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Prajem Vám požehnaný pôst a príjemné čítanie.
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Aktuality diecéznej
kúrie

Výročie minoritov na Slovensku

V Spišskej diecéze už dvadsať rokov znovu 

pôsobí, po nútenej odmlke v časoch komunizmu 

na Slovensku, rehoľa Menších bratov konventuá-

lov – minoritov. Zo štyroch kláštorov na Sloven-

sku sa práve v Spišskej diecéze nachádzajú dva, a 

to v Levoči a v Spišskom Štvrtku.

Pri príležitosti 20. výročia ich znovupôso-

benia na Slovensku, ktoré je spojené so vzni-

kom slovenskej minoritskej kustódie, celebroval 

2. januára 2023 o 11:00 hod. v Levoči v Kostole 

Ducha Svätého slávnostnú ďakovnú svätú omšu 

spišský diecézny administrátor Mons. Ján Ku-

boš.

Pri slávnosti koncelebrovali kustód sloven-

skej minoritskej kustódie P. Lucián Boguci, P. 

Tomáš Lesňák, asistent generálneho ministra v 

Ríme, P. Martin Kolár, predstavený kláštora mi-

noritov v Levoči a mnohí ďalší kňazi z rehole 

minoritov zo Slovenska, Poľska, Česka a Ukra-

jiny, ale tiež aj emeritný levočský dekan Mons. 

František Dlugoš a miestni kapláni.

V homílii otec biskup poukázal na tajomstvo 

Panny Márie, ktorá je vzývaná veriacimi ako 

„Príčina našej radosti“. V závere poďakoval bra-

tom minoritom za ich službu počas týchto dvad-

siatich rokov na území Spišskej diecézy a tiež za-

blahoželal P. Luciánovi, ktorý v tento deň osla-

voval svoje narodeniny. 

75. narodeniny biskupa 
Andreja Imricha

Dňa 9. januára 2023 sme poďakovali Pánu 

Bohu za 75 rokov života nášho emeritného pomoc-

ného biskupa Mons. Andreja Imricha.

Do nasledujúcich rokov mu vyprosujeme Bo-

žie požehnanie a všetky milosti potrebné k jeho ži-

votu! 

Stretnutie so zasvätenými

Z príležitosti sviatku Obetovania Pána, ktorý 

je zároveň Dňom zasväteného života, prišli v sobo-

tu 28. januára 2023 do Spišskej Kapituly zasvätení 

z celej Spišskej diecézy. Cieľom spoločného stret-

nutia, na ktoré zasvätených pozval diecézny admi-

nistrátor Mons. Ján Kuboš, bolo poďakovanie za 

službu bratov a sestier žijúcich rôznu formu zasvä-

tenia v rámci Spišskej diecézy.

Foto: br. Peter Pikulík oFMConv.
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Stretnutie začalo slávnostnou svätou omšou 

z liturgickej spomienky sv. Tomáša Akvinského, 

ktorú celebroval Mons. Ján Kuboš, koncelebro-

vali don Peter Timko, SDB a P. Martin Zanovit, 

CSsR a ďalší rehoľní kňazi pôsobiaci v diecéze.

V homílii otec biskup nadviazal na liturgické 

čítanie zo dňa, ktoré v evanjeliu prinieslo pasáž 

o utíšení búrky na mori. Povzbudil prítomných 

zasvätených, aby prekonávali strach s vierou a 

nebáli sa podstúpiť skúšky, pretože „každá búr-

ka prežívaná spolu s Ježišom sa stáva zážitkom“.

Ako každoročne aj tentokrát nasledovala po 

homílii obnova zasvätenia sa, ktorou prítomní 

muži i ženy, žijúci v rôznych formách zasvätené-

ho života, opäť vyjadrili svoju túžbu nasledovať 

Krista čistého, chudobného a poslušného, pod-

ľa charizmy svojho spoločenstva či spôsobu za-

svätenia.

V závere svätej omše otec biskup poďakoval 

prítomným zasväteným osobám za množstvo 

dobra, ktoré každodenne konajú na miestach, 

kde žijú a slúžia. Konkrétne ide o službu takmer 

40 kňazov a vyše 200 bratov a sestier z rôznych 

foriem zasväteného života, ktorí aktuálne pôso-

bia v rámci Spišskej diecézy a vykonávajú neza-

stupiteľnú úlohu.

Program pokračoval po svätej omši pred-

náškou, ktorú tento rok predniesol provinciál 

saleziánov na Slovensku don Peter Timko, SDB. 

Nasledovalo spoločné stolovanie a vzájomné roz-

hovory. 

Slávnosť sv. Dona Bosca 
so saleziánmi v Námestove

Námestovská komunita saleziánov sa v nede-

ľu 29. januára 2023 tešila prítomnosti otca biskupa 

Jána Kuboša, ktorý prišiel na pozvanie ich pred-

staveného dona Petra Hasidla, SDB. Pri príležitos-

ti blížiaceho sa sviatku svätého Jána Bosca, zakla-

dateľa saleziánov, sa v túto nedeľu stretli v salezi-

ánskom stredisku na Mlynskej v Námestove mno-

hí členovia i sympatizanti saleziánskej rodiny, aby 

spoločnou svätou omšou s otcom biskupom poďa-

kovali Bohu za všetky dobrodenia.

Slávnosť začala o 10:00 hod. v stredisku, kto-

ré bolo naplnené do posledného miesta. V homí-

lii diecézny administrátor poukázal na tenden-

ciu uplatňovať moc, ktorá je v dnešnej dobe často 

zneužívaná. Vyzval prítomných, aby podľa príkla-

du svätca Jána Bosca uplatňovali svoju moc služ-

bou, ktorej bude predchádzať vedomie, že sú Bo-

žími deťmi.

Po svätej omši nasledoval krátky program heli-

gonkárov z miestnej ZUŠ.

Saleziáni pôsobia na Orave už od roku 1958, 

kedy tam prišiel ako tajný rehoľník mladý učiteľ 

don Jozef Sobota, SDB. Po revolúcii sa začína pô-

sobenie saleziánov v tejto lokalite rozširovať. V 

roku 2000 vzniká v Námestove prvá komunita, 

ktorá tu v rôznych obmenách pôsobí dodnes.

Všetkým členom saleziánskej rodiny vyprosu-

jeme k ich sviatku Božie požehnanie a ochranu sv. 

Jána Bosca!
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Nedeľa Katolíckej univerzity 
v Ružomberku

Aj tento rok sa v poslednú januárovú nedeľu 

upriamovala pozornosť slovenskej verejnosti na 

Katolícku univerzitu v Ružomberku. „Nedeľa 

Katolíckej univerzity“ sa už tradične prežíva ako 

deň poďakovania všetkým dobrodincom a priaz-

nivcom, ktorí počas neľahkej doby vyše dvad-

siatich rokov existencie akýmkoľvek spôsobom 

podporili túto významnú vzdelávaciu inštitúciu.

