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Editoriál
Milí priatelia,
nie vždy všetko ide podľa našich predstáv a plánov. To však ešte
neznamená, že by to nemohlo byť inak alebo že to musí byť zlé. Sú
predsa v živote aj prekážky, s ktorými nepočítame. Ale tie nás nemusia nevyhnutne zastaviť. Môžu nás mobilizovať a motivovať k
hľadaniu iných ciest a riešení.
Aj takto sa z bežných ľudí stávajú osobnosti, ktoré sú povzbudením a motiváciou pre iných.
Prajem Vám príjemne a povzbudivo strávený čas.
Ľubomír Krett
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Zo života diecézy

Ak t ualit y diecézne j
kúrie
Stretnutie farských tímov
z projektu Mladé srdce
Od 11. do 13. marca 2022 sa v Spišskej Kapitule konalo 3. celoslovenské stretnutie farských tímov z projektu Mladé srdce, ktoré zorganizovalo Hnutie kresťanských spoločenstiev
detí eRko. V prvý deň účastníkov pozdravil aj
spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, ktorý v krátkom príhovore upriamil pozornosť na krásu spoločného kráčania a povzbudil k
otvorenosti spoločenstiev.

o. Branislav Kožuch a ďalší hostia ponúkli pohľad
na problematiku prežívania viery mladých v dobe
poznačenej pandémiou. Na základe týchto podnetov sa zúčastnení snažili spoločne hľadať odpovede
na výzvy v pastorácii mládeže.
Zasvätenie Ruska a Ukrajiny

Kardinál Michael Czerny
v Dolnom Smokovci
Foto: Peter Matis

Na Slovensko pricestoval osobitný vyslanec
pápeža Františka pre Ukrajinu kardinál Michael Czerny, SJ. V Košiciach sa stretol s biskupmi,
navštívi aj Sobrance, Vyšné Nemecké, Užhorod,
Spiš a Bratislavu. V našej diecéze navštívil utečencov v Charitnom dome v Dolnom Smokovci.
Konferencia Dnešní mladí
pre zajtrajšok Cirkvi

Foto: Peter Matis

Takýto názov niesla konferencia, ktorú usporiadala v Badíne Rada KBS pre mládež a univerzity dňa 24. marca 2022 a na ktorej sa zúčastnil aj
diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Mirka
Triznová, o. Ondrej Chrvala, o. Ľuboš Laškoty,

Na slávnosť Zvestovania Pána, 25. marca, sa
diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pridal k
pozvaniu Svätého Otca Františka a spolu s Božím
ľudom zhromaždeným v Katedrále sv. Martina zasvätil celé ľudstvo a osobitným spôsobom Rusko
a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:
„Preto my, Matka Božia i naša Matka, slávnostne
zverujeme a zasväcujeme tvojmu nepoškvrnenému
Srdcu seba samých, Cirkev a celé ľudstvo, osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu.“ Modlime sa i
naďalej, aby na príhovor Kráľovnej pokoja zavládol na celej zemi mier.
Diecézne liturgické víno

Foto: Peter Matis

V utorok 5. apríla 2022 udelil Mons. Ján Kuboš firme Movino, s. r. o. dovolenie na výrobu liturgického vína. Toto liturgické víno bude špecifické
priamo pre Spišskú diecézu. Samotnému udeleniu
povolenia predchádzalo menovanie garanta a zlo-
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ženie sľubu, ktoré prebiehalo v biskupskej kaplnke. Garantom pre liturgické víno Spišskej diecézy
bol menovaný Ing. Ondrej Celleng. Podľa predpisu kán. 924 § 3 Kódexu kánonického práva omšové, resp. liturgické víno musí byť prírodné, z plodov viniča a nepokazené. Na inom mieste liturgické predpisy ustanovujú, že víno pre eucharistickú bohoslužbu má byť z viničného plodu (porov.
Lk 22,18), prirodzené a čisté, bez primiešania cudzích prvkov. Liturgické víno si môžete zakúpiť
na stránke eshop.corsanctimartini.sk.
Missa Chrismatis

Foto: Ľubomír K rett

Ráno vo Štvrtok svätého týždňa, dňa 14. apríla, sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule zišlo takmer tristo kňazov, aby za hojnej účasti Božieho ľudu vyjadrili svoju jednotu s biskupom a obnovili svoje kňazské sľuby. Pri tejto svätej omši nazývanej Missa chrismatis diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš posvätil krizmu a
požehnal olej katechumenov a olej na pomazanie
chorých. Kňazov v homílii povzbudil k intenzívnejšiemu prežívaniu Božej odpúšťajúcej lásky vo
svojom osobnom kňazskom živote i v pastoračnej službe. Vo večerných hodinách slávil v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule diecézny administrátor svätú omšu na pamiatku Pánovej večere. Po homílii umyl zástupcom ľudu nohy na
znak pokornej služby Krista, ktorý volá svojich
nasledovníkov, aby konali aj oni podľa jeho príkladu. Emeritný biskup Mons. Andrej Imrich slávil večernú svätú omšu v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Tešíme sa, že po
dvoch rokoch slávení Veľkej noci „za zatvorenými
dverami“ sme mohli sláviť tento rok dni Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania bez obmedzení
počtu veriacich. Nech sú tieto dni príležitosťou
na duchovné obrodenie a načerpanie novej radosti pre celý Boží ľud Spišskej diecézy.
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Sviatok Božieho milosrdenstva

V diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva v
Smižanoch sa 24. 4. 2022 uskutočnila odpustová
slávnosť. Program slávnosti, ktorý v spolupráci so
Spišskou diecézou pripravili otcovia pallotíni na
čele s rektorom sanktuária o. Petrom Klubertom,
SAC, začal v sobotu večer nočným bdením. V nedeľu bola centrom duchovného programu slávnostná
svätá omša, na ktorú prijal pozvanie kardinál Stanisław Dziwisz, emeritný krakovský arcibiskup a
dlhoročný tajomník sv. Jána Pavla II. Spolu s ním
koncelebroval diecézny administrátor Mons. Ján
Kuboš, otcovia pallotíni a niekoľkí kňazi. Slávnosti sa zúčastnilo množstvo pútnikov, ktorí sa po dvojročnej odmlke prišli povzbudiť do tejto svätyne spoločným oslavovaním Božieho milosrdenstva. Svätú omšu prenášali v priamom prenose TV LUX a
tiež Rádio LUMEN a Rádio Mária. V homílii, ktorú kardinál Dziwisz predniesol v slovenskom jazyku, zdôraznil vďačnosť sv. sestre Faustíne i sv. Jánovi Pavlovi II., vďaka ktorým sa sviatok Božieho milosrdenstva stal známym na celom svete. Tiež pripomenul, že Božie milosrdenstvo je to, čo prináša
svetu pravý pokoj aj v tejto nepokojnej dobe. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k Božiemu milosrdenstvu. V závere liturgickej slávnosti
kardinál pripomenul prítomným veriacim osobnosť
sv. Jána Pavla II. aj vzácnym darom, ktorý odovzdal
svätyni. Je ním kalich tohto svätého pápeža, ktorý
sa bude používať na tomto mieste a bude tak pripomienkou duchovnej blízkosti tohto apoštola Božieho milosrdenstva. Biskup Ján Kuboš odovzdal kardinálovi dar – ikonu Levočskej Panny Márie, ku
ktorej sv. Ján Pavol II. počas svojej apoštolskej cesty
na Slovensku v roku 1995 sám putoval. Popoludní
bola vo svätyni modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu, ktorú viedol páter Peter Klubert, SAC.
Peter Matis
projektový manažér
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K apit ulný vik ár
Štefa n Mišík ,
adminis tr átor
Spi š ske j diecézy
Štefan Mišík sa narodil 1. decembra 1843 v Ondrašovej (dnes mestská časť Liptovského Mikuláša). Rodina Mišíkovcov bola stará ondrašovská rodina. Mišíkovci dlhé roky slúžili šľachtickej rodine
Pongrácovcov. Štefanov otec Matej zastával v službách rodiny Pongrácovej úlohu správcu majetku.
Jeho službu si rodina Pongrácovcov veľmi vážila.
Bez jeho rady sa neodvážili v správe majetku čokoľvek podniknúť. U Pongrácovcov sa zoznámil s chyžnou Barborou Vámossy-Nagyovou. Hoci bola Barbora maďarskej národnosti, s Matejom sa v roku 1843
zosobášili. Rodičia Mišíkovci mali okrem syna Štefana aj dcéru, ktorá sa narodila 15. februára 1848.
Rodina Mišíkovcov bola hlboko veriaca. Starala sa
o to matka Barbora, ktorá bola katolíčka. Otec Matej bol evanjelik. Jeho vplyv poznačil rodinu silným
slovenským národným povedomím. Štefan Mišík
navštevoval ľudovú školu vo svojom rodisku, odkiaľ
sa mu následne podarilo dostať na gymnázium do
Levoče. Gymnázium v Levoči v tomto čase prechádzalo zložitým obdobím, ktoré sa prejavilo v zmenách ovplyvňujúcich národné povedomie študentov.
Charakter Uhorského kráľovstva sa najvýraznejšie
začal meniť v revolučnom roku 1848. Toto obdobie
môžeme považovať za podkopanie základov, na ktorých stála celá monarchia. Spomínané obdobie svojou odozvou výrazne poznačilo aj školstvo. Do roku
1848 mali gymnázium v Levoči v rukách premonštráti a vyučovacím jazykom bola latinčina. V období revolučného roku 1848 bolo gymnázium poštátnené a profesorské miesta zaujali svetskí profesori
z Čiech a Moravy. V tomto období bol vyučovacím
jazykom nemecký jazyk. Slovenský jazyk sa vyučoval len dve hodiny týždenne. Profesori českej národnosti vštepovali do študentov záujem o slovenské povedomie. Tomuto obdobiu zo života Štefana Mišíka
prináleží patričná pozornosť. Spišský cirkevný historik Jozef Špirko o ňom píše: „Tu získal Mišík svoju slovenskú a slovanskú orientáciu, ktorej ostal ver-

Foto: internet

ný cez celý svoj život.“ Tento vplyv, s ktorým sa Štefan Mišík stotožnil, poznačil jeho národné cítenie
aj v jeho ďalších rokoch gymnaziálnych štúdii, keď
českých a moravských profesorov vystriedali maďarskí a keď sa vyučovacím jazykom stala maďarčina. Slovenský jazyk bol zatlačený do úzadia a zo
strany maďarských profesorov bola snaha úplne zamedziť študentom možnosť študovať v rodnej reči.
Štefan Mišík maďarčinu ovládal veľmi dobre, naučil sa ju totiž od svojej matky. Preto v neľahkých
študijných podmienkach, ktoré si vyžadovali znalosť maďarčiny, nebolo štúdium pre Mišíka žiadnou
ťažkosťou, gymnázium ukončil s vynikajúcim prospechom.
S výborným vzdelanostným základom sa životné kroky Štefana Mišíka po absolvovaní gymnaziálnych štúdii uberali do kňazského seminára. Do seminára ho prijal spišský biskup Ladislav Zábojský,
ktorý Štefana Mišíka poznal už ako mládenca v rodine Pongrácovcov. V čase, keď Štefan Mišík študoval v kňazskom seminári, spoločnosť prechádzala veľkými zmenami, ktoré sa odvíjali v každej sfére
života – sociálnej, kultúrnej či náboženskej. Maďarizácia po revolučnom roku 1848 stále viac prenikala do povedomia mnohých ľudí.
Spišský seminár disponoval v čase štúdia Štefana
Mišíka vynikajúcimi profesormi. Spolužiaci Štefa-

