-ako-styridsiatnik/. Vyhľadané 5.
augusta 2019.
5. DLUGOŠ, F.: Historia Ecclesiae Christi. Od Benedikta XV. po Benedikta XVI. Cirkev na Slovensku 1914 – 1970. Ružomberok :
Verbum, 2010, s. 184.
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Po krátkom zácviku bol Štefan prevelený do Nového Jičína na Morave, kde pracoval pri výstavbe
fabriky na výrobu tankov. Odtiaľ bol preložený na
stavbu ovčínca v Kozlove. Postupne vystriedal niekoľko ďalších pracovísk: v Bruntále pri stavbe strelnice, staval tiež rádiologickú stanicu kasární v Olomouci, vojenské letisko v Přerove a muničné sklady
v Dobroníne.6
Štefan sa tvrdej práci nevyhýbal. Svojej duchovnej cesty sa však nevzdal. Počas jednej z priepustiek
na ceste domov dokonca absolvoval v malej izbičke
tajnú skúšku u bývalého profesora v Spišskej Kapitule, teológa, neskoršieho predstaviteľa slovenského
katolíckeho exilu Štefana Náhalku. Skúšku mu však
ani v budúcnosti neuznali.
Štefan sa po vyše troch rokoch v decembri 1953
dočkal prepustenia do civilu. Po návrate z vojenčiny sa zamestnal v štátnom podniku Stavoindustria
ako robotník. Neskôr pracoval pre vodohospodársky
podnik Stredoslovenské stavby, dokonca absolvoval
technické štúdium v Žiline, aby si zvýšil kvalifikáciu. Aj počas rokov relatívnej slobody bol pod stálym dozorom štátnej bezpečnosti, ktorá ho evidova6. Dostupné na: https://dennikn.sk/967656/veril-ze-bude-knazom-studovat-nemohol-komunisti-ho-poslali-k-ciernym-baronom-do-seminara-nastupil-ako-styridsiatnik/. Vyhľadané 5.
augusta 2019.

la ako protištátny živel aj v súčinnosti so Štefanom
Náhalkom.7
Šesťdesiate roky 20. storočia boli obdobím miernejšieho politického režimu komunistickej strany.
Štefan Koma sa uchádzal o prijatie na štúdium teológie do Bratislavy na CMBF. Avšak pre svoju otvorenú povahu jeho žiadosti o štúdium boli zamietnuté.8
V roku 1966 bol napokon prijatý na štúdium posvätnej teológie na CMBF v Bratislave. Štefana na
škole zastihli aj hektické časy invázie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. Dokonca bol opäť v hľadáčiku štátnej moci, ktorá mu vyčítala jeho aktívnu podporu protestov. To mu ešte viac skomplikovalo situáciu do budúcna a nad úspešným ukončením
jeho štúdia visel veľký otáznik.
Štefan sa veľmi aktívne angažoval v dubčekovskom obrodnom procese. Bol jedným z hlavných
iniciátorov nápravy vo vtedajšom profesorskom zbore CMBF. Spolu s dvomi spolužiakmi defenestrovali niektorých prorežimných profesorov a pedagógov.
7. DLUGOŠ, F.: Historia Ecclesiae Christi. Od Benedikta XV. po Benedikta XVI. Cirkev na Slovensku 1914 – 1970. Ružomberok :
Verbum, 2010, s. 196.
8. Dostupné na: https://dennikn.sk/967656/veril-ze-bude-knazom-studovat-nemohol-komunisti-ho-poslali-k-ciernym-baronom-do-seminara-nastupil-ako-styridsiatnik/. Vyhľadané 5.
augusta 2019.
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Iniciatíva Štefana Komu nemohla ujsť pozornosti ŠtB. Hrozilo mu vylúčenie zo štúdií a jeho kňazská vysviacka sa musela odložiť až na 28. novembra
1970.
Štefanov spolužiak z gymnaziálnych čias Jaroslav Zanvit bol v tých rokoch členom okresného výboru KSČ. Tesne predtým, ako prišiel deň Štefanovej vysviacky, si ministerstvo kultúry vyžiadalo posudok od okresného výboru KSČ v Liptovskom Mikuláši. Zanvit sa zaručil, že zo Štefana bude lojálny
kňaz. Štefan nikdy nezabudol na toto ľudské gesto a
po rokoch sa mu pri verejnej príležitosti 250. výročia založenia gymnázia v Ružomberku pred spolužiakmi poďakoval.9
Po dlhých rokoch mohol Štefan nastúpiť do pastorácie. Jeho prvým kaplánskym miestom bola farnosť Bobrovec.10 Po roku bol preložený za kaplána do
Námestova.11
Roku 1974 bol ustanovený za farára v obci Liesek,12 kde pôsobil ako farár do leta 2008. Od roku
1998 až do roku 2008 Štefan Koma bol riadnym členom Diecéznej liturgickej komisie. Po skončení aktívnej činnosti dušpastiera zostal bývať vo farnosti,
v ktorej pôsobil 34 rokov a vypomáhal najmä pri vysluhovaní sviatosti zmierenia.
Rodina Komovcov z Černovej bola aj v minulosti
známa ako rodina hudobníkov. Štefan a jeho bratia
Miloš a Jozef túto povesť ešte viac prehĺbili a spečatili. Kňaz Štefan, ktorý hrával na harmonike a na organe, dlhé roky robil v Černovej organistu. V Černovej zakladá a vedie zmiešaný spevácky zbor, ktorý po
jeho odchode pokračuje pod vedením jeho brata Miloša. Štefan počas rokov vo výrobe absolvoval trojročný kurz dirigovania a kompozície. Svoje hudobné znalosti potom zúročil aj v kňazskej službe. Ako
kaplán v Námestove sa snažil povzniesť úroveň organistov, ktorí hrali v kostole. Po príchode do Liesku začal učiť hrať na organe deti, pretože tam nemali
vlastného organistu. Spomedzi viacerých detí, ktoré sa začali učiť hrať na organe, prvým jeho žiakom,
ktorý aj začal organovať, bol Vladimír Garbiar, potom Martin Koleják, Braňo Motýľ, Jaroslav Barborák, Viktor Pardeľ a ďalší. Martin Koleják a Viktor
Pardeľ sa stali kňazmi. Štefanov brat Jozef vyštudo-

