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„Lepšie sa zorientuje v prítomnosti, kto dobre pozná svoju minulosť.“

Ladislav Hanus, 1990
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ÚVOD

Poznávanie dejín ktorejkoľvek inštitúcie je fascinujúce. 
Možno si pritom predstavovať opisované prostredie, 
osobnosti, ktoré v  komentovaných dejinách vystupujú, 
ich rozhodnutia a  priority, ktoré pritom sledovali, ako 
aj  dôsledky, ktoré sa potom na  základe sledovaných 
rozhodnutí dostavili. Takto sa každý historik stáva 
akýmsi sudcom, ktorý potvrdzuje správnosť jednotlivých 
činov historických postáv, s  odstupom desaťročí alebo 
storočí ich kritizuje poukazujúc na  súvislosti, ktoré 
ale opisované postavy nepoznali. Podobné pocity ako 
historik, môže mať aj  čitateľ. Ak si vie živo predstaviť 
opisované udalosti, môže vstúpiť do  minulých období, 
a tak si rozširovať svoj rozhľad a zbierať nové skúsenosti.

Ešte intenzívnejšie možno prežívať fascináciu 
dejinami, ak sa študujú udalosti, ktoré sa čitateľa dotýkajú. 
Ide o  akýsi existenciálny bonus, ktorý vzniká tým, že 
čitateľ do istej miery vníma seba ako objekt, ku ktorému 
smerovali dávne udalosti a  ktoré ho do  určitej miery 
determinovali. Čitateľ tak napokon získava skúsenosť 
živej kontinuity s  dejinami, ktoré smerovali k  nemu 
samému a tým sa jeho identita stáva plnšou a bohatšou. 
A  tak lepšie rozumie svojej prítomnosti a  napokon 
aj sebe samému.

Spoločenstvo pedagógov v  spišskom kňazskom 
seminári a  pracovníci biskupského archívu v  Spišskej 
Kapitule sa koncom 2. dekády 21. storočia rozhodli 
načrieť hlboko do  histórie Spišskej Kapituly, dôkladne 
sa oboznámiť s  vlastnou históriou a  predstaviť ju 
čitateľom v  štyroch zväzkoch podľa jednotlivých etáp. 
Využili pritom svoje skúsenosti z  pedagogického 
pôsobenia a  odborné kvality historikov, ako aj  fakt, že 
vďaka pokojnej politickej situácii je možné publikovať 
objektívne informácie.

V 4. zväzku čitateľ nájde základné informácie 
a dejinné súvislosti vzniku Spišského biskupstva v závere 
18. storočia. V  tomto zväzku sú uverejnené krátke 
životopisy všetkých diecéznych biskupov a najhlavnejšie 
udalosti poslednej dekády 20. a prvých dvoch dekád 21. 
storočia. Veríme, že pri štúdiu opísaných udalostí si ctený 
čitateľ vytvorí konkrétny obraz o vtedajších udalostiach 
a  hlbšie porozumie súvislostiam medzi jednotlivými 
udalosťami a vlastnou prítomnosťou.

Nech sa preto aj touto formou rozvíja láska čitateľa 
k „Spišskému Sionu“ a prehlbuje pocit spolupatričnosti 
s týmto centrom duchovnosti, teológie a kultúry, pretože 
autori tohto diela zhromažďovali údaje o  jednotlivých 
osobnostiach a  udalostiach neodmysliteľne spätých 
s históriou Spišskej Kapituly tiež s podobnou láskou 
a pocitom spolupatričnosti.

autori
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VZNIK SPIŠSKÉHO 
BISKUPSTVA

Otázka zriadenia samostatného biskupstva na  Spiši 
sa objavovala vo viac či menej pravidelných intervaloch 
počas celých známych dejín cirkevnej inštitúcie sídliacej 
na  Mons Sancti Martini – na Vrchu sv. Martina.1 
V polovici 18. storočia konečne dozrel čas a okolnosti, 
ktoré vzniku biskupstva napomohli. Tentoraz myšlienka 
na  zriadenie biskupstva nevyšla z  cirkevných kruhov, 
ako tomu bolo napríklad za  arcibiskupa Pázmaňa, 
ktorý uvažoval o  rozdelení gigantickej Ostrihomskej 
arcidiecézy v roku 1629. Idea prišla zo strany svetského 
panovníka. Pázmaňovej myšlienky sa znova chopil najprv 
cisár Karol VI. (ako uhorský kráľ Karol III., 1711 – 1740), 
ktorý sa rozhodol z  titulu svojho úradu apoštolského 
kráľa mocou výsostného patronátneho práva ustanoviť 
nové diecézy. Vojna s  Turkami mu to však prekazila. 
S  úmyslom prerozdeliť diecézy v  celom Uhorskom 
kráľovstve nastúpila na  trón aj  jeho dcéra, cisárovná 
Mária Terézia, (uhorská kráľovná 1740 – 1780). Táto 
osvietenecká panovníčka sa zasadzovala za skvalitnenie 
pastorácie širokých más. Ako uvádzala vo  svojom liste 
pápežovi, dlhoročné vojny boli jedinou prekážkou 
na  uskutočnenie plánu zefektívniť cirkevnú správu 
v Uhorsku. Skutočnosť však bola trocha iná. Je zrejmé, 
že podobne ako v predchádzajúcich storočiach, aj teraz 
proti takémuto deleniu vládol v  Ostrihome určitý 
odpor. Najvhodnejšou taktikou bolo preto počkať 
na  sedisvakanciu ostrihomského arcibiskupstva. 
Takáto príležitosť nastala v roku 1765 po smrti prímasa 
Františka, grófa Barkóciho (Barkóczy). S uskutočnením 
delenia Ostrihomskej arcidiecézy však Mária Terézia 
niekoľko rokov otáľala. Je možné sa domnievať, že tomu 
tak bolo z  finančných dôvodov. Príjmy z  vakantných 
biskupských stolcov totiž plynuli do  kráľovskej 
pokladnice. Konkrétne plány na  reštrukturalizáciu 
diecéz vypracoval jeden z  najvernejších cisárovniných 
uhorských radcov, Adam František Kollár a ostrihomský 

1 Viac o problematike ŠPIRKO, Jozef. Začiatky 
Spišského biskupstva. Snahy v minulosti o jeho utvorenie. 
In GALAN, Peter (ed.). Mons sancti Martini. Vrch svätého 
Martina. Sborník z príležitosti sedemdesiatky J. E. Msgr. Jána 
Vojtašáka, biskupa spišského. Ružomberok 1947, s. 21 – 53; 
HROMJÁK, Ľuboslav. Okolnosti, snaženia a priebeh vzniku 
Spišskej diecézy. In Nové horizonty, I, 2007/1, s. 14 – 19 
a najnovšie HROMJÁK, Ľuboslav. Pokusy o povýšenie 
spišského prepoštstva na biskupstvo. In HROMJÁK, 
Ľuboslav (ed.). Studia Theologica Scepusiensia X.: Z dejín 
Spišského prepoštstva. Zborník z medzinárodnej konferencie 
pri príležitosti 800. výročia prvej známej písomnej zmienky 
o Spišskom prepoštstve. Spišské Podhradie 2010, s. 71 – 94.

kanonik Juraj Richvaldský (Richwaldszky), ktorý 
pochádzal z  Bardejova, až začiatkom roka 1774. Plán 
zahrnoval zriadenie Spišského, Banskobystrického 
a  Jasovského biskupstva vyčlenením z  Ostrihomského 
arcibiskupstva a dvoch diecéz v Košiciach a Baiu Mare 
(dnes Rumunsko) odčlenením z  Jágerskej diecézy. 7. 
apríla 1774 sa plány dostali do  rúk cisárovnej. Tá sa 
koncom roka 1775 stretla v  Bratislave s  kaločským 
arcibiskupom a budúcim uhorským prímasom Jozefom 
Baťáňom (Batthyány). Panovníčka mu prisľúbila udelenie 
titulu prímasa už rok predtým, no podmienila to prijatím 
jej plánu a  zrieknutím sa istých príjmov a  privilégií. 
Napriek zdráhaniu Baťáň po stretnutí s cisárovnou túto 
ponuku prijal. Preštudovanie celej otázky a  prípravné 
práce dostala na starosť uhorská kancelária pri cisárskom 
dvore. Mária Terézia jej 30. novembra 1775 svojím litterae 
manuales adresovala presné inštrukcie. V  podstate sa 
v nich odrážal Kollerov plán a Pázmáňove návrhy s tým, 
že namiesto Gemerskej diecézy malo byť nové biskupstvo 
pomenované podľa svojho sídla Rožňavy a  podobne 
Turčianska diecéza sa mala nazvať Banskobystrickou.2 
Nová diecéza Spiš mala obsahovať územie Spišskej župy 
okrem banského dištriktu – spolu 82 fár a 16 kaplánok, 
Liptovskú župu – 20 fár a  3 kaplánky a  Oravskú 
župu – 17 fár a 2 kaplánky – spolu 119 fár a 21 kaplánok. 
Kolegiátny kostol svätého Martina sa mal stať katedrálou, 
prepoštský palác biskupskou rezidenciou. Ako dotáciu 
mal novovymenovaný biskup dostať prepoštské majetky 
s ročným výnosom asi 6 000 zlatých a majetky bývalého 
Štiavnického opátstva s ročným výnosom okolo 14 000 
zlatých. Kolegiátna kapitula kanonikov sa mala stať 
katedrálnou. Na  jej čele mal stáť veľprepošt, ktorému 
bola ako benefícium pridelená fara v Spišskom Podhradí. 
Pôvodný plán nezahrnoval zriadenie seminárov v každej 
z nových diecéz. Ich klerici mali študovať v Trnavskom 
seminári. Pre novú Spišskú diecézu bol stanovený počet 
38 seminaristov. Banský dištrikt – teda dekanát v povodí 
rieky Hnilec – mal pripadnúť Rožňavskej diecéze, 
nakoľko bol, podľa viacerých názorov pri dvore, bližšie 
k Rožňave.

Na Nový rok 1. januára 1776 Mária Terézia oznámila 
menovanie arcibiskupa Baťáňa za  uhorského prímasa. 
Zároveň už pred  odobrením Svätej stolice, ba vlastne 
pred akýmkoľvek vyjadrením pápeža, odvážne oznámila 
zriadenie troch nových diecéz, ktoré boli odčlenené 
z  arcidiecézy a  menovanie príslušných troch biskupov: 
pre Spiš Karola Salbecka, pre Banskú Bystricu Františka 
Berchtolda a  pre Rožňavu Jána Galgóciho (Galgóczy). 
15. januára poslala pápežovi Piovi VI. (1775 – 1799) list, 

2 TOMKO, Jozef. Zriadenie Spišskej, Banskobystrickej 
a Rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v Uhorsku. 
Spišské Podhradie 1995, s. 59 – 61.
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v  ktorom svoje konanie vysvetlila. Dôvodila úprimnou 
starostlivosťou o duchovný život poddaných a o vhodnú 
pastoráciu. Spomínala aj  predchádzajúce pokusy 
o  zriadenie nových biskupstiev od  kráľa Ľudovíta I. 
Veľkého (uhorský kráľ 1342 – 1382) v  14. storočí, cez 
arcibiskupa Pázmaňa v  17. storočí, až po  svojho otca 
Karola VI. V liste tiež podrobne popisovala navrhované 
rozdelenie Ostrihomskej arcidiecézy a  prosila 
o apoštolské požehnanie tohto úsilia.3 Zaujímavé na celej 
problematike je absolutistické chápanie cisárovnej a  jej 
jemný nátlak na Svätú stolicu. Toho istého dňa, 15. januára 
1776, totiž poslala všetkým trom novým diecéznym 
biskupom menovacie listiny – litterae collationales – a to 
bez čakania na odpoveď od Svätej stolice.

Pápež Pius VI. (1775 – 1799) napriek odvážnym 
krokom, ktoré Mária Terézia už podnikla, zvolil k  jej 
požiadavkám blahosklonný postoj. Bez prieťahov 
vymenoval dvojčlennú komisiu kardinálov, ktorá 
mala prerozdelenie Ostrihomskej arcidiecézy preveriť. 
Konzistoriálna komisia následne pripravila koncepty 
troch dekrétov pre zriadenie nových diecéz a po schválení 
oboma poverenými kardinálmi boli 13. marca 1776 
vyhotovené originálne dekréty. 16. marca už dekréty 
putovali do  Viedne. Pápežské zriaďovacie buly boli 
po prieťahoch vyhotovené až 19. júna, avšak so spätnými 
dátumami z  13. marca 1776.4 Pre Spiš to bola bula 
Romanus pontifex. Novoerigované Spišské biskupstvo sa 
stalo sufragánom Ostrihomského arcibiskupstva.

Hranice novej Spišskej diecézy, vyčlenenej 
z  Ostrihomskej arcidiecézy, sa v  intenciách Viedne 
takmer kryli s  hranicami troch stolíc: Spišskej, 
Liptovskej a  Oravskej. Biskupstvo sa teda rozkladalo 
z  južnej strany Tatier. Na  Spiši novú diecézu tvorilo 
šesť dekanátov a  do nich patriacich farností: Dekanát 
horného toku Popradu (19 farností): Batizovce, Štrba, 
Tvarožná, Veľká, Gánovce, Huncovce, Ľubica, Lučivná, 
Majerka, Matejovce, Vrbov, Mlynica, Spišská Sobota, 
Veľký Slavkov, Poprad, Ruskinovce, Švábovce, Spišská 
Teplica a Žakovce; Dekanát dolného toku Popradu (10 
farností): Spišská Belá, Bušovce, Holumnica, Kežmarok, 
Lomnička, Lendak, Toporec, Slovenská Ves, Výborná 
a Ždiar; Dekanát horného toku Hornádu (10 farností): 
Abrahámovce, Hranovnica, Spišská Nová Ves, Hrabušice, 
Spišské Bystré, Letanovce, Spišský Štvrtok, Teplička, 
Vydrník a  Smižany; Dekanát dolného toku Hornádu 
(15 farností): Vyšné Repaše, Vyšný Slavkov, Spišský 
Hrhov, Chrasť nad Hornádom, Kluknava, Markušovce, 
Bijacovce, Odorín, Spišské Vlachy, Poľanovce, Slatvina, 

3 TOMKO, Jozef. Zriadenie Spišskej, Banskobystrickej 
a Rožňavskej diecézy, s. 66 – 67 a 79 – 83.

4 TOMKO, Jozef. Zriadenie Spišskej, Banskobystrickej 
a Rožňavskej diecézy, s. 100, 120 a 135.

Spišské Podhradie, Bystrany, Spišský Hrušov a  Žehra; 
Dunajecký dekanát (16 farností): Nižné Lapše, Vyšné 
Lapše, Fridman, Spišské Hanušovce, Jurgov, Kacvín, 
Krempachy, Lechnica, Lesnica, Matiašovce, Veľká 
Franková, Nedeca, Spišská Stará Ves, Richvald, Tribš 
a  Nová Belá; Dekanát gréckych uniatov (11 farností): 
Nižné Repaše, Helcmanovce, Stotince, Kojšov, Lipník, 
Olšavica, Poráč, Slovinky, Torysky a  Závadka. Mimo 
dekanátneho usporiadania stála Spišská Kapitula 
a Levoča. K biskupstvu bol pričlenený bývalý Liptovský 
archidiakonát, ktorý dosiaľ patril k  Ostrihomskému 
arcibiskupstvu (20 farností): Bobrovec, Bodice, Dovalovo, 
Hybe, Komjatná, Kvačany, Lisková, Liptovská Osada, 
Ružomberok, Svätý Ondrej, Svätá Anna, Svätý Kríž, 
Svätá Alžbeta, Svätý Ján, Liptovské Sliače, Svätá Mara, 
Liptovský Svätý Mikuláš, Liptovský Trnovec, Liptovská 
Teplá a Nemecká Ľupča. Z Nitrianskeho archidiakonátu 
boli k  biskupstvu pričlenené dva dekanáty Oravskej 
stolice: Hornooravský dekanát (9 farností): Klin, Nižná 
Lipnica (dnes Lipnica Mała, Poľsko), Lokca, Námestovo, 
Orávka (dnes Orawka, Poľsko), Rabča, Podvlk (dnes 
Podwiłk, Poľsko), Oravské Veselé a  Zubrohlava; 
Dolnooravský dekanát (8 farností): Dubová, Dolný 
Kubín, Nižná, Oravský Podzámok, Tvrdošín, Trstená, 
Veličná a Zázrivá.5

Materiálne zabezpečenie nového biskupského stolca 
sa skladalo z viacerých častí. V prvom rade biskup dostal 
ako prebendu všetky pôvodne prepoštské beneficiálne 
majetky. Okrem toho panovníčka Mária Terézia darovala 

5 HRADSZKY, Josephus (ed.). Additamenta ad 
Initia, progressus ac praesens status Capituli Scepusiensis. 
Szepesváralyae 1903 – 1904, s. 442 – 445.