Slávnosť poďakovania sa uskutočnila 29. ja-

nuára 2023 vo farskom kostole v Ružomberku, 

ktorý je, ako to pripomenul miestny farár-de-

kan Dušan Pardel „miestom zrodu myšlienky 

Katolíckej univerzity“. Svätú omšu mal pôvod-

ne sláviť spišský diecézny administrátor Mons. 

Ján Kuboš, avšak z dôvodu dopravných kompli-

kácií na zasnežených cestách prišiel na slávnosť 

až v jej závere.

Dekan Dušan Pardel predniesol homíliu die-

cézneho administrátora, ktorý v nej poukázal na 

hodnotu pravdy, pri ktorej hľadaní má Katolíc-

ka univerzita v Ružomberku osobitné a nezastu-

piteľné miesto.

V záverečných príhovoroch vystúpil najskôr 

rektor univerzity Jaroslav Demko, ktorý pripo-

menul, že „Katolícka univerzita v Ružomber-

ku ponúka kvalitné vzdelanie a pestrý študent-

ský život v srdci Slovenska. Svojím poslaním for-

movať nielen mysle, ale aj srdcia mladých, je uni-

kátna“.

Po ňom sa všetkým prítomným osobne poďa-

koval za účasť i podporu univerzity Mons. Ján Ku-

boš, na ktorého slová nadviazal prorektor univer-

zity a kňaz Spišskej diecézy Martin Taraj. Bisku-

povi Jánovi Kubošovi poďakoval za blízkosť a spo-

luprácu počas predchádzajúcich rokov života uni-

verzity. Pripomenul tiež pripravovaný Deň otvo-

rených dverí, ktorý bude na Katolíckej univerzi-

te 8. februára 2023. Pri tejto príležitosti budú mať 

možnosť noví potenciálni záujemcovia univerzit-

ného štúdia nazrieť do života na univerzite na jej 

všetkých štyroch fakultách. 

Dedikácia kostola v Hrišovciach

Sobota 4. februára 2023 bola sviatočným dňom 

pre veriacich z Hrišoviec, filiálky farnosti Kluk-

nava. Po úspešne vykonanej rekonštrukcii miest-

neho kostola, zasväteného Ružencovej Panne Má-

rii, navštívil na pozvanie farára Jozefa Palenčá-

ra tento kostol diecézny administrátor Mons. Ján 

Kuboš, aby posvätil kostol a nový oltár pripravený 

najmä vďaka usilovnosti Božieho ľudu.

Slávnosť posviacky začala dopoludnia. V jej 

úvode oboznámil pán farár všetkých prítomných 

 Foto: sr. HerMana Matláková, sMvs

 Foto: sr. HerMana Matláková, sMvs

 Foto: bronislav klaCz
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s históriou kostola a s rekonštrukčnými prácami, 

ktoré boli vykonané v nedávnej minulosti. Otec 

biskup Ján s vďakou za aktívne angažovanie kňa-

zov i veriaceho ľudu farnosti pokračoval v litur-

gickej slávnosti, pričom v homílii pripomenul 

dôležitosť existencie murovaných chrámov. Tie 

sú totiž symbolom Cirkvi, ktorá ako spoločen-

stvo veriacich v Krista spája v jedno všetkých 

pokrstených a tak je znakom a nástrojom dôver-

ného zjednotenia ľudí s Bohom i navzájom me-

dzi sebou.

Nech Pán požehná všetkých dobrodincov a 

dobrovoľníkov, ktorí aktívne prispeli k tomu, 

aby sa ďalší chrám v našej diecéze stal ešte kraj-

ším príbytkom Všemohúceho Boha prebývajúce-

ho medzi ľuďmi. 

Pamätný deň biskupa 
Jána Vojtaššáka

Ubehlo 102 rokov od pamätnej chvíle, kedy 

boli v Nitre 13. februára 1921 vysvätení prví tra-

ja slovenskí biskupi. Boli to Ján Vojtaššák, Karol 

Kmeťko a Marián Blaha.

Pri tejto príležitosti sa v pondelok 13. febru-

ára 2023 zišli v kaplnke sv. Jána Nepomuckého 

v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka 

biskupi, kňazi, seminaristi, rehoľníci i laici, aby 

si pripomenuli túto mimoriadne dôležitú udalosť 

pre Spišskú diecézu a poďakovali Bohu za pastiera, 

ktorého mala diecéza v osobe Božieho sluhu bisku-

pa Jána Vojtaššáka.

Slávnosť celebroval diecézny administrátor 

Mons. Ján Kuboš, koncelebrovali emeritný biskup 

Mons. Andrej Imrich a rektor kňazského seminá-

ra Peter Majda. V homílii sa prítomným i poslu-

cháčom rádia Lumen v priamom prenose priho-

voril vicerektor kňazského seminára Michal Ja-

niga. Zdôraznil veľkosť daru, ktorý Spišská die-

céza dostala v mladom biskupovi Jánovi Vojtaššá-

kovi, ktorý ju viedol niekoľko desaťročí a po svo-

jom zatknutí za ňu 15 rokov prinášal obetu vo väz-

niciach a vo vyhnanstve. Pripomenul, že Spišská 

diecéza aj v týchto dňoch očakáva menovanie die-

cézneho biskupa, nakoľko je biskupský stolec od 

smrti Mons. Štefana Sečku uprázdnený. Preto pro-

síme Pána, aby diecéze daroval horlivého a obeta-

vého pastiera, akým bol Boží sluha biskup Ján Voj-

taššák. 

Peter Matis
projektový manažér
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Mladí Spišskej diecézy spoločne 
vystúpili na Zamkovského chatu

Býva už zvykom Komisie pre mládež v Spiš-

skej diecéze dvakrát ročne organizovať výstup 

mladých do našej krásnej prírody. Ani táto zima 

nebola výnimkou a v sobotu 11. februára sa mlá-

dež Spišskej diecézy zišla v Novom Smokovci, 

aby spoločne vystúpili na Zamkovského chatu.

Program sa začal slávením svätej omše v kos-

tole sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci, ktorej 

sa zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí. Časť z nich 

mala namierené na Zbojnícku chatu. Našu vý-

pravu tvorila tridsiatka účastníkov. Po vzájom-

nom zoznámení sa, sme si vytiahli trekingo-

vé paličky a začali kráčať. Vysoké Tatry boli po-

kryté niekoľko centimetrovou pokrývkou čer-

stvého snehu, čo bol aj dôvod, prečo sme upus-

tili od pôvodného plánu vystúpiť až na Téryho 

chatu. Čas kráčania sme si spríjemňovali rozho-

vormi a modlitbou a krátko po jedenástej hodi-

ne sme si už vybaľovali desiatu a nalievali teplý 

čaj na Zamkovského chate. Niekoľkí odvážlivci 

si však obuli mačky a rozhodli sa vystúpiť až na 

Téryho chatu. Obe skupiny sa napokon šťastne 

vrátili, niektorí viac, iní menej unavení, no verí-

me, že všetci s radosťou a vďakou v srdci. 