9. Schematizmus spišskej diecézy 1992, s. 112.
10. Schematizmus spišskej diecézy 1992, s. 112.
11. Schematizmus spišskej diecézy 1996, s. 91.
12. Schematizmus spišskej diecézy 2005, s. 152.
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val konzervatórium v Žiline a potom učil na Ľudovej škole umenia v Ružomberku. Keď však prihlásil svoje deti na náboženstvo, komunistická moc ho
zo školy brutálne prepustila. Vtedy sa ho ujal kňaz
Štefan a poprosil ho, aby vo farnosti Liesek vyučoval záujemcov hru na organ z celého okolia. Mal asi
deväť žiakov z farností Liesek, Trstená, Zubrohlava,
Hladovka.... Okrem toho Štefan zhudobnil a upravil viaceré mládežnícke rytmické piesne, ktoré tak
prenikli do používania a povedomia slovenskej verejnosti, že predstavujú trvalé hodnoty duchovného
dedičstva.13
Svätý Otec František dňa 22. októbra 2018 vymenoval troch spišských kňazov Štefana Komu, Vincenta Dorníka a Alojza Kostelanského za kaplánov
Jeho Svätosti (Mons.).14
Zdravotný stav Štefana Komu sa rapídne zhoršoval kvôli prežitým útrapám aj dlhoročnej pastoračnej práci. Zomrel temer deväťdesiatročný 28. februára 2019. Pochovaný bol 4. marca 2019 na miestnom
cintoríne v Liesku, kde strávil polovicu svojho života. Pohrebné obrady odslúžil spišský biskup Andrej Imrich.15
Štefan Koma prežil ťažký život. Od útleho detstva sa musel spoliehať na svoju vieru, duchovný základ z rodičovského domu a tvrdú robotu. Aj v kňazskej službe vedel priložiť ruku k dielu a spolu so svojimi farníkmi v Liesku staval farskú budovu a značne zrekonštruoval i rozšíril tamojší kostol. Predovšetkým sa zaslúžil o duchovný rast farnosti, v ktorej pôsobil a zanechal výraznú pečať svojej osobnosti.
Mons. František Dlugoš
dekan-farár Levoča

13. Informácie získané z osobných konzultácií s príbuznými a žiakmi Mons. Š. Komu.
14. ACES 4/2018 Spišská diecéza.
15. Dostupné na: https://www.cernova.sk/aktualne/?a=zomrelmons-stefan-koma&id=2201. Vyhľadané 5. augusta 2019.

