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Milí priatelia,

kto by počítal, koľko slov sa vo svete denne povie alebo napíše?! 

Iste to je veľmi veľké číslo. Ale keď svet stíchne, vtedy hovorí Boh.

Slovo Otca, ktoré sa stalo telom, nech prinesie do našich živo-

tov pokoj a radosť. A do ďalších dní nového roku svoju milosť a po-

žehnanie.

Prajem vám požehnané vianočné sviatky.
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Aktuality diecéznej
kúrie

Pobožnosť 
na kapitulskom cintoríne

V deň Spomienky na všetkých verných zo-

snulých 2. novembra 2022 sa na cintoríne v Spiš-

skej Kapitule uskutočnila pobožnosť, pri ktorej 

sa zhromaždení modlili za duše zosnulých. Po-

božnosť viedol biskup Mons. Ján Kuboš, diecéz-

ny administrátor. K modlitbe sa pripojil aj eme-

ritný biskup Mons. Andrej Imrich, kňazi, rehoľ-

né sestry, seminaristi i laici žijúci a pracujúci v 

Spišskej Kapitule.

Prítomní si zvlášť spomínali na tých zosnu-

lých, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne, 

a to najmä na diecéznych biskupov Mons. Fran-

tiška Tondru († 2012) a Mons. Štefana Sečku († 

2020), ale aj na mnohých kňazov, zasvätených a 

laikov, ktorí svoj život obetovali službe Cirkvi. 

Kňazské rekolekcie

V dňoch od 7. do 11. novembra 2022 prebie-

hali v diecéze kňazské rekolekcie. Všetci kňa-

zi diecézy boli pozvaní podľa jednotlivých re-

giónov, aby vytvorili spoločenstvo s biskupom i 

medzi sebou navzájom, spolu slávili Eucharistiu, 

modlili sa, povzbudili sa uvažovaním nad prežíva-

ním sviatosti kňazstva a vypočuli si aktuality zo 

života v diecéze. 

Odpustová slávnosť v katedrále 

Svätý Martin z Tours je po stáročia uctievaný v 

spišskej katedrále ako jej patrón. Aj v tomto roku 

sa 11. novembra 2022 uskutočnila v tomto chráme 

odpustová slávnosť, pri ktorej si veriaci vyprosova-

li pomoc a ochranu od patróna diecézy.

Slávnostnú svätú omšu celebroval diecézny ad-

ministrátor, biskup Mons. Ján Kuboš, konceleb-

roval emeritný biskup Mons. Andrej Imrich a asi 

dvadsať ďalších kňazov.

V homílii otec biskup nadviazal na evanjelium 

o blahoslavenstvách a vyzdvihol sv. Martina ako 

vzor muža, ktorý sa rád delil nielen o materiálne 

dobrá, ale hlavne o to najvzácnejšie čo mal: vie-

ru, nádej a lásku. Prítomných zároveň povzbudil 

nielen k nasledovaniu tohto svätca, ale tiež k od-

vahe nebáť sa, či budeme mať dosť, keď sa podelí-

me. Láska je však ako plameň sviece, ktorý doká-

že rozsvietiť stovky ďalších sviec, no z neho nija-

ko neubudne.

V nedeľu 14. novembra 2022 sa v Katedrále sv. 

Martina zhromaždili veriaci, aby slávnostnejšou 

formou oslávili patróna tejto starobylej katedrá-

ly, ktorého liturgická spomienka pripadla v tom-

to roku na piatok.

Svätú omšu celebroval emeritný biskup Mons. 

Andrej Imrich, ktorý sa prítomným prihovoril aj 
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v slávnostnej homílii. V nej poukázal na dve po-

vinnosti človeka, ktoré vyplývajú zo slov apošto-

la Pavla a v ktorých bol vzorom aj svätý Martin 

z Tours. Prvou povinnosťou je povinnosť praco-

vať, ktorá sa každého dotýka na základe zákona 

spravodlivosti. Zdravý človek je však obdarova-

ný schopnosťou vyprodukovať viac, ako spotre-

buje sám a preto nasleduje aj druhá povinnosť, 

a to povinnosť podeliť sa s núdznymi. O túto sv. 

Pavol prosí a pripomína zákon lásky, na základe 

ktorého sme povinní pomôcť tým, ktorí si sami 

pomôcť nedokážu.

Pri svätej omši koncelebroval diecézny admi-

nistrátor, biskup Mons. Ján Kuboš a viacerí kňa-

zi pôsobiaci v Spišskej Kapitule a v blízkom oko-

lí. Medzi pozvanými hosťami boli aj zástupco-

via miestnej samosprávy – predseda Prešovské-

ho samosprávneho kraja, primátor mesta Spišské 

Podhradie a tiež blízki spolupracovníci Spišské-

ho biskupstva.

Pri svätej omši spieval zbor pôsobiaci pri Ka-

tedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule zložený z 

hudobníkov a spevákov miestnej farnosti. 

Posviacka kostola sv. Mikuláša 
v Starej Ľubovni

Rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša je 

najstaršou zachovanou stavbou mesta Stará Ľu-

bovňa. Bol postavený koncom 13. storočia, prav-

depodobne okolo roku 1280. Kostol je trojloďo-

vou stavbou s predstavanou vežou a svätyňou. V 

14. storočí získal kostol maliarsku výzdobu v po-

dobe fresiek, ktoré sú zachované na severnej ste-

ne svätyne a vo víťaznom oblúku. Fresky zobra-

zujú Pašiový cyklus. Na víťaznom oblúku sú pol-

postavy starozákonných prorokov a kráľov. V roku 

1604 členovia Bratstva sv. Anny postavili Kapln-

ku sv. Anny, dnešný Oltár sv. Kríža. Okolo polovi-

ce 17. storočia došlo k stavbe Kaplnky Ružencovej 

Panny Márie (dnes Oltár sv. Rodiny). V roku 1680 

sa začalo s obnovou Kaplnky sv. Anny, pod kto-

rou vznikol priestor pre Boží hrob (dnešná kryp-

ta), do ktorého sa vstupovalo z interiéru. V parku 

pred kostolom sa nachádzala samostatne stojaca 

veža (je znázornená okruhliakovou dlažbou). Sú-

časnú vežu kostol nadobudol okolo roku 1740. V 

roku 1732 získal kostol maliarsku výzdobu al sec-

co (obnovené pri Oltári sv. Rodiny). Na oblúku sa 

nachádza text modlitby k sv. Antonovi v poľštine: 

„Ak túžiš uznať nespočetné zázraky horlivého An-

tona, prosbou vyprosené: smrť, blud, poroba, diab-

li, malomocní sa k nej (Panne Márii) utiekajú, cho-

rí z nevyliečiteľných chorôb sa stávajú zdravými.” 

V 2. polovici 18. storočia bola postavená empora so 

štukovou výzdobou (chórus) a klenba hlavnej lode, 

1. polovica 19. storočia priniesla so sebou nadstav-

bu veže s obytnou miestnosťou pre vartáša. Roku 

1843 mesto postihol požiar, pri ktorom vyhorel aj 

krov kostola. Stopy po požiari sa v interiéri ne-

našli. V roku 1883 došlo k úprave fasád a výmene 

strešnej krytiny. Prešovský maliar Jozef Wagner 
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kompletne vymaľoval kostol v roku 1958. V tom 

istom čase bola vyhotovená aj brizolitová omiet-

ka fasády.

Farský kostol bol rekonštruovaný od roku 

2020, kedy spišský diecézny biskup Mons. Šte-

fan Sečka († 28.10.2020) udelil súhlas a svoje po-

žehnanie k tejto obnove. Postupná rekonštruk-

cia celého exteriéru a interiéru si doteraz vyžia-

dala vyše 1,4 milióna eur. Prevažná časť tých-

to financií pochádza od veriacich Starej Ľubov-

ne ale aj blízkeho či širokého okolia. Približne 

360 tisíc eur pochádza z grantových a dotačných 

schém pomoci. Slávnostnú konsekráciu farského 

kostola a obetného oltára vykonal emeritný spiš-

ský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich 17. 

11. 2022 za účasti kňazov, rehoľných sestier a ve-

riaceho ľudu regiónu Starej Ľubovne. Prehliad-

ka kostola pre záujemcov s výkladom je možná 

prostredníctvom Regionálneho informačného 

centra v Starej Ľubovni.  
Jakub Ondrej

Akolytát a lektorát seminaristov

Na slávnosť Krista Kráľa boli v Katedrále sv. 

Martina v Spišskej Kapitule ustanovení za lek-

torov štyria kandidáti a na akolytov dvaja kan-

didáti z Kňazského seminára biskupa Jána Voj-

taššáka.