Cisárovná a uhorská kráľovná Mária Terézia (1740 – 1780).
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Dekrét Márie Terézie o zriadení Spišského biskupstva z r. 1776.
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Detail z dekrétu Márie Terézie o zriadení Spišského biskupstva. 

spišským biskupom aj  majetky bývalého opátstva 
cistercitov v Spišskom Štiavniku. Tie sa počas búrlivých 
udalostí 16. a  17. storočia dostali do  svetských rúk 
a  nakoniec prepadli kráľovskému fisku.6 Cisárovná ich 
teraz darovala novovzniknutému Spišskému biskupstvu. 
Okrem samotného kaštieľa v  Spišskom Štiavniku sem 
patrili pozemky, lesy a  vlastnícke podiely v  obciach 
Spišský Štiavnik, Vydrník, Spišské Bystré, Hranovnica, 

6 Po zániku opátstva sa majetky dostali najprv do 
rúk Hieronyma Laského, ktorý tu postavil kaštieľ. Jeho 
syn Albert však majetky zálohoval najskôr Turzovcom, 
potom Ruebereovcom a v roku 1579 Thökölyovcom. 
Žigmund Thököly pri kaštieli roku 1669 postavil kaplnku. Už 
roku 1673 však Thököly o svoje majetky prišiel. Štiavnický 
kaštieľ i s majetkami prepadol kráľovskému fisku a bol 
spravovaný Spišskou komorou. V roku 1689 dostal štiavnické 
opátstvo od kráľa Leopolda I. (uhorský kráľ 1655 – 1705) 
ostrihomský arcibiskup Juraj Sečéni (Széchény). Dôvodom 
tohto zálohu bola arcibiskupova finančná podpora 60 000 
zlatých kráľovi na vojnu s Osmanmi. Sečéni chcel podporiť 
nejakú katolícku ustanovizeň a tak hneď venoval opátstvo 
jezuitom ako fundáciu pre kolégium v Jágri. Po zrušení 
jezuitov roku 1773 majetky opäť pripadli kráľovskému fisku. 
Pozri VENCKO, Ján. Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši. 
Ružomberok 1927, s. 71, 85, 90 – 93, 111 et passim, najnovšie 
JANURA, Tomáš – HAVIAROVÁ, Michaela. Vidiecke 
šľachtické sídla v Spišskej stolici. Bratislava 2019, s. 138 – 144.

Kravany, Vikartovce, Liptovská Teplička, Nižná Šuňava, 
Lučivná a  Spišská Teplica. Majetky od  kráľovského 
komisára prevzal priamo v kaštieli v Spišskom Štiavniku 
biskupov zástupca, kanonik Pavol Ordódy 20. septembra 
1776. Všetky biskupské majetky boli po vzniku diecézy 
a  reorganizácii hospodárstva spravované provizorátmi, 
ktoré mali sídla v Jablonove, Spišskom Štiavniku, Malej 
Ide, Hernád Petri (dnes Maďarsko) a Olasz Liszke (dnes 
Maďarsko). Hospodársku správu nového biskupstva 
dopĺňali dva lesné úrady so sídlom v Spišskom Štiavniku 
a v Jablonove.7

Vznik Spišského biskupstva znamenal výrazné 
zmeny v  právnom stave Spišskej kapituly kanonikov. 
Z  kolegiátnej sa stala kapitulou sídelnou, alebo inak 
katedrálnou. Jej členovia tiež ex offo začali plniť 
funkciu konzistoriálnej rady, ktorá bola po  prvýkrát 
zvolaná 10. novembra 1776.8 Najväčší dopad malo 

7 VENCKO, Ján. Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši, 
s. 132. Najnovšie k dejinám hospodárskeho zabezpečenia 
Spišského prepoštstva a biskupstva OLEJNÍK, Vladimír. 
Zelené katedrály Spišskej Kapituly. In MELCEROVÁ, Andrea 
(ed.). PRO POPULO Poprad 1994 – 2019. Nitra 2019, 
s. 14 – 28. 

8 HRADSZKY, Josephus (ed.). Additamenta, s. 445, 
478. Konzitoriálna rada (sacra sedes consistorialis). Termín 
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erigovanie Spišského biskupstva na  post prepošta. 
Stál síce naďalej na čele kapituly ako jej veľprepošt, no 
stratil prakticky všetky svoje jurisdikcie a  beneficiálne 
majetky. Bol de facto podriadený biskupovi.9 Prvý 
spišský veľprepošt Ján Feja, menovaný už 22. apríla 1776, 
navyše daroval Prepozitúru Panny Márie na  Liptove 
novovzniknutej Banskobystrickej kapitule. Po  jeho 
inštalácii za veľprepošta 14. septembra toho istého roku 
bolo kvôli zabezpečeniu benefícia schválené spojenie 
titulu veľprepošta s  benefíciom farára v  Spišskom 
Podhradí. Veľprepošt Feja bol následne investovaný aj za 
spišskopodhradského farára. Tento právny stav trval 
takmer sto rokov. Až cisárskym výnosom z  24. júna 
1873 bola spišskopodhradská fara od titulu veľprepošta 
znova oddelená s  podmienkou poukazovania tisíc 
zlatých ročne z  farského benefícia veľprepoštom.10 

označuje poradný orgán pápeža či biskupa. V prípade 
konzistoriálnej rady Spišskej diecézy okrem iných úloh 
v 19. storočí zastávala aj funkcie súdneho tribunálu. Podľa 
noriem súčasného kánonického práva CIC 1983 funkcie 
konzistoriálnej rady plní presbyterská rada.

9 GLEJTEK, Miroslav. Príspevok k výskumu organizačnej 
štruktúry Spišskej kapituly do konca 18. storočia. In 
Konštantínove listy, 5/2012, s. 42.

10 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 472.

Zaujímavosťou hodnou zmienky je fakt, že v roku 1784 
bol za  veľprepošta inštalovaný spišský kanonik Anton 
Jasvic (Jaszvicz), ktorý si ako prvý z  radu veľprepoštov 
u  cisára Jozefa II. (1780 – 1790) vymohol obnovenie 
dávneho práva spišských prepoštov na  nosenie infuly 
počas liturgie.11

Po veľprepoštovi nasledovali v kolégiu kapituly podľa 
hodností dignitári: kanonik lektor, kanonik kantor 
a  kanonik kustód. Zásadná zmena sa týkala ďalších, 
jednoduchých kanonikov: pribudli katedrálny (spišský), 
liptovský a  oravský archidiakon, ktorí spočiatku stáli 
hierarchicky nad ostatnými kanonikmi. Noví archidiakoni 
boli vymenovaní 2. mája 1777: katedrálnym sa stal 
spišský kanonik, gróf Ján Révaj (Révay),12 liptovským 
kanonik Michal, slobodný barón Brigido de Brezovitz 
et Mahrenfels13 a oravským bývalý jezuita, kanonik Ján 
Fridvalský (Friedvalszky).14 Ich slávnostná inštalácia 
sa konala 31. júla 1777. Hierarchicky nasledujúci 

11 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 488.

12 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 490. Ján Révaj sa stal 
v poradí druhým spišským biskupom.

13 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 496. Michal Brigido sa 
stal v poradí tretím spišským biskupom. 

14 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 495 – 496.

Vlastnoručný podpis Márie Terézie na dekréte o zriadení biskupstva. 
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kanonici nadobudli nové pomenovanie: ôsmy kanonik 
v  poradí sa nazýval kanonik senior a  deviaty a  desiaty 
kanonici magistri. Počet členov Spišskej kapituly sa tak 
ustálil na  desať. Medzi kanonikmi kapituly figurovali 
po  vzniku Spišského biskupstva aj  ďalšie dve funkcie: 
dekan Spišskej sídelnej kapituly bol – podobne ako tomu 
bolo v  predchádzajúcich obdobiach – volený kolégiom 
kanonikov na  funkčné obdobie jedného roka. Nešlo 
o  reálnu hodnosť v  konzistóriu kapituly. Skôr to bola 
funkcia, ktorú zvolený kanonik zastával. Jeho hlavnou 
úlohou bola správa kapitulných majetkov a  z  nich 
plynúcich výnosov, dôchodkov a  príjmov.15 Druhou 
zo  spomínaných funkcií bol kanonik penitenciár. Ten 
však bol v  Spišskej kapitule reálne vymenovaný až 
roku 1900. Takéto zloženie Spišskej sídelnej kapituly sa 
udržalo prakticky až do  neblahých zásahov totalitnej 
moci v druhej polovici 20. storočia.

15 GLEJTEK, Miroslav. Príspevok k výskumu organizačnej 
štruktúry Spišskej kapituly, s. 51.

SPIŠSKÍ BISKUPI A OSUDY 
SPIŠSKEJ KAPITULY 
DO KONCA HABSBURSKEJ 
MONARCHIE

ThDr. Karol Salbeck

Karol Salbeck sa narodil 17. novembra 1725 v Galaci 
(Galați, dnes Rumunsko). Pochádzal zo  zemianskej 
rodiny. Študoval na gymnáziu v Cluji a Trnave a filozofiu 
v Cluji. Dva roky teológie vyštudoval v Trnave a následne 
pokračoval na  nemecko-uhorskom kolégiu v  Ríme. 
V roku 1746 tu získal doktorát teológie a bol vysvätený 
za  kňaza.16 Následne vo  funkcii tajomníka nasledoval 
arcibiskupa Františka Klobušického (Klobusiczky) 
do  Sedmohradska, Záhrebu a  nakoniec do  Kaloče. Tu 
bol v roku 1751 inštalovaný za kanonika. Zároveň sa stal 
bratislavským prepoštom, v  roku 1755 szobathelyským 
a  roku 1757 vacovským veľprepoštom. V  roku 1759 
bol vysvätený za  nemesinského titulárneho biskupa 
a  stal sa pomocným biskupom a  generálnym vikárom 
vo Vacove.17 V roku 1776 ho Mária Terézia za jeho zásluhy 
odmenila malým krížom Kráľovského uhorského radu 
sv. Štefana.18

Ako už bolo uvedené v  predchádzajúcej časti, 
za  Spišského biskupa bol Karol Salbeck menovaný 
Máriou Teréziou už pred  vznikom novej Spišskej 
diecézy, 15. januára 1776. Po  faktickom erigovaní 
diecézy a  po následnom vykonaní informačného 
procesu o kandidátovi na katedru Spišského biskupstva 
bol Karol Salbeck 16. septembra 1776 Svätou stolicou 
schválený za prvého spišského biskupa. Jeho slávnostná 
intronizácia sa uskutočnila v Katedrále svätého Martina 
11. novembra 1776, na sviatok svätého Martina, patróna 
novej diecézy.19

Zmeny, vyplývajúce z  povýšenia prepoštstva 
na  biskupstvo, zasiahli celkový výzor a  architektúru 
Spišskej Kapituly. Novozriadená diecéza potrebovala 
predovšetkým dôstojný ústredný duchovný 
stánok – katedrálu. Starý kolegiátny Kostol svätého 
Martina bol naposledy výrazne prestavovaný 

16 HROMJÁK, Ľuboslav. Karol de Salbeck (1723 – 1785). 
In. Kapitula: Diecézny časopis Spišského biskupstva 2/2014, 
s. 12.

17 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi. Košice 2008, s. 20.

18 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 492.

19 ŠPIRKO, Jozef. Začiatky Spišského biskupstva, s. 52, 53.
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koncom 15. storočia. Biskup Salbeck teraz prikročil 
k  výraznejším opravám katedrály. Práce prebiehali 
v rokoch 1777 – 1779 a týkali sa najmä opravy svätyne, 
úprav vstupu do južnej sakristie, stavby novej organovej 
empory, na ktorú bol v rokoch 1780 – 1784 inštalovaný 
nový organ. Zavŕšením opráv bolo zjednotenie podlahy 
kostola.20

Biskup Salbeck sa pustil aj  do generálnej opravy 
a  prestavby starého prepoštského paláca, ktorý chcel 
pretvoriť na  modernú biskupskú rezidenciu. Jedným 
z  dôvodov bola reštrukturalizácia a  zvýšenie počtu 
pracovníkov diecéznej kúrie. Zamestnanci pôvodnej 
prepoštskej kancelárie – kancelár, notár a  ďalší – bývali 
totiž doteraz v jezuitskej rezidencii. Biskup Salbeck chcel 
túto zvyklosť zmeniť a  ubytovať všetkých v  modernej 
biskupskej rezidencii. 7. apríla 1777 bol požehnaný 
a  položený základný kameň novej biskupskej kaplnky. 
Stavba biskupskej rezidencie pokračovala. Na  jar 1778 
bola strhnutá časť starej stredovekej hradby obkolesujúca 
palác zo  severu. Pôvodná budova prepoštského paláca 
musela byť výškovo zjednotená s  novou prístavbou 
západného a severného krídla a dostala aj novú strechu. 
V októbri 1778 už bola dokončená nová jedáleň v južnom 
priečelí. V  sobotu pred  druhou pôstnou nedeľou (27. 
februára) 1779 bola slávnostne posvätená nová biskupská 
kaplnka, ktorej patrónom sa stal osobný patrón biskupa 
Salbecka, svätý Karol Boromejský. V  apríli toho istého 
roku boli opravené a vymaľované aj miestnosti v severnej 
časti pôvodného prepoštského paláca. Stavba bola 
dokončená v máji 1780 prístavbou balkóna k severnému 
priečeliu starej časti rezidencie, ktorý zároveň tvoril 
strechu nad vstupom.21 Biskupská rezidencia tým dostala 
exteriérovú podobu, v  ktorej sa zachovala prakticky 
dodnes. Žiaľ, stavbe padli za obeť dva zrejme najstaršie 
sakrálne objekty, ktoré v  areáli Spišskej Kapituly stáli. 
V  roku 1780 bola strhnutá Rotunda svätého Ondreja, 
ktorá stála v  bezprostrednej blízkosti novopostavenej 
biskupskej rezidencie, zhruba v osi veží Katedrály svätého 
Martina. V  nasledujúcom roku 1781 bola demolovaná 
aj  Kaplnka svätého Valentína, respektíve Panny Márie, 
ktorá bola situovaná východne od  Katedrály svätého 
Martina a  biskupskej rezidencie, v  priestore dnešnej 
prístupovej cesty k biskupskej rezidencii. Upínala sa na ňu 
stará stredoveká hradba obkolesujúca priestor kostola 
svätého Martina, obe spomínané kaplnky a  prepoštský 
palác. V  tomto období bol spolu s  kaplnkou strhnutý 

20 Podrobne o stavebnom vývoji Katedrály sv. 
Martina v Spišskej Kapitule najnovšie JANOVSKÁ, 
Magdaléna – OLEJNÍK, Vladimír. Katedrála sv. Martina 
v Spišskej Kapitule. Spišské Podhradie 2017.

21 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 62 – 64. Balkón na 
severnom priečelí sa však do súčasnosti nezachoval.

aj  zvyšok uvedeného hradobného múru od  východnej 
časti biskupskej rezidencie až po  juhozápadnú 
vstupnú bránu do  Spišskej Kapituly. Zvyšok hradby, 
situovaný južne a západne od katedrály, ktorý sa tiahne 
od  juhozápadnej brány po  západnú bránu Spišskej 
Kapituly pre peších, bol opravený a zachoval sa dodnes. 
Katedrála svätého Martina, biskupská rezidencia, park, 
bývalé jezuitské gymnázium – neskorší učiteľský ústav 
a  jezuitská rezidencia – neskorší kňazský seminár tak 
utvorili ústredné námestie Spišskej Kapituly, tak, ako ho 
vnímame aj dnes.

Ďalšou dôležitou úlohou, ktorá ležala pred biskupom 
Salbeckom, bolo personálne zabezpečenie duchovnej 
správy svojej diecézy do  budúcnosti – teda zriadenie 
diecézneho seminára na  Spiši.22 V  tomto úsilí ho 
podporoval aj  fakt, že 29. októbra 1779 dala Mária 
Terézia spišskému biskupstvu jezuitské budovy v Spišskej 
Kapitule – bývalú jezuitskú rezidenciu (stála na  mieste 
dnešnej budovy Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka, Spišská Kapitula č. 12) a  budovu bývalého 
jezuitského gymnázia (stálo na mieste budovy bývalého 
Učiteľského ústavu, Spišská Kapitula č. 13) i  majetky 
po jezuitoch v Spišskej Kapitule na zriadenie diecézneho 

22 Téme vzniku a dejín Kňazského seminára v Spišskej 
Kapitule je venovaný celý III. zväzok publikácie. Z tohto 
dôvodu sú v tomto zväzku priblížené len esenciálne 
informácie o krokoch jednotlivých spišských biskupov, ktoré 
seminár zásadne ovplyvnili.