rada a pomoc

Or g a n – or g a nista –
or g a nár – or g a nológ
alebo
k to v šetko je z a
or g a nom?
Čochvíľa sa rok s rokom stretne, keď sme sa zišli
a plánovali sme, ako vám, čitateľom, priblížiť tému
organ. Dnes sa prihovorím poslednýkrát. Na začiatku to bolo, kde a kedy vznikol organ a ako sa postupne udomácňoval v Cirkvi. Naposledy to bola história
organa na našom území. Medzitým sme v základoch
opísali funkčnosť, systémy, starostlivosť atď. Zostáva si povedať niečo o ľuďoch, ktorým sa stal organ
viac ako koníčkom. Mohli by sme povedať, že je to
pre nich niečo ako povolanie. Teda malo by byť, ak
má všetko správne fungovať. Myslím si, že to navyše platí v každej oblasti. Nasmerovaním na Boha je
prakticky jedno, čo robíme.
Teda, kto všetko je za organom? Okrem tých,
ktorí sa za ním „zašívajú“ počas svätej omše. Keby
sme sa sto Slovákov opýtali na túto otázku, určite
by „top“ bol organista. Teda človek, ktorý na organe
hrá. Je to tiež aj interpret, kantor. Niekedy to môže
byť aj skladateľ v jednej osobe. Dokonca je možné sa
v tejto profesii aj vzdelávať. Aj keď v tejto oblasti sa
čím ďalej vzdeláva čoraz menej ľudí. Dôvodov môže
byť viacero. Určite jedným z nich je vysoká miera
obety. Takýto otec alebo matka je v nedeľu celé doobedie v kostole, čo je určite Bohu milé. Avšak v mnohých prípadoch sa musí obetovať nielen organista,
ale aj jeho rodina. A nie je to jedna nedeľa, je to každá nedeľa. Poznám organistov, ktorí v nedeľu odohrajú tri omše, v extrémnych prípadoch štyri. Neviem, či sa dá ešte hovoriť o svätení nedele. V niektorých kostoloch sú organisti profesionáli, táto služba je pre nich živobytím. Ale takýchto prípadov je
na Slovensku len pár. Samozrejme, od nich očakávame, aby viedli aj spevokol a všetko, čo je s liturgickou hudbou spojené. Je úžasné, ak to robí aj organista, ktorého zamestnaním je úplne niečo iné. Na-

ozaj kus obety. Apelujem na veriacich laikov a členov ekonomických rád, aby ste sa zapodievali otázkou: Ako doceňujeme takýchto ľudí? Slúžia predovšetkým Bohu. On im určite neostane nič dlžný. Ale
slúžia aj nám veriacim. Nedlhujeme im niečo? Keď
im nedám finančnú odmenu, aspoň im poďakujem?
Pochválim? Alebo za nich obetujem modlitbu?
V časti „Starostlivosť o organy“ som opisoval,
ako sa organista má starať o hudobný nástroj, na ktorom hrá. Čo sú jeho povinnosti. Teda vidíme, že pre
organistu služba nekončí požehnaním na konci svä-
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tej omši. A to nehovorím o jeho príprave. Mám na
mysli, ak zistí, že s organom nie je niečo v poriadku. Jeho úlohou je sa postarať, aby bola vykonaná náprava. V prvom rade o probléme má byť informovaný správca farnosti. On rozhodne po rozhovore s organistom, ako ďalej. Zvyčajne osloví správca farnosti alebo organista organára.
Organár je človek, ktorý sa zaoberá výrobou alebo opravami organa. Toto je profesia, v ktorej sa
u nás nedá vzdelávať. Vlastne, vzdelávať áno, ale iba
svojpomocne. Teda nemáme na to školu. Preto je organárov akosi málo. To môže byť problém v relatívne krátkej budúcnosti. A určite mi dá za pravdu nie
jeden kňaz alebo organista, že ten problém už aktuálne majú. Naozaj nie je týždeň, aby ma niekto nekontaktoval ohľadom problému s organom. Mám
taký pocit, že je to celoslovenský problém, lebo mi
volajú ľudia z rôznych kútov Slovenska. Keďže nie
sme schopní uspokojiť každého, nasleduje druhá
prosba. „Poraďte nám, čo máme robiť?“ Nasledujú
niekoľkohodinové telefonáty, v mnohých prípadoch
aj osobné návštevy daných organov. Je podaná len
akási „prvá pomoc“ pacientovi. Niekedy, žiaľ, aj posledná. Opäť z rôznych dôvodov.
Teraz musím povedať, že trochu miešam jablká
s hruškami. Jablko je organár a hruška je organológ.
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Vlastne sa to zmiešalo v momente, keď po rozhovore správcu farnosti s organistom ako prvého oslovia
jablko, teda organára namiesto organológa. To je tá
správna osoba, na ktorú majú byť smerované otázky
a informácie o stave pacienta. A organológ má byť
ten, ktorý pomáha farnosti liečiť pacienta. A nielen
liečiť, ale aj vyliečiť, a napokon dotiahnuť pacienta
na preventívne prehliadky. Presne tak, ako to robíme so sebou aj my, ľudia. V tomto prípade je lekár
organár a organológ je úrad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý pomáha ešte lepšie chrániť pacienta.
Bez úradu nad zdravotnou starostlivosťou by si lekári mohli robiť, čo chcú. Netvrdím, že by to zneužívali. Ale vieme, že aj dobrý majster sa utne. Je
len dobré, ak sa má s kým poradiť. Tiež je potrebné povedať aj negatíva. Ale tie sú len osobným zlyhaním, nie systémovým. Medzi najväčšie takéto zlyhania určite patrí korupcia, kde organár za účelom
získať zákazku sa dopúšťa ohavnosti. Preto organológ okrem vysokej odbornosti musí byť aj na vysokej
morálnej úrovni.
Je potrebné povedať ešte jednu informáciu o organológovi, aby som nevytvoril nesprávnu predstavu o tejto muzikologickej disciplíne, teda o organológii. Definícia hovorí, že organológia je veda o hudobných nástrojoch. Zaoberá sa najmä problemati-
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kou triedenia nástrojov z rôznych hľadísk. Tiež históriou, ale aj s novovznikajúcimi nástrojmi. Tomuto
odboru sa síce len okrajovo, ale predsa venujú na vysokej škole múzických umení.
Ak tieto tri profesie organista, organár a organológ spolupracujú a dopĺňajú sa, dochádza k akejsi interferencii. Výsledkom je lepší výsledok v každom
ohľade. Napríklad správne sa rozhodnúť, čo s daným nástrojom v danej chvíli je potrebné urobiť. Či
je investícia do nástroja z pohľadu jej výšky adekvátna v porovnaní s hodnotou samotného nástroja. Tu
sa veľmi často môžeme dopustiť chyby. V dobrej viere, že chceme zachrániť organ, preinvestuje sa niekoľkonásobne vyššia suma, ako je samotná hodnota
nástroja. A zachraňujeme niečo, čo nemá hodnotu.
Žiaľ, sú aj opačné prípady, kedy sa vzácna vec podcení a nenávratne zničí. Preto je dôležité pristupovať k takýmto rozhodnutiam s pokorou a zodpovednosťou.