Hlavným celebrantom slávnosti bol emeritný 

biskup Mons. Andrej Imrich, ktorý kandidátov 

v homílii povzbudil k zodpovednému vykonáva-

niu služby, na ktorú ich Cirkev ustanovuje. Lekto-

ri majú poverenie čítať Božie slovo pri liturgii, ale 

tiež napomáhať pri jeho ohlasovaní. Ministérium 

akolytátu zas prijímajú tí, ktorí dostávajú riadne 

poverenie byť mimoriadnymi vysluhovateľmi svä-

tého prijímania.

Hoci tieto ministériá dnes bežne prijímajú aj 

laici, ktorí nesmerujú ku kňazstvu, seminaristi ich 

štandardne prijímajú v rámci svojej riadnej formá-

cie ešte pred prijatím sviatosti posvätného stavu.

Za nových lektorov boli ustanovení: Gregor 

Baláž – Stará Ľubovňa, Peter Kalafut – Rudňany, 

Jakub Pakos – Brezovica a Rastislav Krempaský 

– Spišská Belá. Za akolytov boli ustanovení: Do-

minik Martinek – Vyšné Ružbachy a Marián Mu-

rín – Námestovo. 

Spomienka na spišského čestného 
kanonika Pavla Vitka st.

V nedeľu 20. novembra 2022 sa vo farnos-

ti Orávka (Orawka) v Poľsku konala spomienko-

vá slávnosť pri príležitosti pripomenutia si jubileí 

čestného kanonika Spišskej kapituly kňaza Pavla 

Vitka st. (1779 – 1842). V tomto roku uplynulo 200 

rokov od podpísania jeho unikátneho diela Flora 

Arvensis, 180 rokov od jeho smrti a 10 rokov od vy-

hlásenia spomínaného botanického diela za histo-

rický knižný dokument Slovenskej republiky.

Na tohto rodáka zo Spišského Bystrého, kňa-

za pôsobiaceho vo viacerých farnostiach Spišskej 

diecézy, prísediaceho Oravskej súdnej stolice, bo-

tanika a vedca si zaspomínali prítomní spoločnou 

modlitbou pri jeho hrobe na cintoríne v blízkos-
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ti farského kostola v Orávke. Okrem miestne-

ho farára a zástupcov veriacich sa na spomienke 

zúčastnili aj zástupcovia samosprávy z Orávky, 

Jablonky či Spišského Bystrého. Osobne poctil 

zhromaždenie svojou účasťou generálny konzul 

Slovenskej republiky v Poľsku J. E. Tomáš Kašaj.

Za zorganizovanie spomienky patrí vďaka 

príbuznému kanonika Lt. Col. Ing. Jánovi Vit-

kovi CLJ, ktorý sa zaslúžil o bližšie odhalenie 

tejto významnej osobnosti Spišskej diecézy a slo-

venského národa.

Diecézny administrátor, biskup Mons. Ján 

Kuboš poslal prítomným zhromaždeným v 

Orávke pozdravný list. 

Posviacka kostola 
v Beharovciach

V nedeľu 20. novembera 2022 sa konala kon-

sekrácia kostola sv. Michala Archanjela v Be-

harovciach. Kostol posvätil J. E. Mons. Andrej 

Imrich, emeritný biskup. Na slávnosti boli prí-

tomní a svätú omšu spolu s ním slávili vice-

kancelár biskupského úradu vdp. Peter Matis a 

miestny farár vdp. Ľuboš Šípoš. Otec biskup vo 

svojej homílii povzbudil veriacich k budovaniu 

vlastného svedomia ako Božieho hlasu v kontex-

te budovania Božieho chrámu i chrámu v kaž-

dom človeku. V závere otec biskup veriacich po-

vzbudil, aby cesta do kostola nikdy „nezarástla 

trávou“, a aby tou najkrajšou ozdobou okolo Pá-

novho oltára boli deti a ľudia. 

Pápežské ocenenie 
Rádu sv. Gregora Veľkého

Svätý Otec František udelil s vďakou za záslu-

hy pre dobro a rast Katolíckej cirkvi pápežské oce-

nenie Rádu svätého Gregora Veľkého pánovi Sta-

nislavovi Bernolákovi z Dolného Kubína.

Dekrét s ustanovením za Rytiera a insígnie pri-

pomínajúce stupeň pápežského ocenenia slávnost-

ne odovzdal zaslúžilému dlhoročnému kostolní-

kovi farár-dekan dolnokubínskej farnosti Ľubo-

mír Pekarčík pri svätej omši slávenej na Prvú ad-

ventnú nedeľu 27. novembra 2022 v Kostole Pový-

šenia Svätého Kríža na Brezovci.

______________________________________

Stanislav Bernolák, ktorý v tomto roku dovŕ-

šil 70 rokov života, sa narodil v Medzibrodí nad 

Oravou. Povolaním vojak s dosiahnutou hodnos-

ťou major sa po rokoch služby na rôznych miestach 

usadil spolu s manželkou Valériou v Dolnom Ku-

bíne. Tu sa začal aktívne angažovať v službe miest-

nej farnosti a rovnako aj Spišskej diecézy. Po roku 

2000 pracoval ako moderátor farských charít Spiš-

skej katolíckej charity a až do dnešných dní je ná-

pomocný ako charitný dobrovoľník.

Ešte počas aktívnej vojenskej služby začal pô-

sobiť ako kostolník v novovybudovanom Kostole 

Povýšenia Svätého Kríža na sídlisku Brezovec vo 

farnosti Dolný Kubín, pri ktorého výstavbe výdat-

ne pomáhal. Aj napriek vyššiemu veku sa príklad-

ne stará viac ako 25 rokov o prípravu liturgických 

slávení a zabezpečenie chodu tohto veľkého orav-

ského kostola. Je tiež mimoriadnym vysluhovate-

ľom svätého prijímania, pričom túto službu vo far-

nosti vykonáva už od deväťdesiatych rokov. 
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Sväté omše s vyslaním koledníkov 
Dobrej noviny

V sobotu 10. decembra 2022 sa mnohé deti 

Spišskej diecézy stretli pri svätých omšiach v 

Levoči a v Ružomberku s biskupmi Mons. Já-

nom Kubošom a Mons. Andrejom Imrichom, 

aby sa spoločne modlili a prijali požehnanie pred 

tohtoročným koledovaním.

V Bazilike sv. Jakuba v Levoči sa vďaka orga-

nizácii eRka stretli deti z 10 farností východnej 

časti diecézy. Spolu približne 100 detí a 40 ani-

mátorov priniesli ako obetný dar vo svätej omši 

celebrovanej diecéznym administrátorom, bis-

kupom Mons. Jánom Kubošom okolo 150 kusov 

trvanlivých potravín, ktoré budú venované rodi-

nám v núdzi v Levoči.

Otec biskup Ján počas homílie povzbudil 

všetky deti, aby v tvári druhého vedeli nájsť tvár 

Krista a pomáhali blížnemu ako samotnému 

Kristovi.

Pred záverečným požehnaním prijali koled-

níci od otca biskupa požehnanie a boli vyslaní, 

aby ohlasovali dobrú novinu všetkým ľuďom a 

tak zároveň s ich pomocou podporili tých naj-

chudobnejších v Afrike. Následne malí koledníci 

z Lendaku predstavili svoj kolednícky program 

a vinšami ukončili toto spoločné stretnutie v ba-

zilike.

Po svätej omši bol pre koledníkov pripravený 

program. Deti si mali možnosť zahrať zaujíma-

vý kvíz s otázkami s dobronovinovou tématikou. 

Tiež bolo pre nich pripravené „afro stretko“ a za-

bavili sa eRko-tancami. Najmladšie deti mohli 

využiť tvorivé dielne na výrobu vianočných po-

zdravov.

V ten istý deň sa na ďalšej „vysielacej svä-

tej omši“ vo farskom kostole sv. Ondreja v Ru-

žomberku stretlo 237 koledníkov a ich animáto-

rov z 32 obcí Oravy a Liptova. Hlavným celebran-

tom bol otec biskup Mons. Andrej Imrich, emerit-

ný pomocný biskup Spišskej diecézy. Vo svojej ho-

mílii koledníkom pripomenul, že sú poslovia, kto-

rí ohlasujú tú najradostnejšiu správu, že sa naro-

dil Ježiš Kristus. Otec biskup spomenul, že hoci k 

tomu došlo už pred viac ako 2000 rokmi, práve ko-

ledníci sprítomňujú túto udalosť svojím ohlasova-

ním, robia ju „terazprítomnou“. Akoby sa Kristus 

narodil dnes. Otec biskup pozval koledníkov ohla-

sovať radostnú zvesť s takou láskou a radosťou, ako 

to robili anjeli. Nech sa ich službou celý svet do-

zvie, že Kristus, Boží Syn prišiel medzi nás. A 

nech z toho na svete zavládne opravdivá radosť. V 

závere homílie zaželal o. biskup všetkým prítom-

ným koledníkom, aby ich v tejto úlohe sprevádzal 

a požehnával Pán. Aby radosť nielen prinášali, ale 

aby aj oni sami boli plní radosti.