2/2022 | kapitula | 5

profily osobností diecézy

na Mišíka boli poväčšine slovenského pôvodu, až na
jedného Nemca – Ignáca Zimermanna zo Smolníka.
Štefana Mišíka v začiatkoch jeho formácie ovplyvnil
seminarista Andrej Kuruc, ktorý sa neskôr stal spišským kanonikom. Kým neprišiel do seminára Štefan
Mišík, Andrej Kuruc bol jediný, ktorý rozvíjal v seminári medzi bohoslovcami záujem o slovenské národné povedomie. Svojím príspevkom v oblasti národného povedomia výrazne prispel a stal sa stredobodom slovenského hnutia v seminári. Neskôr sa
stal pre mnohých spolubratov akýmsi symbolom národnej oddanosti, čo v predstavených vzbudilo negatívny dojem. V akademickom roku 1864/65 predstavení seminára v ročnej správe uvádzajú na adresu
Štefana Mišíka veľmi znepokojujúce tvrdenia. Podľa slov prefekta Dr. Vajdovského: „Štefan Mišík vyvoláva medzi klerikmi politické hádky, narúša pokoj a nevšíma si ani napomenutia svojich predstavených.“ Pokiaľ by táto poznámka v ročnej správe znamenala len prejav Mišíkovej lásky k slovenskému
povedomiu, nebolo by to vyvolalo so strany predstavených taký ostrý záznam. Preto možno predpokladať, že predstavení kňazského seminára vnímali
v Miškových postojoch hlbšie súvislosti.
Štefan Mišík o týchto svojich seminárskych ťažkostiach píše v článku „Obrázok zo života“, kde sa
zmienil, že jedného dňa prefekt Dr. Vajdovský prekutrával jeho balík, ktorý mu prišiel poštou a hľadal v ňom niečo podozrivé. Seminársky správca Karol Barvulský krátko nato, varoval Štefana Mišíka,
aby sa viac nezaoberal národnými záležitosťami. Na
konferencii predstavených bolo rozhodnuté Štefana
Mišíka vylúčiť zo seminára, pretože si bez dovolenia
predplatil časopis Sokol. Mladého Mišíka však zachránil list kníhtlačiara Škarnicla zo Skalice, v ktorom spomína, že číslo časopisu Sokol bolo len omylom poslané na jeho adresu.
Hoci predstavení seminára boli poväčšine Nemci, k slovenským klerikom a ich národnostným
tendenciám boli lojálni, preto vybičovaná situácia utíchla, no aj napriek tomu po tejto nepríjemnej udalosti to v predstavených zanechalo trvalý dojem, že Mišík je šovinista a narušiteľ pokoja. Vtedajší spišský biskup Ladislav Zábojský úprimne podporoval slovenské kultúrne hnutia, pokiaľ nevyúsťovali do politických nesvárov, ktoré by škodili jednote Cirkvi. Sám sa staral o to, aby sa klerici spišského seminára rečovo vzdelávali a neodnárodňo-
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vali. Za neskorších spišských biskupov a seminárnych predstavených maďarskej národnosti, by Mišíkovo počínanie malo vážne následky pre jeho zotrvanie v seminári. Treba však spomenúť, že Štefan
Mišík bol vynikajúcim študentom, preto ho zo seminára nevyhodili. Okrem štúdia teológie sa s obľubou venoval aj profánnym vedným predmetom. Jozef Špirko na adresu Štefana Mišíka píše: „Bol vynikajúcim rečníkom a vôbec najlepším klerikom v seminári.“ Mišíkova inteligencia a ohromné nadanie
ho pobádali stále k väčšej a oduševnenej práci za slovenský národ.
V rokoch 1850, podľa príkladu iných seminárov,
vznikla aj v Spišskej Kapitule Slovenská literárna
spoločnosť. Jej prvé ovocie sa ukázalo v česko-slovenskej básni s názvom „Blahospěv“, ktorá vznikla
z príležitosti inštalovania biskupa Ladislava Zábojského do úradu diecézneho biskupa. Už v tomto období množstvo kňazov a klerikov horlilo za spoločnú reč s Čechmi.
Okolo roku 1850 sa spišskí bohoslovci zapojili do
cirkevno-literárnej spoločnosti v banskobystrickom
seminári. Po sľubnom rozbehnutí čoskoro nastala v spišskom seminári istá stagnácia. Spišskí bohoslovci sa pre prvotný zápal veľmi rýchlo nadchli pre
slovenské povedomie, ale nemali dostatočné základy, ktoré by pobádali ich záujem o slovenské povedomie neustále prehlbovať. Štefan Mišík si v seminári uvedomoval ospalosť spišských bohoslovcov v slovenskom kultúrnom živote, preto začal svojich spolubratov povzbudzovať, aby študovali slovenskú literatúru a prispievali do slovenských časopisov. Slovenské časopisy mali totiž veľmi málo prispievateľov a čitateľov. Nepriaznivá situácia slovenských vydavateľstiev sa výrazne zhoršila od šesťdesiatych rokov, keď sa maďarizácia intenzívnejšie začala natískať do verejných sfér spoločnosti. Štefan Mišík pociťoval potrebu podporovať vydavateľstvá katolíckych časopisov. Jeho zápal a stále sa zhoršujúca situáciu ho viedli k tomu, aby nadviazal styky s poprednými vychovávateľmi slovenského ľudu, akými
v tom čase boli Dr. Andrej Radlinský – redaktor katolíckeho časopisu Cyril a Metod či František Sasinek – redaktor katolíckeho časopisu Vojtech. Cez styky, ktoré Štefan Mišík nadobudol prostredníctvom
týchto významných slovenských buditeľov sa zoznámil s Andrejom Kmeťom, čo bolo pre Mišíka obrovským obohatením. Andrej Kmeť svojou láskou

profily osobností diecézy

k slovenskému folklóru vytvoril u Štefana Mišíka
hlboký obdiv a stal sa jeho životným vzorom. S redakciou časopisu Cyril a Metod Mišík úzko spolupracoval najmä v čase, keď sa konali milenárne oslavy sv. Cyrila a Metoda. Oslavy svätých solúnskych
bratov vzbudili v slovanskom svete obrovský záujem
a nadšenie za oslavu tisícročného jubilea príchodu
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Spišské duchovenstvo reagovalo na túto udalosť písaním veľkého množstva listov a petícii, aby sa tisícročné jubileum sv. Cyrila a Metoda oslávilo aj v Spišskej diecéze. Biskup Ladislav Zábojský vydal v roku 1863 dva
pastierske listy pojednávajúce o oslavách svätých solúnskych bratov. Oslavy mali pre ľud Spišskej diecézy veľký význam, pretože v ľuďoch vzbudili povedomie o bohatej histórii slovenského národa. Mišík sa
stal v tomto období v spišskom seminári hybnou silou pre propagovanie cyrilo-metodských osláv.
Po šiestich rokoch štúdia a formácie v kňazskom seminári, skúsenosťami obohatený Štefan Mišík, prijal dňa 26. júla 1868 z rúk spišského biskupa Ladislava Zábojského kňazské svätenie. Jeho vynikajúce vlohy a zápal pre kňazskú službu mu určovali smer, kde by mohol naplno slúžiť ľudu tými
prostriedkami, v ktorých sám vynikal. No jeho slovenská orientácia posypala jeho životnú cestu tŕňmi a postavila ho pred veľké neprávosti, ktorých sa
mu neskôr počas kňazskej služby dostalo. Jeho láska k národu bola spočiatku u neho pokladaná za istý
nedostatok, no postupom času za obrovský osteň,
ktorý videl každý, kto hovoril o Štefanovi Mišíkovi.
Prvé pôsobisko Štefana Mišíka bolo v Nemeckej
Ľupči, kde zastával funkciu kaplána. Do tejto farnosti ho sprevádzal list jeho predstavených, v ktorom upozornili farára Straku, že nový kaplán je „nebezpečný človek, lebo sa zaoberá národnými záležitosťami“. Z novokňaza sa tak od jeho prvej kaplánky stal v očiach kléru nepohodlný kňaz, ktorého
bolo treba ,,skrotiť“. Skutočný obraz mladého kňaza
bol však úplne iný. Už v prvých mesiacoch kňazskej
služby sa preukázal ako veľmi vzdelaný a rečnícky
veľmi zdatný. Dôkazom toho boli aj jeho vynikajúco
prednesené kázne.
Štefana Mišíka na jeho prvom pôsobisku veľmi
zaujímali nielen miestne náboženské pomery, ale
svoju pozornosť venoval aj náboženským a politickým pomerom na celom Liptove. Zarážal ho najmä liberálny duch a ľahostajnosť v reakciách kato-