Foto: Ľubomír K aľavský

Aby som neskončil túto sériu článkov smutne,
podelím sa s vami pre mňa peknou správou. Od 1.
7. 2018 naša Dielňa Bies začala zo stavbou 31-registrového organa pre Varšavskú farnosť Matky Božej
Kráľovnej Poľska ako 22. Opus. Práce boli dokončené 8. 8. 2019. Kolaudačnú komisiu tvorili profesor
Jarosław Malanowicz, docent Michał Markuszewski
a organisti Mgr. Paweł Pasternak, Mgr. Dominik
Pawlik a Mgr. Waldemar Pawlik. Dňa 17. 11. 2019
organ požehnal pán biskup Marek Solarczyk. Bolo
to počas prvého ročníka medzinárodného organového festivalu Organowe brzmienia, ktorý trval od 22.
10. do 8. 12. 2019. Na slávnostnej omši 17. 11. 2019
sme sa zúčastnili 24 Slováci. Boli sme veľmi srdečne
prijatí. Zažili sme nezabudnuteľné chvíle s našimi,
teraz už poľskými priateľmi.
Všetko o celej realizácii si môžete pozrieť a aj vypočuť na stránke www.organywaninie.pl.
S Božou pomocou na Jeho chválu
Gabriel Bies

Foto: Ľubomír K aľavský
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Prírodné symboly
v lit ur gii
Milí priatelia, spolu s vami sa chcem v tomto
článku zamyslieť nad symbolmi, ktoré sa používajú pri slávení sv. omše (liturgie) a ktoré sú prirodzenou súčasťou aj nášho každodenného života, či sú to
svetlo, kadidlo, voda alebo olej. Ako sa tieto symboly
dostali do slávenia sv. omše? Kde oni majú svoj pôvod? Aký majú význam? Odpoveď nájdeme v nasledujúcich riadkoch.
1. Svetlo
Vo Svätom písme, v Skutkoch apoštolov čítame:
Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba,
Pavol s nimi hovoril, lebo na druhý deň chcel odcestovať,
a pretiahol reč až do polnoci. V hornej sieni, kde sme boli
zhromaždení, bolo mnoho lámp (Sk 20,7-8).
U prvých kresťanov sa liturgia slávila po domoch
v noci, z tohto dôvodu bolo potrebné použiť svetlo,
podobne aj v katakombách. Taktiež kresťania zapaľovali sviece pri ostatkoch mučeníkov na ich hroboch, čím napodobňovali starý zvyk všetkých národov. Koncil v Elvíre v roku 305 takýto zvyk zakázal.1
Svätý Hieronym ako prvý podáva svedectvo
o tom, že kresťania používajúc svetlo pri sv. omši tak
vkladajú do neho symbolický význam. Spomínaný
svätec pozná zapaľovanie sviec pri ostatkoch mučeníkov bez toho, aby odmietal tento zvyk, ale hovorí hlavne o symbolickom význame svetla vo východnej liturgii.
Že kresťania už pred 6. storočím začali vo všeobecnosti používať v liturgii svetlo ako symbol, na
to mala dozaista vplyv spomienka na svetlo v starozákonnom kulte: Vyhotovíš aj sedem lámp a nasadíš ich
na svietnik, aby osvetľovali priestor, čo je pred ním. (Ex
25,37), a význam svetla v Zjavení sv. Jána, apoštola:
Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, čo so mnou
hovoril. A keď sa obrátil, videl som sedem zlatých
svietnikov... (Zjv 1,12; 4,5; 11,4).