Obetným darom od koledníkov boli trvanlivé 

potraviny a drogéria, ktoré budú prostredníctvom 

miestnej charity odovzdané rodinám v núdzi.

So svojím koledníckym programom sa predsta-

vila skupina z farnosti Trstená, konkrétne filiál-

ka Zábiedovo.

Po svätej omši sa všetci presunuli do blízkeho 

Gymnázia sv. Andreja, kde bol pre koledníkov pri-

pravený program. Deti si mohli vybrať zo 6 stano-

víšť. Okrem tradičných, ako tvorivé, tanečné, hra-

vé či hudobné, mali možnosť koledníci po prvýkrát 

zažiť ekologické stanovište inšpirované encyklikou 

pápeža Františka Laudato Sí. O svoju skúsenosť z 

Ugandy a Kene sa s nami na africkom stanovišti 

podelil dobrovoľník Janči. 

Júlia Ondičová a Miroslava Siteková
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Požehnanie obnoveného kostola 
pri príležitosti 90. výročia

Boží ľud farnosti Vitanová na Orave si v tom-

to roku pripomína 90. výročie od postavenia far-

ského kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. 

Na pozvanie miestneho farára vdp. Štefana Tuku 

navštívil na tretiu adventnú nedeľu 11. decembra 

2022 túto farnosť diecézny administrátor, biskup 

Mons. Ján Kuboš, aby spoločne so zhromažde-

nými veriacimi poďakoval Bohu za všetkých sta-

viteľov i udržiavateľov tohto kostola, v ktorom 

množstvo ľudí denne prijíma posilu z neba.

Počas slávnostnej liturgie bol zároveň požeh-

naný aj pôvodný oltár – retábulum po komplet-

nej rekonštrukcii, ktorá sa uskutočnila v pred-

chádzajúcich rokoch spolu s obnovou viacerých 

prvkov v interiéri i exteriéri kostola.

Otec biskup Ján vo svojej homílii nadviazal 

na nedeľné adventné čítania, ktoré poukazujú na 

ponúkanú milosť prichádzajúceho Mesiáša, kto-

rá je zviditeľnená v otvorených očiach i ušiach 

a v schopnosti chodiť, u všetkých, ktorí mu uve-

ria. 
Patrik Taraj

DIECÉZNY VÝSTUP MLADÝCH NA 
VEĽKÉ HINCOVO PLESO

Túto jeseň sme sa rozhodli vystúpiť na naj-

väčšie a najhlbšie jazero v slovenskej časti Vyso-

kých Tatier a na Slovensku – Veľké Hincovo ple-

so (1946 m n. m.). Stretli sme sa v sobotu 22. ok-

tóbra 2022 na zastávke Popradské pleso – TEŽ a 

začali vystupovať.

Súčasťou výstupu bola aj sv. omša na Symbolic-

kom cintoríne, ktorú celebroval o. Róbert Tokár, 

farár farnosti Vysoké Tatry.

Ďalej sme pokračovali spoločne na Veľké Hin-

covo pleso v družnej atmosfére rozhovorov. Ďaku-

jeme všetkým odvážnym mladým milovníkom hôr 

a tešíme sa zimný diecézny výstup. 

Viac na www.komisia.sk 

SPOLOČNE DO LISABONU CEZ POPRAD

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze zorga-

nizovala v Poprade v sobotu 19. 11. 2022 pre mla-

dých stretnutie pod názvom Spoločne do Lisabo-

nu cez Poprad. Toto podujatie bolo súčasťou Týž-

dňa Cirkvi pre mládež. Chceli sme upriamiť pozor-

nosť na najväčšiu udalosť roku 2023 pre mladých 

a pozvať ich k spoločnej ceste do Portugalska, kde 

sa uskutočnia Svetové dni mládeže (SDM).

„Stretnutie sa konalo symbolicky deň pred ne-

deľou Krista Kráľa, ktorú Svätý Otec vyhlásil za 

Svetový deň mládeže,“ hovorí riaditeľ Komisie pre 

mládež v Spišskej diecéze Ľuboš Laškoty a pokra-

čuje: „Cieľom bolo priblížiť mladým ľuďom mož-

nosť putovať v lete do Lisabonu, aj informovať a zá-

roveň motivovať tých, ktorí uvažujú a majú chuť a 

možnosť putovať.“

Program začal spoločnou svätou omšou v Kos-

tole sv. Egídia. K sláveniu prispel aj mládežníc-

ky spevácky zbor zo Spišskej Novej Vsi. Mladých 

v homílii povzbudil k odvahe putovať Štefan Boc-

ko, kaplán z Rakús, účastník Svetových dní mlá-

deže v Paname. Následne sa účastníci presunuli do 

Pastoračného centra farnosti Poprad, kde zaznelo 
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predstavenie SDM a praktické informácie 

k tomu, ako putovať spoločne do Lisabonu.

Povzbudivými svedectvami sa mladým pri-

hovorili dobrovoľníčka Mária Budzáková a Má-

rio Brezňan, kaplán v Spišskej Novej Vsi: „Na-

priek tomu, že aj my sme zažili to, že sa nedosta-

neme na Svetové dni, keď sme chceli ísť do Mad-

ridu. Ale sme sa toho chopili s vierou, aj nádejou 

a spoločne ako jedno spoločenstvo sme sa mod-

lili za to, postili na ten úmysel a videli sme, ako 

Pán Boh otvára cesty a dvere k tomu, aby sme sa 

tam dostali.“

Stretnutie pokračovalo osobnými rozhovor-

mi počas agapé.

Aktuálne informácie o prihlasovaní môžu 

mladí sledovať na sociálnych sieťach Komisie 

pre mládež v Spišskej diecéze a Rady pre mládež 

a univerzity Konferencie biskupov Slovenska. 

DIECÉZNY FUTSALOVÝ TURNAJ, 
RABČA 5. 11. 2022

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze vyslo-

vuje veľké poďakovanie o. Martinovi Tarajovi a 

o. Milanovi Prídavkovi za prípravu a organizá-

ciu turnaja.

Vyhrali všetci zúčastnení v nasledovnom po-

radí:

1. Lendak

2. Mútne

3. Dolný Kubín

4. Ružomberok

Gratulujeme všetkým tímom! 

LENDAK VÍŤAZOM CELOSLOVENSKÉHO 
TURNAJA

Celoslovenský mládežnícky futsalový turnaj je 

vyvrcholením dekanátnych a diecéznych futsalo-

vých turnajov. Účastníkmi tohto turnaja sú víťa-

zi jednotlivých diecéznych turnajov. Tohto roku sa 

uskutočnil 19. 11. 2022 v Hrnčiarovciach nad Par-

nou, okres Trnava. Našu diecézu úspešne repre-

zentovalo družstvo farnosti Lendak na čele s ka-

pitánom o. Jánom Zavackým a stali sa víťazmi tur-

naja o PUTOVNÝ POHÁR PREDSEDU KBS. 

MLADÍ PRENASLEDOVANÝM

Na Červenú stredu 23. 11. 2022 o 19:15 hod. 

sme sa v Diecéznom centre mládeže (DCM) Pre-

meny vo Važci pripojili k modlitbám za prenasle-
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dovaných kresťanov. V kaplnke centra pred eu-

charistickým Kristom sme sa prihovárali za tr-

piacu Cirkev. Pomocou živého vysielania (stre-

amu) bolo možné sa pripojiť k modlitbám mla-

dých. 

TO, ČO CHCEM, JE BETLEHEM

Aj tento rok Komisia pre mládež v Spišskej 

diecéze pozvala mladých do kampane To, čo ch-

cem, je Betlehem. Cieľom je poukázať na pod-

statný symbol Vianoc, ktorým je Dieťa v jasliach. 

Organizátori povzbudzujú k stavaniu Betlehema 

pred a vo svojich príbytkoch, a tak poukázať svetu, 

že zmyslom Vianoc je narodenie Ježiša Krista. Pre 

tých, ktorí si nemôžu postaviť vlastný Betlehem, 

ponúkajú alternatívu vo forme nálepky (A4). Túto 

nálepku si možno umiestniť na okno alebo dvere. 

Kampaň je predzvesťou blížiaceho sa veľkého vý-

ročia postavenia prvého Betlehema v Assisi. 

Ľubomír Lorenčík
riaditeľ KpM
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Dňa 12. novembra 2022 sme si pripomenuli Pa-

mätný deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jána 

Vojtaššáka. Je už dobrým zvykom, že novembrový 

pamätný deň sa slávi v Spišskej Kapitule, kde Boží 

sluha biskup Ján Vojtaššák pôsobil ako diecézny bis-

kup. Slávenie pamätných dní zaviedol v blahej pa-

mäti diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Z príleži-

tosti Pamätného dňa narodenia Božieho sluhu bis-

kupa Jána Vojtaššáka slávnostnú ďakovnú sv. omšu 

celebroval biskup Mons. Ján Kuboš, spišský die-

cézny administrátor spolu s Mons. Andrejom Imri-

chom, emeritným pomocným biskupom, za účasti 

postulátora procesu blahorečenia Božieho sluhu bis-

kupa Jána Vojtaššáka Petra Jurčagu, diecéznej kú-

rie, predstavených seminára a veľkého počtu kňazov 

z celej diecézy. Kazateľom bol vsdp. Cyril Hamrák, 

farár zo Zákamenného.