Foto: Ľubomír K rett

líckej inteligencie. Kritizoval akékoľvek snahy zrušiť katolícke školy na Liptove. Jeho húževnatosť vyvolala v liberálnych kruhoch na Liptove istý strach
z možného nebezpečenstva vďaka rastúcemu Mišíkovmu vplyvu. Liberáli začali hľadať spôsob, aby
Štefana Mišíka odstavili. Po dvojročnom účinkovaní v Nemeckej Ľupči sa dostal za kaplána do farnosti Ružomberok. Podobne aj na tomto mieste od
prvej chvíle začal pracovať s veľkou chuťou a zápalom. Jeho služby si v Ružomberku natoľko cenili,
že po jeho dvojročnom účinkovaní dostal od mestského zastupiteľstva ďakovný list za jeho namáhavú
kňazskú službu. No nie všetci Ružomberčania videli v Štefanovi Mišíkovi dobrého a obetavého kňaza.
Veľké nepríjemnosti mu spôsobil najmä ružomberský advokát Ľudovít Maťašovský, ktorého syna Mišík potrestal pre jeho neposlušnosť v škole. Ľudovít
Maťašovský túto krivdu, ktorá sa dostala jeho synovi, predviedol až pred cirkevný súd. Štefanovi Mišíkovi hrozili zákazom vyučovania náboženstva, no
na súde mu vina nebola dokázaná. Biskup Ján Samassa s úmyslom vyhnúť sa nepríjemnostiam preložil Mišíka za kaplána do Námestova a upozornil
ho, aby sa do budúcna vyhýbal konfliktom s veriacimi a venoval sa kňazskému povolaniu a výhradne
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len teologickým štúdiám. Toto napomenutie si Mišík vykladal, že biskup Ján Samassa si zastáva liberálnych katolíkov a jemu zazlieva účinkovanie v slovenskom duchu. Len čo prišiel do Námestova založil „katolícku knižnicu“. Netrvalo dlho a knižnica
získala 100 členov. Politické kruhy sa na Mišíkovo
počínanie pozerali ako na pokus založenia náhrady
za Maticu slovenskú. Z kruhov politickej vrchnosti si preto vyslúžil pobúrenie a opovrhnutie, ba naviac prispel k tomu svojou turičnou kázňou, kde kritizoval snahy vymaniť školy spod vplyvu Cirkvi. To
viedlo biskupa Jána Samassu k nutnému kroku, aby
Štefana Mišíka opätovne preložil. Tentokrát ho preložil do Hniezdneho [Gniazd], ktorého obyvateľmi
boli poväčšine Nemci. Ani v novom prostredí svojho pôsobiska nebol spokojný, hoci čas, ktorý tu prežil bol pre neho veľkým obohatením, pretože veľmi
dobre poznal Liptov a aj Oravu a teraz mal možnosť
spoznať aj spišských Nemcov. Na území Spiša pôsobil až do svojej smrti. Počas pôsobenia v Hniezdom
sa zoznámil s nižnoružbašským farárom Eduardom
Korponaym, ktorý mal veľký vplyv na to, že Štefan Mišík sa začal venovať prekladom rôznych spisov do slovenčiny. Po svojom pôsobení v Hniezdom
ho biskup Juraj Čáska [Császka] ustanovil za správcu farnosti Hnilec (vtedajšej farnosti Veľký Hnilec).
Farnosť Hnilec bola veľmi malá a chudobná. V rokoch pôsobenia Štefana Mišíka mala farnosť okolo
400 veriacich, zväčša baníkov a povozníkov zamestnaných v okolitých baniach. V novej farnosti zažíval nedostatok hmotných prostriedkov. V biednej
fare s ním žili aj jeho rodičia, ktorým prisľúbil, že
sa o nich v starobe postará. Ako mladý, ambiciózny a veľmi nadaný kňaz si vysvetľoval počínanie biskupa vo veci svojho ustanovenia za správcu farnosti v Hnilci ako za určitú formu trestu. Štefan Mišík sa počas svojho pôsobenia v Hnilci viackrát snažil o to, aby ho preložili. V roku 1879 podal biskupovi Jurajovi Čáskovi žiadosť o preloženie do farnosti Ľubica. O rok neskôr sa uchádzal o miesto farára
v Ústi na Orave. Za dôvod svojho preloženia uvádzal
nedostatok hmotného zabezpečenia. Spišskí biskupi sa rozhodli v tejto veci Mišíkovi hmotne napomáhať zo svojich súkromných prostriedkov, no preložiť ho nechceli. Po neúspešných pokusoch o preloženie sa odhodlal, že odíde do Ruska, kde chcel zastávať funkciu profesora na niektorom teologickom
inštitúte. Biskup Juraj Čáska na túto Mišíkovú túž-
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bu odísť do Ruska reagoval hrozbou suspendácie.
Nepriaznivé podmienky a zaujatosť voči jeho osobe spôsobili u Mišíka množstvo neúspechov. Možno
by sme predpokladali, že tento tlak, ktorému Mišík
musel čeliť ho zlomí tak, že zanechá literárnu činnosť a vzdelávanie slovenského ľudu. Napriek tomu
sa však vo svojom neľahkom období ukázal, že jeho
ciele sa nezmenili ani po opakovanom neúspechu.
Vždy našiel novú silu k tomu, aby sa nevzdal. Počas
svojho pôsobenia v Hnilci mal dostatok času na to,
aby sa venoval slovenským záležitostiam. Dôkladne
sa vzdelával a napomínal slovenský národ, aby bdel
nad vlastnými náboženskými a kultúrnymi hodnotami. Práve v Hnilci sa naplno stal tým, čím bol neskôr známy ako pre národ, tak aj pre Cirkev. Písal
do významných slovenských časopisov, pre ktoré sa
stali jeho články obrovským obohatením. Prekladal
množstvo cudzojazyčných diel. Vzdelával sa v ruštine, poľštine, španielčine, angličtine a francúzštine a to len preto, aby dokázal slovenskému ľudu
sprostredkovať literatúru v ich rodnom jazyku. Prekladal tiež množstvo náročných diel od svetových
autorov, ako bol napríklad Shakespeare. Jeho články vychádzali najmä v Katolíckych a Národných
novinách. Vo svojich článkoch ukazoval, že vníma
štruktúru celej spoločnosti. Častokrát poukázal na
politické pomery, ktoré nikto pred nim nevnímal.
Venoval sa politike, kresťanstvu, ale aj hospodárskym otázkam, ktorých záber bol celosvetový. Napriek jeho obdivuhodnému záujmu vnímať spoločenské otázky komplexne, nezabúdal na svoju farnosť a Spiš. Zbieral ľudové povesti a porekadlá, lúštil a vysvetľoval miestne názvy a s veľkou obľubou sa
zaujímal o históriu Spiša. Jozef Špirko k tejto problematike uvádza: „Kým Andrej Kmeť pri svojich
zberateľských a vedeckých prácach zanedbával svojich farníkov, u Mišíka sa to nestalo.“ Vybudoval veriacim v Hnilci nový kostol, školu, faru a zadovážil
nový organ. Svojim farníkom sa snažil vždy hmotne pomáhať.
V 19. storočí nedostatok práce vo vtedajších baniach spôsobil veľkú chudobu, ktorá postihla aj Hnilec. Farníci sa začali sťahovať za prácou do Ameriky.
V tomto období začal Mišík znova premýšľať o odchode z Hnilca. Žiadal si nejakú výnosnejšiu faru
a to v Spišskej Belej, Vrbove či v Spišskej Novej Vsi.
Aj tieto jeho snahy však boli márne. Po nástupe nového biskupa Alexandra Párvyho na spišský biskup-
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ský stolec, žiadal Štefan Mišík opäť o miesto v Spišskej Novej Vsi. Dúfal, že nový biskup by mohol jeho
žiadosti vyhovieť, no nestalo sa tak. Táto skúsenosť
ho viedla k veľkej zúfalosti. Rozhodol sa o svojej
krivde oboznámiť najvyššie cirkevné miesta. Zostavil obžalobu, v ktorej podrobne opísal celú svoju minulosť a následne žiadal o vyšetrenie. Túto obžalobu
chcel poslať pápežovi Levovi XIII. Nechcel sa pomstiť svojim predstaveným, ale chcel mať potvrdené,
že k takému zaobchádzaniu nedal sám nejakú kanonickú príčinu. Išlo mu predovšetkým o svoju reputáciu. V najťažších chvíľach tohto obdobia použil
proti svojim predstaveným ostrú kritiku, no obžalobu nikdy neodoslal.
Štefan Mišík nebol neposlušným kňazom. Keď
videl, že sa jeho cirkevným predstaveným krivdí,
hneď sa za nich postavil a obhajoval ich. Pri masakri v Černovej sa postavil na stranu spišského biskupa Alexandra Párvyho a zastával ho pred obvineniami, že on môže za vzniknuté nešťastie. Mišík mal
ohromný cit pre spravodlivosť, ktorý mu nedovoľoval mlčať, keď sa páchala neprávosť, hoci aj z radov
cirkevných predstavených.
V roku 1908 zomrel prvý predseda Slovenskej
muzeálnej spoločnosti Andrej Kmeť, veľmi dobrý
priateľ Štefana Mišíka. Členstvo Slovenskej muzeálnej spoločnosti dlho hľadalo vhodnú náhradu. Rozhodli sa túto funkciu ponúknuť Štefanovi Mišíkovi,
ktorý ju prijal. Bola to pre neho veľká pocta a týmto prejavom dôvery zo strany členov bol hlboko dojatý. Požiadal o povolenie biskupa Párvyho, aby túto
funkciu mohol s jeho súhlasom zastávať. Biskup
Alexander Párvy mu nielenže dovolil prijať funkciu
predsedu Slovenskej muzeálnej spoločnosti, ale ho aj
vymenoval za konzistoriálneho radcu, aby dôstojne
reprezentoval túto spoločnosť. Dokonca sám biskup
Párvy poslal Mišíkovi červený pás. Mišík od veľkej
radosti a dojatia oznámil túto radostnú správu svojím priateľom Andrejovi Halašovi a Jozefovi Škultétymu. Funkciu predsedu Slovenskej muzeálnej spoločnosti zastával až do svojej smrti.
V roku 1915 vážne ochorel dôsledkom zdravotných problémov so srdcom a obličkami. Chystal sa
ísť do výslužby a zvyšok svojho života prežiť v Spišskej Novej Vsi, kde by mal blízko k lekárovi. No keď
sa jeho zdravotný stav opäť zlepšil, ostal naďalej pôsobiť v Hnilci. Po prvej svetovej vojne sa rozpadlo
Rakúsko-Uhorsko podlomené politickými a národ-