1. FOLTYNSKY, J. Liturgika. Olomouc 1932, s. 68.
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Spočiatku sviece nehoreli na samotnom oltári, ale viseli pred oltárom a nad ním. Od 13. storočia sa uchovali správy o večnom svetle (Synoda Worcester r. 1240). Od tej doby stredoveké synody zdôrazňovali veľmi často povinnosť, aby pred svätostánkom vo dne, v noci horelo svetlo, a dokonca hrozili aj cirkevné tresty, ak by povinnosť nebola splnená. Aj Kódex kánonického práva (CIC) z roku 1917
v kán. 1271 hovorí o večnom svetle, ktoré má nepretržite svietiť pred Najsvätejšou sviatosťou uchovávanou v tabernákule (svätostánku).2 V CIC z roku 1983
v kán. 940 čítame: „Pred svätostánkom, v ktorom sa
uchováva najsvätejšia Eucharistia, má trvalo svietiť
osobitná lampa, ktorou sa naznačuje a uctieva prítomnosť Krista“.3
Pred liturgickou obnovou, ktorá nastala po Druhom vatikánskom koncile, bol presnými liturgic-

2. „Coram tabernaculo, in quo sanctissimum Sacramentum asservatur, una saltem lampas diu noctuque continneter luceat...“
3. Porov. Sväté prijímanie a kult eucharistického tajomstva mimo sv.
omše. SSV. Trnava 2011. s. 14. bod 11.
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kými predpismi stanovený aj počet sviec pri svätej
omši. Pri sv. omši, ktorej predsedá biskup, v jeho
diecéze malo horieť sedem sviec. Tento predpis sa
odvolával na knihu Zjavenia sv. Jána (Zjv 1,12-13),
pričom sedem zlatých svietnikov predstavovalo sedem maloázijských obcí. V liturgii to znamenalo
celú diecézu. Medzi svietnikmi videl sv. Ján, apoštol Ježiša Krista, ktorého hlavným reprezentantom v diecéze je biskup. Pri slávnostných sv. omšiach alebo tichých omšiach pred Sviatosťou Oltárnou muselo horieť šesť sviec. Pri vystavení Sviatosti Oltárnej na poklonu bolo predpísaných najmenej
dvanásť sviec. Pri málo slávnych omšiach, alebo pri
sv. omšiach za zomrelých stačili štyri sviece. Pri tichých sv. omšiach nemalo byť zapálených viac ako
dve sviece, aj keby sv. omšu slúžil hodnostár. Bez
sviec nebolo dovolené slúžiť sv. omšu, iba že by svieca zhasla až po premenení a nemohla sa znova zapáliť. Keď boli vystavené ostatky svätých, mali na oltári svietiť dve sviece.
Čo sa týka hmoty, z čoho by mali byť sviece vyrobené, Cirkev sa riadila len symbolickými dôvodmi a predpisuje preto, aby aspoň dve sviece a paškál
(Veľkonočná svieca) boli z včelieho vosku. Ostatné
sviece by mali byť aspoň z väčšej časti voskové. Iné
kostolné sviece by mali byť vyrobené z parafínu alebo loja. Večné svetlo (lampa) má byť plnené olivovým olejom alebo voskom. Kde by bol problém zaobstarať olivový olej, ponecháva sa na úsudku Ordinára, aby dovolil zámenu s iným olejom, pokiaľ
možno rastlinným.
Symbolika svetla je v liturgii veľmi významná.
Svetlo je symbol živého Boha, ktorý prebýva v neprístupnom svetle (1Tim 6,16), ukázal sa Mojžišovi v horiacom kre, sprevádzal Izraelitov na púšti v noci v ohnivom stĺpe a nakoniec sám je svetlo a niet v ňom nijakej tmy. Svetlo je symbolom Ježiša Krista pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na tento svet (Jn 1,9), ktorý seba
samého nazýva svetlom sveta (Jn 8,12). On je oslávený Baránok, ktorý je svetlom nebeského Jeruzalema (Zjv 21,23). Ako svetlo nám dáva vidieť predmety v ich pravej podobe, tak Pán Ježiš, Svetlo sveta, umožnil svetu svojím evanjeliom poznať pravdu.
A ako je svetlo podmienkou života organizmov, tak
platí o Ježišovi Kristovi, že v pravde v ňom bol život
a Život bol svetlom ľudí (Jn 1,4). Toto Svetlo prajeme
i zomrelým, aby im večne svietilo.

