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Editoriál
Milí priatelia,
radostná správa ktorou toto číslo začíname je, že Slovensko má
nového apoštolského nuncia.
Tohtoročné leto bolo nielen horúce, ale aj bohaté na podujatia,
púte a iné stretnutia. Prinášame vám z nich kratšie, ale aj obšírnejšie správy.
Z historických osobností si predstavíme ďalšieho diecézneho
administrátora, ktorým bol Štefan Čech, neskorší košicky diecézna biskup.
V galérii kostolov sa pozrieme do obce Lúčka.
Prajem vám príjemné čítanie.
Ľubomír Krett
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Ak t ualit y diecézne j
kúrie
Nový nuncius na Slovensku

Pápež František dňa 2. 7. 2022 vymenoval nového apoštolského nuncia na Slovensku. Stal sa
ním doterajší apoštolský nuncius v Peru Mons.
Nicola Girasoli.
Mons. Nicola Girasoli sa narodil 21. júla 1957
v Ruvo di Puglia (Bari – Taliansko).
Kňazskú vysviacku prijal 15. júna 1980 a bol
inkardinovaný do diecézy Ruvo di Puglia. Získal doktorát z kánonického práva. Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil 1. mája
1985. Pôsobil na pápežských zastupiteľstvách
v Indonézii a Austrálii, v Sekcii pre všeobecné
záležitosti Štátneho sekretariátu a následne na
Apoštolských nunciatúrach v Maďarsku, Belgicku, Spojených štátoch amerických a Argentíne.
24. januára 2006 bol menovaný za apoštolského nuncia v Zambii a Malawi. 29. októbra 2011
bol menovaný za apoštolského nuncia v Trinidad a Tobago, Antigue a Barbude, na Bahamách,
Barbadose, Dominike, Jamajke, Grenade, v Guayanskej kooperatívnej republike, na Svätom
Krištofovi a Nevise, Svätej Lucii, Svätom Vincentovi a Grenadínach, v Suriname a za apoštolského delegáta na Antilách. 16. júna 2017 bol menovaný za apoštolského nuncia v Peru. Okrem
taliančiny ovláda anglický, francúzsky, španielsky a nemecký jazyk.

Levočský odpust 2022

V nedeľu 3. júla 2022 vyvrcholila púť na Mariánskej hore v Levoči, ktorá sa v tomto roku konala v duchu prežívaného Roka rodiny a odkazu X.
svetového stretnutia rodín v Ríme. Zároveň v tomto roku uplynulo aj 100 rokov od konsekrácie Baziliky Navštívenia Panny Márie Božím sluhom biskupom Jánom Vojtaššákom, ktorá sa udiala 2. júla
1922.
Duchovný program púte začal už v nedeľu 26.
júna 2022. Od tohto dňa putovali do baziliky mnohí pútnici, aby zažili spoločenstvo zjednotených s
Máriou okolo Kristovho oltára. Sväté omše počas
týždňa celebrovali biskupi a kňazi zo Spišskej diecézy a vo svojich príhovoroch sa zamýšľali nad spiritualitou manželstva a rodiny, ktorú na podklade
Hymnu na lásku z Prvého listu Korinťanom prinášala aj apoštolská exhortácia pápeža Františka
Amoris laetitia.
Duchovný program, ktorý vrcholil v sobotu a v
nedeľu, pozostával zo slávenia Eucharistie, vysluhovania sviatosti zmierenia, modlitby posvätného
ruženca či cesty svetla, adorácie, krížovej cesty, ale
aj duchovno-kultúrneho programu pre mladých a
rodiny.
Slávnostnú odpustovú svätú omšu v nedeľu
o 10:00 hod., spojenú s obnovou manželských sľubov a s misijným vyslaním rodín, celebroval košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober.
Vo svojej homílii sa zamýšľal nad témou: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“.
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Na slávnostnej svätej omši za zúčastnilo viacero slovenských biskupov, charge d’affaires z
Apoštolskej nunciatúry na Slovensku, mnohí
kňazi zo Slovenska i zahraničia a množstvo pútnikov, ktorí po dvoch rokoch pandemických obmedzení prišli vo veľkom počte.

Národné stretnutie mládeže – T22

Púť seniorov do Levoče

Od štvrtka 28. júla 2022 do nedele 31. júla 2022
sa uskutočnilo národné stretnutie mládeže T22 v
Trenčíne. Okrem množstva mladých ľudí zo Spišskej diecézy bol na ňom účastný aj otec biskup
Mons. Ján Kuboš.

Dňa 7. júla 2022 sa už 25.-krát uskutočnila
na Mariánskej hore v Levoči celoslovenská púť
seniorov, počas ktorej diecézny administrátor
Mons. Ján Kuboš celebroval slávnostnú sv. omšu
o 9:30 hod. a v homílii sa prihovoril početnému
zhromaždeniu pútnikov z celého Slovenska.