Kristína Petriľáková
koordinátor KpM
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Historická epocha, ktorá nastala po 1. svetovej 

vojne zmenila natrvalo charakter celej vtedajšej Eu-

rópy. Nové etablovanie politických systémov v novo-

vzniknutých štátoch bolo poznačené ideologickými 

režimami, ktoré vo svojich programoch už neniesli 

charakter cirkevno-štátnej moci, ako to bolo v čase 

monarchii. Európa začala postupne strácať všetko čo 

jej bolo doposiaľ vlastné. Zmeny, ktoré postihli Eu-

rópu po 1. svetovej vojne výrazne ovplyvnili cirkev-

né zázemie aj na Slovensku. Cirkev v tomto období 

postupne strácala svoje vtedajšie postavenie a zača-

la sa presúvať do oblasti defenzívy, voči narastajú-

cej sile antiklerikálnej štátnej moci. Spočiatku ka-

tolícke duchovenstvo a slovenská inteligencia odo-

lávali proticirkevným náladám, ktoré vznikli v no-

vovzniknutom Česko-Slovensku. Slovenské ducho-

venstvo v tomto období preukázalo svoju vernosť 

Petrovmu stolcu aj v neľahkom čase vznikajúcej ná-

rodnej cirkvi, ktorá vznikla na popud českej inte-

ligencie. Vernosť Katolíckej cirkvi, ktorá bola slo-

venským biskupom vždy vlastná, podstúpila svoju 

najťažšiu skúšku v čase otvoreného prenasledova-

nia komunistickým režimom. Medzi týchto bisku-

pov patril v tom čase aj spišský pomocný biskup Šte-

fan Barnáš. Jeho osobnosť radíme do skupiny kato-

líckych intelektuálov a biskupov, ktorí boli pre svo-

ju dobu príkladom vernosti Katolíckej cirkvi a svoj-

mu povolaniu.

Štefan Barnáš sa narodil 19. januára 1900 v obci 

Slovenská Ves. Bol prvým dieťaťom Jána Barná-

ša a Zuzany, rod. Laufikovej. Sviatosť krstu prijal 

v deň svojho narodenia vo farskom Kostole Obeto-

vania Panny Márie v Slovenskej Vsi. Udelil mu ju 

miestny farár Rudolf Greschik, ktorý v tejto farnos-

ti pôsobil do roku 1907, kedy náhle zomrel vo veku 

50 rokov. Po jeho smrti farnosť prevzal Ján Didecz-

ky, rodák zo Starej Ľubovne, ktorý duchovne vplý-

val na rast kňazského povolania u Štefana Barnáša.

Obec Slovenská Ves, v ktorej Štefan Barnáš vy-

rastal, bola konfesionálne rôznorodým prostredím, 

z ktorého najväčšiu časť tvorili katolíci. Obyvatelia 

sa prevažne venovali roľníctvu a gazdovstvu. Inak 

to nebolo ani v rodine Jána Barnáša, ktorú tiež ži-

vila práca na gazdovskom statku. Ján, otec Štefa-

na Barnáša, bol pracovitý a čestný človek s veselou 

povahou. Bol prirodzenou autoritou nielen vo svo-

jej rodine, ale aj v celej obci. Vďaka jeho povahe a 

vlastnostiam sa v rokoch 1923 – 1931 stal starostom 

v obci Slovenská Ves. Rodinné zázemie, ktoré Štefa-

novi sprostredkovali jeho rodičia bolo harmonické, 

láskavé a najmä poznačené hlbokou vierou, ktorú 

mu odovzdala najmä jeho matka Zuzana. Pod vply-

vom miestneho farára Jána Dideczkýho a matky Zu-

zany sa v živote mladého Štefana začala formovať 

Spišský pomocný biskup 
Štefan Barnáš

1. časť
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veľká túžba po kňazskom povolaní. Jeho vstupu do 

kňazského seminára však ešte predchádzali početné 

štúdia. Štefan absolvoval základne štúdium v miest-

nej rímskokatolíckej ľudovej škole, kde sa preukázal 

ako výborný študent a veľmi citlivý a vnímavý člo-

vek. Po skončení piatej triedy v ľudovej škole v roku 

1911, začal študovať na Hlavnom rímskokatolíckom 

gymnáziu v Podolínci, ktoré spravovala rehoľa pia-

ristov. Štefan patril do jedinej triedy na celom po-

dolínskom gymnáziu, kde sa väčšina študentov pri-

hlásila k slovenskej národnosti. Počas svojich štúdii 

na gymnáziu sa zoznámil s neskoršími významnými 

osobnosťami ako: Štefan Kostelničák – známy slo-

venský ornamentalista a propagátor slovenskej ľudo-

vej tvorby, Pavol Florek – člen Hlinkovej slovenskej 

ľudovej strany. Štefan Barnáš sa už od začiatku svo-

jich gymnaziálnych štúdií preukázal ako veľmi inte-

ligentný a nadaný študent. Rýchlo sa dokázal v no-

vom prostredí adaptovať a získať patričnú pozornosť 

vďaka svojím študijným výsledkom. Javí sa, že naj-

väčšiu ťažkosť spomedzi všetkých predmetov mu 

robil telocvik, z ktorého mal ojedinele dvojku. To 

však neprekážalo tomu, že bol počas svojich štúdií 

za vynikajúce výsledky finančne odmeňovaný. Jeho 

túžbu po kňazskom povolaní neprekazila ani ťažká 

doba zmietaná 1. svetovou vojnou. Vtom čase podo-

línske gymnázium opustilo veľké množstvo študen-

tov a profesorov. Štefan Barnáš musel kvôli tomu 

pokračovať vo svojich gymnaziálnych štúdiách na 

rímskokatolíckom gymnázium v Rožňave. Podob-

ne ako v Podolínci aj tu sa stal jedným z najlepším 

študentov zo svojho ročníka. Posledný ôsmy matu-

ritný ročník v roku 1918 dokončil na premonštrát-

skom gymnáziu v Košiciach. Toto gymnázium malo 

vo vtedajšom Uhorsku výbornú povesť, no v obdo-

bí zmietanom prevratom fungovalo vo veľmi obme-

dzenom režime. Štúdium na tomto gymnáziu bolo 

pre Štefana veľmi dôležité aj vďaka tomu, že sa na 

tomto gymnáziu zoznámil s filozofickými štúdiami. 

Štefan Barnáš svoje gymnaziálne štúdia skončil 29. 

apríla 1919, kedy ročník a maturitnú skúšku ukon-

čil na samé výborné.