Prvý spišský biskup Karol Salbeck (1776 – 1785).
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seminára.23 Biskup Salbeck sa pustil do  prestavby 
a  adaptácie bývalej jezuitskej rezidencie pre potreby 
kňazského seminára. Napriek všetkým snahám sa však 
biskupovi Salbeckovi seminár v Spišskej Kapitule otvoriť 
nepodarilo. Dôvodom bol jednak nedostatok financií, 
jednak fakt, že cisár Jozef II. (1765 – 1790) zasiahol 
do  sústavy kňazských seminárov a  počnúc školským 
rokom 1784/1785 zrušil v  Uhorsku všetky biskupské 
semináre a  kláštorné školy. Ponechal iba tri generálne 
semináre: v  Bratislave, Jágri a  Záhrebe. Biskupovi 
Salbeckovi sa podarilo v  bývalej jezuitskej rezidencii 
vybudovať aspoň domov pre kňazov na  odpočinku. 
Okrem toho sem prichádzali po  štúdiách v  Bratislave 
aj  spišskí klerici, ktorí sa  tu pripravovali na  kňazskú 
vysviacku.24

Ďalšie stavebné aktivity vyvíjal biskup Salbeck 
v kaštieli v Spišskom Štiavniku, ktorý biskupstvo taktiež 
dostalo od  Márie Terézie. Kaštieľ bol zo  zanedbanej 
pevnosti prestavaný na  letné sídlo spišských biskupov, 
kde sa väčšina prelátov až do  20. storočia aj  reálne 
najradšej zdržiavala. V  blízkych Vikartovciach dal 
biskup Salbeck na vlastné náklady postaviť nový kostol 
a  školu. Za  veľmi dôležitý duchovný počin tohto 
diecézneho biskupa považujeme založenie Bratstva 
Sviatosti oltárnej a  večitej poklony – teda systému 
chronologickej postupnosti adorácií pred  Najsvätejšou 

23 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 81.

24 Pamätná tabuľa nad hlavným vstupom do budovy 
kňazského seminára dodnes pripomína túto snahu biskupa 
Salbecka: „PRESBYTERORUM JUNIORUM EDUCATIONI 
EMERITORUM QUIETI AUGUSTAE MARIAE THERESIAE 
CLEMENTISSIMA DONATIONE CAROLUS PRIMUS 
SCEPUS. EPPUS DE SALBECK P. P. ANNO MDCCLXXX.“ 
(„Výchove mladých kňazov, odpočinku starých, venoval na 
základe múdrej donácie vznešenej Márie Terézie Karol, prvý 
spišský biskup de Salbeck, roku 1780.“)

sviatosťou oltárnou v  jednotlivých farnostiach diecézy, 
vďaka ktorému sa niekde na  území  Spišskej diecézy 
neustále adoruje pred Eucharistiou.25

Biskup Salbeck sa samozrejme angažoval 
aj  pastoračne. Čo najskôr po  ujatí sa novej diecézy 
chcel vizitovať všetky jej farnosti a zistiť na mieste stav 
pastorácie. Na jeho žiadosť cisárovná Mária Terézia 14. 
marca 1777 vydala patent, ktorým v  zmysle vtedajšej 
náboženskej politiky prikázala katolíckym a  tiež 
evanjelickým kňazom augsburského a  helvétskeho 
vyznania v  Spišskom biskupstve umožniť biskupovi 
Salbeckovi vizitáciu. Ten si medzitým situáciu premyslel 
a  kvôli rozsiahlosti diecézy sa rozhodol vizitovať iba 
Liptov a Spiš. 27. júna vydal obežník, v ktorom oznámil, 
že vizitáciu začne katedrálou. Súčasne farárom poslal 
zoznam púnkt, na  ktoré si mali pripraviť odpovede.26 

25 ZUBKO, Peter – ŠVÁRNY, Marián. Spišskí biskupi. 
Spišské Podhradie 1996, s. 20.

26 KYSEĽOVÁ, Mária. Kanonické vizitácie na Spiši. In 
Slovenská archivistika, XVIII, 1983/2, s. 120 – 121.

Erb biskupa Salbecka.

Pamätná tabuľa nad vstupom do seminára, ktorá upozorňuje na 
stavebné zásahy biskupa Salbecka.
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Ešte v roku 1777 zvizitoval Liptov a v rokoch 1778 – 1781 
Spiš.27

Iste aj na základe poznatkov z  tejto vizitácie biskup 
Salbeck v  priebehu svojho episkopátu v  celej diecéze 
zriadil množstvo nových farností. Chcel tak zlepšiť 
možnosti pastorácie predovšetkým na  Liptove a  na 
Orave. Po  smrti biskupa Salbecka v  takto nastolenej 
stratégii rozvoja diecézy pokračovali aj kapitulní vikári, 
ktorí diecézu dočasne spravovali. Spolu bolo v  období 
od  vzniku biskupstva až do  nástupu nasledujúceho 
spišského biskupa Antona Révaja (Révay, spišský 
biskup 1787 – 1806) na  území diecézy zriadených či 
obnovených až do štyridsať farností. Z uvedeného počtu 
vznikli na Spiši nasledujúce farnosti: hneď v roku 1776 
Jurgov a  Lesnica,28 roku 1787 kaplánky v  Haligovciach 
a  vo Vikartovciach29 a  farnosti Dedinky, Mníšek 
nad  Popradom a  Harichovce.30 Kaplánky boli v  tom 
istom roku zriadené aj  v  Brutovciach,31 Uloži,32 Reľove 
a  Kolačkove.33 Na  Orave bola v  roku 1776 obnovená 
farnosť Trstená,34 v roku 1784 zriadená farnosť Zázrivá35 
a  v  roku 1787 Chyžné, Chlebnice, Čimhová, Oravská 
Lesná, Vyšná Zubrica (dnes Zubrzyca Górna, Poľsko), 
Habovka, Hladovka, Hruštín, Jablonka (dnes Jabłonka, 
Poľsko), Kňažia, Krušetnica, Mutné, Novoť, Pekelník 
(dnes Piekielnik, Poľsko), Pucov a  Ústie. V  tom istom 
roku bola obnovená aj staršia farnosť Rabčice. Na Liptove 
vznikli v  roku 1787 farnosti Hubová, Huty, Ludrová, 
Liptovská Lužná, Liptovské Revúce a Stankovany.36

Biskup Karol Salbeck zomrel uprostred rozbehnutej 
pastoračnej práce. Časnosť opustil náhle v  Levoči 
počas inštalácie nového úradníka spišského župana 
a  kráľovského komisára Františka Sentivániho 
(Szentiványi) 15. júna 1785. Hodina úmrtia bola 

27 Štátny archív v Prešove, Špecializované pracovisko 
Spišský archív v Levoči (ďalej len SA LE), archívny fond 
Rímskokatolícky biskupský úrad v Spišskej Kapitule (ďalej 
len RKBÚ SK), oddelenie Kánonické vizitácie (ďalej len KV), 
passim.

28 HRADSZKY, Josephus (ed.). Additamenta, s. 641, 642.

29 Schematismus venerabilis cleri Almae Dioecesis 
Scepusiensis pro Anno a Christo nato 1822. Leutschoviae 1822, 
s. 46, 34.

30 HRADSZKY, Josephus (ed.). Additamenta, s. 673.

31 Schematismus venerabilis cleri Almae Dioecesis 
Scepusiensis pro Anno a Christo nato 1822, s. 17.

32 Schematismus almae Dioecesis Scepusiensis pro anno 
a Christo nato 1948. Ružomberok 1948, s. 61.

33 Schematismus venerabilis cleri Almae Dioecesis 
Scepusiensis pro Anno a Christo nato 1822, s. 50, 53.

34 HRADSZKY, Josephus (ed.). Additamenta, s. 643.

35 HRADSZKY, Josephus (ed.). Additamenta, s. 645.

36 HRADSZKY, Josephus (ed.). Additamenta, s. 642 – 673.

zaznačená okolo jednej hodiny popoludní a  dôvod 
infarkt.37 17. júna bolo jeho telo dočasne uložené v krypte 
Čákyovcov (Csáky) v  Katedrále sv. Martina. Následne 
bola pripravená súčasná hrobová komora v  hlavnej, 

37 SA LE, archívny fond Spišská župa (ďalej len SŽ), inv. 
č. 1962, kr. č. 1008, č. 114/1785. Oznam o úmrtí spišského 
biskupa Karola Salbecka, prednesený na zasadnutí sedrie 
1. 7. 1785. Staršia literatúra kladie úmrtie biskupa Salbecka 
do roku 1787. Zmätok do vročenia voviedli zrejme už 
schematizmy 19. storočia, ktoré uvádzajú životopisné 
medailóny spišských biskupov – najstarším nateraz známym 
z nich je Schematismus Venerabilis Cleri Almae Dioecesis 
Scepusiensis pro Anno a Christo Nato 1852. Leutschoviae 1851, 
s. 5. Pomiešané dátumy, na základe ktorých vznikali lapsusy 
aj pri vročení spravovania diecézy kapitulnými vikármi 
Ordodym a Vitalisom uvádza aj HRADSZKY, Josephus. 
Initia, s. 493 – text a pozn. č. 1 na s. 493 – 495, a ďalej s. 569 
a podľa neho napríklad aj ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 21. 
V prvom vydaní publikácie je vročenie uvedené správne. Por. 
ZUBKO, Peter – ŠVRÁRNY, Marián. Spišskí biskupi. Spišské 
Podhradie 1996, s. 20.

Pôvodná oltárna a maliarska výzdoba kaplnky v biskupskej 
rezidencii.
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kanonickej krypte katedrály, do ktorej bol biskup Salbeck 
pochovaný 26. júna. Obrad viedol rožňavský biskup, 
barón Anton Andráši (Andrássy). Zaujímavosťou je, že 
na zádušnej omši odzneli dve kázne: latinskú predniesol 
kanonik Ján Krstiteľ Molnár a slovenskú dekan Dekanátu 
horného toku Hornádu, Leopold Hilko.38

V čase sedisvakancie spravuje diecézu podľa noriem 
kánonického práva vo  funkcii zvoleného kapitulného 
vikára jeden z  kanonikov kapituly. Po  smrti biskupa 
Salbecka si Spišská sídelná kapitula na svojom zasadnutí 
20. júna 1785 za  kapitulného vikára zvolila kanonika-
lektora Pavla Ordódyho. Po  jeho smrti 17. novembra 
1786 bol za kapitulného vikára zvolený kanonik kustód 

38 Oratio funebris ad solennes exequias… dni Caroli 
de Salbeck, episcopi Scepvsiensis… in cathedrali ecclesia 
Scepvs. celebratas die jvlii 18. anno 1785. Leutschoviae 1785; 
SZINNYEI, József. Magyar irók élete és munkái. IX. Kötet. 
Budapest 1903, s. 212; HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 493, 
494.

Jozef Vitalis, ktorý diecézu viedol až do  intronizácie 
nasledujúceho biskupa.39 Obaja vikári pokračovali 
v  spravovaní diecézy v  intenciách zosnulého biskupa 
Salbecka. Snažili sa predovšetkým urovnať nedoriešené 
jurisdikčné vzťahy, ktoré sa týkali dvoch závažných 
okolností a  vnímali sa ako anomálie nedoriešené ešte 
z čias Spišského prepoštstva: gréckokatolícke obyvateľstvo 
na Spiši stále spadalo pod jurisdikciu spišského biskupa 
a  na druhej strane v  Ľubovnianskom dekanáte si 
jurisdikciu stále uplatňoval tarnowský biskup.

Prvý z  problémov sa začal riešiť už v  roku 1786. 
Diskusiu medzi Viedňou a  mukačevským biskupom 
Andrejom Bačinským otvorili nepodložené správy 
o  prechode niektorých spišských gréckokatolíckych 
obcí na  arménsky obrad, neskôr ďalšie informácie 
o prechode k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. 
Mukačevský biskup Andrej Bačinský obvinenia 
z prechodu k Arménom vyvrátil a práve naopak, obrátil 
sa na  miestodržiteľskú radu s  ponosou, že latinskí 
farári i  sama Spišská kapitula bráni gréckokatolíckym 
duchovným i  veriacim vo  vykonávaní svojho obradu 
a pokúša sa ich priviesť k obradu rímskemu, z čoho mali 
vznikať spory medzi ľudom a miešanie obradov. V ďalšom 
liste zo  14. novembra miestodržiteľskej rade navrhol 
zriadenie generálneho vikariátu pre gréckokatolíkov 
so  sídlom v  Prešove alebo v  Košiciach, ktorý by 
podliehal jeho právomoci a ktorý by zlepšil pastoračné 
možnosti veriacich východného obradu na  Spiši.40 
Na  základe kráľovského intimátu z  februára 1787 boli 
gréckokatolícke fary na Spiši odovzdané pod jurisdikciu 
Mukačevského biskupstva. Týkalo sa to farností Nižné 
Repaše, Helcmanovce, Stotince-Ihľany, Kojšov, Lipník, 
Oľšavica, Osturňa, Poráč, Slovinky, Torysky a Závadka. 
Záležitosť v  súvislosti so  sedisvakanciou samozrejme 
riešil spišský kanonik a  vtedajší kapitulný vikár Jozef 
Vitalis, ktorý zvolal do  svojej kanónie na  23. apríla 
1787 konzistórium. Pozvaný bol aj  mukačevský biskup 
Andrej Bačinský, ktorý vtedy ako riadny ordinár prevzal 
nad gréckokatolíkmi na Spiši plnú jurisdikciu.41

Druhou problematickou záležitosťou, ktorú 
biskup Salbeck zdedil ešte po  svojich predchodcoch 
v  správe severného Spiša, spišských prepoštoch, bola 

39 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 569.

40 ŠOLTÉS, Peter. Spiš v dejinách gréckokatolíckej cirkvi 
v 18. storočí. In. Gładkiewicz, Ryszard – HOMZA, Martin 
(eds.). Terra Scepusiensis: Stav bádania o dejinách Spiša. 
Levoča – Wocław 2003, s. 629.

41 SA LE, SŽ, inv. č. 1752, kr. 841, nr. 30, 50/1787; ZUBKO, 
Peter. Dejiny Spišského biskupstva (1776–). In. Gladkiewicz, 
Ryszard – HOMZA, Martin (eds.). Terra Scepusiensis: Stav 
bádania o dejinách Spiša. Levoča – Wocław 2003, s. 601; 
HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 502.

Oltárny obraz z pôvodného oltára sv. Karola Boromejského, 
ktorý stál v biskupskej kaplnke.
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jurisdikcia nad  farnosťami Ľubovnianskeho dekanátu. 
Išlo o abuzus, ktorého korene sa spájali so zálohovaním 
trinástich spišských miest Poľskému kráľovstvu v  roku 
1412 a nedôslednosťou panovníckeho dvora pri riešení 
politického statusu severného Spiša po  zrušení zálohu 
v  roku 1772. V  konečnom dôsledku sa tu vyvinulo 
faktické uzurpovanie jurisdikcie nad  farnosťami 
Ľubovnianskeho dekanátu spočiatku krakovskými, 
neskôr od  roku 1783 tarnowskými biskupmi. Situácia 
s týmito farnosťami bola po vzniku Spišského biskupstva 
veľmi komplikovaná: De facto si jurisdikciu nad  nimi 
uplatňoval tarnowský biskup, de iure však patrili 
do  novoerigovanej Spišskej diecézy, čoho zosobnením 
bola funkcia vikára spišského biskupa pre toto územie. 
V  roku 1787 bol do  tejto funkcie vymenovaný spišský 
kanonik Jozef Vitalis.42 Spišský biskup však reálne 
farnosti tohto dekanátu nespravoval. V marci 1786, teda 
už po smrti biskupa Salbecka, sa situácia v tejto otázke 
vyhrotila a kapitulný vikár Jozef Vitalis predniesol svoj 
spor vo Viedni. Po súhlase cisára Jozefa II. bola v apríli 
prednesená požiadavka na  scelenie diecézy aj  v  Ríme. 
Definitívne bola otázka vyriešená 3. januára 1787, keď 
prišiel vikár Jozef Vitalis do  tohto dekanátu a  oficiálne 

42 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 497.

prevzal od  tarnowského biskupa farnosti Podolínec, 
Hniezdne, Nižné Ružbachy, Starú Ľubovňu, Novú 
Ľubovňu a  Chmeľnicu. Dekrét tarnowského biskupa 
o  odovzdaní farností Spišskej diecéze bol vydaný 
17. marca 1787.43

Onedlho po  vyriešení týchto dôležitých otázok sa 
skončilo aj  obdobie sedisvakancie biskupského stolca. 
Spišská diecéza sa dočkala nového biskupa ešte v  tom 
istom roku. 21. augusta 1787 cisár Jozef II. vymenoval 
na  tento post spišského kanonika, liptovského 
archidiakona a levočského farára Michala, baróna Brigida. 
Už o pár týždňov ho však vymenoval na arcibiskupský 
stolec v Ľubľane, ktorý sa uprázdnil kvôli smrti Karola 
von Herbersteina. Následne 21. novembra za spišského 
biskupa vymenoval grófa Jána Antona Révaja (Révay, 
spišský biskup 1787 – 1806).