Požehnanie obnovenej kalvárie
v Zákamennom

30. výročie biskupskej vysviacky
Mons. Andreja Imricha

11. 7. 2022 sme si pripomenuli 30. výročie biskupskej vysviacky Mons. Andreja Imricha. Vysviacka sa konala v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Hlavným svätiteľom bol vtedy
Mons. František Tondra.
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V nedeľu 14. augusta pred sviatkom Nanebovzatia Panny Márie požehnal diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš obnovenú kalváriu v Zákamennom, ktorá po 160 rokoch svojej existencie
dostala opäť svoju pôvodnú podobu.
Na svätej omši, ktorá začala o 10:00 hod. sa zúčastnilo množstvo veriacich zo Zákamenného i
okolia. V homílii o. biskup Ján pripomenul príklad Panny Márie, ktorá ostáva pokornou i vtedy,
keď poukazuje na veľké veci, ktoré v jej živote urobil Pán. Tiež povzbudil Zákamenčanov k nasledovaniu horlivého príkladu viery svojho rodáka Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
V závere slávnosti nasledovalo požehnanie časovej schránky, ktorá bude uložená vo veži kapln-
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ky na kalvárii, požehnanie bylín a kvetov a potom aj jednotlivo každej zrekonštruovanej kaplnky.
Požehnanie obnoveného kostola
v Suchej Hore

znávacieho charakteru upevniť aj vzájomné vzťahy
medzi týmito diecézami.
Návšteva sa uskutočnila v roku, kedy si pripomíname 250. výročie narodenia biskupa Jána Ladislava Pyrkera, ktorý bol v rokoch 1819 – 1821
spišským biskupom a neskôr aj jágerským arcibiskupom.
Hostia navštívili okrem Spišskej Kapituly aj
Levoču, Vysoké Tatry, Spišský hrad a Žehru.
Celoslovenské stretnutie eRka

V sobotu 6. 8. 2022 bol emeritný pomocný
biskup Mons. Andrej Imrich požehnať obnovený kostol v Suchej Hore. Svätou omšou ďakovali za predkov, ktorí daný kostol postavili, ale i za
tých, ktorí ho zveľaďujú a udržiavajú.

V sobotu 27. augusta 2022 navštívil diecézny
administrátor Mons. Ján Kuboš Liptovský Mikuláš, kde sa konalo celoslovenské stretnutie eRkárov – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí.
Otec biskup sa bližšie oboznámil z činnosťou a
aktivitami eRka a následne pri svätej omši povzbudil všetkých prítomných k pokornému prežívaniu
služby, ktorú s radosťou vykonávajú.
Návšteva arcibiskupa a kňazov
z Jágru

V dňoch 16. – 18. augusta 2022 navštívil spolu
so svojimi kňazmi Spišskú diecézu Mons. Csaba
Ternyák, jágerský arcibiskup. Nakoľko Spišskú
diecézu s arcidiecézou Jáger okrem iného spájajú traja biskupi, ktorí v histórii pôsobili v oboch
diecézach, tento priateľský pobyt mal okrem po-

Diakonská vysviacka v Podolínci

Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš vysvätil v pondelok 29. augusta v Podolínci na diakona Stanislava Marcina, CSsR z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov.
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25. výročie založenia DKÚ

1. 9. 2022 sa konalo v Spišskej Novej Vsi slávnostné Veni Sancte, ktoré sa tento rok nieslo v
duchu 25. výročia existencie Diecézneho katechetického úradu v našej diecéze. Hlavným celebrantom a kazateľom bol emeritný pomocný
biskup Mons. Andrej Imrich.
Ďakujeme všetkým, ktorí počas 25 rokov
existencie tohto úradu pracovali na poli katechézy a vyučovania. Všetkým vyprosujeme Božiu
milosť, odvahu a vytrvalosť v ohlasovaní evanjelia a prinášaní katechézy našim deťom, mladým, rodinám a všetkým, ku ktorým nás posiela Pán.
Mons. Ján Kuboš v Ríme

Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš sa
od 1. – 8. septembra zúčastnil na kurze pre nových biskupov, ktorý usporadúva Dikastérium
pre biskupov v Ríme.
Počas programu sa v nedeľu zúčastnil aj slávnosti vo Vatikáne, pri ktorej Svätý Otec František blahorečil pápeža Jána Pavla I. – Albína Lucianiho.
Myslíme v modlitbách na otca biskupa i na
ostatných zhromaždených biskupov v Ríme.
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Púť do Mátraverebély-Szentkút

Foto: Zsolt Földi

V sobotu 17. septembra 2022 sa v maďarskom
pútnickom mieste Mátraverebély-Szentkút uskutočnila slovenská púť, ktorá sa koná pravidelne pri
príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie.
Svätú omšu so začiatkom o 11:00 hod. celebroval pri poľnom oltári diecézny administrátor
Mons. Ján Kuboš. Niekoľko stoviek prítomných
veriacich pozval k modlitbe za pokoj. V homílii
tiež povzbudil zhromaždený Boží ľud k utiekaniu
sa k Panne Márii, Matke dobrej rady. Pri slávnosti koncelebrovali asi dvadsiati kňazi z rôznych diecéz zo Slovenska, ktorí prišli na túto púť spolu so
svojimi veriacimi.
Po svätej omši nasledovalo podpísanie obnovenej dohody o spolupráci medzi týmto pútnickým
miestom a mariánskou svätyňou v Levoči, ktorú
svojim podpisom potvrdili rektor svätyne v Szentkúte P. Lórant András Orosz, rektor Baziliky navštívenia Panny Márie v Levoči vsdp. Peter Majcher a spišský diecézny administrátor Mons. Ján
Kuboš.
Prítomných pútnikov pozdravil formou listu
aj kardinál Péter Erdő, ktorý pripomenul dôležitosť vzájomného zbližovania maďarského a slovenského národa, pričom nadviazal na udalosť z
roku 2006, kedy sa spoločne s niekdajším predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Františkom Tondrom na tomto mieste modlili za zmierenie týchto dvoch susedných národov bolestne zasiahnutých pohnutými udalosťami v ich histórii.
Na záver liturgickej slávnosti bola usporiadaná eucharistická procesia v areáli svätyne a v rámci popoludňajšieho programu modlitba Loretánskych litánií.
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Kňazské rekolekcie