nostnými vplyvmi. Pre Slovákov to znamenalo príchod vytúženej slobody a vymanenia sa spod vplyvu silnej maďarizácie, ktorá na nich po celý čas doliehala. Starý a veľmi chorý Štefan Mišík sa tešil, že
sa tohto momentu mohol ešte dožiť. Veľkým prekvapením a odmenou za jeho obetavú službu pre slovenský národ mu bola ďalšia významná pocta. Po rezignácii spišského diecézneho administrátora Martina
Khebericha, kolégium Spišskej kapituly zvolilo 14.
apríla 1919 za nového spišského kapitulného vikára
veľkého bojovníka za práva a slobodu slovenského
národa Štefana Mišíka, predsedu Slovenskej muzeálnej spoločnosti. Voľba chorobou a starobou poznačeného Štefana Mišíka mala byť satisfakciou za jeho
činnosť pre dobro slovenských katolíkov, ale zároveň odzrkadľovala len provizórne riešenie riadenia
Spišskej diecézy. S vedomím, že so svojím podlomeným zdravím mu ostáva pár mesiacov života, prevzal Mišík úrad spišského kapitulného vikára zložením prísahy dňa 16. apríla 1919. Krátko po svojom nástupe dňa 2. júna 1919 vymenoval Jána Vojtaššáka za nového riaditeľa diecéznej kúrie. Funkciu spišského kapitulného vikára zastával len tri mesiace. Dňa 27. júla 1919 v Spišskej Kapitule zomiera.
Pochovaný je na spišskokapitulskom cintoríne.
Po jeho smrti sa mu dostalo význačnej pocty ako
veľkému bojovníkovi za slovenské práva v RakúskoUhorsku. Učiteľský úrad Spišskej Kapituly si ho
každoročne 1. novembra pripomínal krátkou akadémiou, pojednávajúcou o jeho životnom diele a prínose pre Slovensko.
Marián Murín
bohoslovec 3. ročníka
Použitá literatúra:
HROMJÁK, Ľuboslav. S výrazom lásky trvám. Životopis spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie: Nadácia
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2015, s. 95
– 98, 214;
ŠPIRKO, Jozef. ŠTEFAN MIŠÍK - Životopis. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1950; Ladislav Zábojský a cyrilo-metodská
tradícia. Martin: Matica slovenská, 2013;
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M ar tin Pethe de Hethe s
a rek atoliz ácia
Reformácia, ktorá sa šírila na území dnešného
Slovenska nemala nikdy taký radikálny priebeh ako
v samotnom Nemecku. Zasiahla samozrejme aj územie Spišskej stolice, ktorá sa v prvej polovici 16. storočia začala postupne meniť na protestantskú. Na
samom počiatku však bolo otázne, ktorá forma reformácie na Spiši zvíťazí, pretože spočiatku sa tu
prejavovali tendencie jej radikálnej formy. Nakoniec
sa však Spiš stal jednou z kolísok evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania, a to aj v rámci celého kráľovstva.
Už v 16. storočí reformácii podľahlo Bratstvo
24 farárov kráľovských miest a aj ostatné existujúce bratstvá na Spiši. V období 17. storočia bolo katolíckych už len málo farností. Spomenúť môžeme
farnosti ako Spišská Kapitula, Letanovce s filiálkou
Jánovce, Spišské Tomášovce s filiálkou Arnutovce,
Danišovce, Ordzovany s filiálkou Pongrácovce. Ďalšími obcami boli Jablonov, Lúčka, Pavľany, Studenec, Nemešany, Bugľovce, Klčov, Vítkovce a Baldovce. To bolo z celého územia Spiša všetko. Ostatné
farnosti Spišského prepoštstva boli na začiatku 17.
storočia už v rukách protestantských pastorov.
Prvé rekatolizačné snahy
v 17. storočí
Prvým spišským prepoštom v 17. storočí, ktorý sa zasadzoval o rekatolizáciu na tomto území,
bol Martin Pethe de Hethes. Spišským prepoštom
sa stal 13. augusta 1587, teda v dobe, keď na území
Spiša postupne zvíťazila reformácia a v celom prepoštstve nebolo okrem Spišskej Kapituly inej katolíckej farnosti.1 Je pravdepodobné, že už v tejto dobe
sa spišský prepošt rozhodol povolať Spoločnosť Ježišovu, pretože si všímal jej úspechy v iných častiach
Uhorska. Avšak jedným z problémov ako usadiť
Spoločnosť Ježišovu a jej pátrov na Spiši bol problém majetkový, resp. ktoré majetky budú pre jezuitov a ich následnú činnosť vhodné.