Symbolika sa vzťahuje aj na hmotu, na vosk. V
stredoveku prirovnávali všeobecne liturgisti vosk
vyrobený panenskou včelou k čistému telu Pána Ježiša, ktorý sa počal v lone panenskej Matky. Pre túto
symboliku Cirkev v minulosti naliehala, aby predpísané sviece na oltári pri slávení liturgie boli z čistého vosku. Ostatné sviece v chráme, pred obrazmi,
mohli byť aj z inej hmoty, pretože nie sú v tak úzkom kontakte s eucharistickým Kristom. Olej večnej lampy pripomína obetavú lásku Ježiša Krista,
Pomazaného.
V súčasnej dobe môžeme na sv. omši vidieť okrem
voskových sviec aj olejové, alebo elektrické. Ocitol
som sa v rozpakoch, keď som si k tejto téme prečítal
liturgické predpisy o používaní elektrických sviec
pri sv. omši ešte pred obnovou liturgie po DVK.
Otázka znela: „Je dovolené v liturgii používať
elektrické svetlo? Nie, nie je dovolené používať elektrické žiarovky namiesto predpísaných sviec na oltári. Nie je dovolené používať žiarovky spolu s voskovými sviecami na oltári. Pri vystavení Sviatosti Oltárnej nie je dovolené ozdobiť svätostánok, ani trón
vencom žiaroviek, ani ich umiestniť medzi sviece
na oltári, žiarovky upevnené v kvetinových vázach.
Taktiež je zakázané osvetliť svätostánky vo vnútri
elektrickými žiarovkami počas verejnej i súkromnej
poklony, aby ju bolo lepšie vidieť. Taktiež nie je dovolené umiestniť žiarovky na vyšších stupňoch oltára a pred sochami svätcov.
Je dovolené žiarovkami ovenčiť obrazy na stenách chrámu, hoci táto stena prilieha k samotnému
oltáru. Taktiež je dovolené na lustroch alebo lampách pred obrazy a sochy dávať elektrické sviečky.
Nemajú byť však rôznofarebné.
Pri kulte nie je dovolené používať elektrické
svetlo. To možno používať iba na osvetlenie chrámu a k jeho bohatšej výzdobe. Použitie elektrického svetla Cirkev nepovoľuje, pretože ide o čosi mŕtve, nie je v ňom nič symbolické ani mystické, ako pri
použití vosku a oleja.
Súčasné liturgické predpisy nerozoberajú, z akého materiálu majú byť sviece urobené, alebo či sa
môžu použiť aj sviece elektrické.
Všeobecné smernice rímskeho misála (VSRM)
v 117. bode uvádzajú: „Oltár treba prikryť aspoň jednou bielou plachtou. Na oltár alebo vedľa neho treba položiť pri každom slávení aspoň dva alebo štyri, ba aj šesť svietnikov s rozžatými sviecami, predo-

5/2019 | kapitula | 17

liturgia a duchovný život

všetkým keď sa slávi sv. omša nedeľná alebo prikázaného sviatku. Keď slávi omšu diecézny biskup, vtedy ich má byť sedem. Na oltári alebo blízko neho má
byť umiestnený kríž s podobou ukrižovaného Krista. Svietniky a kríž ozdobený podobou ukrižovaného Krista možno priniesť k oltáru v sprievode na začiatku sv. omše.“4
Bod 307 VSRM: „Svietniky, ktoré sa vyžadujú pri jednotlivých liturgických úkonoch kvôli úcte
i slávnostnosti obradu, treba vhodne umiestniť,
s prihliadnutím na štruktúru oltára a presbytéria,
na oltár alebo vedľa neho. Celok má byť vkusne zladený, ale tak, aby veriaci mohli dobre vidieť, čo sa
deje na oltári alebo čo sa naň kladie.“5
„Pri vyložení Najsvätejšej sviatosti v monštrancii treba zažať štyri alebo šesť sviec – toľko, koľko
ich je pri omši – a má sa použiť kadidlo. Pri vyložení v cibóriu sa majú zažať aspoň dve sviece a môže sa
použiť kadidlo“.6
Je na uvážení kňaza vo farnosti, aké sviece bude
pri sv. omši používať. Sú to veľakrát praktické dôvody: kvapkajúci vosk, poškodenie oltárnej plachty, koberca a pod. Len spolu s vami uvažujem nad
tým, či neuberáme aj my symbolike sviec svoj zmysel a význam.
2. Kadidlo
Kadidlo, v latinčine (olibanum, incensum), veľmi
často používali pohania pri svojich kultoch. Sypať
kadidlo pred „modlu“ bolo preto znamením odpadu od kresťanstva (thurificati). Z tohto dôvodu kresťania dlho nepoužívali kadidlo v liturgii. Po zániku pohanstva a keď v Oriente vznikala snaha urobiť kresťanskú liturgiu slávnostnejšou, sa zavádza
okiadzanie kadidlom aj v kresťanskej liturgii, aby
sa tak splnil predobraz Starého zákona (kadidlová
obeť) (1Mach 2,15; Lk 1,9). Najstaršia zmienka, ktorá hovorí o používaní kadidla v liturgii, je od Pseudo-Dionýzia (5. stor.). V západnej rímskej liturgii sa
zdá, že spočiatku sa kadidlo používalo len pri čítaní
evanjelia, neskôr, od 12. stor., už počas celej liturgie.