Po absolvovaní gymnaziálnych štúdii Štefan aj 

naďalej v sebe pestoval túžbu po kňazskom povola-

ní. Jeho túžba stať sa kňazom ho viedla k tomu, že sa 

rozhodol vstúpiť do kňazského seminára v Spišskej 

Kapitule. Situácia v kňazskom seminári bola však 

v tom období veľmi náročná. Po skončení 1. svetovej 

vojny sa do kňazského seminára vrátilo len 10 bo-

hoslovcov, z ktorých štyria krátko po nástupe semi-

nár opustili. Kňazský seminár sa začal postupne sta-

vať na nohy až v čase, kedy kapitulný vikár Marián 

Blaha vymenoval za nového rektora kňazského se-

minára Jána Vojtaššáka. V školskom roku 1919/1920 

sa v celom seminári nachádzalo už 19 bohoslovcov, 

medzi ktorými bol aj Štefan Barnáš. Povojnový stav 

vyvolával v bohoslovcoch obrovské nadšenie, za pre-

sadzovanie slovenského národného povedomia v ka-

tolíckom duchu. Bohoslovci boli nesmierne aktívni 

a nadšení pre novú tvorivosť. Prejavilo sa to najmä 

10. októbra 1920, kedy bohoslovci, medzi ktorými 

bol aj Štefan Barnáš, založili Spolok sv. Pavla apoš-

tola, literárna jednota slovenských bohoslovcov v Spiš-

skej Kapitule. Išlo o prvý spolok slovenských kato-

líckych bohoslovcov založený po vzniku Česko-Slo-

venskej republiky. Cieľom bolo rozšíriť vedomos-

ti z oblasti teológie a pestovania ušľachtilej zábavy. 

Štefan Barnáš bol výnimočným študentom a zbož-

ným bohoslovcom. Arcibiskup František Kordáč 27. 

augusta 1920 ponúkol Spišskej diecéze štyri miesta 

pre bohoslovcov na štúdium teológie na Teologickej 

fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Kapitulný vi-

kár Marián Blaha na podnet rektora kňazského se-

minára Jána Vojtaššáka vybral troch bohoslovcov: 

Štefana Barnáša, Michala Mrkvu a Vojtecha Illenčí-

ka. Spomedzi bohoslovcov však do Prahy v októbri 

1919 docestoval, ako prvý Ferko Skyčák, aby ukon-

čil štúdium teológie na Karlovej univerzite. Pre Šte-

fana Barnáša sa stal veľkým príkladom v horlivosti 

a usilovnosti v štúdiu filozofie. Štefan Barnáš sa oci-

tol v dôležitom ohnisku katolíckych intelektuálnych 

vzdelancov. Nadobudol tu širší rozhľad v jednotli-

vých oblastiach teológie, filozofie, biblických vied, 

cirkevných dejín a dejín umenia. Vedomosti, ktoré 

v tom čase nadobudol, sa mu stali základom pre for-

movanie jeho osobnosti v oblasti slovenskej kresťan-

skej filozofie. Od svojich súčasníkov v seminári si 

dokonca vyslúžil prezývku „lexikón“. Štefan ukon-

čil teologické štúdia v Prahe v júni 1923. Po skon-

čení teologických štúdií v Prahe musel absolvovať 

povinnú vojenskú službu, z ktorej bol prepustený 2. 

decembra 1924.

Po prepustení z vojenskej služby prijal v apríli 

1925 nižšie svätenie. Vyššie svätenie subdiakonátu 

prijal 31. mája 1925 a diakonát 28. júna toho istého 

roku. Kňazskú vysviacku prijal z rúk biskupa Jána 
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Vojtaššáka na sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna 1925 

v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spolu so 

Štefan Barnášom prijalo kňazskú vysviacku ďalších 

šesť diakonov. Svoj prvý dekrét dostal 25. júla 1925. 

Biskup Ján Vojtaššák poslal mladého novokňaza na 

jeho prvé pastoračné pôsobisko do Námestova na 

Orave. Štefan Barnáš sa stal kaplánom pri svojom 

prvom farárovi Vendelínovi Schwarcovi, ktorý bol 

pôvodne františkánsky páter. Vendelín Schwarc bol 

veľmi vzdelaným kňazom a dobrým kazateľom. Mal 

veľký vplyv na prehĺbenie zbožnosti Štefana Barná-

ša. Počas pôsobenia Štefana Barnáša vo farnosti Ná-

mestovo vznikli viaceré katolícke spolky, ako Ka-

tolícka jednota žien, Združenie katolíckej mláde-

že a Orol. Po dvojročnej kaplánskej službe 15. no-

vembra 1927 sa Štefan Barnáš stal správcom farnos-

ti Troch Revúc (dnes Liptovské Revúce). Pri odcho-

de z Námestova sa dozvedel tragickú správu o smr-

ti svojej matky, ktorá mu bola aj počas jeho kňazskej 

služby veľmi blízka. Táto udalosť ho veľmi poznači-

la. Štefan Barnáš si však neostal zúfať a popri správe 

farnosti sa rozhodol absolvovať doktorandské štúdia 

na Bohosloveckej fakulte Karlovej univerzity v Pra-

he. Svoju dizertačnú prácu na tému Právo Cirkvi na 

majetok poťahom na moderné právo svetské odovzdal 

3. júla 1928. Následne zložil tri rigorózne skúš-

ky rozdelené do troch rokov. Boli to skúšky z Mo-

rálnej a Pastorálnej teológie, Dogmatickej a Fun-

damentálnej teológie a z Biblických vied. Násled-

ne bol promovaný na Karlovej univerzite v Prahe 7. 

marca 1931. Štefan Barnáš získaním doktorátu do-

kázal, že je vedecký typ a aj popri pastoračných po-

vinnostiach dokázal zložiť doktorandské štúdia. Po-

čas svojho pôsobenia v Troch Revúcach veľmi sym-

patizoval so Slovenskou ľudovou stranou, ktorej jed-

no z hlavných programových vyhlásení bola snaha 

dosiahnuť autonómiu Slovenska. Výrazne túto stra-

nu podporoval svojimi predvolebnými odporúčania-

mi. Mal veľmi dobrý vzťah s predsedom tejto stra-

ny – Andrejom Hlinkom, ktorý vždy keď cez obec 

Troch Revúc prechádzal, navštívil Štefana Barnáša.

V novembri 1931 Dr. Michal Mrkva, spolužiak 

Štefana Barnáša, požiadal biskupa Vojtaššáka, aby 

ho z postu profesora dogmatiky a prefekta v kňaz-

skom seminári preložil do pastorácie. Biskup Voj-

taššák vyhovel jeho žiadosti a na jeho miesto me-

noval 1. septembra 1933 Štefana Barnáša, ako pro-

fesora dogmatiky a prefekta kňazského seminára. 

Pri reforme študijného plánu pre bohoslovcov, kto-

rú v roku 1932 uskutočnil biskup Vojtaššák, pribudli 

Štefanovi Barnášovi k vyučovaniu dogmatiky pred-

mety hebrejčina a liturgika. Štefan Barnáš počas 

tohto obdobia udržiaval veľmi dobrý kontakt s La-

dislavom Hanusom, ktorý sa v tom čase vrátil zo štú-

dií z rakúskeho Innsbrucku. Štefan Barnáš pravidel-

ne navštevoval Ladislava Hanusa, keď pôsobil, ako 

kaplán v Ružomberku u farára Andreja Hlinku. Tak 

vždy keď prechádzal cez Ružomberok mál zámien-

ku navštíviť svojich dvoch dobrých priateľov. V aka-

demickom roku 1935/1936 začal Štefan Barnáš vyu-

čovať namiesto dogmatiky fundamentálnu teológiu, 

pričom liturgika a hebrejčina mu ostali. Od roku 

1938 začal dogmatiku vyučovať namiesto Štefana 

Barnáša Ladislav Hanus. Počas ich spoločného času 

pôsobenia v kňazskom seminári sa veľmi spriatelili. 