43 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 501.

Pôvodná oltárna a maliarska výzdoba kaplnky v biskupskej rezidencii.



17

Ján Anton, gróf Révaj (Révay)

Anton Révaj sa narodil 8. augusta 1748 
v  Častkovciach. Jeho rodine patrilo dedičné 
županstvo Turčianskej stolice. Sám Ján Anton 
dokonca po smrti brata Petra v roku 1800 dočasne 
zastával funkciu župana Turčianskej a  Oravskej 
stolice.44 Vyštudoval gymnázium a  filozofiu 
v Trnave, právo vo Viedni a teológiu v Ríme, Miláne 
a  Neapole. Istý čas pôsobil ako právny poradca 
v Pešti. V  roku 1770 bol vysvätený za kňaza a  stal 
sa poradcom viedenského arcibiskupa, kardinála 
Migazziho. Nasledovali ďalšie štúdiá teológie 
a  cirkevného práva na  Rímskej Rote.45 Od  roku 
1773 bol farárom v  Budíne a  o rok nato bol 
inštalovaný za spišského kanonika. V roku 1776 sa 
stal kapitulným dekanom a  v roku 1777 spišským 
katedrálnym archidiakonom. V  roku 1783 bol 
inštalovaný za nitrianskeho veľprepošta a o rok nato, 
po uprázdnení biskupského stolca v Nitre, zastával 

44 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 22.

45 HROMJÁK, Ľuboslav. Ján Anton De Réva (Révay) 
(1748 – 1806). In. Kapitula: Diecézny časopis Spišského 
biskupstva, 3/2014, s. 14.

funkciu tunajšieho kapitulného vikára. Ako už bolo uvedené, 
21. novembra 1787 bol Jozefom II. menovaný za  spišského 
biskupa. Pápež Pius VI. ho potvrdil 7. apríla 1788, na čo bol 
vysvätený za  titulárneho biskupa bacenského (episcopus 
Bacensis). Úradu sa ujal po  svojej intronizácii 20. augusta 
1788. V  roku 1800 sa stal skutočným vnútorným tajným 
radcom.46

Hneď na  začiatku svojho pôsobenia zreorganizoval 
diecéznu kúriu. Biskupovu kanceláriu pôvodne tvoril jeden 
z  kanonikov kapituly – tzv. canonicus a  latere47 – kancelár 
biskupského úradu a v niektorých obdobiach biskupov osobný 
tajomník. V roku 1803 pribudol kancelár a v roku 1805 bola 
diecézna kúria rozšírená o archivára.48 V ďalších obdobiach 
sa počet členov kúrie zvýšil o  aktuára, kancelistu a  pisára, 
takže v roku 1817 kúriu tvorilo spolu sedem úradníkov. Treba 

46 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 23.

47 Kanonik pobočník (canonicus a latere). Termín označuje 
jedného z kolégia kapituly, ktorého si biskup vyberá ako svojho 
poradcu. Kanonik a latere pomáhal biskupovi v správe diecézy a v 
podstate plnil úlohy, ktoré podľa noriem súčasného kánonického 
práva zastáva riaditeľ diecéznej kancelárie.

48 Schematismus cleri Dioecesis Scepusiensis pro Anno 1803. 
Leutschoviae 1803, s. 14; Schematismus cleri Dioecesis Scepusiensis 
pro Anno 1805. Leutschoviae 1805, s. 12.

Biskup Ján, gróf Révaj (1787 – 1806).Erb biskupa Révaja.
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však povedať, že nie všetky uvedené posty boli obsadené 
nepretržite. Okrem pisára, ktorý bol zároveň sluhom 
kancelárie, boli všetci uvedení úradníci vysvätenými 
kňazmi. Ďalšou funkciou, ktorá pomáhala v  spisovej 
a  archívnej službe biskupstva, bol kapitulný notár, 
ktorého vydržiavala podľa dávnych zvyklostí kapitula. 
V  roku 1788 bola pre vybavovanie pošty zavedená 
registratúra, vedená pomocou podacích protokolov. 
Tie boli vedené veľmi precízne a boli opatrené vecnými 
a  mennými indexami.49 Ďalšie nóvum v  kancelárskej 
a  archívnej praxi biskupstva tvorili druhopisy matrík, 
ktoré za  príslušný rok odovzdávala každá fara 
na  biskupský úrad. Tento úzus bol rovnako zavedený 
roku 1788. Druhopisy matrík, uložené v  biskupskom 
archíve, slúžia dodnes ako záloha v  prípade zničenia 
originálu matriky na fare.

Biskup Révaj nezanedbával ani svoje pastoračné 
povinnosti voči  diecéze. Najskôr v  roku 1792 a  1794 
vizitoval farnosti na Spiši, v roku 1796 Spišskú Kapitulu, 
v priebehu rokov 1794 a 1795 farnosti Oravy, v rokoch 
1795 a 1798 na Liptove a následne v priebehu rokov 1801, 
1803 a 1804 opäť na Spiši.50 Tieto návštevy farností boli 
samozrejme spojené s udeľovaním birmovania, prípadne 
posviackami či požehnaním nových alebo opravených 
kostolov, zvonov a ďalších predmetov.

Farská sieť sa zrejme aj  na základe týchto vizitácií 
dočkala menších zmien. V  roku 1795 vznikla farnosť 
Vikartovce51 a v  roku 1798 sa Betlanovce stali filiálkou 
Hrabušíc.52 Okrem toho boli niekedy v  tomto období 
(pred rokom 1803) zreorganizované aj  dekanáty. Nové 
dekanáty už neboli nazývané podľa geografických 
daností či poriečia, ale podľa sídla konkrétneho 
dekana. Do  Katedrálneho archidiakonátu tak patrili 
mimo dekanátneho usporiadania farnosti Spišská 
Kapitula a Spišské Podhradie. Ďalej jestvovali v diecéze 
nasledujúce dekanáty: Spišskovlašský dekanát (farnosti 
Chrasť nad  Hornádom, Kluknava, Spišský Hrušov, 
Bijacovce, Spišské Vlachy, Poľanovce, Vyšné Repaše, 
Vyšný Slavkov, Slatvina, Bystrany na  Spiši, Žehra 
a  lokálna kaplánka v  Brutovciach); Levočský dekanát 
(farnosti Abrahámovce, Spišský Hrhov, Spišská Nová 

49 V Archíve Biskupského úradu v Spišskej Kapitule (ďalej 
len ABÚ SK) dodnes slúžia ako kvalitná archívna pomôcka 
k archívnemu fondu Spišské biskupstvo 1900 – 1980 (ďalej len 
SpB).

50 SA LE, RKBÚ SK, KV, passim; ABÚ SK, SpB, oddelenie 
Kánonické vizitácie (ďalej len KV), passim.

51 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 675. Schematismus 
venerabilis cleri Almae Dioecesis Scepusiensis pro Anno 
a Christo nato 1822, s. 34.

52 Schematismus almae Dioecesis Scepusiensis pro anno 
a Christo nato 1948, s. 63.

Ves, Štefanovce (Dedinky), Levoča, Markušovce, 
Odorín, Spišský Štvrtok, Smižany, Harichovce, Hnilčík, 
lokálne kaplánky Hnilec a Závada); Štiavnický dekanát 
(farnosti Batizovce, Hranovnica, Hrabušice, Spišské 
Bystré, Letanovce, Arnutovce, Lučivná, Spišská Teplica, 
Vydrník, Vikartovce a  kaplánka Spišský Štiavnik); 
Veľkánsky dekanát (farnosti Poprad-Veľká, Gánovce, 
Huncovce, Matejovce, Spišská Sobota, Mlynica, Poprad, 
Stráže, Švábovce, Veľký Slavkov, Žakovce); Kežmarský 
dekanát (Spišská Belá, Bušovce, Holumnica, Kežmarok, 
Lendak, Ľubica, Majerka, Vrbov, Ruskinovce, Slovenská 
Ves, Ždiar); Dunajecký dekanát (Veľká Franková, 
Fridman (PL), Spišské Hanušovce, Jurgov (PL), Kacvín 
(PL), Krempachy (PL), Vyšné a  Nižné Lapše (PL), 
Lechnica, Lesnica, Matiašovce, Nedeca (PL), Spišská 
Stará Ves, Veľká Lesná, Tribš (PL), Nová Belá (PL) 
a  kaplánky Haligovce a  Reľov); Staroľubovniansky 
dekanát (Hniezdne, Hozelec, Lomnička, Nová Ľubovňa, 
Stará Ľubovňa, Mníšek nad  Popradom, Podolínec, 
Ružbachy, Toporec, kaplánka Kolačkov a  expozitúra 
na  hrade Stará Ľubovňa). Na  Orave a  na Liptove sa 
zachoval predchádzajúci stav, teda Oravský archidiakonát 
bol rozdelený na  Hornooravský, Strednooravský 
a Dolnooravský dekanát, ktoré boli zverené pod správu 
vicearchidiakonov a  Liptovský archidiakonát podobne 
na  Hornoliptovský, Strednoliptovský a  Dolnoliptovský 
dekanát, rovnako pod správou vicearchidiakonov.53

Biskup Révaj sa, podobne ako jeho predchodca, 
veľmi rád zdržiaval v kaštieli v Spišskom Štiavniku. Tu 
mal príležitosť vypomôcť okolitým farnostiam a obciam. 
Z vlastných prostriedkov dal obnoviť kostoly v Spišskej 
Teplici a  Spišskom Štiavniku a  úplne nový kostol dal 
postaviť vo Vydrníku. Kaplnku a novú kúpeľnú budovu 
dal postaviť v Ľubovnianskych kúpeľoch.54

Ďalším z  plánov biskupa Révaja bolo dokončiť 
nedotiahnuté dielo svojho predchodcu – kňazský 
seminár na  Spiši. Tejto myšlienke priali aj  udalosti 
v  monarchii. Po  smrti Jozefa II. vyzvala 20. februára 
1790 miestodržiteľská rada uhorský biskupský zbor, 
aby opäť otvoril diecézne semináre. V  školskom 
roku 1790/1791 sa znovu otvoril Trnavský diecézny 
seminár (Generale collegium), ktorý však až do  roku 
1801 sídlil v  Bratislave. Sem nastúpili aj  bohoslovci 
z  novovzniknutých diecéz, medzi nimi aj  zo Spiša.55 

53 Schematismus cleri Dioecesis Scepusiensis pro Anno 1803, 
passim.

54 ZUBKO, Peter – ŠVÁRNY, Marián. Spišskí biskupi, s. 21.

55 ŠPIRKO, Jozef. Výchova kňazstva na území spišskej 
diecézy. Dejiny spišského seminára. In Spišský kňazský 
seminár v minulosti a v prítomnosti. Sborník z príležitosti 
nového oltára v seminárskej kaplnke. Spišská Kapitula 1943, 
s. 102.
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Miestodržiteľská rada roku 1802 začala na biskupa Révaja 
priamo tlačiť, aby sa postaral o vznik vlastného seminára 
a  aby si Spišská diecéza vychovávala kňazov sama. 
Prejavovala pritom ochotu poskytnúť na  zariadenie 
seminára a  výchovu kňazov pomoc. Z  tohto dôvodu 
biskup zvolal na 24. októbra 1802 do Spišského Štiavnika 
poradu kňazov diecézy. Výsledkom bolo prijatie štatútu 
o povinnej zbierke všetkých beneficiátov diecézy, ktorých 
príspevky vytvorili tzv. Révajovský fond na  stavbu 
a udržiavanie seminára, vo výške 50 000 zlatých.56 Biskup 
Ján Révaj sa však dokončenia seminára nedožil. Zomrel 
9. januára 1806 vo svojom obľúbenom sídle – v kaštieli 
v Spišskom Štiavniku. Pochovaný bol v krypte Katedrály 
svätého Martina.57 Počas zádušnej svätej omše odznela 
slovenská kázeň, ktorú predniesol farár v  Podolínci 
Ignác Hayn. Vyšla aj tlačou v Levoči pod názvom Smutná 
památka pri exequiách J. Revayho, biskupa Spišského.58

Počas sedisvakancie od 12. januára 1806, až do svojej 
rezignácie na  tento post 24. marca 1807, spravoval 
diecézu kapitulný vikár, kanonik František Madočáni 
(Madocsányi). Svojou rezignáciou uvoľnil miesto 
kapitulného vikára vtedajšiemu novovymenovanému 
spišskému biskupovi Michalovi, barónovi Brigidovi, 
ktorý tento úrad zastával až do  svojej intronizácie 18. 
mája 1807.59

Michal, barón Brigido  
de Brezovitz et Mahrenfels

Michal Brigido sa narodil 8. februára 1742 v Terste 
(dnes Taliansko). Pochádzal z  talianskeho šľachtického 
rodu a mal titul baróna. V roku 1762 vstúpil do rehole 
augustiniánov v kláštore vo Vorau v Štajersku. Kláštorný 
život však musel zo  zdravotných dôvodov opustiť. Tu 
v  Štajerskom Hradci vyštudoval filozofiu a  teológiu. 
V  roku 1764 získal titul bakalár teológie a  doktor 
filozofie. Kňazskú vysviacku prijal o rok nato v Seckau. 
Hneď po  vysviacke sa stal tunajším generálnym 
vikárom.60 Potom pôsobil u  pražského arcibiskupa 
Antona Příhovského (Przihovsky). Neskôr pôsobil 
na  arcibiskupstve v  Ostrihome u  arcibiskupa Baťáňa 
(Bathyány). V  roku 1776 bol inštalovaný za  spišského 
kanonika a  o  rok nato dostal titul liptovského 

56 ŠPIRKO, Jozef. Výchova kňazstva na území spišskej 
diecézy, s. 115, 116.

57 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 503.

58 HROMJÁK, Ľuboslav. Ján Anton De Réva, s. 15.

59 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 510, 511, 570.

60 HROMJÁK, Ľuboslav. Brigido de Brezovitz et 
Mahrenfels, Michal Jožef Andrej (1742 – 1816). In. Kapitula: 
Diecézny časopis Spišského biskupstva, 4/2014, s. 11.

Portrét biskupa Birgida (1807 – 1816), na ktorom sú symbolicky 
zobrazené jeho arcibiskupstvo v Ľubľane a biskupstvo na Spiši.

Erb  biskupa Birgida



archidiakona. V  rokoch 1780 – 1787 pôsobil ako farár 
v  Levoči. Michal Brigido bol maltézskym rytierom, 
ríšskym kniežaťom, asistentom Sv. Stolice a kráľovským 
radcom.61

Ako už bolo uvedené vyššie, za  spišského biskupa 
bol menovaný už v  roku 1787, no v  tom istom roku 
zomrel ľubľanský biskup Karol von Herberstein a  Jozef 
II. menoval na  ľubľanské arcibiskupstvo Michala 
Brigida. Okrem toho mu udelil kniežací titul. Za biskupa 
bol Michal Brigido konsekrovaný 27. apríla 1788. 
Úradu ľubľanského arcibiskupa sa však musel vzdať 
a  zo Slovinska musel v  roku 1806 kvôli napoleonským 
vojnám odísť. Dňa 18. januára 1807 ho cisár František 
I. (rakúsky cisár 1804 – 1835) menoval za  spišského 
biskupa opäť.62 13.  marca Michala Brigida na  poste 
potvrdil pápež Pius VII. (1800 – 1823) a 18. mája 1807 
bol biskup intronizovaný v  Katedrále svätého Martina 
v Spišskej Kapitule.63

So situáciou v  Spišskej diecéze bol Michal 
Brigido viac-menej oboznámený na  základe svojho 
predchádzajúceho pôsobenia na  postoch tunajšieho 

61 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 24.