1. HRADSZKY, J. Additamenta ad Initia progressus ac praesens status Capituli Scepusiensis. Szepesváralja : typis Dionysii Buzás, 1903 – 1904, s. 531
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Portrét spišského prepošta Martina Pethe de Hethes
z prvej polovice 18. storočia

Jedným z významných medzníkov pre dejiny
rekatolizácie na Spiši bol práve rok 1604. V tomto
roku získal spišský prepošt Martin Pethe poverenie
od uhorského kráľa Rudolfa II. vykonať na území
Spišského prepoštstva vizitáciu a taktiež v tom istom roku bol poverený aj poľským kráľom Žigmundom vykonať vizitáciu na území Provincie 13 spišských miest, 2 ktoré boli zálohované Poľsku od roku
1412. Na základe týchto poverení získal spišský prepošt právo na to, aby z daného územia vyhnal protestantských kazateľov a uvoľnené miesta mohol obsadiť katolíckymi kňazmi.
Aj v liste uhorského kráľa Rudolfa II., ktorý bol
adresovaný spišskému prepoštovi a ktorý bol vydaný 3. januára 1604, sa nachádzali podrobné kráľovské inštrukcie: vymeniť evanjelické duchovenstvo a
nahradiť ho katolíckymi kňazmi a zároveň sa postarať o „prinavrátenie“ cirkevného majetku, ktorý pat-

2. HRADSZKY, J. Das Zipser Haus und dessen Umgebung.
Igló : Buchdruckerei von Josef Schmidt, 1884, s. 133.
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ril pôvodne katolíckej cirkvi. Okrem toho uhorský
kráľ Rudolf II. v ten istý deň vydal aj mandát pre
mesto Levoča, v ktorom prikázal mestu odovzdať
katolíckej cirkvi všetky kostoly, kláštory, faru i cirkevný majetok.3
Prvú vizitáciu začal Martin Pethe v Spišskom
Podhradí, a to dňa 5. septembra 1604. No táto vizitácia bola už na začiatku odsúdená na neúspech,
keďže veľká väčšina obyvateľov Spišského Podhradia bola protestantská. Obyvatelia mesta ho odmietli a vyhnali. Martin Pethe následne z tohto neúspechu obvinil aj kapitána – správcu Provincie 13 spišských miest Sebastiána Lubomirskeho a so svojou
sťažnosťou sa obrátil na poľského kráľa Žigmunda.
No poľský kráľ nezakročil a spišský prepošt nezískal nové povolenie pre vykonanie vizitácie, preto sa
svojho úsilia v tomto meste zriekol.
Druhým miestom, v ktorom sa Martin Pethe pokúsil vykonať vizitáciu, boli Spišské Vlachy, ktoré
podobne ako Spišské Podhradie prebrali reformačné
myšlienky a v tejto dobe boli už protestantské. Do
Spišských Vlách prepošt dorazil 2. októbra 1604, no
obyvatelia mesta prejavili svoj odpor voči akejkoľvek
vizitácii zo strany prepošta a dokonca chránili svoj
kostol, obsadili všetky jeho vchody a boli vyzbrojení mnohými zbraňami. Prepošt preto mesto opustil
bez akéhokoľvek úspechu a vizitáciu tak nevykonal.4
Spišský prepošt Martin Pethe bol vo svojich snahách veľmi vytrvalý a svojej úlohy sa nezriekol. Pripravoval sa aj na vizitáciu v Levoči. No tejto udalosti predchádzala však ešte jedna oveľa významnejšia
udalosť, ktorá je taktiež spätá s jeho návštevou v Levoči. Dňa 21. septembra 1604 vystavil listinu, podľa ktorej mali Spoločnosti Ježišovej pripadnúť majetky, ktoré pôvodne patrili kartuziánskemu kláštoru na Skale útočišťa. Šlo o dediny Arnutovce, Tomášovce a Klčov. Okrem nich prepošt daroval jezuitom
aj niekdajšiu kartuziánsku kúriu v Levoči, ktorá pôvodne prináležala ku Kostolu sv. Jána Krstiteľa.5
V Levoči sa o vizitáciu Martin Pethe pokúšal v dňoch 8. – 10. októbra 1604, avšak bezúspeš-