Často chodievali spolu na prechádzky, kde viedli pre 

oboch obohacujúce debaty, z ktorých vedeli mnoho 

vyťažiť pre ich vedeckú činnosť, ale i pre osobný du-

chovný život.

V čase, kedy Štefan Barnáš pôsobil v kňazskom 

seminári ako profesor, bol rektorom kňazského se-

minára Ján Ferenčík, ktorý prednášal cirkevné de-

jiny, homiletiku a pedagogiku. Ďalšími členmi pro-

fesorského zboru boli: Štefan Ľach, ktorý prednášal 

biblistiku, orientálne jazyky a gréčtinu; Štefan Fa-

ith, ktorý prednášal latinčinu, morálnu a pastorál-
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nu teológiu a Jozef Špirko, ktorý prednášal cirkevné 

právo, patristiku a cirkevné umenie.

V roku 1936 bolo v seminári 50 bohoslovcov 

v piatich ročníkoch. Počet bohoslovcov však stále 

narastal. Príčinou tohto priaznivého stavu bolo aj 

zloženie profesorského zboru, ktorý pozitívne vplý-

val na formovanie budúcich kňazov. V roku 1936 

biskup Ján Vojtaššák zorganizoval Katolícku ak-

ciu v Spišskej diecéze. Jej hlavným cieľom bolo in-

tenzívnejšie zapojiť laikov do života v Cirkvi. Šte-

fan Barnáš dostal od biskupa Vojtaššáka poverenie, 

aby sa stal moderátorom pre mužskú a ženskú aka-

demickú mládež. V tejto súvislosti je potrebné po-

dotknúť, že mládež bola Štefanovi Barnášovi počas 

jeho života veľmi blízka. Vždy, keď bola možnosť vy-

hľadával spoločnosť v kruhoch mladých ľudí. Pasto-

račná činnosť nebola Barnášovi cudzia, ani ako pro-

fesorovi v kňazskom seminári. No napriek jeho zá-

ujmu o pastoračnú činnosť, sa aj tak naplno venoval 

aktivitám vo vedeckej činnosti. V roku 1938 vydal 

knižné dielo Filozofia v modernej protestantskej teoló-

gii. Dialektická teológia. Týmto dielom sa pokúšal ha-

bilitovať a získať docentúru na novovzniknutej bra-

tislavskej bohosloveckej fakulte. Po náročnej habili-

tácii Štefan Barnáš dosiahol docentský titul a s ním 

spojené docentské miesto na bohosloveckej fakulte 

v Bratislave. Všetky okolnosti sa javili tak že, Šte-

fan Barnáš toto docentské miesto príjme a odíde zo 

Spišskej Kapituly do Bratislavy. Jeho náhle a neča-

kané rozhodnutie, však bolo pre všetkých veľkým 

prekvapením. Rozhodol sa, že naďalej zostane pred-

nášať v Spišskej Kapitule a neprijme nové docent-

ské miesto v Bratislave. Príčina tohto rozhodnutia 

je nám neznáma. Domnievame sa, že jeden z dôvod-

nou bolo jeho zázemie, ktoré požíval v Spišskej Ka-

pitule. Na tomto mieste mal priateľov v profesor-

skom zbore, ktorí na neho spolu s biskupom Vojtaš-

šákom mohli naliehať, aby naďalej zotrval v Spišskej 

Kapitule. Nové prostredie so sebou prináša nové sta-

rosti, ktorým by musel čeliť. Zároveň si aj uvedomo-

val, že jeho služby sú potrebnejšie v Spišskej Kapi-

tule než v Bratislave.

Krátko po začiatku 2. svetovej vojny a vzniku 

Slovenského štátu sa spoločenská klíma začala vý-

razne obmieňať. V Slovenskom štáte sa začal formo-

vať silný antisemitský prúd, ktorý šíril myšlienky 

nemožné zosúladiť s kresťanským učením. Dňa 9. 

septembra 1941 bol vydaný Židovský kódex, ktorý 

pojednával o obmedzení práv a slobody židom. Šte-

fan Brarnáš sa niekoľkokrát po vídaní Židovského 

kódexu vyjadril na jeho adresu negatívne, keď odsú-

dil akékoľvek opatrenia zavedené proti židom. V tej-

to súvislosti konal veľmi opatrne a snažil sa vyhľa-

dávať iba tie najhodnovernejšie informácie, aby bol 

schopný k danej situácií zaujať adekvátne stanovis-

ko.

(pokračovanie v ďalšom čísle)

Marián Murín
bohoslovec 4. ročníka

V období zmietaným 2. svetovou vojnou sa katolíc-

ke duchovenstvo ocitlo pred ďalším náročným obdobím, 

na ktoré bolo potrebné reagovať. V ďalšej časti tohto člán-

ku si predstavíme činnosť Štefana Barnáša počas 2. sve-

tovej vojny a jeho prenasledovanie komunistickým reži-

mom, ktoré sa mu stalo osudným.

Zdroje:

HROMJÁK, Ľuboslav: Pomocný spišský bis-

kup Štefan Barnáš – mučeník 20. storočia. In: du-

chovný pastier, roč. 91, 2010, č. 5, s. 227 – 241.

HROMJÁK, Ľuboslav a kol.: Pohľady na 

osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Spišská Kapitu-

la: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána 

Vojtaššáka, 2012.

HROMJÁK, Ľuboslav. S výrazom lásky tr-

vám. Životopis spišského biskupa Jána Vojtaššáka. 

Spišské Podhradie: Nadácia Kňazského semi-

nára biskupa Jána Vojtaššáka, 2015.

LETZ, R. Biskup Štefan Barnáš. Bratislava: 

Ústav pamäti národa, 2017.



z archívu biskupstva

12 | kapitula | 1/2023

Spišské biskupstvo sa okrem svojich hlavných 

úloh, ktorými je predovšetkým duchovná správa 

a jej organizácia na území diecézy, zaoberá aj ďal-

šími otázkami. Patrí medzi ne aj starostlivosť o kul-

túrne a historické dedičstvo, jeho ochranu, vedecké 

spracovanie a prezentáciu pre verejnosť. Už niekoľko 

desaťročí sa v tejto súvislosti skloňuje pojem diecéz-

neho múzea. Dlhšiu dobu sa hľadali cesty a formy 

ako danú problematiku uchopiť. V poslednom obdo-

bí sa v otázke vzniku tejto inštitúcie podnikli vážne 

kroky, ktoré by mali viesť k otvoreniu novej expozí-

cie Spišského diecézneho múzea. Táto fondová in-

štitúcia však nebude úplne nová. V Spišskej Kapitu-

le už v minulosti múzeum jestvovalo, a to v prvej po-

lovici 20. storočia. Zaniklo však v roku 1950 spolu 

s kňazským seminárom, v ktorom sídlilo.

V súčasnosti máme o jestvovaní a fungovaní tej-

to historickej inštitúcie len veľmi málo pramenných 

podkladov, nakoľko seminársky archív bol zničený. 