62 Portrét biskupa Brigida, ktorý bol súčasťou inventára 
bývalého Diecézneho múzea v Spišskej Kapitule, vystihuje 
jeho postoj k celej situácii: Biskup stojí pri zlomenom 
dvojitom kríži – symbole arcibiskupa – a ukazuje na 
Katedrálu sv. Martina v Spišskej Kapitule, zobrazenú 
v pozadí. Nápis na hradbe pri katedrále hovorí: „Hic habitabo, 
quoniam elegi eam.“ („Tu budem prebývať, pretože som si 
ju vyvolil.“). Barón Michal Brigido používal na Spiši titul 
„arcibiskup a biskup spišský“. Z toho sa dá usudzovať, že 
po cirkevnoprávnej stránke považoval arcibiskupský stolec 
v Ľubľane za hatený. Vo výkone tejto funkcie mu totiž bránili 
nepokoje spojené s napoleonskými vojnami.

63 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 24.

kanonika či levočského farára. Navyše z vizitácií svojich 
predchodcov poznal situáciu natoľko, že sa pustil 
do úprav farskej siete na najexponovanejších miestach. 
Dňa 15. novembra 1808 zriadil tri farnosti: Hnilec 
s  filiálkou Gemerský Hnilec, ďalej Hnilčík s  filiálkami 
Bindt, Jerohuta, Roztoky a  v  ten istý deň aj  Brutovce 
s filiálkami Poproč a Oľšavica.64 19. decembra 1809 boli 
zriadené farnosti: Haligovce, Kolačkov a Reľov s filiálkou 
Hagy, ďalej  Závada, ktorá bola už predtým od  roku 
1787 kaplánkou,65 Harichovce s  filiálkou Kurimany66 
a Uloža.67 V ten istý deň bola obnovená aj farnosť Spišský 
Štiavnik.68

V  tomto období sa biskupovi Brigidovi podarilo 
dosiahnuť pre Spišskú sídelnú kapitulu u cisára udelenie 
odznakov, ktorými panovník odmeňoval aj  u  iných 
kapitúl stáročné služby týchto inštitúcií kráľovstvu. 
S  iniciatívou prišiel už biskup Révaj roku 1802. 
Nepochybujúc o  úspechu svojej žiadosti u  panovníka, 
dal 22. mája vo Viedni na vlastné náklady vytvoriť desať 
odznakov za 1 500 zlatých. Žiadosť o udelenie odznakov 
Spišskej sídelnej kapitule však bola zamietnutá, a  tak 
biskup Révaj odznaky testamentárne zanechal priamo 
kapitule. Nový pokus urobil 15. augusta 1807 Michal 
Brigido. Jeho žiadosti bolo vyhovené a po malej úprave 
odznakov bola 19. februára 1808 vydaná privilegiálna 

64 Schematismus venerabilis cleri Almae Dioecesis 
Scepusiensis pro Anno a Christo nato 1822, s. 17, 24.

65 Schematismus venerabilis cleri Almae Dioecesis 
Scepusiensis pro Anno a Christo nato 1822, s. 29, 46, 50, 53.

66 Schematismus venerabilis cleri Almae Dioecesis 
Scepusiensis pro Anno a Christo nato 1822, s. 24.

67 Schematismus almae Dioecesis Scepusiensis pro anno 
a Christo nato 1948, s. 61.

68 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 680.

Pôvodné južné priečelie budovy kňazského seminára.
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listina. Biskup Brigido kapitule slávnostne udelil 
odznaky 6. júna 1808.69 Ako možno vidieť z niekoľkých 
zachovaných portrétov, až do  nástupu komunizmu ich 
nosili riadni spišskí kanonici. Čestných kanonikov sa 
toto vyznamenanie netýkalo.

Medzi najvýraznejšie udalosti episkopátu Michala 
Brigida patrila dostavba a  otvorenie kňazského 
seminára. Po  nátlaku miestodržiteľskej rady a  riešeniu 
zlej finančnej situácie stavba začala pod  vedením 
kanonika Juraja Paleša (Palles) v roku 1810. Dňa 1. júla 
1815 napriek tomu, že seminár ešte dokončený nebol, 
vymenoval biskup Brigido za  jeho prvého rektora 
Daniela Udránskeho (Udránszky), farára v  Kacvíne 
a dekana Dunajeckého dekanátu, neskoršieho kanonika. 
Slávnostné otvorenie Spišského kňazského seminára 
sa konalo 12. novembra 1815. Na štúdium tu nastúpilo 
prvých 29 poslucháčov, ktorí prišli z  Trnavského 
seminára.70 Na  zložení predstavenstva a  profesorského 
zboru novootvoreného seminára sa naplno prejavila 

69 OLEJNÍK, Vladimír. Neznámy zlatník: Odznak Spišskej 
kapituly, kat. č. 2.2.12. In NOVOTNÁ, Mária (ed.). Terra 
Scpusiensis Terra Christiana: 1209 – 2009. Spišský hrad, 
Spišská Kapitula, dve centrá v dejinách Spiša. Levoča 2009, 
s. 151 – 152.

70 ŠPIRKO, Jozef. Výchova kňazstva na území spišskej 
diecézy, s. 117 – 119.

náklonnosť Michala Brigida slovenským emancipačným 
snahám. Biskup aj  sám rozširoval slovenské knihy 
a  podporoval bernolákovcov. Priama podpora ľudí 
naklonených slovenskej otázke je zrejmá aj  z  výberu 
spolupracovníkov, ktorými sa obklopoval. Za  všetkých 
treba spomenúť aspoň staviteľa kňazského seminára, 
kanonika Juraja Paleša, ktorého slovenská tvorba sa 
naplno prejavila až po  vzniku Učiteľského ústavu 
v  Spišskej Kapitule, ďalej prvého rektora kňazského 
seminára Daniela Udránskeho či profesora a  špirituála 
kňazského seminára Jozefa Klinovského (Klinovszky), 
člena Slovenského učeného tovarišstva. Kladná reakcia 
biskupa Brigida na  snahy Slovákov o  vlastný jazyk 
a identitu bola výsledkom chápania etnických pomerov 
v  diecéze. Tie sa naplno odrážali v  národnostnom 
zložení bohoslovcov, ktorí nastúpili do novootvoreného 
seminára. Z  29 poslucháčov až dvadsiati uviedli ako 
svoj rodný jazyk slovenčinu (14 zo  Spiša, 2 z  Liptova 
a 4 z Oravy) a deviati nemčinu. Ako už bolo spomenuté, 
spišskí bohoslovci prišli z Trnavy, kde ich ako profesor 
viedol Juraj Palkovič a vo filozofickom kurze Ján Hollý. 
Mnohí si preto so  sebou domov na  Spiš priniesli 
najautentickejšie informácie o hnutí. 71

71 KÚTNIK-ŠMÁLOV, Jozef. Zástoj katolíckej hierarchie 
v slovenskom národnom a kultúrnom živote: Kultúrno-
historická i literárno-historická štúdia. Ružomberok 1948, s. 60

Pôvodný stav severného priečelia Kňazského seminára v 
Spišskej Kapitule.

Odznaky Spišskej kapituly kanonikov.
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Od začiatku roka 1815 začal biskup Brigido veľmi 
chorľavieť. Dňa 15. mája 1815 bol preto za belehradského 
titulárneho biskupa vysvätený spišský kanonik Štefan 
Čech (Csech), ktorého tak de facto možno považovať 
za  prvého spišského pomocného biskupa. Zastupoval 
Brigida, ktorý sa medzitým zo  štiavnického kaštieľa 
utiahol do  rodného Terstu. Tam 23. júna 1816 zomrel 
a  bol pochovaný. Štefan Čech pokračoval v  správe 
Spišskej diecézy aj  v  čase sedisvakancie. Roku 1821 sa 
stal košickým biskupom.72

PhDr. hon. c. Ján Ladislav Pyrker, OCist.

Ján Ladislav Pyrker sa narodil 2. novembra 1772 
vo  Felső Eőr (Nagyláng, dnes Rakúsko). Študoval 
na  gymnáziu u  paulínov v  Stoličnom Belehrade 
(Székesfehérvár, Maďarsko), potom v  Pätikostolí (Pécs, 
Maďarsko) právo, literatúru a  jazyky. Od  roku 1790 
pôsobil ako pracovník Miestodržiteľskej rady v Budíne. 
V roku 1792 ho na lodi zajali piráti a predali ho do otroctva 
v Alžíri. Odtiaľ sa mu podarilo ujsť do Talianska, pešo 
prekročil Alpy a dostal sa do Lilienfeldu, kde v roku 1792 
vstúpil k cistercitom. V rokoch 1793 – 1796 vyštudoval 
teológiu v St. Pöltene a na Univerzite v Jene získal čestný 
titul PhDr. h. c. Dňa 4. decembra 1796 bol vysvätený 
za  kňaza. Následne prešiel cez niekoľko kláštorných 
funkcií: istý čas bol kaplánom v  Lilienfelde, neskôr sa 
cez kláštorného lesmajstra a hospodára, farára v Türnizti 
a  priora vypracoval až na  opáta kláštora v  Lilienfelde, 
ktorý po rozsiahlom požiari znova postavil na nohy. Išlo 
o  veľmi sčítaného človeka, organizátora, osvietenského 
humanistu, básnika, literáta a  nadaného jazykovedca 
s dobrodružnou povahou.73

Dňa 18. augusta 1818 ho na post spišského biskupa 
vymenoval cisár František I., 22. decembra potvrdil 
pápež Pius VII. Konsekrovaný bol 18. apríla 1819 
vo  Viedni a  intronizovaný 12. mája 1819 v  Katedrále 
svätého Martina v Spišskej Kapitule.74

Hneď po  svojom nástupe do  úradu obišiel v  rámci 
prípravy kánonickej vizitácie celú diecézu. Z  týchto 
pastoračných návštev sa síce nezaznamenávali žiadne 
protokoly, no podľa dobových svedkov si biskup 

72 ZUBKO, Peter. Dejiny Spišského biskupstva (1776 –). 
In. Gładkiewicz, Ryszard – HOMZA, Martin (eds.). Terra 
Scepusiensis: Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča – Wocław 
2003, s. 602.

73 Podrobný životopis L. Pyrkera poskytol Dobersberger, 
Roland. Johann Ladislaus Pyrker: Dichter und Kirchenfürst?. 
St. Pölten – Wien 1997.

74 DOBERSBERGER, Roland. Johann Ladislaus Pyrker, 
s. 167, 169, 171, 176.

Pyrker všímal predovšetkým stav školstva v  diecéze.75 
Na  základe poznatkov o  zlom stave najmä rurálneho 
školstva, ktorý bol spôsobený predovšetkým nízkou 
úrovňou vzdelania vyučujúceho personálu, založil 
v  roku 1819 Učiteľský ústav v  Spišskej Kapitule, prvý 
svojho druhu v  Uhorsku. Škola dostala 2. novembra 

75 [PALLESS, Georgius]. Succinta Historia Instituti 
Praeparandorum ad Magisteria Scholarum ruralium almae 
Dioecesis Scepusiensis. Cassoviae 1828, s. 8.

Biskup Ján Ladislav Pyrker (1819 – 1821).

Erb  biskupa Pyrkera
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Erb biskupa Pyrkera. Z literárnych diel biskupa Pyrkera.

1819 od cisára Františka I. prísľub schválenia po dodaní 
konkrétnych podkladov a  dokumentov. Biskup Pyrker 
na  schválenie nečakal  a  19. novembra sa začalo 
vyučovanie pre prvých šiestich študentov. Prednášky 
prebiehali v jednej z miestností na prízemí vo východnej 
časti budovy kňazského seminára – bývalej jezuitskej 
rezidencie. V ďalšej, susednej miestnosti, boli poslucháči 
ústavu ubytovaní. Prvým riaditeľom ústavu sa stal 
známy bernolákovec, spišský kanonik Juraj Paleš, staviteľ 
kňazského seminára a autor štatútov učiteľského ústavu. 
Bol tiež autorom prvej slovenskej odbornej učebnice 
pedagogiky a učebnice pre kantorov.76 Definitívne bola 

76 PALLES, Georgius. Paedagogia Slowenská pre Triwiálské 
školi Biskúpstwa Spišského. Lewoča 1820. Palles, Georgius. 
Ludimagister in ritibus et caerimoniis instructus. Letschoviae 
1820.

preparandia schválená uhorskou miestodržiteľskou 
radou 20. februára 1821.77

Medzitým v  roku 1820 prikročil biskup Pyrker 
k  samotnej kánonickej vizitácii a  navštívil farnosti 
Oravy.78 Vo vizitovaní pokračovať nemohol, nakoľko ho 
služba zo  Spiša povolala inam – už 23. mája 1820 bol 
menovaný za benátskeho patriarchu. V čase sedisvakancie 
Spišskú diecézu od  1. januára 1821 viedol vo  funkcii 

77 Vznik a dejiny Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule 
sú témou II. zväzku našej publikácie: BIZOŇOVÁ, 
Monika – OLEJNÍK, Vladimír. Duchovné a kultúrne dedičstvo 
Spišskej Kapituly II. Jezuitské gymnázium a učiteľský ústav. 
Ružomberok 2019, s. 86 – 168. Z tohto dôvodu sú v tomto 
zväzku priblížené len esenciálne informácie o krokoch 
jednotlivých spišských biskupov, ktoré učiteľský ústav zásadne 
ovplyvnili.

78 SA LE, RKBÚ SK, KV, passim.
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kapitulného vikára vtedajší veľprepošt a titulárny biskup 
Skopje Anton Fridmanský (Fridmanszky).79

Ján Ladislav Pyrker bol v  roku 1821 menovaný 
za  dalmátskeho prímasa. Od  roku 1827 bol jágerským 
arcibiskupom a  županom Hevešskej stolice. V  Jágri 
založil ďalší učiteľský ústav a okrem neho aj kresliarsku 
školu. Postavil aj  tamojšiu baziliku. V  roku 1844 
Uhorská akadémia vied odmenila jeho činnosť 
najmä na  literárnom poli čestným členstvom. Bol 
členom aj  iných významných vedeckých a  literárnych 
spoločností, za  zmienku stojí napr. Slovenské učené 
tovarišstvo. Bol skutočným vnútorným tajným radcom. 
Za  zásluhy bol odmenený mnohými vyznamenaniami, 
napríklad Radom železnej koruny 1. triedy. Zomrel 
2. decembra 1847 vo Viedni. Pochovaný bol 9. decembra 
v Lilienfelde. Na jar nasledujúceho roka pochovali jeho 
srdce v  bazilike v  Jágri.80 Zaujímavosťou je, že jeho 
matka, ktorá zomrela počas jeho pôsobenia na  Spiši, 
je pochovaná v krypte Katedrály sv. Martina v Spišskej 
Kapitule.

ThDr. Jozef Bélik

Jozef Bélik sa narodil 1. decembra 1757 v Dežericiach. 
Pochádzal zo zemianskej rodiny. Študoval na gymnáziu 
v  Ostrihome a  neskôr, od  roku 1774, v  kňazskom 
seminári. Filozofiu vyštudoval v  Trnave a  teológiu 
od roku 1778 na Pázmaneu vo Viedni. V roku 1781 bol 
vysvätený za  kňaza a  získal doktorát teológie. V  tom 
istom roku nastúpil ako kaplán v Dubrovníku, od roku 
1783 bol kaplánom v  Dvoroch nad  Žitavou. Od  roku 
1784 pôsobil postupne ako prefekt, profesor morálnej 
teológie a vicerektor Generálneho seminára v Bratislave. 
V  roku 1790 sa stal farárom v  Žiharci a  v roku 1808 
dekanom. O rok nato bol inštalovaný za ostrihomského 
kanonika. V rokoch 1811 – 1820 zastával funkciu rektora 
seminára v Pešti a dostal aj titul monostorského (BMV de 
Monostor super Comaromium) opáta. V roku 1818 sa stal 
tekovským archidiakonom, v roku 1820 svätoštefanským 
prepoštom a ostrihomským vikárom. Od roku 1821 bol 
kaplánom ostrihomského prímasa Alexandra Rudnaja 
(Rudnay) a  neskôr jeho vikárom. V  marci 1823 ho 
František I. menoval za  titulárneho biskupa fareského 
a biskupa spišského. 30. októbra toho istého roku prišiel 
na Spiš a pôsobil v Spišskej Kapitule ako vikár. Za biskupa 
bol vysvätený o rok nato, 2. mája 1824 v univerzitnom 
kostole v  Pešti ostrihomským prímasom Alexandrom 

79 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 572.