Už od skorého rána prichádzal do Spišskej Kapi-

tuly veľký počet pútnikov. Neodradila ich ani hustá 

145 rokov od narodenia 
Božieho sluhu 

biskupa Jána Vojtaššáka

hmla, ktorá zakrývala „Spišský Sion“. Na miestach, 

kde ako diecézny biskup pôsobil Boží sluha Ján Voj-

taššák, sme privítali jeho rodákov zo Zákamen-

ného, pútnikov z farnosti Zuberec spolu ich fará-

rom Mons. Antonom Tyrolom a veriacich z Lenda-

ku, ktorých sprevádzal kaplán Ján Zavacký. Okrem 

nich boli prítomní aj príbuzní Božieho sluhu bis-

kupa Jána Vojtaššáka, ako aj pútnici z celej diecézy 

a pozvaní hostia.

Ešte pred sv. omšou, ktorá sa konala o 10.30 

hod., sa pútnici boli pomodliť pri hroboch diecéz-

nych spišských biskupov Mons. Františka Tondru 

a Mons. Štefana Sečku, ktorí boli iniciátormi kauzy 

blahorečenia. Mons. František Tondra v roku 1996 

začal proces blahorečenia, v ktorom ako diecézny 

biskup pokračoval Mons. Štefan Sečka. Počas celé-

ho dňa bola otvorená aj krypta pod Katedrálou sv. 

Martina, kde sa nachádzajú ostatky Božieho sluhu 

biskupa Jána Vojtaššáka. Mnohí pútnici sa tu v ti-
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chej modlitbe zastavili a v súkromných modlitbách 

prosili Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka o po-

moc a príhovor. Nielen počas pamätného dňa, ale aj 

počas celého roka návštevníci Spišskej Kapituly pri-

chádzajú k hrobu Božieho sluhu s dôverou, že im 

v ich ťažkostiach pomôže.

Na úvod sv. omše všetkých prítomných pozdra-

vil a v závere sv. omše sa prihovoril Mons. Ján Ku-

boš, spišský diecézny administrátor, ktorý okrem 

iného povedal: „Každé slávenie Pamätného dňa Bo-

žieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka je pre nás vzác-

nou chvíľou pripomenúť si tohto vzácneho človeka. 

Proces jeho blahorečenia prebieha aktuálne v Rím-

skej fáze. Tu, v našej starobylej Katedrále sv. Marti-

na počas slávení pamätných dní sa vystriedali vzác-

ni hostia zo Slovenska a zo zahraničia. Pred 5. rok-

mi prišiel do Spišskej Kapituly vzácny pútnik, J. E. 

Jozef kardinál Tomko. Pán života a smrti si ho v au-

guste tohto roku povolal k sebe. Sme mu naozaj veľ-

mi vďační za veľa: za jeho veľkú angažovanosť a po-

moc v kauze blahorečenia. Vo svojej homílií pred 5. 

rokmi tu v našej katedrále povedal: „Kto chce niečo 

dostať, tak musí ísť pýtať. A čím viac to pýtajú deti, 

to viete vy mamky a otcovia, čím viac pýtajú, tak už 

len preto, aby boli ticho, tak im to dáte. A my máme 

dobrého Sv. Otca v Ríme a máme dobrého Nebeské-

ho Otca nad nami a máme aj jeho, toho, koho dnes 

oslavujeme.“... Bratia a sestry! Kto chce niečo do-

stať, musí aj pýtať! Prosme teda spoločne nášho dob-

rého Nebeského Otca za to, aby sme Božieho sluhu 

biskupa Jána Vojtaššáka mohli uctievať na oltároch 

Cirkvi ako blahoslaveného. A majme dôveru, že sa 

tak stane“. Sv. omšu doprevádzal zbor učiteľov hud-

by a učiteľov cirkevnej hudby, ktorí študujú na Te-

ologickom inštitúte v Spišskom Podhradí pod vede-

ním prof. Amantia Akimjaka.

Po skončení sv. omše rektor Kňazského semi-

nára biskupa Jána Vojtaššáka Peter Majda pozval 

všetkých pútnikov na agapé do kňazského semi-

nára. S dovolením biskupa Mons. Jána Kuboša si 

mohli veriaci prezrieť historické priestory Biskup-

ského úradu: pamätnú izbu Božieho sluhu biskupa 

Jána Vojtaššáka, rezidencie a kaplnku.

Veriaci odchádzali povzbudení z príkladu života 

a mučeníckeho svedectva kandidáta na blahorečenie 

biskupa Jána Vojtaššáka a naplnení radosťou a dô-

verou, že modlitba za blahorečenie, ktorú sa každý 

deň modlíme, prinesie svoje ovocie. Fakt, že z príle-

žitostí slávenia pamätných dní v Spišskej Kapitule 

a v Zákamennom sa zíde veľký počet veriacich spo-

lu so svojimi kňazmi, svedčí o veľkej úcte voči Bo-
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žiemu sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi a tiež 

o jeho povesti svätosti, ktorá každým rokom narastá.

Čo nové v Kauze blahorečenia?

Kauza blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána 

Vojtaššáka pokračuje v Rímskej fáze. V spoluprá-

ci s relátorom p. Szczepanom T. Praśkiewiczom, 

OCD zostavujeme Positio. Positio je dokument, kto-

rý predstaví kandidáta na blahorečenie ako muče-

níka alebo vyznávača. Zostavuje sa zo zozbieraných 

svedectiev a dokumentov, ktoré po ukončení diecéz-

nej fázy boli odovzdané na Dikastériu pre kauzy svä-

tých v Ríme. Preto sa táto fáza zvykne nazývať Rím-

skou fázou. V prípade Kauzy blahorečenia Božieho 

sluhu biskupa Jána Vojtaššáka zostavujeme Positio 

mučeníka.

Ešte pred začatím prác na zostavovaní Positia 

bolo potrebné urobiť podrobný historický výskum 

vojnových rokov a potom následne rokov 1948 – 

1965, počas ktorých Boží sluha biskup Ján Vojatššák 

vydal krásne mučenícke svedectvo svojej vernosti 

Kristovi a jeho Cirkvi. Boli zozbierané mnohé člán-

ky a listy, ktoré napísal Boží sluha biskup Ján Vojat-

ššák. Keďže slovenčina nepatrí medzi úradné jazy-

ky na Dikastériu pre kauzy svätých, bolo potrebné 

všetky zozbierané svedectvá, dokumenty a vypraco-

vané štúdie preložiť do taliančiny. Podobne je to aj 

pri zostavovaní Positia. Všetky dokumenty, svedec-

tvá a vypracované časti Positia sú písané v talianči-

ne.

Pri zostavovaní Positia sa vychádza z toho, čo 

bolo odovzdané na Dikastérium pre kauzy svätých. 

Nie je tajomstvom, že dokumenty, ktoré boli odo-

vzdané po skončení diecéznej fázy v roku 2001 ne-

boli všetky preložené do taliančiny a ak aj boli ne-

jaké časti preložené do taliančiny, tak tieto preklady 

neboli dostatočné. Aj toto spomaľuje práce na zosta-

vovaní Positia. Napriek tomu však zostavovanie Po-

sitia napreduje.
Peter Jurčaga

postulátor kauzy
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Proces blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka 

prebieha už druhé desaťročie. Boží ľud našej diecé-

zy sa vytrvalo modlí za blahorečenie, niekoľkokrát 

do roka sa organizujú spomienkové slávnosti a kým 

nádejne očakávame pozitívny výsledok celého pro-

cesu, uvedomujeme si, že našou úlohou v súčasnos-

ti je premýšľať o aktuálnosti príkladu Božieho slu-

hu pre terajší čas.

Možno si málo uvedomujeme, že práve v dnešnej 

chaotickej a zahmlenej dobe, sa nám Boží sluha Ján 

Vojtaššák môže stať oveľa bližší, než si myslíme. Ide 

o transpozíciu jeho života a jeho postojov do našich 

dní, problémov, otázok, ktoré nás trápia a pred kto-

rými stojíme v dnešných časoch. Vieme, že potrebu-

jeme mať vzory. Hľadáme ich všade. Skúsme sa po-

zrieť, čo tento biskup znamená pre nás dnes. Žije-

me veľmi ťažké časy, v ktorých sa nevieme zoriento-

vať. Podobné časy prežíval aj Ján Vojtaššák. Ukazu-

je sa, že biskup Ján Vojtaššák predbehol svoju dobu 

vo viacerých oblastiach a tým nám všetkým uľah-

čil našu situáciu. Vo svetle jeho príkladu a odhod-

lania sa môžeme ľahšie orientovať vo výzvach a úlo-

hách, ktoré nám predkladá náš život. Na základe po-

znania jeho života môžeme spomenúť jeho postoje 

v pastorácii, rozvoj teologickej vedy, charity a zmy-

sel pre umenie.