Vo štvrtok 22. septembra 2022 sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule zišlo na pozvanie diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša okolo 250 kňazov pôsobiacich v Spišskej
diecéze. Konali sa tu kňazské rekolekcie, ktorých miesto je zvyčajne v jesennom termíne práve v sídle biskupstva. Program začal svätou omšou, ktorú celebroval otec biskup Ján a koncelebrovali prítomní kňazi vrátane emeritného pomocného biskupa Mons. Andreja Imricha. V homílii diecézny administrátor nadviazal na knihu
Kazateľ, ktorej slová zazneli v prvom čítaní a povzbudil prítomných kňazov vo vytrvalej a zanietenej službe a k jednote i napriek tomu, že sa zdá,
akoby prichádzali ťažké časy. Po skončení svätej omše nasledoval ďalší program, ktorého ťažiskom bola prednáška pátra Michala Zamkovského, CSsR. Zameral sa v nej na bližšie predstavenie sviatosti pomazania chorých s prihliadaním
najmä na pastoračný aspekt pri vysluhovaní tejto
sviatosti. Na záver rekolekcie nasledoval spoločný obed pripravený v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka.

gógovia i študenti, aby spoločne prosili Ducha Svätého o svetlo v nastávajúcom akademickom roku
2022/23.
Slávnosť začala svätou omšou spojenou s vzývaním Ducha Svätého, ktorú v spišskej katedrále celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš.
Koncelebrovali rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Peter Majda, dekan Teologickej fakulty v Košiciach Radoslav Lojan, prorektor
Katolíckej univerzity v Ružomberku Martin Taraj
a viacerí kňazi pôsobiaci na Teologickom inštitúte
a v kňazskom seminári.
Otec biskup v homílii povzbudil všetkých študentov i vyučujúcich k neustálemu zdokonaľovaniu prostredníctvom učenia, pri ktorom je dôležité klásť otázky a hľadať odpovede. Pripomenul slová mysliteľa Pavla Straussa, ktorý napísal: „Dobrý
lekár je bez štúdia nemysliteľný. Ak neštuduje mesiac, nepozná to nik. Po dvoch mesiacoch bez štúdia to pozná on sám, po troch mesiacoch to poznajú nemocní.“ To platí aj pri ostatných profesiách,
ktoré ak majú byť na úžitok, nesmú zanedbať neustále štúdium s cieľom nachádzať súvislosti medzi poznatkami a skutočnosťami.
Po svätej omši nasledovala slávnostná imatrikulácia prvákov v Aule Jána Pavla II. v kňazskom
seminári, pri ktorej prváci zložili študentský sľub
a prítomným sa prihovorili dekan Teologickej fakulty i rektor kňazského seminára. Slávnosť doprevádzal svojim spevom zbor hudobníkov a spevákov zložený z pedagógov a študentov odboru
Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby pod vedením
prof. Amantia Akimjaka.

Veni Sancte

Na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí sa v sobotu 24. septembra 2022 zišli peda-
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Púť charít

Okolo 500 pracovníkov slovenských charít
putovalo v sobotu 8. októbra 2022 do maďarského pútnického miesta Sárospatak, ktoré sa nachádza blízko slovenských hraníc, aby si tam uctili svoju patrónku sv. Alžbetu Uhorskú (Durínsku) a prosili o potrebné požehnanie v službe charity.
Vrcholom púte bola slávnostná svätá omša,
ktorú celebroval prezident Slovenskej katolíckej charity Mons. Tomáš Galis. Koncelebroval
miestny arcibiskup Mons. Csaba Ternyák, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš.
V úvode svätej omše privítal všetkých prítomných Mons. Ternyák, ktorý po nadviazaní bližšej
spolupráce medzi Jágerskou a Spišskou diecéznou charitou veľkodušne pozval charitných pracovníkov z celého Slovenska na túto púť. V homílii, ktorú arcibiskup Orosch predniesol v slovenskom i maďarskom jazyku, povzbudil prítomných pútnikov v nasledovaní príkladu svätej
Alžbety, ktorá svoje skutky pomoci blížnym robila s veľkou láskou, pretože v blížnych vnímala
prítomnosť samého Krista.
Po svätej omši nasledovalo požehnanie chlebov sv. Alžbety a procesia s relikviami svätice.
V rámci popoludňajšieho programu bolo okrem
prednášky v programe aj oceňovanie charitných
pracovníkov a v závere modlitba litánií k sv. Alžbete.
Všetkým charitným pracovníkom ďakujeme
za ich obetavú a namáhavú prácu a vyprosujeme
im potrebné sily do ďalšej služby.
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Posviacka obnoveného kostola
vo Vydrníku

Po dlhoročnom úsilí farára Jaroslava Kaníka a
farníkov farnosti Vydrník sa podarilo komplexne
zrekonštruovať interiér miestneho kostola zasväteného svätým apoštolom Šimonovi a Júdovi. Kostol
bol postavený vďaka starostlivosti spišského biskupa Jána Révaya, ktorý ho v roku 1801 aj konsekroval.
V deň výročia posviacky tohto chrámu, 18. októbra 2022, navštívili túto farnosť diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, aby obnovený kostol
požehnal. V homílii poukázal na dôležitosť murovaných chrámov, ktoré napomáhajú viere každého
kresťana, nakoľko dvíhajú jeho myseľ k Bohu. Pripomenul však aj dôležitosť uchovávania a starostlivosti o chrám Ducha Svätého, ktorý chce prebývať
v srdci každej ľudskej osoby.
V kostole boli zreštaurované oltáre, kazateľnica, maľby na strope, bohostánok i spovedná miestnosť, pričom bol celý kostol aj vymaľovaný. Vďaka
patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o obnovu tohto Božieho chrámu, aby mohol
ďalšie roky slúžiť svojmu poslaniu.