80 ZUBKO, Peter – ŠVÁRNY, Marián. Spišskí biskupi, s. 24.

Rudnayom. 6. mája bol v Katedrále sv. Martina v Spišskej 
Kapitule intronizovaný za spišského biskupa.81

Na počiatku svojho pôsobenia sa rozhodol najskôr 
zistiť stav svojej diecézy. Pripravil a 10. januára 1825 vydal 
inštrukcie pre vykonanie kánonickej vizitácie. Hneď 
v  tom istom roku zvizitoval Liptovský archidiakonát. 
V Katedrálnom archidiakonáte začal vizitáciu roku 1829 
návštevou reholí. Navštívil kláštory minoritov v Levoči 
a Spišskom Štvrtku, piaristov v Podolínci, milosrdných 
bratov v Spišskom Podhradí a premonštrátov v Levoči, 
ktorí od  roku 1811 spravovali tamojšie gymnázium.82 
Vizitácia skončila 12. decembra 1829. Dňa 5. marca 

81 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 28; CHALUPECKÝ, 
Ivan. Bélik, Jozef. In. PAŠTEKA, Július (ed.). Lexikón 
katolíckych kňazských osobností. Bratislava 2000, s. 81.

82 Premonštráti z Jasova po svojom obnovení roku 
1802 dostali za úlohu pedagogicky viesť štyri gymnáziá: 
v Rožňave, Veľkom Varadíne (dnes Oradea v Rumunsku), 
v Levoči a Košiciach. V roku 1852 sa museli levočského 
gymnázia vzdať z dôvodu neschopnosti personálne 
zabezpečiť fungovanie osemročného gymnázia (reforma 
školského systému v Uhorsku roku 1851) a taktiež z dôvodu 
neschopnosti akceptovať nemčinu ako vyučovací jazyk. 
DZURILLA Lukáš. Slovenčina na katolíckom gymnáziu 
v Levoči v 50. rokoch 19. storočia. In CHALUPECKÝ, 
Ivan (ed.). Z minulosti Spiša XIV. Levoča 2006, s. 114; 
CHALUPECKÝ, Ivan. Z dejín stredného školstva a jubilujúceho 
gymnázia v Levoči: Prednáška, publikované online: http://
gymjfrle. edupage. org/text15/ [24. 6. 2020].

Biskup Jozef Bélik (1824 – 1847).
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1830 vydal nový obežník, v  ktorom oznámil vizitáciu 
fár Katedrálneho archidiakonátu. Inštruoval v  ňom 
farárov, aby si pripravili odpovede na  punktá podľa 
pôvodných inštrukcií o  vizitácii z  roku 1825. Spišská 
župa ho požiadala, aby vizitáciu odložil kvôli inštalácii 
nového hlavného župana a kvôli zasadaniu snemu. Bélik 
žiadosti vyhovel a vizitovať začal až v roku 1831. Situácia 
sa však rapídne zmenila. V  júni vypukla cholerová 
epidémia, ktorá si vyžiadala množstvo ľudských životov. 
Partikulárna kongregácia Spišskej župy preto 6. júla 
1831 zakázala verejné trhy a aj uskutočnenie kánonickej 
vizitácie.83 V  auguste 1831 navyše vypuklo sedliacke 
povstanie, ktoré bolo vyvolané fámou, že úrady a šľachta 
sype do studní prášky nie preto, aby zabránili epidémii, 
ale kvôli tomu, aby otrávili ľud. Vzbury nadobudli krvavú 
podobu na  viacerých miestach východného Slovenska. 
Na  Spiši rebélie prepukli v  Richnave, Kluknave, 
Slovinkách, Domaňovciach, Odoríne, Danišovciach, 
Smižanoch, Bijacovciach, Spišskom Štvrtku, Korytnom, 
Markušovciach, Štefanovciach a  Poráči. K  rozsiahlym 
nepokojom došlo aj  v  Spišskej Novej Vsi.84 Samotnej 
Spišskej Kapituly sa bezprostredne nedotkla ani nákaza 
cholery, ani povstanie.85

Rok po  smutných udalostiach biskup Bélik 
pokračoval vo  vizitácii diecézy. V  roku 1832 zvizitoval 
Spiš a  v  nasledujúcom roku Oravu. Jeho cesta 
mala – samozrejme ako všetky vizitácie – i pastoračný 
rozmer. No zvlášť teraz, viac ako inokedy nabádal 
ľud predovšetkým k  pokoju. Jeho kánonické vizitácie 
sú pritom vytvorené s  takou precíznosťou, že ich 
považujeme za najrozsiahlejší a najpodrobnejší archívny 
materiál tohto druhu.86

Podobne ako jeho predchodcovia, aj  biskup Bélik 
rád prebýval v  kaštieli v  Spišskom Štiavniku. Do  jeho 
episkopátu tu bola biskupská kaplnka, zasvätená 
svätému Jánovi Nepomuckému, provizórne zriadená 

83 KYSEĽOVÁ, Mária. Kanonické vizitácie na Spiši, s. 122.

84 SUCHÝ, Michal. Dejiny Levoče. Spišská Nová Ves 
– Levoča 1974, s. 347.

85 ŠPIRKO, Jozef. Výchova kňazstva na území spišskej 
diecézy, s. 139.

86 SA LE, RKBÚ SK, KV. Mimo konvolútov vizitácií 
z rokov 1693 (v kópii) a 1731 sú vizitácie v tomto oddelení 
podelené podľa názvu farnosti – teda miesta konania 
vizitácie – a zoradené abecedne. Kánonická vizitácia z roku 
1832 bola zároveň de facto poslednou kánonickou vizitáciou 
svojho druhu na Spiši. V takejto stredovekej forme sa vizitácie 
už viac nerobili. Vizitačné protokoly sa opäť objavujú až 
v tridsiatych rokoch 20. storočia (1931) a sú zredukované 
na predtlačené tabuľky, do ktorých farári či správcovia 
farností zapisovali odpovede na konkrétne otázky. Primárnou 
oblasťou, ktorej sa tieto tzv. dekanské vizitácie venovali, bolo 
len ekonomické zabezpečenie konkrétnej farnosti.

vo východnej bašte kaštieľa. V roku 1834 navštívil Bélik 
ruiny kláštora na  Skale útočiska a  rozhodol sa použiť 
tieto posvätené kamene na stavbu novej reprezentatívnej 
kaplnky. Dal preto zbúrať západnú časť pôvodnej 
Tökölyho kaplnky pri kaštieli, loď predĺžil a postavil novú 
vežu. Pôvodnú severnú sakristiu dal zbúrať a nová bola 
pristavaná k  južnej časti svätyne. Kostol dostal aj nový 
oltár. Oltárny obraz v ňom vytvoril maliar Jozef Caucik 
(Czauczik). Vysviacka kostolíka sa konala 15.  augusta 
1836.87

87 VENCKO, Ján. Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši, 
s. 194 – 197.

Erb biskupa Bélika.
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Kaplnka v kaštieli v Spišskom Štiavniku však nebola 
jedinou stavbou, ktorú biskup Bélik uskutočnil. Nové 
kostoly postavil aj  v  neďalekých Kravanoch, ďalej 
v  Lúčke, Spišskej Teplici, Štrbe a  už predtým, v  roku 
1827, v  Jablonove.88 V  Spišskom Štiavniku dal roku 
1842 postaviť nový špitál a  založil základinu na  jeho 
udržiavanie.89

Jozef Bélik bol nielen oduševneným pastierom svojej 
diecézy, ale aj  podporovateľom slovenskej myšlienky. 
V roku 1836 objednal 500 kusov almanachu „Zora“, ktorý 
vydával Spolok milovníkov reči a  literatúry slovenskej. 
V roku 1838 dal v Levoči vytlačiť spevník „Fijalka“.90

Od roku 1844 bol biskup Bélik už veľmi zmožený 
starobou. Správa biskupských majetkov bola preto 
zverená kanonikovi kustódovi, Dominikovi Biacovskému 
(Biacovszky). Pohnutý episkopát biskupa Bélika sa 
zakončil 5. marca 1847, keď zomrel v Spišskej Kapitule. 

88 ZUBKO, Peter. Dejiny Spišského biskupstva, s. 602.

89 VENCKO, Ján. Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši, 
s. 208.

90 VENCKO, Ján. Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši, 
s. 137.

Podľa vlastnej vôle bol pochovaný v kostole v Jablonove, 
ktorý sám nechal vybudovať.91

Na tomto mieste treba aspoň náznakovo zhodnotiť 
episkopáty spišských biskupov Brigida, Pyrkera a Bélika 
z hľadiska ich prínosu pre emancipačné snahy Slovákov 
v  19. storočí. Patria totiž medzi vzácne obdobia, kedy 
na čele katolíckej cirkvi na tomto území stáli prívrženci 
slovenskej otázky. Všetci traja počas svojho episkopátu 
podporovali rôznymi formami bernolákovcov, vydávanie 
slovenskej tlače a  používanie slovenčiny – a  to či už 
na školách alebo aj v liturgii vo forme príhovorov a kázní. 
Je samozrejmé, že v týchto snahách neboli prví. Plynule 
nadviazali na  predbernolákovské a  jezuitské úsilia 
vo využívaní slovenčiny na území Spiša. Mohli sa oprieť 
nielen o jezuitské tradície, ale aj o odkaz takých osobností 
ako boli spišskí kanonici Juraj Šoóš (Soós, spišský 
kanonik 1640 – 1675), prekladateľ a úzky spolupracovník 
Benedikta Sološiho (Szölösi), prekladateľ Ján Alojz 
Robík (kanonik 1690), mecén a vydavateľ Tomáš Watter 
(kanonik 1743 – 1769), vydavateľ knihy „Prawda Wjry 
Krystoweg Katolickeg“ či historik, prekladateľ a  literát 
Andrej Rabček (Rabcsek, spišský kanonik 1757 – 1768), 
autor viacerých historiografických rukopisov a prekladu 

91 VOŠKOVÁ, Jana. SS. ThDr. Jozef de Bélik. In. Kapitula: 
Diecézny časopis Spišského biskupstva, 1/2015, s. 16.

Pohľad na časť súkromnej knižnice biskupa Bélika v biskupskej rezidencii.



28

„Rabby Samuele Žida Traktát, Prevakugjcý blud židowský 
w zachowáwanj Zákona Mogžissowého, a  w očekáwanj 
Messyássowého“, vydaný v Trnave roku 1756.92

Biskupi Brigido, Pyrker a  Bélik dokázali podobne 
podporiť proslovenskú aktivitu priamo v  cirkevných 
kruhoch a  obklopili sa ľuďmi, ktorí sa angažovali 
v emancipácii Slovákov. Niektorých z týchto angažovaných 
ľudí sme už spomenuli: Daniela Udránskeho, Jozefa 
Klinovského či Juraja Paleša. Pozornosť však treba 
venovať aj menám, ako sú spišskí kňazi Jakub Mestjanek, 
autor tzv. Pyrkerovského katechizmu pre mládež „Kratke 
Učeňi Krestianskeg Katolickeg Wiri pre obecnu Mládež“,93 
ktorý prepracoval Juraj Paleš a  do tlače pripravil Jozef 
Klinovský, básnik Ján Nálepka, autor dvoch chválospevov 
na  biskupa Zábojského94 alebo publicista Eduard 
Korponay, ktorý sa zasadzoval za  kultúrne a  sociálne 
pozdvihnutie Slovákov napriek tomu, že sám k tomuto 
etniku nepatril.95 Všetky tieto „pokojné“ či literárne 
a  osvetové snaženia Slovákov o  národnú emancipáciu 
viac-menej zahatala revolúcia v  rokoch 1848 a  1849. 
Po  nej v  intenciách svojich predchodcov pokračoval 
spišský biskup Ladislav Zábojský, no ako bude uvedené 
ďalej, v už relatívne umiernenejšej podobe.

V čase sedisvakancie diecézu spravoval od 5. marca 
1847 až do  svojej smrti 16. júla 1847 kapitulný vikár, 
titulárny biskup Vovadrei a dlhoročný kancelár biskupov 
Révaja a Brigida, Ján Andujár. Po ňom od 20. júla ďalší 
kapitulný vikár a bývalý správca biskupských majetkov, 
Dominik Biacovský.96 Práve do  jeho obdobia správy 
diecézy spadá zásah do  financovania cirkvi, ktorého 
dôsledky nevyriešili žiadne ďalšie úpravy v podstate až 
dodnes.97 18. marca 1848 bol prijatý Zákonný článok 
Uhorského snemu č. XIII./1848 o  zrušení cirkevnej 
dežmy. Stalo sa tak síce so súhlasom cirkevnej hierarchie, 

92 KÚTNIK-ŠMÁLOV, Jozef. Zástoj katolíckej hierarchie, 
s. 39 – 43.

93 Kratke Učeňi Krestianskeg Katolickeg Wiri pre obecnu 
Mládež. W Lewoči 1859 tlačou Jana Wethmüllera a Sina.

94 Sláwospew ke Provodnému Uwádzáňú Najoswiťenejšého 
a Najwelebňejšého Pána Ladislawa Zaboyszkyho, SS. 
Bohomluwnosťi Učiťela, a tohož Umeňá pri C. K. Wisokéj škole 
pešťánskéj Spolku učiťelow Úda, t. ď. na Stoľicu, a Hodnosť 
Biskupa Spišského, k dowodu oprawdiwéj ucťiwosťi, a k osohu 
Wiďecko-orawskéj ňemocňici na swetlo widaní. W Lewoči 1851 
Literámi Jána Werthmüllera a Sina.

95 KÚTNIK-ŠMÁLOV, Jozef. Zástoj katolíckej hierarchie, 
s. 64 – 82.

96 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 574.

97 K ťažkému obdobiu vikariátu Dominika Biacovského 
a k jeho životu najnovšie OLEJNÍK, Vladimír. Kapitulný vikár 
Spišskej diecézy Dominik Biacovský a zmeny v katolíckej 
cirkvi roku 1848. In ŽIFČÁK, František (ed.). Z minulosti 
Spiša XXVI. Levoča 2018, s. 23 – 39.

ktorá uvedený desiatok – ako sa uvádzalo v  samotnom 
článku – „obetovala na  oltár vlasti“, no situácia pre 
drobné duchovenstvo sa od tohto času stala povážlivou. 
V  Spišskej diecéze len 54 zo  162 farností nestratili 
zo svojich príjmov nič, pretože nepoberali od veriacich 
naturálny desiatok. 88 farností, ktoré naturálie poberali, 
však stratilo takmer všetky svoje príjmy. Zostali im 
iba nízke príležitostné príjmy zo  zbierok, omšových 
štól, fundačných omší a  podobne, pričom nie každá 
fara všetky uvedené položky mala. Okrem toho išlo 
napospol o fary situované predovšetkým na nábožensky 
zmiešaných územiach, ako je napr. Liptov. K  týmto 88 
farnostiam treba prirátať 19 farností, ktoré dostávali 
menšiu podporu od  Ostrihomského arcibiskupstva. 
Ešte horšia situácia bola u kaplánov. Z 59 ich 22 stratilo 
akýkoľvek príjem, pretože boli pôvodne vydržiavaní 
svojimi farármi z  farského desiatku. Farári i  kapláni 
sa teda vo  veľkom obracali na  vikára Biacovského 
so žiadosťami o riešenie ich situácie. To bolo načrtnuté 
už samotnom XIII. článku: V § 2 bol zahrnutý záväzok, 
že veličenstvo predloží krajinským stavom návrh zákona 
vo veci náležitého zaopatrenia nižšieho duchovenstva. 29. 
augusta 1948 bola táto situácia vyriešená ministerským 
opatrením, na základe ktorého sa začala farárom vyplácať 
tzv. kongrua 300 zlatých konvenčnej meny a kaplánom 
190 zlatých. Takáto almužna by bola akousi istotou, keby 
nevypukla revolúcia v rokoch 1848 a 1849. V neľahkých 
vojnových časoch jej vyplácanie totiž nefungovalo 
a  opäť sa začali množiť jednak žiadosti na  kapitulného 
vikára, jednak na samotný dvor. Rozširovali sa aj ponosy 
na  vikára, ktorý však so  situáciou mohol urobiť iba 
pramálo.98

Ďalšiu neľahkú situáciu v  správe biskupských 
majetkov spôsobilo zrušenie poddanstva roku 1848. 
Aj  toto opatrenie bolo prijaté v  rámci tzv. marcových 
zákonov na  utíšenie situácie a  uspokojenie ľudu. Ako 
však ukazuje príklad Spišského biskupstva, opak bol 
pravdou. Obyvatelia poddanských dedín totiž odmietali 
pracovať na majetkoch a v lesoch panstva a to aj napriek 
ponúknutej mzde. Neprijali myšlienku možnosti 
zamestnať sa. Oslobodenie z  poddanstva si vykladali 
tak, že majetky a  lesy patria im a  začali robiť škody. 