Pastorácia

Boží sluha si bol vedomý, že centrom jeho pas-

toračnej práce nie je on sám, ale Ježiš Kristus. Pre-

to svoju duchovnú silu a múdrosť čerpal z častej ado-

rácie Oltárnej sviatosti. Aj z tohto dôvodu v novem-

bri 1921 odporúčal zriadenie farských eucharistic-

kých spolkov. O rok neskôr založil arcibratstvo več-

nej poklony vo všetkých farnostiach diecézy. Takto 

od 1. januára 1923 zaviedol, že každý deň v roku bola 

od 6:00 hod. do 18:00 hod. v jednej farnosti Spišskej 

diecézy celodenná eucharistická poklona s úmyslom 

Príklad života 
Božieho sluhu 

biskupa Jána Vojtaššáka 
pre dnešok

modlitieb za duchovný a hmotný rozvoj diecézy, čo 

sa v Spišskej diecéze zachovalo dodnes. Biskup Ján 

Vojtaššák túto inšpiráciu prevzal od svojho kňazské-

ho vzoru Jozefa Vojtička, farára zo Zákamenného, 

ktorý v nedele a prikázané sviatky vystavoval Ol-

tárnu sviatosť. Prvou farnosťou bola Spišská Kapi-

tula. Biskup Ján Vojtaššák organizoval aj eucharis-

tické kongresy v našej diecéze. Prvý sa uskutočnil 

v Levoči r. 1923, nasledujúci v Spišskom Podhradí 

r. 1933, v Tvrdošíne r. 1934 a v Spišskej Novej Vsi sa 

konalo Eucharistické Triduum v roku 1926.

Svoju pastoráciu zameral na deti a mládež, o kto-

rej vedel, že je našou budúcnosťou. Za jeho účinko-

vania bolo postavených 16 kostolov, niekoľko bolo 

zväčšených, vybudovalo sa 49 škôl, 9 kultúrnych ka-

tolíckych domov, 17 nových farských budov. Pre-
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budoval 9 kláštorov, založil tlačiareň a naklada-

teľstvo Lev v Ružomberku. Postavil charitný dom 

v Dolnom Smokovci a štedro prispieval na budovu 

Ústrednej charity a vysokoškolského internátu Svo-

radov v Bratislave.

V nedeľu popoludní mával pre svojich veriacich 

nedeľné katechézy, či už ako kaplán alebo farár. Dô-

raz kládol aj na rodinu, ktorá bola základom pozna-

nia pravej lásky k Bohu a k človeku. Boží sluha Ján 

nezabúdal ani na starých a chorých. Robil biskupské 

vizitácie po farnostiach, v ktorých spoznával menta-

litu svojich veriacich i kňazov. Ostal v nich aj nie-

koľko dní, aby sa oboznámil s problémami, s kto-

rými veriaci žijú, ale aj s radosťami ich života. Pri 

birmovaniach navštevoval všetky farnosti a kosto-

ly v diecéze, v ktorých vykonal kánonické vizitá-

cie. Spontánne vkročil do príbytkov chudobných 

veriacich, aby sa zaujímal o ich problémy a v prípa-

de potreby sociálne odkázaným rodinám aj finanč-

ne pomohol. Bežne sa pristavil a prihovoril veria-

cim. Takto realizoval sociálne učenie pápeža Leva 

XIII. Boží sluha do svojej diecézy povolal aj mnohé 

mužské rehole. Boli to najmä jezuiti, redemptoristi, 

verbisti a školskí bratia. Okrem mužských reholí sa 

mu podarilo umiestniť na území diecézy aj ženské 

kongregácie. Najužšie kontakty mal s Kongregáciou 

sestier Božského Vykupiteľa.

Svätý Otec František stále povzbudzuje, že 

pastier má „páchnuť za svojimi ovečkami“. Boží slu-

ha biskup Ján Vojtaššák bol takýmto pastierom. Aj 

teraz naši kňazi pracujú s mládežou, s rodinami 

a nezabúdajú ani na chorých, starých a chudobných.

Rozvoj teologickej vedy

Biskup Ján Vojtaššák si od začiatku svojej služby 

uvedomoval, že pre pozdvihnutie duchovnej úrov-

ne diecézy potrebuje mať kňazov vzdelaných, múd-

rych a najmä hlboko veriacich, ktorí sa budú vedieť 

obetovať pre svojich veriacich a zároveň ich aj múd-

ro viesť. Preto veľkým darom bol kňazský seminár, 

ktorý bol pomenovaný po sv. Jánovi Nepomuckom. 

Božiemu sluhovi biskupovi Jánovi záležalo na prí-

prave bohoslovcov na kňazskú službu. Pravidelne 

sa zúčastňoval na skúškach bohoslovcov, aby z nich 

vybral budúce elity a aby sa tiež oboznámil s obsa-

hom vyučovania. Tu sa prejavovala aj jeho ľudskosť, 

keď neraz zasiahol do hodnotenia v prospech lepšej 

známky študenta. Jeho prítomnosť na skúškach ne-

pôsobila negatívne. Mala zabrániť prípadnému úč-

tovaniu profesora so študentom. No na druhej stra-

ne nebol mužom kompromisov, neupúšťal z nárokov 

na študentov. Išlo mu vždy o to, aby sa formoval kva-

litný budúci klérus. Do kvality bol schopný investo-

vať aj nemalé prostriedky predĺžením štúdia boho-

slovcov. Nešetril ani na profesorský dorast seminá-

ra. Mal veľký prehľad v teológii, aj preto vo svojich 

spomienkach kňaz Viktor Olos hovorí: „Aj keď pán 

biskup Ján Vojtaššák nemal doktorát, vedel viac, než 

ktorýkoľvek doktor.“ Kňazi taktiež dostávali vzde-

lanie a mali možnosť prehlbovať si svoj duchovný ži-

vot. To všetko sa potom zákonite odrazilo na živo-

te veriacich.

Biskup Ján postupne posielal viacerých svojich 

kňazov na štúdiá do zahraničia. Jedným z prvých 

bol Mons. Jozef Kapala. Jeho rodičia pochádzali zo 

Zuberca, Jozef sa im narodil v Amerike. Neskôr sa 

vrátili na Slovensko a pán biskup ho poslal na štú-

dia do Ríma. Študoval v rokoch 1921 – 1927. Napí-

sal aj knihu Spod Roháčov do Ríma. Medzi ďalších 

významných kňazov patril aj prof. Ladislav Hanus, 

ktorý bol poslaný na štúdia do Innsbrucku. Nasle-

dovali ďalší kňazi, ktorí obohatili spišský seminár: 

Štefan Koštial, Štefan Milan, Ferko Skyčák, Štefan 

Faith, Jozef Špirko, Štefan Barnáš a mnohí ďalší.

Dnes máme mnohých vzdelaných kňazov – dok-

torov teológie, medzi nimi sú aj rehoľníci. Svojou 

odbornosťou nám všetkým pomáhajú posúvať sa 

k dokonalejšiemu poznaniu teológie. Príklad bisku-

pa Jána Vojtaššáka sa dnes dá zužitkovať v tom sme-

re, aby sme sa ani my nebáli pravej teologickej vedy 

a usilovali sa rozvíjať svoje vedomosti v súlade s Uči-

teľským úradom Cirkvi. Vyplatí sa to, ako sa to vy-

platilo aj Spišskej diecéze, ktorá sa pod vedením Bo-

žieho sluhu stala jednou z najlepších a najkompakt-

nejších diecéz Slovenska tak po stránke teologic-

kých vied, ako aj po stránke vnútornej jednoty kléru 

a veriacich s biskupom.

Charita a charitné diela

Charita bola srdcovou záležitosťou biskupa Jána. 

Uvedomoval si, že keď chce hlásať skutočného Kris-

ta, bez konania skutkov milosrdenstva to určite ne-

pôjde. Svojím záujmom o charitu, Boží sluha ukázal 

svoju vieru, a to zo skutkov. Vybudoval viacero cha-
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ritatívnych centier na pomoc pre sociálne slabých 

a odkázaných. Ako už bolo spomenuté, vybudoval 

charitný dom v Dolnom Smokovci, ktorý je doteraz 

v prevádzke.

Od roku 1927 viedol Ústrednú charitu na Sloven-

sku. Konferencia biskupov Slovenska zrejme aj na 

znak úcty voči Božiemu sluhovi Jánovi Vojtaššáko-

vi poverila biskupa Štefana Sečku, aby prevzal sta-

rostlivosť o charitu na celom Slovensku. Tejto úlo-

hy sa zhostil veľmi dobre. Medzičasom, najmä vďa-

ka Druhej diecéznej synode na Spiši, založili mnohí 

kňazi vo svojich farnostiach aj farské charity a usi-

lovali sa s ich pomocou robiť niečo dobré vo farnos-

tiach podľa svojich možností. Praktický náboženský 

život patril k integrite viery a bol jedným z neklam-

ných znakov duchovného života.