3. SUCHÝ, M. Dejiny Levoče 1. Košice : Východoslovenské
vydavateľstvo, 1974, s. 167.
4. SZONTAGH, A. Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde A.C. zu Szepesváralja von 1548 bis 1908. Lőcse : Jos. Th. Reiss, 1908, s. 21.
5. Spišský archív v Levoči, fond Archív Dr. Valentína Kalinaya, inv. č. 5, Synopsis Historiae Residentiae Scepusiensis Societatis Jesu ab ejus in Scepusium adventu (ďalej Synopsis Historiae...), s. 1.

ne. Z mesta musel utiecť. V tomto čase však vypuklo prvé z protihabsburských povstaní, povstanie
sedmohradského kniežaťa Štefana Bocskaya, ktorý
15. októbra 1604 porazil vojská cisárskeho generála Barbiana Belgiojosa. Situácia pre katolíkov sa danou udalosťou zhoršila a aj samotný spišský prepošt Martin Pethe z obavy o svoju bezpečnosť opustil svoje prepoštské sídlo v Spišskej Kapitule a svoje útočisko našiel v cisárskej Viedni, kde chcel prečkať, kým sa situácia v Uhorsku upokojí, no dňa 30.
októbra 1605 zomrel.6
Monika Bizoňová
biskupský archív Spišská Kapitula

6. HRADSZKY, J. Das Zipser Haus und dessen Umgebung.
Igló : Buchdruckerei von Josef Schmidt, 1884, s. 133.
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Deep and Top - Príprava mladých
Spišskej diecézy na Národné
stretnutie mládeže T22
Ráno 12. marca 2022 sa stretlo sedemdesiat mladých ľudí z našej a nielen našej diecézy, aby spolu kráčali Demänovskou horou. Celé toto podujatie malo cieľ duchovne sa pripraviť na júlové Národné stretnutie mládeže T22. Zapojili sa doň aj mladí z projektu Bezhraničná láska a Združenie mladých Laura. Zastúpené boli mnohé regióny Slovenska od Bratislavy až po Michalovce. Mnohí vstávali
zavčas rána a cestovali na Liptov. Spájal ich takmer
trojhodinový výstup, ktorý spoločne zdolali. Vrcholnou udalosťou bolo slávenie svätej omše troma kňazmi – vsdp. Tomášom Vlčekom, vsdp. Jánom Horvátom a vsdp. Ľubošom Laškotym. V homílii sa mladým prihovoril otec Tomáš Vlček. Povzbudzoval
k nasledovaniu čností Panny Márie, ktorá odrážala „Božiu netrpezlivosť“. Práve táto vlastnosť Boha
hovorí o Jeho veľkej láske zachrániť všetkých ľudí.
Po spoločnom obede z vlastných zásob bola krátka reflexia v skupinkách. Príjemným spestrením
bola návšteva s občerstvením v novom pastoračnom
centre Horskej záchrannej služby v Demänovskej
doline. Miestny duchovný správca vsdp. Ján Dubecký okrem iného priblížil mladým život bl. Piera Giorgia Frassatiho.
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze ponúka mladým od januára 2022 turistický výstup spojený s duchovnou prípravou Výšiny počas každého
mesiaca a tento bol už v poradí tretím tohto druhu.
Viac informácii nájdete na www.komisia.sk.
Daniel Lysý
koordinátor KpM

Stačí vstať
a prejsť po moste
Je tiché letné ráno. Začína sa brieždiť a keď ti
o 5:00 zazvoní budík, zistíš, že na horskej chate to už
žije. Viacerí sú už v jedálni, iní si obliekajú výstroj,
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aby sa čím skôr vydali so svojím vodcom na jeden
zo štítov nad chatou Finsteraarhorn. Ani ty nechceš
zaostávať. Rýchle raňajky – a už sa na terase chaty
pripravuješ na výstup. Lano, sedák, prilba, mačky,
cepín, čelovka... Môžeme vyraziť. Štyria mladí horolezci odhodlane vykročili k dnešnému cieľu: Finsteraarhorn. Podrobná mapa, mobilná GPS navigácia a presný popis cesty je pri takýchto výstupoch
samozrejmosťou. Zdá sa, že sa to skutočne podarí.
Po niekoľkých hodinách poriadne namáhavej cesty po ľadovci a skalách si na vrchole štítu – 4274 m.
n. m. Neskutočný zážitok! Pod tebou sa rozprestiera
niekoľko nekonečných ľadovcov, ani jeden z okolitých štítov ti neobmedzuje výhľad – a ty si obklopený hradbami alpských vrchov a hrebeňov. Ako dobrý horolezec však vieš, že výstupom na vrch sa tvoja
cesta nekončí. A tak po krátkom oddychu, ďakovnej
modlitbe a odoslaní zopár vrcholových fotiek svojim
kamarátom začínaš zostupovať. S krásnym pocitom
vďačnosti prichádzaš opäť na chatu, aby si si dal neskorý obed. Toto nie je rozprávka ani vymyslený príbeh. Vzal som ťa na našu skutočnú výpravu, ku ktorej som sa ešte dlho vracal vo svojich myšlienkach.
Ani nie tak kvôli dosiahnutému úspechu a ideálnemu počasiu na štíte. O tom už písalo mnoho skúsenejších lezcov, zručnejších autorov... Ale kvôli tomu,
čo nasledovalo. Boh si niekedy použije aj naše sil-
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né osobné zážitky, aby nám ukázal, ako veľmi mu
na nás záleží, a aby nás aj cez ne duchovne viedol.
Okolo 15:30 odchádzaš z chaty. Čaká ťa ešte asi 15
km dlhá cesta po ľadovci až do údolia a ďalej lesom
k zaparkovanému autu. V mysli si prepočítavaš, že
ak všetko pôjde tak, ako doteraz, pri aute si ešte pred
zotmením. Kráčaš po ľadovci, naviazaný na spoločné lano a občas sa pozrieš do sprievodcu.
Detailný popis cesty vystriedal záverečný stručný opis – „Držte sa pravej strany ľadovca až do údolia, kde pokračujeme lesnou cestou.“ Ľadovec, ktorý je vo svojom závere poriadne rozlámaný, ktorý
sa denne mení a ty nenachádzaš ani najmenší náznak značky, nieto ešte chodníka, ti tak ponúka
množstvo možností zostupu. Prirodzene, vyberáš si
tu najschodnejšiu – a teda najľahšiu. Lenže po 100
metroch zistíš, že vedie k trhline, ktorú už nedokážeš obísť ani preskočiť. Trochu mrzutý, že sa to začína komplikovať, musíš sa vrátiť a skúsiť inú trasu.
Lenže keď sa počas jednej hodiny vraciaš už piatykrát a v sprievodcovi je stále len tá istá veta – „Držte sa vpravo...“ –, začínaš si uvedomovať svoju neschopnosť. Bojuješ s únavou, s vlastnými myšlienkami, púšťaš pred seba kamaráta, nech teraz skúsi on...
Začína sa stmievať, už si poriadne unavený, hladný,
s vedomím, že už si mal byť skoro na parkovisku pri