aktuality diecéznej kúrie

Výročie posviacky
katedrálneho chrámu

Diecézna animátorská škola
vo Važci – letná evanjelizačná
formácia a výjazdy animátorov

Foto: František K apusta

Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule,
pôvodne prepoštský kolegiátny kostol, bola konsekrovaná 25. októbra 1478 po rozsiahlej vrcholnogotickej prestavbe. Slávnostná konsekrácia sa
uskutočnila za prítomnosti kapituly kanonikov a
množstva kléru. Chrám konsekroval Ladislav zo
Širokého, jágerský svätiaci biskup. Pamätná listina, ktorá sa dodnes zachovala v archívnom fonde Súkromný archív Spišskej Kapituly, je uložená v Spišskom archíve v Levoči ako depozit Spišského biskupstva. Túto udalosť sme si pripomenuli v utorok 25. 10. 2022 svätou omšou o 17:00
hod., ktorú celebroval diecézny administrátor
Mons. Ján Kuboš.

Peter Matis
projektový manažér

Súčasťou každého ročníka animátorskej školy
vo Važci je desaťdňová evanjelizačná formácia, po
ukončení prvého roku formácie animátorov. Vyvrcholením tejto „desaťdňovky“ je evanjelizačný
výjazd do vybraných farností v našej diecéze. Počas augusta tohto roku sa mladí animátori rozdelili do troch tímov a vybrali sa do farností Lomnička, Chmeľnica a Kňažia. Evanjelizačný výjazd sa
uskutočnil v piatok 19. augusta v popoludňajších
hodinách. Na každom z týchto miest prebiehal
trojhodinový program pozostávajúci zo svedectiev,
piesní, aktivít i samotného ohlasovania kerygmy.
Na konci programu sa všetci účastníci poďakovali
spoločným slávením svätej omše.
Každý evanjelizačný tím si pripravil svoj originálny program prispôsobený danej cieľovej skupine. Celkovo sa programu zúčastnilo približne dvesto mladých ľudí a detí. Bol to deň plný radosti
z Božej láskavosti.
Nikola Vojtasová
koordinátor KpM
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X . pú ť k sv. Filomé ne

V Spišskom Podhradí v Kostole Narodenia Panny Márie sa 11. augusta 2022 už po desiatykrát uskutočnila hlavná púť k svätej Filoméne.
Začiatky púte siahajú do roku 2012, kedy sa po
skúsenosti z obrátenia istého muža zo Spišskej Novej Vsi, ktorý sa po tridsiatich rokoch po návšteve
svätyne sv. Filomény v Mugnano del Cardinale obrátil k Bohu, začali svedkovia tohto obrátenia stretávať z vďačnosti za vyslyšanie na pútiach k sv. Filoméne v Spišskom Podhradí.
Na púť sa ctitelia svätice a členovia slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény bezprostredne pripravovali počas novény, ktorá sa slávi každoročne od 3. augusta. V rámci novény boli kazateľmi a hlavnými celebrantmi vzácni hostia, ako rektor
Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej
nad Uhom Pavol Hudák, ktorý viedol prvú púť mladých k sv. Filoméne v nedeľu 7. augusta, riaditeľ Rádia Mária Martin Jarábek, exorcista Košickej eparchie Matúš Marcin alebo Ján Piatak, kňaz Spišskej
diecézy pôsobiaci ako misionár v Bolívii so svojim
kolegom. Okrem hlavného dôvodu liturgického slávenia sviatku sv. Filomény bol súčasťou púte bohatý duchovný program. Základ hlavnej púte a litur-
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gického sviatku sv. Filomény, ktorá začína, ak sviatok pripadne na pracovný deň, o 14:00 hod., predovšetkým sv. omša, adorácia, modlitba sv. ruženca,
ako aj modlitby k sv. Filoméne. Súčasťou programu
boli tiež vzácne svedectvá pútnikov, ktorí sa podelili
o skúsenosť z mocného príhovoru sv. Filomény. Na
záver hlavnej pútnickej sv. omše nasledovala sviečková procesia s milostivým obrazom sv. Filomény,
ktorý objavili dve pútničky zo Žiliny v obchode so
starožitnosťami v Levoči počas cesty na púť k sv. Filoméne v Spišskom Podhradí. Objavený bol v pamätný deň nájdenia tela svätice 25. mája 2018.
Tohto roku na tejto púti oslávilo slovenské centrum Arcibratstva sv. Filomény 10. výročie svojho
založenia, ktoré zriadil 24. júla 2012 rektor Svätyne
sv. Filomény a predseda celosvetového centra Mons.
Giuseppe Braschi. Za prvého reprezentanta pre Slovensko vymenoval cirkevného historika Ľuboslava
Hromjáka. Svetové Arcibratstvo sv. Filomény zriadil pápež Pius X. dekrétom z 21. mája 1912 publikovaným v Acta Apostolicae Sedis. Do slovenského centra možno vstúpiť len raz v roku počas hlavnej púte k sv. Filoméne 11. augusta. Tento rok vstúpilo do slovenského centra 180 nových členov, kto-
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rých prijímal reprezentant Arcibratstva sv. Filomény pre Slovensko a delegát arcibratstva pre Českú republiku Ľuboslav Hromják. V súčasnosti má slovenské centrum 1 100 členov predovšetkým zo Slovenska, ale viacerých aj z Českej republiky a tiež niekoľkých Slovákov z Holandska a Kanady a jeden člen
pochádza z Argentíny. Na tohtoročnej púti sa počas
celej novény a púte zúčastnilo vyše dvetisíc pútnikov zo Slovenska, Čiech a Moravy, kňaz z Bolívie a
Indonézie.
Sv. Filoména bola grécka princezná, ktorá zomrela v trinástich rokoch ako mučenica a ktorá po
zasvätení sa Bohu odmietla manželstvo s cisárom
Diokleciánom – krutým prenasledovateľom kresťanov. Vzýva sa ako pomocníčka v neriešiteľných situáciách, vyprosuje dar obrátenia k Bohu, vzývajú ju
i manželské páry, ktoré dlho prosia o dar dieťaťa a
je patrónkou detí Máriiných. Vzýva sa tiež ako patrónka proti duchovnej vlažnosti. Najväčším ctiteľom
sv. Filomény bol arský farár sv. Ján Mária Vianney.
Ľuboslav Hromják
historik
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pre mladých