Vieme s istotou skonštatovať, že múzeum začalo ne-

oficiálne fungovať už roku 1933, po prestavbe kňaz-

ského seminára biskupom Jánom Vojtaššákom. Cie-

ľom inštitúcie bola záchrana umeleckohistorických 

pamiatok z celej diecézy, ale aj vzbudenie úcty a ná-

cvik zaobchádzania s takýmito predmetmi u boho-

slovcov. Prvým kustódom múzea bol vtedajší rek-

tor seminára ThDr. Ján Ferenčík. Dňa 16. 11. 1934 

dostal rektorát kňazského seminára od biskupského 

úradu povolenie zhromažďovať v diecéznom múzeu 

rôzne „artefakty kresťanskej archeológie“ pochádza-

júce z rôznych oblastí diecézy. Dňa 27. 5. 1938 Štát-

ny referát na ochranu pamiatok na Slovensku v Bra-

tislave špecifikoval podmienky, ktoré musí múzeum 

spĺňať, aby fungovalo riadne a v súlade s právnymi 

predpismi. Biskup Ján Vojtaššák na miesto kustóda 

múzea vymenoval 12. 11. 1938 ThDr. Jozefa Špirka. 

Dňa 25. 1. 1939 biskupský úrad schválil návrh štatú-

tov diecézneho múzea a 27. 1. ho poslal na potvrde-

nie ministerstvu školstva. Do konca roka 1939 bolo 

múzeum oficiálne zriadené.

Fungovanie múzea bolo personálne napojené 

priamo na seminár a finančne na biskupstvo. Zá-

klad umeleckohistorického fondu tvorili nepoužíva-

né a staršie súčasti liturgického zariadenia katedrá-

ly i celej Spišskej Kapituly. Akvizície artefaktov pre 

múzeum sa vykonávali prostredníctvom poverených 

profesorov – kustódov múzea – a to po celej diecéze, 

pričom sa celkom logicky uprednostňovalo zbiera-

nie a zhromažďovanie starších, nepoužívaných, prí-

padne poškodených predmetov umeleckej a histo-

rickej hodnoty. Múzeum viedlo prírastkovú knihu. 

Na umeleckohistorických predmetoch, ktoré dnes 

patria opäť do zbierok Spišského biskupstva, je jed-

notnou formou vyznačená signatúra, ktorá sa skladá 

zo skratky DM (Diecézne múzeum) a trojciferného 

čísla. Niektoré artefakty sú dodnes navyše opatre-

né dátumom akvizície, menom darcu či ustanoviz-

ne, od ktorej bol daný predmet získaný a u niekto-

rých aj okolnosti akvizície. Múzeum malo v semi-

Spišské diecézne múzeum – 
pohľad do minulosti 

i  budúcnosti
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nári vyhradené dve miestnosti. Vitríny s exponát-

mi boli umiestnené aj na chodbách seminára. Treba 

tiež zdôrazniť, že múzeum nebolo primárne určené 

verejnosti, slúžilo iba pre bohoslovcov a na prezentá-

ciu pre návštevy seminára.

Diecézne múzeum zaniklo v súvislosti s nástu-

pom totalitnej moci v roku 1948. Jej snahou bolo 

okrem iného rušenie cirkevných škôl a iných inšti-

túcií, poštátňovanie ich budov a ich využívanie na 

iné účely. V auguste 1950 bola poštátnená aj budo-

va Kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Dosta-

la ju Československá ľudová armáda, ktorá sem ne-

skôr umiestnila hudobnú školu. Dôstojník, ktorý 

velil celej akcii zabratia budovy, dal kanonikom ka-

pituly tri dni na vyprázdnenie objektu. Tu si treba 

uvedomiť situáciu, v akej sa Spišská Kapitula ocitla. 

Biskup Vojtaššák a s ním množstvo ďalších kňazov, 

kanonikov i profesorov seminára už boli uväznení, 

či rôznym spôsobom perzekvovaní. Seminár a uči-

teľský ústav boli bez študentov. Zariadenie seminá-

ra teda prakticky nemal kto vyprázdniť. A tak sa do 

toho pustili vojaci sami. Do kanónie č. 8 vyhádza-

li seminársku knižnicu, na Pažici pálili knihy a lis-

tiny. Podľa dobových svedectiev sa knihami, listi-

nami a dokonca menšími sochami kúrilo aj v kotol-

niach vtedy už bývalého seminára. V tomto období 

tak došlo k rozsiahlym stratám vo fondoch múzea 

– predmety boli likvidované pálením, no prevádza-

li sa aj bezuzdné akvizície pre okolité štátne muze-

álne a galerijné inštitúcie. Spišské diecézne múzeum 

tak zaniklo. Množstvo artefaktov však bolo zachrá-

nených vďaka ich evakuácii na rôzne okolité fary. 

Najvýraznejším príkladom je Dekanský úrad v Le-

voči, kam boli odvezené viaceré predmety z diecéz-

neho múzea. Cez bývalý Pôdohospodársky archív 

(dnes Spišský archív v Levoči) sa množstvo exponá-

tov nielen zachránilo, ale vďaka vtedajšiemu riadite-

ľovi archívu Jozefovi Oravskému a levočskému de-

kanovi Jozefovi Vojtasovi bolo množstvo z nich aj 

dočasne umiestnených v sakrálnom priestore. Do-

dnes ich možno vidieť v tzv. Gymnaziálnom kostole 

(Kostol sv. Ladislava alebo Čierny kostol) v Levoči.

Prebehlo niekoľko desaťročí neslobody. Diecéz-

ny biskup Mons. František Tondra si hneď po svo-

jej vysviacke roku 1989 za jeden zo svojich cieľov vy-

týčil zriadenie Spišského diecézneho múzea. Po-

čas svojho vedenia diecézy sa však kvôli nalieha-

vejším otázkam pastorácie, vzdelávania, charitatív-

nych a sociálnych programov k jeho realizácii ne-

dostal. Napriek tomu sa od roku 2008 začala riadna 

katalogizácia umeleckohistorických predmetov, pat-

riacich Spišskému biskupstvu, ktorá pokračuje do-

dnes. Oficiálne tak bola založená Umeleckohistorická 

zbierka Spišského biskupstva, ktorá dnes slúži ako zá-

klad zbierkového fondu Spišského diecézneho mú-

zea. V súčasnosti zbierka obsahuje cez 1 200 kusov 

liturgických predmetov, obrazov, plastík a predme-

tov s umeleckohistorickou hodnotou, skatalogizova-

ných v prvostupňovej evidencii podľa zásad múzej-

nej dokumentácie. Napriek neexistencii vlastnej mu-

zeálnej inštitúcie sa Spišské biskupstvo už od roku 

2006 stalo vážnym partnerom pri výstavných pro-

jektoch viacerých domácich i zahraničných muze-

álnych i galerijných inštitúcií, ako sú Slovenské ná-

rodné múzeum, Slovenská národná galéria, Musée 

national de Cluny, Palazzo del Quirinale a podob-

ne. Z výstavných projektov, na ktorých sa Spišské 

biskupstvo podieľalo, možno spomenúť aspoň Ter-

ra Scepusiensis Terra Christiana 1209 – 2009: Spišský 

hrad, Spišská Kapitula dve centrá v dejinách Spiša (Le-

voča 2009); D ór et de feu – Ĺ art en Slovaquie à la fin 

du Moyen Age (Paríž 2010); Ars liturgica – Zlatníctvo 

v službách liturgie (Bratislava 2010); K počiatkom jezu-

itov na Spiši – Ján Voško – z reštaurátorskej tvorby (Le-

voča 2013); Paramenty – liturgické textílie (Bratislava 

2015); Tesori gotici dalla Slovacchia (Rím 2016); Maj-

ster Pavol z Levoče – Ruky a zlato v službe ducha (Bra-

tislava 2017); In nomine civitatis (Levoča 2020).