4. Liturgia 72. Časopis pre liturgickú obnovu. č. 4/2008. Ročník
XVIII. SSV. s. 231.
5. Liturgia 72. Časopis pre liturgickú obnovu. č. 4/2008. Ročník
XVIII. SSV. s. 262.
6. Sväté prijímanie a kult eucharistického tajomstva mimo sv. omše.
SSV. Trnava 2011. s. 84. bod 85.
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Podľa Žalmu (Ž 140,2) Moja modlitba, nech sa
vznáša k tebe ako kadidlo a Zjv 5,8 A keď ju vzal, štyri bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom.
Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla, čo sú modlitby svätých, je kadidlo symbolom modlitby. Ako obláčiky vonného kadidla vystupujú z rozžeraveného uhlia, tak má z vrúcnej kresťanskej duše vystupovať bohumilá modlitba, a to predovšetkým modlitba, ktorou vzdávame Bohu najvyššiu poctu, čiže
kult latriae.
V dnešnej liturgii incenzácia nie je len symbolom, ale je spojená s modlitbou, v duchu modlitby je
skutočným úkonom bohopocty priamym pri incenzácii Sviatosti Oltárnej, alebo nepriamym pri incenzácii oltára, evanjeliára ako symboly Ježiša Krista, aj
pri incenzácii ostatkov sv. kríža.
Inokedy je okiadzanie kadidlom svätenina. Pri
svätení a žehnaní rôznych vecí býva predmet požehnaný znamením kríža a pokropený svätenou vo-
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dou; týmto sa stáva predmet svätou vecou (res sacra). Ale potom nasleduje ešte incenzácia, pričom dôverujeme, že incenzácia ako odor gratiae dáva tomu
predmetu ešte nové nadprirodzené sily. Podobne sa
okiadzanie stáva sväteninou pri požehnaní domov
a pod., pričom účinok okiadzania ako všetky sväteniny sa zakladajú na modlitbe Cirkvi a dôvere veriacich v túto modlitbu.
Okiadzanie kadidlom býva tiež v liturgii úkonom pocty, ak sú incenzované liturgické osoby. Táto
rôzna pocta podľa rôznych hierarchických hodností sa vzťahuje v poslednom rade na Boha samého, lebo je „honorum auctor et distributor omnium dignitatum“. Aj ľud býva pri liturgii okiadzaný, aby vždy pamätal, že je „vyvolený ľud, kráľovské
kňazstvo, svätý národ“ (1Pt 2,9). A pretože je ľudské telo sídlom duše posvätené nadprirodzenou milosťou a sprostredkuje duši udelenie milosti pri sviatostiach a sväteninách, býva incenzovaním poctené
i telo zomrelého.
Kadidlo sa pred vložením do kadidelnice žehná, čím sa stáva sväteninou. Okiadzanie má potom
očistný a posvätný účinok. Ak incenzujeme Najsvätejšiu sviatosť, kadidlo sa nežehná, pretože Boh nemôže byť viacej očistený a posvätený.7 Žehnanie kadidla sprevádza modlitba: „Ab illo benedicaris, in
cuius honore cremaberis. Amen.“ „Ním požehnaný,
na ktorého počesť bude spálený. Amen.“
3. Voda ako prírodný symbol
Nie je ťažké vidieť vo vode symbol duchovného očistenia, keďže voda vo svojej prirodzenosti je
prostriedkom fyzického očistenia. Už v pohanstve
a v židovstve náboženské umývanie rúk znamenalo
túžbu objaviť sa pred Božou velebnosťou mravne čistý. Z tohto dôvodu boli v nádvoriach chrámov studne alebo nádoby s vodou. Aj najstarší cirkevní otcovia dosvedčujú, že aj kresťania si umývali ruky pred
modlitbou a pred liturgiou, aby naznačili, že predstupujú pred Boha s očisteným srdcom, alebo aby
aspoň vyjadrili túžbu po dokonalom očistení duše
skôr, ako predstúpia pred Boha. Umývanie rúk má
hlavne symbolický význam.
Okrem toho sa v liturgii požehnaná voda stáva sväteninou. Ak ju kresťan používa zbožne, do-

7. FOLTYNSKY, J. Liturgika. Olomouc 1932. s. 72.

stáva sa mu tých milostí, o ktoré Cirkev prosí pri
jej svätení. Prvé zmienky o svätení vody pochádzajú z Východu v 3. stor. Na Západe je to neskôr, okolo
6. stor., ale je veľmi pravdepodobné, že svätenie vody
sa praktizovalo už skôr.
Objavuje sa zároveň prax sypať soľ do vody. Pohanskí Rimania pripisovali soli účinok, že zaháňa
démonov a uzdravuje choroby. Aj v Cirkvi bol tento účinok soli spojený v liturgii tým, že pri svätení
sa vyprosuje od Boha pomoc proti pokušeniam pre
tých, ktorí ju budú zbožne používať. Udalosť, ktorú
opisuje Druhá kniha kráľov 2,19, keď Elizeus ozdravil vody Jericha tým, že nasypal do vody soľ, je uvedené práve v súvislosti zmiešania vody so soľou.
Do 7. stor. sa voda svätila v domoch kresťanov, od
7. stor. sa voda svätí v chrámoch. Od tej doby sa začalo s používaním svätenej vody aj pri iných liturgických úkonoch, zvlášť pri sväteniach a žehnaniach.
Účinky svätenej vody sú dva: pozitívny – očisťuje od
všedných hriechov toho, kto ju zbožne užíva a negatívne – že odháňa zlého ducha a jeho nástrahy.
Pokropenie mŕtveho človeka svätenou vodou je
tiež symbol, prosba o prijatie na milosť, ale zároveň
aj náboženský úkonom, ako to zdôrazňuje Durandus. Poukazuje na pôsobenie Božej milosti, oslavuje Boha, je to záslužný skutok a jeho ovocie môže byť
privlastnené zomrelým.8
4. Oleje
Používajú sa v liturgii veľmi často pri vysluhovaní sviatostí a svätenín: pri krste, birmovaní, pomazaní chorých, pri vysviacke kňaza a biskupa, pri
konsekrácii chrámu, oltára. Ide o olivový olej alebo
olivový olej zmiešaný s balzamom.