Národné s tretn u tie T22 –
ml adí v ydali svedec t vo

Na Národné stretnutie mládeže T22 prišlo v júli
tohto roka približne 2 000 mladých ľudí, čo ho radí
medzi jedno z najväčších mládežníckych podujatí,
aké na Slovensku máme. Preto bolo na zabezpečenie
takéhoto programu, organizácie, bezpečnosti, stravy, zdravotnej starostlivosti a ďalších dôležitých služieb oslovených množstvo dobrovoľníkov z celého
Slovenska, pričom pozvanie prijalo 415 z nich. Boli
to prevažne mladí ľudia, ktorí tu prišli nielen slúžiť,
ale paradoxne si za svoju službu ešte aj zaplatili (dobrovoľnícky poplatok je forma finančného daru pre
národné stretnutia mládeže).
Základný tím dobrovoľníkov z celého Slovenska
prišiel do Trenčína už v nedeľu večer. Od pondelka sa už naplno pracovalo, chystalo, zabezpečovalo.
Niektoré tímy dobrovoľníkov sa zapĺňali postupne
počas ďalších pracovných dní.
Ako členovia Komisie pre mládež a zástupcovia
mladých Spišskej diecézy sme dostali službu stravovania. Našou úlohou bolo zabezpečovať koordináciu vydávania stravy pre všetkých: organizačný
tím, dobrovoľníkov (raňajky, obedy, večere), účinkujúcich a počas priebehu stretnutia aj pre hostí a cca
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2 000 účastníkov. V našom tíme bolo približne 25
ľudí, väčšinu z nich tvorili účastníci Diecéznej animátorskej školy vo Važci.
Každý deň sme sa počas stravovania trikrát denne stretávali so všetkými dobrovoľníkmi z ostatných
diecéz. Videli sme ich námahu, počuli o ich službe,
videli na ich tvárach únavu a oni videli našu. Bolo
nevšedne krásne, ako sme sa všetci navzájom povzbudzovali a vytvárali atmosféru sviežej radosti.
Okrem koordinácie stravovania sme museli takisto pripravovať balíčky dobrovoľníkom, ktorí nemohli prísť na miesto výdaja stravy a zabezpečiť, aby
sa dostali priamo až k nim. Popritom sme museli dávať pozor na rôzne diéty, takže balíčky sa museli pozorne triediť. Vstávalo sa každý deň skoro ráno, spať
sa chodilo neskoro v noci.
Bolo mnoho momentov, ktoré boli náročné práve na rýchle rozhodnutia. Najväčším povzbudením
bolo pozorovať našich mladých v ich službe, v ich
nápadoch, odhodlaní a zodpovednosti. Ani raz som
sa nestretol s hundraním alebo odmietnutím nejakej služby, nech to bolo čokoľvek, hoci aj nad rámec
vlastnej služby. Pokorne a odhodlane pomáhali so
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všetkým, kde bolo treba. Myslím, že po tejto stránke zanechali dobrovoľníci zo Spiša (a samozrejme aj
z ostatných diecéz) veľmi dobré svedectvo nielen v
rámci T22, ale aj celého organizačného tímu i v rámci Rady pre mládež a univerzity KBS.
Špeciálnym programom počas T22 bolo piatkové doobedie, keď sa mladí z každej diecézy stretli so
svojimi otcami biskupmi. Pre našu diecézu bol vyhradený farský Kostol sv. Štefana Uhorského v dedinke Orechové. Program trval dve hodiny a niesol
sa na tému slov, ktoré počul sv. Pavol pri svojom obrátení: Vstaň, povolávam ťa za svedka (porov. Sk 26,
16). Hneď pri príchode odovzdalo asi 240 mladých
Spišiakov svoj dar – „kilečko lásky“ – kilogram trvanlivých potravín, ktoré po stretnutí putovali do
Útulku sv. Františka v Levoči. Ďakujeme sestrám
z Kongregácie Božského Vykupiteľa, ktoré zabezpečili prevoz týchto potravín z Trenčína až do Levoče. V úvode programu sa moderátori, kňazi Andrej
Ondrejka a Filip Orlovský, mladým prihovorili nielen naživo, ale aj v originálnom videu, cez ktoré jedinečným spôsobom predstavili poklady našej Spišskej diecézy. Zazneli tu aj dve svedectvá – svedectvá
o ľuďoch, ktorých môžeme právom považovať za výnimočných. Boli to svedectvá o živote nebohej Ľudky Hagovskej, ktorá v našej diecéze urobila veľmi