98 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 525 – 526. V zákonnom 
článku XIII/1848 treba hľadať počiatky „financovania 
cirkví štátom“, ktoré na Slovensku nebolo uspokojivo 
vyriešené dodnes. Cirkevní predstavitelia s úmyslom uľaviť 
obyvateľstvu súhlasili so zrušením cirkevného desiatku. 
De facto sa ale zavedením kongruí stala cirkev už v tomto 
období rukojemníkom štátu a dodnes je terčom kritiky časti 
obyvateľstva, ktoré pociťuje ako krivdu fakt, že cirkev je 
podporovaná z ich daní (pozn. V. O.).
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Vypaľovali celé oblasti, hlavne lesy pri  Spišskej Teplici 
a Šuňave, zhorela aj píla na Bystrom.99

Prínosom do  zmätočnej situácie mala byť národná 
synoda plánovaná na  september 1848, ktorej mali 
predchádzať miestne diecézne synody. S  týmto 
návrhom prišla v  júni 1848 na  svojom zasadnutí 
Konferencia uhorských biskupov. Na  prerokovanie 
na  úrovni diecéznych synod bolo ustanovených 
21 bodov. Tie obsahovali aktuálne otázky, ktoré 
potrebovala cirkev v Uhorskom kráľovstve riešiť. Medzi 
najprogresívnejšie otázky patrili tieto – vymenujme 
aspoň niektoré: 1. nezávislosť Katolíckej cirkvi – a  to 
aj  čo sa týka menovania prelátov, všetkých fundácií, 
aj  tých, ktoré spravuje miestodržiteľská rada, ako 
aj nezávislosť cirkevného školstva; 2. potreba zavedenia 
nového rituálu, ktorý by bol podľa noriem Rímskeho 
rituálu a  ktorý by obsahoval aj  modlitby v  jazykoch 
národností, a  to vo  všetkých latinských diecézach, 
ustálenie obradov prvého svätého prijímania detí; 
4.  dodržiavanie nedieľ, prikázaných sviatkov a  pôstov; 
5. ustálenie formuly modlitieb za kráľa, pápeža, cirkevnú 
a  svetskú vrchnosť, za  cirkev,  za ľud a  podobne, ktoré 
sa modlí ľud v  nedele a  sviatky pred  alebo po  omši; 

99 VENCKO, Ján. Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši, 
s. 151, 159.

6.  zjednotenie popoludňajších obradov a  pobožností, 
ako aj ustálenie princípov katechizácie v nedele a sviatky; 
7. určenie popoludňajších pobožností na  konci roka; 
9. odstránenie zlých zvyklostí pri  získavaní odpustkov; 
11. stabilizácia cirkevnej tlače a  periodík; 12. vyriešiť 
vo  všeobecnosti otázku ako zvýšiť zbožnosť kňazov, 
rehoľníkov a  laikov v  krajine, akým spôsobom zaviesť 
pravidelné duchovné cvičenia kňazov; 13.  obsadenie 
vakantných biskupských stolcov; 14. spôsob menovania 
vicearchidiakonov; 15.  otázka kongruy farárov a  kaplá-
nov; 16. riešenie poplatkov za  cestovné trovy kňazov; 
17. lepšie zabezpečenie nevládnych kňazov; 18. úprava 
ohľadom farských pozemkov; 19. otázka patronátneho 
práva a s tým spojených povinností; 20. úprava ohľadom 
kostolných a  farských pokladní a  škôl; 21. zrušenie 
Koloničovej dohody, aspoň čo sa týka biskupov a iných 
beneficiátnych prelátov.100 Ako vidno z  uvedeného, 

100 Koloničova dohoda (conventio Kollonichiana). Išlo 
o dohodu medzi panovníkom Leopoldom I. (rímsko-nemecký 
cisár 1658 – 1705) a uhorským prímasom Leopoldom 
Koloničom (Kolonich, ostrihomský arcibiskup 1695 – 1707) 
z roku 1702, podľa ktorej pripadla kráľovskému fisku tretina 
majetkovej pozostalosti po zosnulých uhorských prelátoch, 
ktorí dostali svoje majetky od kráľovskej komory. Toto 
právne usporiadanie neplatilo, pokiaľ mal prelát privilégium 
disponovať so svojím majetkom testamentárne. Dohoda 

Letná rezidencia spišských biskupov – Kaštieľ v Spišskom Štiavniku.
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synoda riešila veľmi aktuálne otázky, ktoré mohli cirkev 
v Uhorskom kráľovstve posunúť na úroveň živej modernej 
cirkvi. Niektoré z  otázok nie sú vyriešené dodnes. 
Za  Spišskú diecézu sa konferencie zúčastnil kapitulný 
vikár Biacovský, ktorý týchto 21 bodov rozoslal 29. júna 
kňazom diecézy. Mali sa prerokovať najskôr na  úrovni 
dekanátnych rozpráv. Samotná diecézna synoda bola 
zvolaná na  23. augusta. Všetky body boli prerokované 
a  s  malými úpravami schválené. Kňazi nechceli prijať 
iba jeden návrh, ktorý sa prerokovával len na Spiši, a to 
zavedenie zvyku, podľa ktorého mali diecézni kňazi 
po  smrti zanechávať svoju osobnú knižnicu farnosti. 
Výsledky diecéznej synody boli 1. septembra zaslané 
uhorskému prímasovi. Žiaľ, plánovaná národná synoda 
sa vo  víre revolučných udalostí už neuskutočnila. 
Politické zmeny, ktoré priniesli roky 1848 – 1850, 
týkajúce sa aj cirkevných záležitostí, spôsobili, že prímas 
Scitovský zvolal na 25. augusta 1850 do Ostrihomu aspoň 
konferenciu biskupov.101 Načrtnutá synoda bola vlastne 
prvou diecéznou synodou, ktorá sa – aspoň na  úrovni 
dekanátnych rozpráv – konala na Spiši.

Medzitým už v  roku 1848 dostala Spišská diecéza 
nového biskupa PhDr. Vincenta Jekelfalušiho 
(Jekelfalussy, spišský biskup 1848 – 1849). Situácia sa 
však kvôli revolučným rokom nevyvíjala priaznivo 
a jeho episkopát na Spiši sa de facto neuskutočnil.

PhDr. Vincent Jekelfaluši (Jekelfalussy)

Vincent Jekelfaluši sa narodil 2. mája 1802 v Mucsony 
(dnes Maďarsko). Pochádzal zo  starobylého spišského 
šľachtického rodu pánov z  Jakloviec a  Margecian. 
Študoval na  gymnáziu v  Miškovci, neskôr právo 
v Košiciach a v Pešti. Vstúpil do ostrihomského seminára 
a  v rokoch 1823 – 1827 vyštudoval teológiu v  Trnave. 
Po  kňazskej vysviacke v  roku 1827 pôsobil ako kaplán 
v  Trhovom Mýte, Nových Zámkoch, Ostrihome a  ako 
farár v Hontianskej Vrbici, od roku 1833 v Štúrove a od 
roku 1835 v Rimóczi. V roku 1841 sa stal vicedekanom 
a  v rokoch 1842 bratislavským a  1844 ostrihomským 
kanonikom. V  roku 1846 bol cisárom Ferdinandom 
I. (ako uhorský kráľ Ferdinand V., 1835 – 1848) 
vymenovaný za  titulárneho biskupa almijského a  stal 
sa pomocným biskupom v  Ostrihome. Zastával 
funkciu kráľovského radcu a získal titul rímskeho grófa 
a pápežského preláta.102

nadobudla roku 1715 platnosť zákona v Zákonnom článku 
XVI./1715. CZIRÁKY, Antal. Conspectus juris publici Regni 
Hungariae ad Annum 1848. Viennae 1851, s. 410, § 564.

101 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 584 – 588.

102 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 30, 31.

Cisár Ferdinand I. ho v  júni 1848 vymenoval 
za  spišského biskupa. Koncom toho istého roka 
Jekelfaluši prišiel do  Spišskej Kapituly, no potvrdenie 
ešte nemal a nemohol byť preto ani konsekrovaný. Úradu 
sa ujal stále len ako menovaný biskup 5. januára 1849.103

Hoci sa dá zovšeobecniť, že v  revolučnom ruchu 
stál na  strane Maďarov, v  Spišskej Kapitule prijímal 
tak maďarské, ako aj  cisárske vojská. Okrem toho 
od  maďarskej strany vymohol pre diecézny klérus 
podporu 5 000 zlatých v tzv. košútovských bankovkách, 
ktoré ďalej farárom a kaplánom ako kongruu rozdeľoval 
postupne kapitulný vikár Dominik Biacovský.104 Po bitke 
pri Spišskej Novej Vsi 3. februára 1849 sa však Jekelfaluši 
stiahol do  rodinného sídla v  Jaklovciach. Po  príchode 
ruských vojsk na  radu priateľov odišiel do  Viedne 
udobriť si cisára, aby zabránil väčším škodám. Cestou 
do Viedne ho v Bratislave zatkli a postavili pred vojenský 
súd. Po  zásahu cisára ho síce prepustili na  slobodu, 
no Viedeň zároveň 10. júla odvolala jeho menovanie 
za spišského biskupa. Po týchto udalostiach sa z diania 
Spišskej diecézy vytráca. Dostal malú penziu a pohyboval 

103 ZUBKO, Peter – ŠVÁRNY, Marián. Spišskí biskupi, s. 27.

104 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 538.

Biskup Vincent Jekelfaluši (1848 – 1849).
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sa na rôznych miestach v Hornom Rakúsku a vo Viedni. 
14. septembra 1866 bol vymenovaný za  bratislavského 
veľprepošta a 19. novembra 1866 za biskupa v Stoličnom 
Belehrade (Székesfehérvár, Maďarsko). Dňa 5. mája 1867 
bol konsekrovaný a 8. mája intronizovaný. 21. novembra 
1869 odišiel do Ríma na Prvý vatikánsky koncil a vrátil 
sa až 31. marca 1871. Po  návrate publikoval koncilové 
dekréty – najmä dogmu o  pápežskej neomylnosti – za 
čo opäť u cisára upadol do nemilosti. Roku 1872 preto 
rezignoval na  úrad biskupa. Roku 1874 sa uchýlil 
do  kúpeľov do  Ríma, kde 15. mája 1874 zomrel.105 
Pochovaný bol v krypte katedrály v Stoličnom Belehrade 
(Székesfehérvár, dnes Maďarsko) 28. mája. Jeho srdce 
bolo pochované v Ríme.106

Biskup Jekelfaluši nebol spišským konsekrovaným 
biskupom a nikdy neprebehla ani jeho intronizácia. Až 
do roku 1874 dokonca nebol uvádzaný ani v zoznamoch 
biskupov v  spišských schematizmoch. Stalo sa tak až 
po  tom, čo si Maďari v  celom Uhorskom kráľovstve, 
no  najmä na  Slovensku, upevnili svoje postavenie 
a v dávnych i nedávnych dejinách hľadali svoje tradície 
a svojej veci oddaných hrdinov.107

Správu biskupstva počas celého obdobia od  smrti 
vikára Andujára viedol kapitulný vikár Dominik 
Biacovský. Zo  všetkých síl sa snažil upokojiť situáciu 
v  diecéze. 21. marca 1848 poslal kňazom diecézy 
pastiersky list, v  ktorom odporúčal, aby ľud vyzývali 
k  mieru, pokoju a  poslušnosti voči vrchnosti.108 28. 
októbra 1848 vydal ďalší pastiersky list s  podobným 
znením, v  ktorom odporúčal mierniť nenávisť ľudí. 
Situácia počas revolučných rokov skutočne nebola 
ľahká. Jedna i  druhá strana vydávali protichodné 
nariadenia, pričom hrozili za neuposlúchnutie násilím. 
Typickým príkladom bolo vojenské cvičenie národnej 

105 ZUBKO, Peter. Dejiny Spišského biskupstva, s. 603.

106 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 30.

107 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 31.

108 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 618.

gardy, na  ktorom sa odmietali zúčastňovať kapitulskí 
kňazi. Veliteľ gardy, gróf Augustín Čáky, naliehal 
na  vikára, aby kňazov k  účasti donútil. Ten sa obrátil 
na ministerstvo so žiadosťou o opustenie služby a prosil 
Čákyho o trpezlivosť, kým príde vyjadrenie ministerstva. 
Vyjadrenie na šťastie Kapituly neprišlo do konca vojny.109

Vo všeobecnosti sa dá usúdiť, že kňazi Spišskej diecézy 
boli, ako uvádza Hradský, „Schwarzgelb“, to znamená 
prívrženci Habsburgovcov. Stáť striktne na  jednej 
či druhej strane sa však ukázalo ako nebezpečné. 
V  revolučnom období sa odohralo hneď niekoľko 
násilných incidentov namierených proti katolíckemu 
kléru.110

Zaujímavú dohru revolučných udalostí predstavovala 
žiadosť cisárskeho dvora z roku 1850, na základe ktorej 
bolo z  archívu Spišského biskupstva (SA LE, archívny 
fond Rímskokatolícky biskupský úrad v Spišskej Kapitule) 
vyžiadaných na  likvidáciu spolu 32 dokumentov 
týkajúcich sa rôznych dôležitých otázok v  revolučných 
rokoch 1848/1849. Obsah likvidovaných spisov našťastie 
zostal vo forme regestov uchovaný v protokoloch fondu. 
Regesty a  osobné poznámky k  mnohým z  nich navyše 
zaznamenal aj Jozef Hradszky.111

Vo vedení diecézy až do  príchodu nového biskupa, 
ThDr. Ladislava Zábojského (Záboyský, spišský biskup 
1850 – 1870), 22. júla 1851 pokračoval kapitulný vikár 
Dominik Biacovský. Napriek obratnému lavírovaniu 
vo  vypätých situáciách revolúcie a  všemožnému úsiliu 
o  udržanie poriadku v  diecéze sa mu od  vrchnosti 
dostalo len nedôvery. V  roku 1848 síce bol menovaný 
za veľprepošta Spišskej sídelnej kapituly, no schvaľovací 
dekrét dostal až roku 1862.112

ThDr. Ladislav Zábojský (Záboyský)

Ladislav Zábojský sa narodil v  rodine prešovského 
mešťana a senátora 31. mája 1793. Študoval na gymnáziu 
v  Prešove a  Sátoraljaújhely, filozofiu v  Košiciach 
a v Trnave, teológiu v Trnave a v Pešti. Už ako diakon 
pracoval v spišskej diecéznej kúrii ako archivár. V roku 
1816 bol vysvätený za kňaza a získal doktorát teológie. 
Po kňazskej vysviacke pokračoval v práci v diecéznej kúrii 
na Spiši a stal sa postupne aktuárom, archivárom a neskôr 
tajomníkom troch po  sebe nasledujúcich významných 

109 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 527 – 528.

110 Podrobnejšie OLEJNÍK, Vladimír. Kapitulný vikár 
Spišskej diecézy Dominik Biacovský, s. 36, 37.

111 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 618 – 620.

112 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 529. Dominik 
Bijacovský zomrel 8. apríla 1869 a je pochovaný v krypte 
Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Erb biskupa Jekelfalušiho.
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spišským biskupov: od  roku 1815 biskupa Michala 
Brigida (1807 – 1816), od  roku 1818 biskupa Ladislava 
Pyrkera (1818 – 1820), ktorého 31. decembra 1820 
nasledoval aj na jeho nový post benátskeho patriarchu, 
a od roku 1824 pracoval Zábojský ako tajomník biskupa 
Jozefa Bélika (1824 – 1847).113 Od roku 1828 bol farárom 
vo Veľkej. V roku 1832 sa stal konzistoriálnym radcom 
a  o  rok neskôr bol menovaný za  čestného kanonika 
Spišskej sídelnej kapituly. V roku 1840 sa stal dekanom 
levočského dištriktu a  farárom v  Spišskej Novej Vsi. 
V  roku 1849 zastával funkciu školského inšpektora 
a bol členom školskej rady. Dňa 2. apríla 1850 ho cisár 
František Jozef I. (1848 – 1916) vymenoval za spišského 
biskupa. Dňa 30. septembra ho potvrdil pápež Pius 
IX. (1846 – 1878). Za  biskupa bol Ladislav Zábojský 
vysvätený 25. mája 1851 v  kapucínskom kostole 
vo  Viedni. Jeho intronizácia prebehla   22. júla 1851 
v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.114

Menovanie Ladislava Zábojského, podobne ako 
menovania iných prelátov v  uhorskej katolíckej cirkvi 
sa vo všeobecnosti považuje za istý ústupok, či dokonca 

113 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 571 – 573.