8. FOLTYNSKY, J. Liturgika. Olomouc 1932. s. 73.
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Foto: Ľ. K rett

Oleje sa používali už v Starom zákone pri bohoslužobných úkonoch podobne, ako v pohanstve.
K zavedeniu oleja do kresťanskej liturgie však nebol náboženský dôvod zo židovstva, či pohanstva,
ale skôr prirodzené účinky oleja. Olej má totiž hojivý účinok. Preto sa stal vhodnou matériou pre sviatosti pomazania chorých (oleum infirmorum). Podľa Svätého písma je niekedy aj zlý duch (diabol) príčinou choroby, preto Cirkev pri svätení oleja vyprosuje moc proti diabolským pokušeniam a používa ho
pri sviatosti krstu. Z 3. stor. máme správy o takomto
zažehnávacom oleji, ktorý nazývali olej krstencov,
dnes olej katechumenov. Z tej istej doby pochádza
správa o oleji vďakyvzdávania, ktorý sa používal pri
vysluhovaní sviatosti krstu a birmovania. V 5. stor.
na Východe boli do oleja primiešané vonné zmesi,
na Západe o niečo neskôr balzam. Gréci nazývajú
tento olej „myron“, na Západe „chrizma“. V kresťanskom staroveku sa olej používal len pri sviatosti pomazania chorých a sviatosti krstu. Až na začiatku stredoveku sa začal používať olej pri kňazskej vysviacke, pri korunovácii za kráľa, konsekrácii chrámu podľa starozákonných vzorov.9

Pomazanie olejom, krizmou má pomazanému
pripomínať, aby šíril okolo seba vôňu čností a chránil sa hniloby hriechu. Olej je symbolom milosti,
ktorú na prosbu Cirkvi dostáva osoba alebo vec.10
Milí priatelia, verím, že články, ktoré v tomto
roku vyšli z oblasti liturgie a liturgiky prostredníctvom internetového časopisu, nám pomôžu ešte hlbšie prežívať tajomstvo viery pri slávení Eucharistie
alebo iných liturgických úkonov.

9. FOLTYNSKY, J. Liturgika. s. 74.

10. FOLTYNSKY, J. Liturgika. s. 74.
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Radomír Bodziony

galéria kostolov

Rímskok atolícke
kostoly v Štrbe
V podtatranskej obci Štrba možno objaviť viaceré
zaujímavosti. Z geografického hľadiska je jednou z
najvyššie položených sídiel (829 m n. m., miestna
časť Tatranská Štrba 900 m n. m.). Jej extravilánom
prechádza hranica európskeho rozvodia, čo znamená, že niektoré vody tečú do Čierneho mora, iné do
Baltického mora. Stále existujúce stopy starobylých
prvkov súvisiacich s bývaním (drevenice) a odievaním (kroj) sú na prvý pohľad v určitom protiklade
s modernými trendmi podporujúcimi rozvoj cestov-

Foto: Ľ. K aľavský

ného ruchu (chaty, penzióny, športové zariadenia),
ale v konečnom dôsledku tu existujú v symbióze.
Technickým unikátom je ozubnicová železnica spájajúca Tatranskú Štrbu so Štrbským Plesom.
Vznik obce a fary spadá do 13. stor. Súčasný klasicistický farský kostol sv. Ondreja pochádza z roku
1846. Bol vybudovaný na mieste starobylého stredovekého kostola z 13. stor. V Tatranskej Štrbe je nový
kostol z roku 2008 zasvätený svätému Augustínovi.
Ľubomír Kaľavský

Foto: Ľ. K aľavský
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Prichádzajú znenazdajky
v hluku, vrave všedných dní...
by Pokoj skrze Lásku Bohom daný
vniesli do sŕdc našich
pohladiac i zákuť tajomný
Lásku prijať
i darovať
najkrajšia symfónia
Vzácnych dní
Mária-Dáša Šmidová

Sta ň te sa na ším
Prispievateľ om
Deje sa vo Vašej farnosti či v spoločenstve niečo podnetné?
Dajte o tom vedieť!
Napíšte na casopis@kapitula.sk.
Ak chceš dostávať časopis priamo do svojej schránky,
daj nám to vedieť na casopis@kapitula.sk
Nájdete nás aj na Facebooku.