Umenie

Citlivá a hlboká duša biskupa Jána Vojtaššáka 

mala veľký zmysel aj pre umenie a kultúru. Biskup 

Ján mal veľký zmysel aj pre mladé talenty. Naprí-

klad mladému, asi 25-ročnému maliarovi Mikulášo-

vi Klimčákovi, dovolil vymaľovať biskupskú kapln-

ku v Spišskej Kapitule. Zrejme on sám určil aj motí-

vy, ktoré sa na stenách a vo víťaznom oblúku zacho-

vali dodnes. Práce prebiehali v rokoch 1946 – 1947 

a dnes o tých obrazoch možno povedať, že to bola 

„prorocká vízia“. V kaplnke sú vyobrazené motívy 

misijného poslania a jednoty Cirkvi, ďalej motív bis-

kupa, ktorý vysluhuje sviatosť kňazstva mladému 

diakonovi kľačiacemu na krvavom „chodníku“, čo 

pripomína Tertuliánov citát „Krv mučeníkov je se-

menom nových kresťanov.“ Na oknách spomínanej 

kaplnky sú znázornené dve charakteristické témy 

spirituality Božieho sluhu: Svätá rodina a postavy 

sv. Cyrila a Metoda. Uvedené motívy tak predstavu-

jú duchovný profil Božieho sluhu biskupa Jána Voj-

taššáka, ktorý nás svojou pastoračnou horlivosťou, 

hlbokým zmyslom pre teologickú vedu a sociálnym 

aj umeleckým cítením celkom konkrétne inšpiruje 

aj v našich dňoch.
Marcel Macala,

farský administrátor Rudňany
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Mons. Juraj Daniel Faltin, OFM, Conv. pápežský 

prelát, univerzitný profesor a sudca Rímskej roty, sa 

narodil v Kurimanoch 21. apríla 1927 ako druhé 

dieťa rodičom Michalovi a Žofii, rodenej Pollákovej. 

Rodičia mali sedem detí, šesť chlapcov a jednu dcé-

ru. Pokrstený bol v miestnom filiálnom kostole sv. 

Kvirína 24. apríla 1927.

Ľudovú školu navštevoval v rodných Kurima-

noch v rokoch 1933 – 1939, potom gymnázium v Le-

voči a maturoval v Brne v roku 1947. Po maturite 

roku 1947 vstúpil do rehole menších bratov sv. Fran-

tiška Assiského. Noviciát u minoritov absolvoval v 

Opave a 8. septembra 1947 zložil prvé dočasné sľu-

by. Potom tri roky študoval na Biskupskom teologic-

kom inštitúte v Brne filozofiu a teológiu a 10. sep-

tembra 1950 zložil doživotné sľuby.

Po zrušení Teologického inštitútu v Brne študo-

val psychológiu na Masarykovej univerzite v Brne.

Útek do Ríma

Keďže v sebe niesol veľkú túžbu stať sa kňazom a 

„doma” nastala situácia, ktorá to neumožňovala re-

alizovať, rozhodol sa opustiť rodné Slovensko a ujsť 

do Ríma. Ako často sám spomínal, zo Slovenska si 

so sebou nezobral nič, jedine plavky, v ktorých v 

noci 23. októbra 1950 v skupine osôb, ktorú viedol 

salezián bl. Titus Zeman, preplával rieku Moravu a 

dostal sa do Rakúska.

Hoci bola krutá jeseň musel celý deň vydržať 

schovaný v kroví, až cez noc sa pustil peši cez Alpy 

do Ríma. Po veľkých problémoch mohol pokračovať 

v začatých teologických štúdiách. Roku 1950 zložil 

večné sľuby. Po absolvovaní štúdia teológie bol 29. 

marca 1952 v Ríme vysvätený za kňaza.

Kňazská vysviacka 
a postgraduálne štúdiá

Po kňazskej vysviacke pokračoval v štúdiu na 

Pápežskej teologickej fakulte sv. Bonaventúru, kto-

ré ukončil v roku 1955 obhajobou dizertačnej prá-

ce a doktorátom z teológie. V rokoch 1954 až 1958 

študoval na právnickej fakulte Pápežskej lateránskej 

univerzity v Ríme kanonické, rímske a civilné prá-

vo. Štúdium zavŕšil v roku 1959 doktorátom oboja-

kého práva.

Roku 1960 obhájil dizertačnú prácu O nedotknu-

teľnosti kňazov v gréckorímskom práve a dosiahol dok-

torát Iuris canonici ecclesiarum orientalium na Late-

ránskej univerzite v Ríme.

Okrem uvedených štúdií v rokoch 1957 – 1960 

absolvoval Studium Rotale Apoštolského tribunálu 

Rímskej roty. Roku 1961 ho pápež Ján XXIII. me-

noval za pápežského preláta a súčasne v tom istom 

roku dosiahol diplom advokáta Apoštolského tribu-

nálu Rímskej roty a stal sa riadnym asistentom sek-

retára Kongregácie pre Východné cirkvi.

Mons. DANIEL JUR A J FALTIN

95 rokov od narodenia a 70 rokov od kňazskej vysviacky
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Od roku 1959 bol docentom kanonického práva 

na Pápežskej teologickej fakulte sv. Bonaventúru v 

Ríme a od roku 1974 ako riadny profesor prednášal 

na právnickej Fakulte Pápežskej lateránskej univer-

zity v Ríme východné kanonické právo a stal sa ve-

dúcim katedry De rebus.

Od roku 1970 prednášal základy kanonického 

práva aj na teologickej fakulte uvedenej vysokej ško-

ly. V rokoch 1962 – 1964 bol aj asistentom Komi-

sie pre redakciu Kódexu kanonického práva pre vý-

chodné cirkvi. Po Druhom vatikánskom koncile bol 

členom rôznych špeciálnych komisií a autorsky sa 

podieľal na tvorbe viacerých pápežských dokumen-

tov.

Vymenovanie za sudcu Rímskej roty

Pápež sv. Ján Pavol II. vymenoval 10. októbra 

1986 Daniela Faltina za preláta – auditora Apoštol-

ského tribunálu Rímskej roty a začal prednášať ju-

risprudenciu na Studium Rotale. Ako riadny sudca 

Rímskej roty vyniesol okolo 300 rozsudkov. Od roku 

1990 to boli rozsudky predovšetkým z postkomunis-

tických krajín – Slovenska, Česka a Nemecka.

Daniel Faltin aktívne pracoval na príprave Kóde-

xu kánonického práva, zúčastnil sa na mnohých sve-

tových sympóziách z oblasti kánonického práva, kde 

aktívne prednášal svoje prednášky, ktoré boli aj pub-

likované v odbornej tlači.

Od roku 1950, keď nútene opustil rodné Sloven-

sko, mal minimálne možnosti dozvedieť sa o svojej 

rodine a o Slovensku vôbec. Matka mu zomrela po 

neľudskom trýznení v roku 1962. So svojím otcom sa 

stretol v 80. rokoch v susednom Poľsku. Na Sloven-

sko sa legálne dostal až v septembri 1989, teda po 39. 

rokoch, pri príležitosti biskupskej vysviacky Fran-

tiška Tondru, spišského diecézneho biskupa.

Slobodný návrat na Slovensko a 
sympóziá cirkevného práva

Po páde komunizmu, keď mohol slobodne pri-

chádzať domov na Slovensko v spolupráci s pre-

fektom Kongregácie pre katolícke vzdelanie a vý-

chovu kardinálom Zenonom Grocholewskim, vte-

dy ešte tajomníkom Apoštolskej signatúry v Ríme od 

roku 1990 pravidelne organizovali sympóziá cirkev-

ného kánonického práva v Spišskej Kapitule. Vďaka 

nemu a kardinálovi Grocholewskému sa uskutočni-

lo nepretržite desať týchto sympózií.

Ocenenia prezidentom a Mestským 
úradom v Levoči

Bez nadsadenia im obom patrí veľká vďaka a 

uznanie za prácu na poli kánonického práva na Slo-

vensku a pre Slovensko. Aj napriek dlhodobému po-

bytu v zahraničí zachoval si v srdci lásku k Levo-

či a Mariánskej hore, čo preukázal najmä v príprave 

návštevy pápeža Jána Pavla II. v Levoči 3. júla 1995.

Jeho zásluhy ocenilo aj Mestské zastupiteľstvo v 

Levoči, keď Mons. Faltinovi a kardinálovi Grocho-

lewskému v roku 1996 udelilo Čestné občianstvo mes-

ta Levoča. Roku 2002 získal Mons. Faltin Kríž prezi-

denta republiky I. stupňa.