veľa pre mladých a o žijúcom lekárovi pánovi Františkovi Orlovskom, ktorý sa väčšinu svojho života
zasvätil laickému apoštolátu formou osvety o prirodzenom plánovaní rodičovstva podľa učenia Cirkvi.
Súčasťou programu bola aj katechéza otca biskupa Jána, ktorému následne mladí adresovali otázky, ktoré ich zaujímali či trápili. Tieto pekné chvíle spestrili hudbou i spevom mladí farského spoločenstva z Ludrovej. V závere stretnutia sa účastníkom prihovorili Andrej Skokan, ktorý rok pôsobil
na misiách v Kazachstane a Mária Budzáková, ktorá v rámci Slovenského skautingu niekoľko mesiacov zabezpečovala pomoc pre Ukrajincov na slovensko-ukrajinskej hranici. Svojou službou vydali silné
svedectvo o láske k blížnemu a zároveň pozvali mladých do služby, ktorá na nich čakala v rámci popoludnia angažovanosti.
Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým dobrovoľníkom a spolupracovníkom z našej diecézy za
krásne svedectvo o láske ku Kristovi a jeho mladým.
Bez ich služby by Národné stretnutie mládeže T22
zďaleka nebolo tým, čím bolo. Môžeme byť právom
hrdí na našich mladých.

Daniel Lysý
koordinátor KpM
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Dni kre s ťa n ske j kult úry,
VII. roč ník

Po dvoch rokoch pandemickej pauzy za veľkého
záujmu verejnosti sa v dňoch 8. – 10. októbra 2022
v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí
opäť otvorili brány v poradí už 7. ročníka Dní kresťanskej kultúry, ktoré sa konali tradične pod záštitou Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska, Teologického inštitútu
Teologickej fakulty Katolíckej univerzity so sídlom
v Spišskom Podhradí a Diecézneho katechetického
úradu Spišskej diecézy v Spišskej Novej Vsi. Témou
tohto podujatia bolo: Od renesancie k modernite.
Tento ročník bol venovaný známemu renesančnému maliarovi Raffaelovi Sanziovi a známemu anglickému spisovateľovi a esejistovi Gilbertovi Chestertonovi. V tejto kombinácii sa naskytlo záujemcom uvažovanie nad povahou, ako aj krízou či nasmerovaním moderného umenia. Raffael totiž predstavuje idol maliara, ktorý svojim životom a prístupom inšpiroval pre maliarske umenie,
kým Chesterton predstavuje človeka, ktorý chcel
byť maliarom, ale pohoršený životom maliarov sa
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radšej rozhodol pre literatúru. Výsledkom tejto jeho
reflexie bolo napísanie diela Bludári. Podujatie začalo hudobno-duchovným programom v seminárskej kaplnke pod vedením vysokoškolskej pedagogičky Hany von Schlosser a po úvodných pozdravoch rektora spišského seminára doc. Petra Majdu
sa pokračovalo v priestoroch malej auly seminára
na tému známeho talianskeho maliara Raffaela doc.
Ľuboslavom Hromjákom ako maliara prerodu z renesančného do ranobarokového umenia na názornom príklade obrazu Premenenia Pána. Sobotňajší večer zameraný na Raffaela obohatil svojim umeleckým prednesom o živote tohto výnimočného maliara z pera jeho súčasníka Giorgia Vasariho slovenský herec Mgr. Jozef Šimonovič a redaktorka Rádia
Lumen Dr. Andrea Eliášová. Víkendové dni kresťanskej kultúry pokračovali aj v nedeľu 9. októbra
na ojedinelú tému spojenú s významným kresťanským spisovateľom, nazvaným ako majstrom paradoxu Gilbertom Chestertonom, v podaní najlepších odborníkov na Chestertona, ktorý konvertoval
na katolícku vieru, českého prekladateľa Mgr. Ale-
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xandra Tomského a dvoch slovenských prekladateľov Mgr. Evy Baloghovej a Dr. Michala Šveca. Problematiku obohatila svojim vkladom do interpretácie Chestertona prostredníctvom analýzy skúsenosti z čítania s porozumením u stredoškolskej mládeže Dr. Marta Vojtková. Doplnením reflexie na Chestertona v prostredí kléru Spišskej diecézy bola prednáška bývalého rektora Katolíckej univerzity profesora Jozefa Jaraba, ako tiež prednáška doc. Ľuboslava Hromjáka o prekladoch a vnímaní Chestertona v spišskokapitulskom prostredí v prvej polovici
20. storočia optikou profesora Učiteľského ústavu
v Spišskej Kapituly, ružomberského rodáka Adolfa
Fila. Dôležitým duchovným vkladom do tejto intelektuálno-duchovnej formácie Dní kresťanskej kultúry boli duchovné aktivity bohoslovcov spišského seminára a slávnostná sv. omša, ktorú celebroval administrátor Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš
a umelecky obohatil operný spevák a bývalý riaditeľ
Štátnej opery v Košiciach majster František Balún.
V rámci Literárnej kaviarne zazneli ukážky z diela Chestertona v podaní majstra Jozefa Šimonoviča.
Veľmi podnetnými boli početné odborné diskusie
k predneseným prednáškam, ktoré boli na veľmi vysokej umeleckej úrovni. V pondelok 10. októbra pokračoval 7. ročník Dní kresťanskej kultúry v Spiš-