V roku 2020 Spišské biskupstvo prikročilo k in-

štitucionalizácii svojich snáh na poli múzejníctva. 

Vtedajší spišský diecézny biskup Mons. Štefan Seč-

ka zriadil dňa 21. 2. 2020 podľa § 16a Zákona č. 

206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochra-

ne predmetov kultúrnej hodnoty v platnom znení, 

v súlade s odporúčaniami § 12, bodu 77, 6. synodál-

nej témy a § 16, bodu 45, 10. synodálnej témy Dru-

hej diecéznej synody Spišskej diecézy Dokumentač-

né centrum Spišskej diecézy ako nadregionálnu vedec-

kovýskumnú, kultúrno-vzdelávaciu a fondovú inšti-

túciu Spišského biskupstva bez právnej subjektivity. 

Táto inštitúcia oficiálne zastrešuje podujatia a čin-

nosť Spišského biskupstva v kultúrnej, muzeálnej, 

galerijnej, archívnej a knihovníckej oblasti. Za jeho 

riaditeľa vymenoval vedúceho archivára biskupstva 

Mgr. Vladimíra Olejníka, PhD. Dňa 28. 2. 2020 bolo 

Dokumentačné centrum Spišskej diecézy na zákla-
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de ustanovenia § 7 ods. 5 písm. j) zákona č. 206/2009 

Z. z. v platnom znení zapísané do Evidencie múzej-

ných zariadení Slovenskej republiky s prideleným 

registračným číslom ZMP/1/2020.

Dokumentačné centrum Spišskej diecézy za-

bezpečuje podľa svojej zriaďovacej listiny množstvo 

úloh spojených s akvizíciou, katalogizáciou, ochra-

nou a prezentáciou umeleckohistorických predme-

tov, predmetov kultúrnej hodnoty, knižných a ar-

chívnych zbierok. Jeho činnosť sa delí na odbornú 

a prezentačnú. Súčasťou odbornej činnosti je vedec-

ké spracovanie a správa historického archívu bis-

kupstva s jeho archívnymi fondmi, historických 

knižných fondov Spišskej Kapituly a Umeleckohis-

torickej zbierky Spišského biskupstva. Prezentačný 

rozmer inštitúcie v súčasnosti predstavuje niekoľ-

ko expozícií: Katedrála sv. Martina s jej rozšírenou 

expozíciou (Spišská Kapitula 11), Biskupská záhra-

da, Expozícia Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitu-

le (Spišská Kapitula 13) a baroková kalvária Spišský 

Jeruzalem. Na otvorení hlavnej stálej expozície Spiš-

ského diecézneho múzea sa stále intenzívne pracuje.

V roku 2019 Spišské biskupstvo získalo finančný 

príspevok Úradu podpredsedu vlády SR (dnešné Mi-

nisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a infor-

matizácie SR) pre projekt „Spišské diecézne múzeum 

a lektorské sprevádzanie po pamiatkach - Spišská Kapi-

tula, Katedrála sv. Martina, Spišský Jeruzalem“ (zmlu-

va č. 293/2020) na zriadenie dvoch pracovných miest 

lektorov diecézneho múzea. Výška dotácie činila so 

spoluúčasťou 127 000,- €. Z týchto financií biskup-

stvo prikročilo k adaptácii budovy Kanónie č. 14 

v Spišskej Kapitule na muzeálnu expozíciu. Z uve-

dených finančných prostriedkov bola zadovážená aj 

základná sada muzeálnych vitrín pre expozíciu, a to 

v spolupráci a podľa návrhu akad. maliara doc. Pav-

la Chomu z VŠ VU v Bratislave. Projekt je v súčas-

nosti v štádiu finalizácie.

V roku 2022 získalo Spišské biskupstvo podpo-

ru EÚ z prostriedkov Európskeho fondu regionál-

neho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spo-

lupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 

– 2020 pre projekt „Zveľadenie a zachovanie kultúr-

neho, duchovného a prírodného bohatstva Poľsko-slo-

venského pohraničia“. V rámci projektu bolo investo-

vaných 50 000,- €, z ktorých 35 000,-€ bolo čerpa-

ných z programu INTERREG. Za uvedené finanč-

né prostriedky bolo v budove budúceho múzea in-

štalované základné i špeciálne muzeálne expozičné 

osvetlenie.

Napriek problémom, ktoré v uplynulých rokoch 

spôsobila situácia okolo pandémie, sú stavebné prá-
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ce na interiéri budovy ukončené, pracuje sa na vnú-

tornom zariadení a inštalácii muzeálnych predme-

tov. Stála expozície sa bude skladať z niekoľkých 

nosných tém. V najbližšej dobe sa plánuje otvorenie 

expozícií s témou dejín Spišského prepoštstva, dejín 

Spišského biskupstva, kabinet liturgického textilu 

a expozícia oltár a jeho liturgické zariadenie. Pracu-

je sa na príprave expozície archeológie a hospodár-

stva Spišskej Kapituly, ktorá bude situovaná v sute-

réne kanónie, v plánoch je aj audiovizuálny kútik na 

poschodí a miestnosť na workshopy na prízemí. Zo-

stávajúce dve miestnosti na prízemí budú po ich sta-

vebnej sanácii využité na stálu expozíciu pamätnej 

izby Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a expo-

zíciu perzekúcií katolíckej cirkvi v 20. storočí.

Práce do otvorenia muzeálnej expozície v Spiš-

skej Kapitule je ešte veľa. Treba nainštalovať jednot-

livé exponáty, pripraviť sprievodné texty a popisky, 

dať vyrobiť základný obslužný mobiliár, expozícia si 

bude vyžadovať kamerový bezpečnostný systém. Po-

kračuje sa aj v sanácii budovy. Spišské biskupstvo 

získalo grant na obnovu fasády a strechy z grantové-

ho systému MK SR Obnovme si svoj dom. Situácia 

však nie je ľahká. Všetci vnímame v poslednom ob-

dobí zhoršujúce sa finančné podmienky. Z tohto dô-

vodu bola pri príprave Spišského diecézneho múzea 

zvolená stratégia postupných krokov. Vďaka úsiliu 

všetkých zainteresovaných, ktorí sa do diela doteraz 

vložili, i súčasného vedenia diecézy však zostáva ve-

riť, že s Božou pomocou snahy dospejú do cieľa a zá-

kladná expozícia Spišského diecézneho múzea bude 

slávnostne otvorená ešte v letnej sezóne tohto roka.