Svoju dobroprajnosť a otcovské srdce prejavil aj 

voči vedeniu a študentom cirkevného gymnázia sv. 

Františka Assiského v Levoči. Podporoval vznik 

a činnosť tejto školy nielen morálne, ale pomáhal 

aj pri zaobstarávaní študijných pomôcok a predo-

všetkým zabezpečovaním troch študentských zájaz-

dov do Ríma a Sardínie.

Publikačná činnosť

Mons. Daniel Faltin bol publikačne veľmi činný. 

Z jeho podnetu sa začal prekladať Kódex kánonické-
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ho práva 1983 do slovenského jazyka, na ktorého pre-

klade sa aj osobne zúčastnil a hlavne prispel k jeho 

redigovaniu a schváleniu prekladu.

Pohreb Mons. Daniela Faltina

Mons. Daniel Faltin sa po skončení svojej ka-

riéry sudcu Rímskej roty a profesúry vrátil na rod-

ný Spiš. S podlomeným zdravím sa usadil v domče-

ku v blízkosti svojho brata Petra. Posledných trinásť 

mesiacov prežil v hospici v Ľubici, kde zomrel 12. 

februára 2008.

Po pohrebnej rozlúčke a zádušnej sv. omši v mi-

noritskom Kostole Svätého Ducha, kde začínal svoj 

rehoľný život, bol pochovaný 18. februára 2008 na 

levočskom cintoríne, v hrobke bratov minoritov. 

Pohrebné obrady vyslúžil Mons. František Tondra, 

spišský diecézny biskup, za prítomnosti svojho po-

mocného biskupa Mons. Štefana Sečku, mnohých 

kňazov a veriacich.1

Zhodnotenie osobnosti

Mons. Daniel Faltin, pápežský prelát, bol ne-

sporne jednou z najväčších osobností Slovenska a 

Spišskej diecézy. Svojou agilnosťou v štúdiu a prá-

ci, v obetavosti a zodpovednosti, v úprimnej viere v 

Boha a kňazskej identite, ako aj láske k vlasti a náro-

du môže by nám všetkým veľkým vzorom.

František Dlugoš
sudca Cirkevného súdu

1. DLUGOŠ, F.: Mariánska Levoča a jej osobnosti me-
dzi svätyňami Európy. Levoča : MTM, 2008, s. 124 – 129.
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Imrich Zahuranec sa narodil 24. mája 1937 v 

Bystranoch. Vtedajšiu ľudovú školu vychodil v rod-

nej dedine. V roku 1955 zmaturoval na jedenásťroč-

nej strednej škole v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 

1955 – 1959 vyštudoval Vysokú školu pedagogickú 

v Bratislave a po promócii nastúpil na základnú vo-

jenskú službu.

Sedem rokov učil na Strednej všeobecno-vzdelá-

vacej škole v Kráľovskom Chlmci a potom bol dva 

roky metodikom Krajského pedagogického ústavu v 

Prešove.

Roku 1969 začal študovať posvätnú teológiu na 

RK CMBF v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 

10. júna 1973 v Bratislave a nastúpil na svoju prvú 

kaplánku v Spišskom Podhradí. Ešte v tom istom 

roku bol vymenovaný za kaplána v Liptovských 

Sliačoch, kde pôsobil dva roky.1

V roku 1976 sa stal kaplánom v Likavke a po 

dvoch rokoch bol vymenovaný za administrátora 

tejto farnosti. Od roku 1990 bol ustanovený za deka-

na liptovského dekanátu. Vtedajší diecézny biskup 

Mons. František Tondra poveril Imricha Zahuran-

ca úlohami v Diecéznej liturgickej komisii a v Spol-

ku svätého Vojtecha.2

V roku 1994 sa stal farárom v Chrasti nad Horná-

dom a súčasne odborným asistentom na RK CMBF 

UK – Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. 

Prednášal ako odborný asistent liturgiku. Popri far-

nosti a prednáškach študoval na KUL Lublin, kde 

roku 1997 získal licenciát z teológie. Roku 2001 

ukončil vedenie farnosti Chrasť nad Hornádom, 

avšak aj naďalej pôsobil ako odborný asistent v Spiš-

skej Kapitule a zastával funkciu člena výboru Spol-

ku sv. Vojtecha.

Od roku 2008 sa jeho zdravotný stav začal zhor-

šovať, musel podstúpiť amputáciu dolnej končatiny a 

ochorenie veľmi prudko napredovalo.

1.  SCHEMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 2005. Spišská 
Kapitula, 2005, s. 157.

2.  CHALUPECKÝ, I.: Pohľad do histórie spišského seminára. 
In V mene Božom. Pamätnica k výročiu Kňazského seminára bisku-
pa J. Vojtaššáka. Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa J. 
Vojtaššáka Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, 2000, s. 62. 

IMRICH ZAHUR ANEC

85 rokov od narodenia

Imrich Zahuranec zomrel 24. februára 2010 v 72. 

roku života a 36. roku kňazstva. Pohrebné obrady so 

svätou omšou boli 26. februára 2010 v Katedrále sv. 

Martina v Spišskej Kapitule a pochovaný je na spiš-

skokapitulskom cintoríne.3

František Dlugoš
sudca Cirkevného súdu

3.  Dostupné na: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclan-
ku=20100225009. Vyhľadané 20. 8. 2022.
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Biskupský archív v Spišskej Kapitule v Spiš-

skom Podhradí uchováva jeden z najdôležitejších 

prameňov k poznaniu minulosti. Sú ním druhopi-

sy matrík z územia celej Spišskej diecézy, teda Spi-

ša, Liptova a Oravy. Vo fonde Spišské biskupstvo tvo-

ria jedno oddelenie s označením Matrika. Časovo sú 

tieto druhopisy vymedzené od roku 1788 až do sú-

časnosti, nakoľko každoročne sú do Biskupského ar-

chívu tieto druhopisy vyhotovované a uchovávané.

V rámci tohto oddelenia ide o záznamy pokrste-

ných (Matrica baptisatorum), sobášených (Matrica co-

pulatorum), zomrelých (Matrica defunctorum) a bir-

movaných (Matrica confirmatorum). Súčasťou tohto 

oddelenia sú aj druhopisy zmiešaných manželstiev 

(Matrica mixtae).

Systém viazania týchto druhopisov je od roku 

1788 až do súčasnosti rozličný. Kým na počiatku, 

teda od roku 1788 po rok 1796 sú druhopisy via-

zané podľa archidiakonátov (Spiš, Liptov a Orava), 

tak v rokoch 1797 – 1820 je to systém viazania podľa 

jednotlivých archidiakonátov a následne dekanátov 

v časových obdobiach 1797 – 1808 a 1809 – 1820. Od 

roku 1821 až po rok 1947 sú tieto druhopisy viaza-

né už jednotlivo podľa rokov (napr. v jednom zväz-

ku nájdeme krsty z celej diecézy z obdobia jedného 

roku). V roku 1948 sa upustilo od tohto zvyku via-

zania a dnes sa vyhotovujú knihy druhopisov podľa 

jednotlivých farností.

Súčasťou tohto oddelenia sú aj druhopisy matri-

ky zomrelých z roku 1831,1 ktoré nám prinášajú veľ-

mi dôležité informácie o šírení sa cholery na území 

Spišskej diecézy. Už prvý pohľad na spomínanú kni-

hu druhopisov v polici medzi ostatnými naznaču-

je, že úmrtnosť sa v tomto roku naozaj zvýšila, keď-

že svojím objemom je v porovnaní s ostatnými dvoj-

násobne hrubšia. Zvýšenú úmrtnosť sa pokúsime 

1. Biskupský archív v Spišskej Kapitule, fond Spišské biskup-
stvo, oddelenie Matrika, Matrica defunctorum 1831.

ukázať aj na príklade niektorých vybraných farnos-

tí Spišskej diecézy.

Pri sledovaní šírenia sa cholery v jednotlivých 

farnostiach sa zameriame na informácie týkajúce sa 

prvého záznamu o zomrelom na choleru. V tomto 

narážame na problém, pretože v tomto období ešte 

kňazi Spišskej diecézy do matrík nezapisovali prí-

činu úmrtia. Túto informáciu môžeme však väčši-

nou nájsť pri záznamoch, či bol zomrelý pred smr-

ťou zaopatrený sviatosťami alebo nie (provisus in cho-

lera/improvisus in cholera). V niektorých prípadoch 

je to však nejasné a dá sa iba predpokladať, že po-

stihnutého cholerou miestny farár nestihol zaopat-

riť, pretože smrť nastala nečakane, či rýchlo (repen-

te obiit improvisus), prípadne stihol ho iba vyspove-

dať (confessus).