skej Kapitule v Spišskom Podhradí pre študentov
stredných škôl v zjednodušenej a viac interaktívnej
podobe v priestoroch veľkej auly Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí.
Záujemcovia si mohli od prekladateľov dať podpísať
niektoré knihy Chestertona, ktoré sami preložili.
Dni kresťanskej kultúry sú pokračovaním úsilia predchádzajúcej intelektuálnej skupiny kňazov
Spišskej diecézy na čele s prvým filozofom kultúry,
profesorom Ladislavom Hanusom a sú zamerané na
prehĺbenie poznatkov v oblasti kresťanskej kultúry,
ako tiež na prehĺbenie duchovného života, v ktorom
snaha o kultúrnosť, podľa Hanusa, dosahuje svoj vrchol.
Ľuboslav Hromják
historik
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ŠTEFAN ČECH
SPIŠSK Ý DIECÉZNY
ADMINISTR ÁTOR
Štefan Čech [Csech] sa narodil 22. mája 1762
v Prešove do šľachtickej rodiny Štefana a Kláry.
Otec Štefan bol štátnym vojakom. Štefanovo zázemie v jeho detstve nám pomáha analyzovať história
prostredia, v ktorom vyrastal. Mesto Prešov na prelome 16. a 17. storočia čelilo silne šíriacej sa reformácii a protihabsburským povstaniam. V pohnutých
a neprajných časoch mesto postihli aj živelné pohromy, mor a požiare. V dôsledku veľkého zmätku, ktorý v meste nastal, väčšinu obyvateľstva postihla veľká chudoba. Situácia sa stabilizovala koncom 18. storočia, kedy do Prešova pricestovalo veľké množstvo
židov, ktorí mesto ekonomicky pozdvihli.
Narodenie Štefana Čecha datujeme do neľahkého obdobia. Štruktúra obyvateľstva a ekonomicky
obraz mesta sa výrazne menili. Mesto Prešov začalo
nadobúdať úplne nový charakter. V neľahkom osude, ktorý mladého Štefana v ranom detstve postihol, prišiel ešte aj o oboch svojich rodičov. V ťažkej
životnej situácii mu pomohol gróf Almáši [Almássy], ktorý ho začal finančne podporovať v jeho štúdiách. Vďaka grófovi Almášimu mohol Štefan študovať v Prešove, Vacove a neskôr filozofiu v Trnave.
Po absolvovaní týchto štúdií sa rozhodol študovať teológiu. Stal sa bohoslovcom za Spišskú diecézu, no
teológiu študoval v Budíne a v generálnom seminári v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal v roku
1787 vo Vacove. Po ordinovaní za kňaza sa stal tajomníkom spišského kapitulného vikára Jozefa Vitalisa, ktorý spravoval diecézu po smrti prvého spišského diecézneho biskupa Karola Salbecka. Spišský
biskupský stolec však neostal dlho vakantný. Novým diecéznym biskupom sa po svojom menovaní
v roku 1787 stal Ján Révay. Úrad diecézneho biskupa však prebral až 20. augusta 1788, keď v slávnostnom sprievode z kaštieľa grófa Čákyho [Csákyho]
v Bijacovciach prišiel do Katedrály svätého Martina
a ujal sa úradu spišského diecézneho biskupa. Pôsobenie Štefana Čecha na kúrii Spišského biskupstva
však neskončilo. Štefan, ako mladý kňaz, pokračoval vo svojej službe v rokoch 1788 – 1806 ako ria-
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diteľ biskupskej kancelárie v Spišskej Kapitule. Počas zastávania tohto úradu sa v roku 1795 bol aj farárom v Liptovskom Trnovci a v Liptovskej Sielnici. V roku 1796 sa stal titulárnym spišským kanonikom a v roku 1799 bol inštalovaný za riadneho spišského kanonika. Ako 38-ročný sa Štefan Čech stal
titulárnym opátom Sv. Hipolyta na Zobore. Zo strany diecézneho biskupa Jána Révaya sa Štefanovi Čechovi dostalo veľkej pozornosti, keď sa v roku 1805
stal oravským archidiakonom a rok na to katedrálnym archidiakonom. Jeho postavenie v službách kanonika sa počas jeho pôsobenia značne menilo. Vystriedal niekoľko kanonických služieb. V roku 1808
bol ustanovený za kanonika kustóda. V roku 1816
bol ustanovený za kanonika kantora a v roku 1818 za
kanonika lektora.
Medzitým 9. januára 1806 zomrel diecézny biskup Ján Révay. Po smrti diecézneho biskupa ostal
biskupský stolec vakantný. Správu diecézy prebral
František Madočány [Madocsány], ktorý bol zvolený za kapitulného vikára. Netrvalo dlho a o rok
na to, 18. mája 1807, bol na spišský biskupský stolec inštalovaný nový diecézny biskup Michal Brigido, ktorý pred zaujatím úradu spišského diecézneho biskupa zastával úrad prvého arcibiskupa v slo-
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vinskej Ľubľane, avšak dostal sa do konfliktu s rakúskym cisárom Františkom I., kvôli čomu musel úrad arcibiskupa zanechať. Počas jeho biskupskej služby v Spišskej diecéze mu pripisujeme veľké množstvo zásluh. Jednou z nich je prvé historické dielo pojednávajúce o Spišskom prepoštstve, ktoré sám zostavil.
V roku 1814 sa zdravotný stav biskupa Michala
Brigida výrazne zhoršil. Svoju biskupskú službu už
nemohol naďalej naplno vykonávať, v dôsledku čoho
mu bol pridelený pomocný biskup. Stal sa ním Štefan Čech, ktorý bol rakúskym cisárom Františkom
I. menovaný za pomocného spišského biskupa. Pápež Pius VII. potvrdil Štefana Čecha za spišského
pomocného biskupa a 28. septembra 1814 ho vymenoval za titulárneho belehradského a smederevského biskupa (Belgradiensis et Semendriensis). Biskupské svätenie prijal 15. mája 1815 a stal sa tak prvým nám známym pomocným biskupom Spišskej
diecézy. Zastupoval diecézneho biskupa Michala
Brigida, ktorý sa v tom čase zdržiaval v biskupskom
kaštieli v Spišskom Štiavniku.
Napriek svojmu dlhodobému podlomenému
zdraviu bolo víziou spišského biskupa Michala Brigida nadviazať na myšlienku svojho predchodcu biskupa Jána Révaya, ktorý počas svojho pôsobenia
v úrade diecézneho biskupa chcel vybudovať vlastný
kňazský seminár pre Spišskú diecézu. Za týmto účelom biskup Ján Révay zvolal do Spišského Štiavnika
zhromaždenie kléru. Vytvorila sa tzv. Révayovská
fundácia, ktorú tvorila základina v hodnote 50 000
zlatých. Biskupovi Michalovi Brigidovi sa toto dielo
podarilo zrealizovať v roku 1815, keď bola dokončená stavba diecézneho kňazského seminára pod vedením kanonika Juraja Páleša. Seminár bol slávnostne
otvorený na sviatok patróna diecézy svätého Martina 11. novembra 1815. Slávnostnú svätú omšu v tento deň z príležitosti Veni Sancte celebroval pomocný
diecézny biskup Štefan Čech. Môžeme sa domnievať, že túto slávnostnú svätú omšu necelebroval diecézny biskup Michal Brigido kvôli svojmu vtedy už