Vladimír Olejník
Biskupský archív Spišská Kapitula
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Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva 

mladých na udalosť roka 2023. Svetové dni mládeže 

(ďalej len SDM) sa tentokrát uskutočnia v hlavnom 

meste Portugalska, v Lisabone.

„Stretnutie s cudzou krajinou, rozdielnou kultúrou, 

novými ľuďmi, stretnutie s pápežom Františkom, no pre-

dovšetkým stretnutie so živým Kristom. To všetko a ešte 

oveľa viac túžime zažiť spolu s tebou. Pozývame ťa do 

našej spoločnej výpravy za dobrodružstvom,“ uvádza 

Kristína Petriľáková, jedna z koordinátorov sloven-

ských pútnikov na SDM.

Heslom SDM 2023 sú slová z Evanjelia podľa Lu-

káša: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1, 

39). Tieto slová vybral pápež František, ktorý nás, 

mladých, často vyzýva k tomu, aby sme vykročili: 

„Kam nás posiela Ježiš? Niet hraníc, niet obmedzení. 

Posiela nás ku všetkým. Evanjelium je pre všetkých, a 

nie iba pre niektorých,” (177) píše vo svojej exhortácii 

Christus Vivit. Mária nás učí práve tomu – vykročiť. 

Dokonale zobrazuje cestu kresťana a učí nás hovo-

riť Bohu „áno“.

Týmto heslom je inšpirované aj logo SDM 2023, 

ktoré je ladené vo farbách portugalskej trikolóry – 

zelená, červená, žltá. Dominantnú časť loga tvorí 

kríž. Vertikálne ním prechádza vlnovka predstavu-

júca cestu. Ide o pozvanie adresované mladým, aby 

sa aj oni, podobne ako Mária, vydali na cestu. Na 

bielej ceste je paralelne zobrazená žltá vlnovka, sym-

bolizujúca Ducha Svätého i červený ruženec. Ten 

pripomína osobitnú úctu portugalského ľudu k Pan-

ne Márii Fatimskej i tamojšiu dôležitú tradíciu pútí. 

Súčasťou loga je aj silueta tváre Panny Márie zobra-

zená z profilu.

V tomto momente je na SDM prihlásených vyše 

400 000 mladých ľudí z celého sveta. Pápež Franti-

šek vo svojom videoposolstve mladým vyjadril veľ-

kú radosť z toľkých mladých ľudí, ktorí sa rozhod-

li prísť, „pretože v hĺbke túžia po tom, aby sa zúčastni-

li, zdieľali, rozprávali svoje zážitky a prijímali skúsenos-

ti ostatných. Sú smädní po horizontoch.“

Svetové dni mládeže sa uskutočnia 1. – 6. au-
gusta 2023 (utorok – nedeľa) v Lisabone. Avšak pre 

mladých pútnikov, ktorí túžia zakúsiť viac portu-

Spoločne do Lisabonu 
na Svetové dni mládeže

galskej kultúry, sa ponúka možnosť prísť o týždeň 

skôr na Dni v diecéze (ďalej len DID). Tie sa usku-

točnia 26. – 31. júla 2023. „Nás, slovenských pútni-

kov, privíta diecéza Porto. Tento čas nám bude slúžiť nie-

len na spoznávanie cudzej krajiny, ale aj na spoznáva-

nie sa navzájom a tiež na spoločnú prípravu na hlavný 

program SDM.“ Ubytovanie počas SDM a DID bude 

zabezpečené v rodinách, poprípade vo farských a ve-

rejných priestoroch (školy, telocvične...). Registrácia 

slovenských pútnikov na SDM je možná do konca 

mája 2023 na webovej stránke www.svetovednimla-

deze.sk. Na nej sa nachádzajú aj všetky aktuálne in-

formácie.

Mladým (nielen) Spišskej diecézy sa ponúka 

možnosť spoločného putovania. „Ak sa SDM tú-

žiš zúčastniť s nami, v registračnom formulári zaškrt-

ni Spišskú diecézu ako skupinu, s ktorou budeš cestovať. 

O všetkých dôležitých informáciách ťa následne bude-

me informovať mailom“ dodáva Petriľáková. Aktuál-

ne informácie pre pútnikov Spišskej diecézy, ako na-

príklad čas a miesto odchodu, spôsob a cena prepra-

vy a pod. budú postupne zverejňované na webovej 

stránke www.komisia.sk.

Ľubomír Lorenčík
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze
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Kostol svätého Ondreja 
v Ružomberku

Okresné a univerzitné mesto 

Ružomberok je považované za ad-

ministratívne, priemyselné, kul-

túrno-spoločenské a náboženské 

centrum dolného Liptova. Jeho 

historické stopy siahajú do 10. – 

12. storočia, kedy sa tu podľa ar-

cheologických nálezov vyskyto-

valo slovanské osídlenie. Prvé re-

levantné písomné správy pochá-

dzajú z 13. a 14. storočia.

V súčasnosti k mestu patria aj 

štyri mestské časti: Černová, Bie-

ly Potok, Hrboltová a Vlkolínec. 

Na tomto pomerne rozsiahlom 

mestskom teritóriu sa nachádza 

množstvo pamätihodností a via-

cero kostolov.

Farským kostolom je kostol 

svätého Ondreja. Jeho najstaršia 

ranogotická pôvodina pochádza z 

prelomu 13. a 14. storočia. V do-

bových listinách sa spomína pat-

rocínium sv. Ladislava, ktoré 

bolo neskôr (pravdepodobne na 

začiatku 16. storočia) zmenené v 

súvislosti s prestavbou. Nasledo-

vali aj ďalšie prestavby. V roku 

1618 začali prvé barokové úpra-

vy, ktoré vyvrcholili v 18. storočí. 

Súčasnú novorománsku architek-

túru nadobudol kostol pri kom-

plexnej prestavbe v rokoch 1900 

– 1902.
Ľubomír Kaľavský

Foto: ĽuboMír kaĽavský
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Váš príspevok použijeme 
na pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú.

Názov registrovanej zbierky: Spišská katolícka charita 2023
Zbierka č: 000-2022-049599

ZDRAVOTNE
ZNEVÝHODNENÝM

ODÍDENCOM 
Z UKRAJINY

SENIOROM

DEŤOM ĽUĎOM 
BEZ DOMOVA

KAŽDÝ
DAR

POMÁHA

  Sme najväčším neverejným 
poskytovateľom pomoci a 
sociálnych služieb ľuďom 

zdravotne, sociálne či 
ekonomicky znevýhodneným. 

   V našich pobytových 
zariadeniach a službách 

pomáhame takmer 65 000 
ľuďom na Spiši, Liptove a Orave. 

   Podporte túto pomoc v Jarnej 
zbierke Spišskej katolíckej 

charity aj vy. Každý z vašich 
darov použijeme do posledného 

centa v prospech našich 
klientov. V ich mene vám z 

celého srdca ďakujeme. 

ZBIERKA
NA CHARITU





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.