V niektorých prípadoch farností však nachádza-

me cenné informácie na konci záznamov pred ove-

rením druhopisu, kde miestny farár zanechal infor-

mácie o roku 1831 a o šírení cholery. V niektorých 

prípadoch poskytol farár aj presné čísla nakazených, 

zomrelých a vyliečených.2

V tomto príspevku budeme sledovať prvé a po-

sledné zápisy o úmrtiach na choleru v jednotlivých 

vybraných farnostiach. Budeme si však všímať iba 

priame zápisy o úmrtí na toto ochorenie. Ďalším 

cieľom tohto príspevku je porovnať celkový počet 

úmrtí vo vybraných rokoch 1830, 1831 a 1832 a tak-

tiež aj na základe druhopisov vypracovať vekové zlo-

ženie zomrelých na toto ochorenie.

Farnosť Kluknava

Túto farnosť uvádzame ako príklad farnosti, 

v ktorej nevieme jednoznačne určiť prvého zomrelé-

ho na choleru, nakoľko miestny kňaz túto informá-

2. Biskupský archív v Spišskej Kapitule, fond Spišské biskup-
stvo, oddelenie Matrika, Matrica defunctorum 1831, farnosť Kluk-
nava.
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ciu neuviedol v žiadnom zázname pri jednotlivých 

zomrelých. Avšak na konci druhopisu sa nachádza-

jú veľmi vzácne informácie o príslušnom roku 1831, 

v ktorom miestny kňaz vo farnosti zaznamenal zvý-

šenie počtu zomrelých a podľa jeho slov to bolo kvô-

li šíreniu cholery.

Zanechal nám veľmi presné informácie, keď píše, 

že nákaza cholery sa v materskej farnosti Kluknava 

objavila 29. júla a trvala do 1.októbra daného roku. 

Vo filiálke Richnava to bolo od 16. augusta do 5. ok-

tóbra, vo filiálke Hrišovce od 21. augusta do 6. ok-

tóbra a v poslednej filiálke Kaľava od 30. augusta do 

20. októbra.

Následne miestny kňaz podáva informácie o poč-

te nakazených, vyliečených a zomrelých na choleru. 

V Kluknave to bolo 146 nakazených, z ktorých 90 

zomrelo a 56 sa vyliečilo. V Richnave sa nakazilo 

74 ľudí, z ktorých sa vyliečilo 24 ľudí a 50 veriacich 

podľahlo tejto nákaze. V Hrišovciach sa celkovo na-

kazilo 46 ľudí, z ktorých zomrelo 27 a vyliečilo sa 19 

osôb. V poslednej filiálke Kaľava sa nakazilo 16 oby-

vateľov a všetci sa vyliečili. Nasleduje veľmi dôležitá 

poznámka, v ktorej kňaz informuje o celkovom poč-

te zomrelých za rok 1831 v počte 238 osôb. Z toho zo-

mrelých na choleru bolo 167 osôb. Z percentuálne-

ho hľadiska až 70,17 % zomrelých v roku 1831 vo far-

nosti Kluknava podľahlo cholere.3

Farnosť Spišské Vlachy

Farnosť Spišské Vlachy bola v danom období 

tvorená materskou farnosťou Spišské Vlachy a fili-

álkami Dobrá Vôľa, Kolinovce a Galmus.4

Prvýkrát sa so záznamom o cholere stretávame 5. 

augusta 1831, keď jej podľahla 67-ročná žena v Spiš-

ských Vlachoch, ktorá má ako prvá zápis o úmrtí na 

toto ochorenie. Posledný zápis úmrtia na choleru sa 

objavuje 30. septembra 1831.

Na základe štúdia druhopisov sme sa dopracova-

li k celkovému výsledku. V roku 1831 vo farnosti zo-

mrelo celkovo 343 osôb, pričom z nich cholere pod-

ľahlo 219, čo je v percentuálnom vyjadrení 63,85 % 

3. Biskupský archív v Spišskej Kapitule, fond Spišské biskup-
stvo, oddelenie Matrika, Matrica defunctorum 1831, farnosť Kluk-
nava.

4. Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Scepusien-
sis 1830. Leutschoviae : Joannis Werthmüller, 1830, s. 19.

z celkových úmrtí za daný rok.5 V nasledujúcej ta-

buľke uvádzame aj porovnanie počtu úmrtí za jed-

notlivé roky 1830, 1831 a 1832 vypracované na zá-

klade druhopisov zo spomínaných rokov.6 Z daných 

záznamov je teda zrejmé, že úmrtnosť v roku 1831 

bola porovnateľne vyššia ako v ostatných uvádza-

ných rokoch.

Farnosť Spišské Vlachy 1830 1831 1832

Počet úmrtí 124 343 61

V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť vekové 

zloženie zomrelých na choleru vo farnosti Spišské 

Vlachy za rok 1831, z ktorého vyplýva, že najviac po-

stihnutou skupinou boli ľudia vo veku 31 – 40 rokov. 

Za ňou nasleduje skupina najmladších obyvateľov vo 

veku 0 – 10 rokov.
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Farnosť Spišský Hrhov

Farnosť Spišský Hrhov bola v danom období tvo-

rená materskou farnosťou Spišský Hrhov a filiálka-

mi Klčov, Doľany, Domaňovce, Rožkovce, Konča-

ny a Odorica.7

Prvý záznam o 30-ročnej zomrelej na chole-

ru je z dňa 15. augusta 1831 v obci Klčov. Posled-

ný záznam patrí 15-ročnému dievčaťu z obce Spiš-

ský Hrhov, ktoré podľahlo cholere dňa 21. októbra 

1831. Po štúdiu druhopisov matriky zomrelých za 

rok 18318, sa nám naskytli nasledujúce informácie. 

Celkovo vo farnosti zomrelo 290 obyvateľov, pričom 

na samotnú choleru to bolo 146 obyvateľov, čo per-

centuálne predstavuje až 50,34 % zomrelých na cho-

leru z celkového počtu úmrtí.

5. Biskupský archív v Spišskej Kapitule, fond Spišské biskup-
stvo, oddelenie Matrika, Matrica defunctorum 1831, farnosť Spiš-
ské Vlachy.

6. Biskupský archív v Spišskej Kapitule, fond Spišské bis-
kupstvo, oddelenie Matrika, Matrica defunctorum, farnosť Spišské 
Vlachy 1830, 1831,1832.

7. Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Scepusien-
sis 1830. Leutschoviae : Joannis Werthmüller, 1830, s. 23 – 24.

8. Biskupský archív v Spišskej Kapitule, fond Spišské biskup-
stvo, oddelenie Matrika, Matrica defunctorum 1831, farnosť Spiš-
ský Hrhov.
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V nasledujúcej tabuľke je uvedený počet zomre-

lých vo farnosti za roky 1830, 1831 a 1832 pre porov-

nanie počtu úmrtí za jednotlivé roky.9 Z daného vy-

plýva, že v roku 1831 sa zreteľne zvýšil počet zomre-

lých niekoľkonásobne v porovnaní s ostatnými uve-

denými rokmi.

Farnosť Spišský Hrhov 1830 1831 1832

Počet úmrtí 62 290 59

9. Biskupský archív v Spišskej Kapitule, fond Spišské biskup-
stvo, oddelenie Matrika, Matrica defunctorum, farnosť Spišský Hr-
hov 1830, 1831 a 1832.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame vekové zlože-

nie zomrelých na choleru. Bohužiaľ, miestny kňaz 

pri zapisovaní príčin úmrtia pri deťoch do 10 rokov 

neudával žiadnu príčinu ich úmrtia. Z tohto dôvodu 

môžeme predpokladať, že počet zomrelých na chole-

ru mohol byť v skutočnosti vyšší než udávajú samot-

né druhopisy.
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Monika Bizoňová
Biskupský archív Spišská Kapitula



galéria kostolov

24 | kapitula | 5/2022

Tatranská Javorina je neveľká obec ležiaca pod 

severnými svahmi Belianskych Tatier na hranici 

s Poľskom. Pôvodne to bola želiarska osada, ktorú 

v 19. storočí jeden z najbohatších nemeckých šľach-

ticov a vlastník rozsiahlych pozemkov aj vo Vyso-

kých Tatrách Christian Kraft von Hohenlohe pre-

tvoril na lesnícku a poľovnícku osadu. V roku 1902 

Kostol svätej Anny 
v Tatr anskej Javorine 

sa jej súčasťou stal aj unikátny drevený kostol zasvä-

tený patrónke lesných robotníkov sv. Anne podľa 

projektu známeho tatranského architekta Gedeona 

Majunkeho. Patrocínium je znázornené aj na peknej 

vitráži centrálneho okna vo svätyni.

Tatranská Javorina je filiálkou farnosti Ždiar.

Ľubomír Kaľavský



Staňte sa naším 
Prispievateľom

Deje sa vo Vašej farnosti či v spoločenstve niečo podnetné?

Dajte o tom vedieť!

Napíšte na casopis@kapitula.sk.

Ak chceš dostávať časopis priamo do svojej schránky, 

daj nám to vedieť na casopis@kapitula.sk

Nájdete nás aj na Facebooku.