výrazne podlomenému zdraviu. Nový kňazský seminár však oficiálne ako prvý otvoril diecézny biskup Michal Brigido v aule kňazského seminára.
Pár mesiacov po otvorení kňazského seminára
biskup Michal Brigido opustil kaštieľ v Spišskom
Štiavniku a presťahoval sa do rodného mesta Trestu (v Taliansku), kde 23. júna 1816 zomrel. Po smrti
diecézneho biskupa Michala Brigida, vo funkcii diecézneho administrátora, prebral správu diecézy Štefan Čech. Túto funkciu zastával až do 12. mája 1819,
keď sa novým spišským biskupom stal Ján Ladislav
Pyrker. Štefan Čech sa počas správy Spišskej diecézy v úrade diecézneho administrátora preukázal ako
veľmi dobrosrdečný človek. Osvedčil sa ako biskup,
ktorý je schopný riadiť diecézu.
Dňa 17. septembra 1819 zomrel košický biskup
Ondrej Sabó [Szabó]. Košická diecéza sa ocitla v stave sede vakante. Dočasnú správu Košickej diecézy
prebral košický kanonik František Rimanóci [Rimanóczy], ktorý bol zvolený za kapitulného vikára.
Vakantný stav košického biskupského stolca trval
do 8. januára 1820, keď cisár František I. vymenoval do úradu nového košického diecézneho biskupa
Štefana Čecha. Zo strany Svätej stolice ho za nového košického diecézneho biskupa vymenoval pápež
Pius VII. 8. februára 1821. Jeho slávnostné uvedenie
do úradu sa uskutočnilo 8. mája toho istého roku v
Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Štefan Čech sa tak
stal v poradí druhým košickým biskupom.
Svojho nového úradu košického diecézneho biskupa sa od prvého dňa ujal s veľkým zápalom. Štefan Čech však aj v úrade košického diecézneho biskupa nezabudol na Spišskú Kapitulu a aj naďalej
udržiaval kontakty s jej cirkevnými predstaviteľmi.
V roku 1829 venoval 50 zlatých na údržbu Kaplnky
sv. Františka Xaverského na Pažici.
Ako nový košicky diecézny biskup sa venoval
naplno pozdvihnutiu diecézy. Podporoval školstvo,
zvlášť vyučovanie náboženstva na školách. Finančne
podporoval chudobné farnosti a kňazov v nich pôsobiacich. Podporoval cyrilo-metodský kult v diecé-
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profily osobností diecézy

ze. V roku 1824 urovnal spor medzi mestom Košice
a Jágerskou metropolitnou kapitulou. V roku 1829
uzavrel dohodu medzi Mukačevskou a Prešovskou
eparchiou a vydal spoločné usmernenia vo veci prestupu veriacich z jedného obradu na druhý v snahe predísť nedorozumeniam medzi rímskokatolíkmi a gréckokatolíkmi. V roku 1824 sa zúčastnil významnej krajinskej synody v Bratislave, ktorú zvolal
ostrihomský arcibiskup Alexander Rudnay.
Štefan Čech zomrel 4. júna 1831 o 9:00 hod. v
Košiciach. Pochovaný je v krypte Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Pochoval ho rožňavský biskup Ján
Scitovský.
Marián Murín
bohoslovec 4. ročníka
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galéria kostolov

Filiálny ko s tol Ruže ncove j
Pa n ny M árie v Lúčke
Na Slovensku máme štyri obce s totožným názvom Lúčka (v okresoch Svidník, Sabinov,
Rožňava a Levoča). Okrem toho
existujú ďalšie Lúčky spojené s
pomenovaním Kotrčina, Lietavska, Mojšova a tri obce s názvom
Lúčky. V Spišskej diecéze sa obec
Lúčka nachádza na úpätí južných
svahov Levočských vrchov a administratívne patrí do farnosti
Spišská Kapitula. Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie tu
postavili v roku 1837 s podporou
vtedajšieho spišského biskupa Jozefa Bélika. V novodobých dejinách bola v rokoch 1986 – 1990
zrealizovaná jeho obnova.
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.