aute, a ty si ešte ani nezišiel z ľadovca... V takomto
rozpoložení, keď si stále hľadal tú najľahšiu cestu,
odrazu konečne schádzaš z ľadovca na pevnú zem. Z
ľadovca sa stala veľká ľadovcová rieka – a ty stojíš na
jej ľavej strane. Znova otváraš sprievodcu – „Držte
sa vpravo...“ Rieka je obrovská. V diaľke počuť vodopád, na návrat späť na ľadovec už nemáš síl. Zapínaš
čelovku a začína sa ešte namáhavejšia časť cesty –
mimo značky, na opačnej strane rieky, po balvanoch
a blate. Drží ťa len vedomie, že kdesi za vodopádom
je v mape zakreslený most. A nech bude v akomkoľvek stave, dúfaš, že sa po ňom dostaneš na druhú
stranu rieky – na značkovaný chodník. O 21:30 prechádzaš po moste malej elektrárničky a na druhej
strane ťa čaká značkovaná cesta, po ktorej by bolo
možné ísť aj osobným autom. Vypínaš čelovku. Odteraz už stačí aj jas mesiaca. A v duchu ďakuješ Bohu
za obrovskú skúsenosť... Pápež František nás, mladých, pri svojej poslednej návšteve povzbudzuje slovami: „Zostaňte na ceste. Nezastavte sa. Keď sa Cirkev zastaví, ochorie...“ A teraz sa ti v mysli vybavuje
aj tá tvoja cesta – „po ľadovci“ – cesta životom. Koľkokrát si sa cítil unavený, sklamaný z nedokonalého
rozhodnutia, znechutený so seba samého, pretože si
zle odbočil a musel si sa vrátiť? A v takýchto chvíľach si možno spomenieš, veď v batohu máš sprie-
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vodcu. Otvoríš ho a hľadáš odpoveď na svoju konkrétnu cestu. A tam istý sprievodca menom evanjelista Lukáš píše: „V tých dňoch sa Mária vydala
na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji...“ (Lk 1, 39) A tu zrazu cítiš, že
nie si na ceste sám. Máš pred sebou Máriu – ako
tú, ktorá dokonale nasleduje Boží plán. A vo chvíľach, keď sa ti zdá, že strácaš pod nohami schodný
terén, že si poslednú značku minul už veľmi dávno – Mária ti máva z druhej strany rieky a volá ťa:
„Tu je cesta. Tu je tá správna cesta, ktorou šiel môj
Syn a ktorá môže byť aj tvojou.“ Ty si na balvanoch
a medzi kríkmi, kde ťa doviedla tvoja pohodlnejšia
cesta, a rozmýšľaš: „Veď už aj tak nevládzem. Bude
ma to stáť toľko energie. A ktovie, či sa po tom moste vôbec dá prejsť.“ Znova otvoríš sprievodcu a čítaš:
„Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi...“ (porov. Lk 15,
18) Vstávaš a prechádzaš po moste Božieho milosrdenstva opäť do bezpečia. Do Otcovho náručia
a na vytúženú značkovanú cestu, kde ťa čaká toľko
tvojich kamarátov – mladý Carlo Acutis, usmiata
Anka Kolesárová, Pier Giorgio Frassati s lanom
v ruke... Aby si už nemusel blúdiť. A aby si odteraz
už s radosťou kráčal za Ježišom vo svetle Márie.
Priateľu, Boh nám ponúka radostnú cestu – a v dobrej spoločnosti. Hoci máme na Slovensku viac vr-
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chov so smutným názvom ako s radostným, nezúfaj!
A nech budeš kdekoľvek... aj keď s pocitom zlyhania v Smutnej doline, v Smutnom sedle či so slzami v očiach na Plačlivom, vedz, že Boh má pre teba
krajšiu cestu. Stačí vstať a prejsť po moste.
Ján Dubecký

galéria kostolov

Ko s tol sv. Jakuba s tar šieho
v Bobrove
Bobrovský chotár sa rozprestiera v severnej časti Oravskej
kotliny zhruba medzi štátnou hranicou s Poľskom a vodami Oravskej priehrady. Obec známa od
roku 1550 kostol dlhé roky nemala. Postavili ho až v rokoch 1745
– 1753 ako bezvežový, aby ho vzápätí v rokoch 1777 – 1788 zväčšili
a prebudovali do dnešnej podoby.
Neďaleko kostola začína pozvoľna
svahovitý terén s kaplnkovou kalváriou z roku 1894. Na jej vrchole sa nachádza kaplnka Nanebovzatia Panny Márie z roku 1834.
V roku 2016 pribudla na námestí vedľa kostola, ako nový a doteraz pomerne málo sa vyskytujúci druh malej sakrálnej architektúry, symbolická brána. Kamenný monument s viacerými portálmi miestni obyvatelia pomenovali vstupnou bránou na Bobrovskú
kalváriu. Letopočet výstavby, socha Panny Márie – Matky milosrdenstva nad centrálnym portálom
a pamätná tabuľa pripomínajú
Svätý rok Božieho milosrdenstva.
Ľubomír Kaľavský

Foto: Ľubomír K aľavský
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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.