114 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 32, 33.

odmenu zo strany Viedne pre Slovákov za ich lojálnu účasť 
v revolúcii na strane cisárskeho dvora.115  Napriek tomu, 
že bol biskup Zábojský Slovákom, a že aj sám publikoval 
pastierske listy a  príhovory mimo latinčiny, maďarčiny 
a  nemčiny aj  v  slovenčine, nacionalizmus odmietal 
ako zlo. Od diecéznych kňazov však požadoval znalosť 
reči ľudu. V  roku 1852 zaviedol v  Učiteľskom ústave 
v  Spišskej Kapitule ako vyučovací jazyk pre Slovákov 
slovenčinu a  pre Nemcov nemčinu. Bolo to dokonca 
o  desať rokov skôr ako na  Slovenskom evanjelickom 
gymnáziu vo  Veľkej  Revúcej.116 V  kňazskom seminári 
v Spišskej Kapitule sa vtedy tiež prednášala slovenčina.

Podporoval aj  iné snahy Slovákov. Kladne sa 
postavil k  memorandovým požiadavkám v  roku 1861. 
Ako jediný z uhorských biskupov sa pridal k  iniciatíve 
banskobystrického biskupa Štefana Moyzesa a v dňoch 
5. – 12. júla 1863 usporiadal diecézne oslavy tisíceho 
výročia príchodu Cyrila a  Metoda na  Veľkú Moravu. 
Pôvodne sa mali miléniové oslavy konať po  celom 
území dnešného Slovenska a  mali vyvrcholiť veľkou 
organizovanou púťou do  Nitry. Pre odmietavý postoj 
uhorského prímasa, ostrihomského arcibiskupa Jána 
Scitovského, sa však nitriansky biskup Augustín 
Roškovávni (Roskoványi) a  ostatní biskupi diecéz 
na  území dnešného Slovenska tejto iniciatívy vzdali. 
Oslavy sa nakoniec konali len v  Banskobystrickej 
a Spišskej diecéze. Biskup Zábojský k nim vydal 18. júna 
dva osobitné pastierske listy.117 Prvý list, v latinčine, bol 
adresovaný kléru diecézy a  obsahoval predovšetkým 
inštrukcie k  sláveniu tisícročia. Najprv sa mali konať 

115 Ďalšími menovanými Slovákmi boli Štefan Moyzes do 
Banskej Bystrice, Jozef Kunszt do Košíc a Štefan Kollarcsik do 
Rožňavy. ZUBKO, Peter. Dejiny Spišského biskupstva, s. 603.

116 HLEBA, Edmund. Školy na Spiši. Spišská Nová Ves 1994, 
s. 125.

117 Viac k problematike ako aj k životu L. Zábojského 
najnovšie PARENIČKA, Pavol – TKÁČ, Marián a kol. 
Ladislav Zábojský a cyrilo-metodská tradícia. Martin 2013.

Erb biskupa Zábojského.

Biskup Ladislav Zábojský (1850 – 1870).
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Biskup Zábojský bol známym podporovateľom slovenskej myšlienky a tlače.
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prípravné a  12. júla hlavné diecézne slávnosti. Druhý 
pastiersky list bol v slovenčine a bol adresovaný veriacim. 
Kňazi ho mali prečítať v kostoloch diecézy 3. júla. List 
obsahuje zaujímavé národné a  náboženské vyznanie 
biskupa Zábojského voči Slovákom v diecéze.118 Okrem 
chvály veľkého činu oboch bratov, ako aj  Rastislava 
a  Svätopluka, vyznačuje Slovensko ako časť Veľkej 
Moravy a Slovákov ako jej priamych potomkov.119

Hľadiac na  tieto nepokojné časy a  na reakcie 
biskupa Zábojského na  jednotlivé okolnosti 
a  hnutia v  spoločnosti, musíme skonštatovať, že bol 
predovšetkým zástancom spravodlivosti a  katolíckej 
univerzality. Inak povedané, zastával názor, že ak majú 
mať právo na  prístup ku  katolíckej náuke a  vzdelaniu 
v  zrozumiteľnom – svojom vlastnom – jazyku nejaké 
konkrétne národy, tak potom všetky. Sám to vyslovil 
v  jednom zo  svojich pastierskych listov: „jmenovitě 

118 MIŠKOVIČ, Alojz. Život Ladislava Zábojského. In 
Kultúra, VII., 5/1935, s. 207, 208.

119 Zábojský, Ladislav. Pastiersky list z 18. 6. 1863. Incip.: 
Ladislav z Milosrdenstvi Božího a Apoštolskej Stolice Milosti 
Biskup Spišsky všem svým v Kristu milováným verícim 
pozdravení a apoštolské požehnání. Levoča 1863.

jest zásada rovnoprávnosti národuv zásadou vzniklou 
z cirkve.“120

Medzi ďalšie počiny Ladislava Zábojského patrila 
reštrukturalizácia spišského kňazského seminára. 
Na  vyrovnanie úrovne uchádzačov o  štúdium chcel 
založiť malý seminár. Táto myšlienka sa však stretávala 
s  veľkými ťažkosťami. Z  tohto dôvodu od  školského 
roka 1857/1858 otvoril v  seminári v  Spišskej Kapitule 
dvojročný filozofický kurz pre tých chovancov, ktorí prišli 
do seminára z nižších tried gymnázia a nemali maturitu. 
Samozrejme, že sa tým naplnila kapacita seminárnej 
budovy. Nebolo naďalej možné, aby v nej boli ubytovaní 
aj  starí a  nevládni kňazi. Tých preto biskup Zábojský 
umiestnil na  náklady diecézy do  kláštora minoritov 
v Spišskom Štvrtku.121

Biskup Zábojský upravil aj nižšie stupne vzdelávania 
v diecéze. Zreformoval ľudové školstvo, v Levoči založil 

120 PAVLIS, Juraj. Cyrilo-metodské slávnosti roku 
1863 v Spišskej diecéze a biskup Ladislav Zábojský. In. 
PARENIČKA, Pavol – TKÁČ, Marián a kol. Ladislav Zábojský 
a cyrilo-metodská tradícia. Martin 2013, s. 42.

121 ŠPIRKO, Jozef. Výchova kňazstva na území spišskej 
diecézy, s. 141.

Pohľad na Spišskú Kapitulu na konci 19. stor.
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roku 1852 alumneum pre sedemdesiatich chudobných 
študentov, v Košiciach a Spišskej Novej Vsi internáty pre 
výchovu dievčat.122

Bol tiež mecénom. Podporoval chudobných 
študentov, bol správcom Spolku na  podporu učiteľov, 
reštrukturalizoval učiteľský fond. Podľa dobových 
záznamov zo súkromných príjmov venoval na školstvo, 
mládež, opravy kostolov a  fár cez 26000 zlatých. 
Na  kňazský penzijný fond venoval ďalších 22500 
zlatých.123 Dokázal to ako schopný človek, obratný 
organizátor a dobrý ekonóm. Nerozpredal lesy a majetky 
biskupstva. Práve naopak. Vhodne využil situáciu 
na  trhu, nakoľko v  porevolučných rokoch stúpala 
cena dreva. Zreorganizoval personálnu štruktúru 
hospodárstiev, postavil nové úžitkové budovy a podarilo 
sa mu stabilizovať hospodárstvo biskupských majetkov 
a  lesov.124 Tak získaval prostriedky na  podporu 
spomínaných aktivít, študentov a kňazstva.

Zomrel v kaštieli v Spišskom Štiavniku 11. septembra 
1870. Pochovaný bol 15. septembra v krypte Katedrály 
svätého Martina v Spišskej Kapitule. V čase sedisvakancie 
spravoval diecézu od 12. septembra 1870 do 27. augusta 
1871 kapitulný vikár, kanonik lektor Roman Kežmarský 
(Késmárszky).125

Prof. ThDr. Jozef Samasa (Samassa)

Jozef Samasa sa narodil 30. septembra 1828 
v Zlatých Moravciach. Vyštudoval gymnázium v Nitre, 
Leviciach a  Ostrihome, potom vstúpil do  seminára 
v Ostrihome. V rokoch 1844 – 1846 vyštudoval filozofiu 
v  Trnave a  neskôr teológiu v  bratislavskom Emericane 
a v Pázmaneu vo Viedni. Tam v roku 1852 získal doktorát. 
Po  kňazskej vysviacke 23. júla v  tom istom roku začal 
pôsobiť ako gymnaziálny profesor klasických jazykov 
v Trnave. Od roku 1856 pôsobil ako prefekt v Ústrednom 
seminári v Pešti a suplujúci profesor teologickej fakulty 
Peštianskej univerzity. Od  roku 1859 bol profesorom 
teológie – biblika – v Ostrihome a od roku 1861 v Pešti. 
V  roku 1869 bol menovaný za  poradcu pri  uhorskom 
Ministerstve pre kultúru a  vyučovanie. V  tom istom 
roku dostal titul opáta sv. Heleny de Földvár. V rokoch 
1869 – 1871 bol poslancom uhorského snemu za rodný 

122 ZUBKO, Peter. Dejiny Spišského biskupstva, s. 603.

123 PARENIČKA, Pavol. Biografické súradnice Ladislava 
Zábojského. In. PARENIČKA, Pavol – TKÁČ, Marián a kol. 
Ladislav Zábojský a cyrilo-metodská tradícia. Martin 2013, 
s. 36.

124 VENCKO, Ján. Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši, 
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125 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 575.

Biskup Jozef Samasa (1871 – 1873).

Erb biskupa Samasu.

obvod Zlaté Moravce. Medzitým bol v  roku 1870 
inštalovaný za ostrihomského kanonika.

Dňa 1. januára 1871 ho cisár František Jozef I. 
vymenoval za  spišského biskupa. 26. januára toto 
menovanie potvrdil pápež Pius IX. Jozef Samasa bol 
za biskupa vysvätený 30. júla 1871 v bazilike v Ostrihome 
a  intronizovaný 27. augusta v  Katedrále sv. Martina 
v Spišskej Kapitule.126

126 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 34, 35.
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Relatívne krátky episkopát Jozefa Samasu na Spiši bol 
výnimočný najmä dvomi udalosťami. Prvou z nich bola 
reorganizácia kňazského penzijného fondu, do ktorého 
skladali prostriedky aktívni kňazi na  zaopatrovanie 
svojich starších  penzionovaných a  nevládnych 
spolubratov.127

Okrem toho zreštauroval Kaplnku Zápoľských 
v  Katedrále svätého Martina. Reštaurovanie exteriéru 
sa sústreďovalo na  obnovu zvetraných pieskovcových 
architektonických článkov. V  interiéri bola doplnená 
sochárska výzdoba a okná dostali nové vitráže, ktorých 
autorom bol Albert Neuhauser z Innsbrucku.128 Kaplnka 
dostala aj  nový Oltár piety. Reštaurovanie a  inštalácia 
oltára bolo ukončené až v roku 1874, teda po odchode 
biskupa Samasu. Ten zo Spiša odišiel, nakoľko sa 18. júna 
1873 stal jágerským arcibiskupom.

Mimo cirkevných Samasa zastával aj svetské politické 
funkcie. V roku 1872 sa stal členom panskej snemovne 
a v roku 1873 aj skutočným vnútorným tajným radcom. 
V  roku 1888 dostal titul pápežského preláta. Za  svoje 
pôsobenie bol v  roku 1892 odmenený veľkrížom 
Kráľovského uhorského radu sv. Štefana. V  roku 1896 
dostal čestný doktorát Budapeštianskej univerzity a  od 
roku 1906 bol členom Uhorskej akadémie vied. Dňa 
11. decembra 1905 ho pápež Pius X. (1903 – 1914) 
vymenoval za kardinála. Jozef Samasa zomrel v Jágri 20. 
augusta 1912.129

Po jeho odchode zo Spiša diecézu v období od 18. júna 
1873 až do 2. septembra 1874 opäť spravoval vo funkcii 
kapitulného vikára kanonik Roman Kežmarský.130 
Po  príchode nasledujúceho diecézneho biskupa Juraja 
Čásku (Császka, spišský biskup 1874 – 1891) bol 
kanonik Kežmarský 8. septembra 1874 menovaný 
za  spišského veľprepošta.131 Z vážnejších udalostí tohto 
obdobia treba spomenúť oddelenie spišskopodhradskej 
fary od  titulu veľprepošta, ktoré sa udialo na  základe 
cisárskeho výnosu z  24. júna 1873. Farské benefícium 
Spišského Podhradia bolo k  veľprepoštskému miestu 
pripojené kvôli nedostatku vhodných obročí pri vzniku 
Spišského biskupstva v  roku 1776. Teraz bola farnosť 
Spišské Podhradie opäť samostatná, s vlastným farárom. 

127 VENCKO, Ján. Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši, 
s. 138.

128 JANOVSKÁ, Magdaléna. Katedrálny kostol svätého 
Martina v Spišskej Kapitule, s. 64.

129 CHALUPECKÝ, Ivan. Samasa, Jozef. In PAŠTEKA, 
Július (ed.). Lexikón katolíckych kňazských osobností. Bratislava 
2000, s. 1196. 

130 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 576.

131 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 538.

Jedinou jej povinnosťou bolo poukazovanie tisíc zlatých 
ročne z farského benefícia veľprepoštovi.132

ThDr. hon. c. Juraj Čáska (Császka, Császtka)

Juraj Čáska sa narodil 4. decembra 1826 
v  Nitrianskej Strede. Študoval na  gymnáziu v  Nitre, 
Tate a v Ostrihome. Od roku 1842 bol v ostrihomskom 
seminári. Filozofiu vyštudoval v Bratislave na Emericane 
a  v Trnave, teológiu od  roku 1846 na  Pázmaneu 
vo  Viedni. Po  kňazskej vysviacke 24. septembra 1850 
pôsobil ako gymnaziálny profesor v Trnave, neskôr bol 
prefektom tamojšieho arcibiskupského konviktu. V roku 
1853 sa stal notárom a archivárom v Ostrihome, v roku 
1856 tajomníkom arcibiskupského vikariátu v  Trnave 
a  v roku 1864 pápežským komorníkom a  riaditeľom 
arcibiskupskej kancelárie v Ostrihome. V roku 1870 bol 
inštalovaný za  ostrihomského kanonika. 28. februára 
1874 ho cisár František Jozef I. menoval za  spišského 
biskupa. Potvrdenie z Ríma od pápeža Pia IX. dostal 15. 
júna, konsekrovaný bol v bazilike v Ostrihome 19. júla. 
Na  Spiši bol intronizovaný v  Katedrále sv. Martina 2. 
septembra 1874.133

Medzi zaujímavosti patrí, že Juraj Čáska bol 
bratrancom svojho predchodcu Jozefa Samasu, ktorý 
bol zároveň už ako jágerský arcibiskup jedným z  jeho 
svätiacich biskupov. Okrem toho, Juraj Čáska pochádzal 
zo slovenskej rodiny. Jeho otec bol dokonca uvedomelým 
Slovákom a podporovateľom vydávania slovenskej tlače. 
Juraj Čáska si však svoje pôvodné prímenie po  otcovi 
„Částka“ pomaďarčil a  z  hľadiska maďarskej fonológie 
z  neho vypustil písmeno „t“. Táto zmena bola len 
jedným z  dôsledkov faktu, že v  šesťdesiatych rokoch 
19. storočia sa Juraj Čáska pridal na stranu promaďarsky 
orientovanej vysokej cirkevnej hierarchie, ktorá 
zastávala zväčša kladné stanovisko k pomaďarčovaniu.134 
Vidieť to aj  na súdobých archívnych materiáloch 
biskupského archívu v  Spišskej Kapitule. Po  stáročia 
udržiavaný univerzalizmus latinčiny ako cirkevného 
jazyka Rímskokatolíckej cirkvi bol v  tomto období až 
nepochopiteľne vymieňaný za aktuálnu maďarčinu, a to 
aj  v  takých dôležitých dokumentoch, ako sú dekréty, 
pastierske listy kňazom či matričné záznamy.

Na druhej strane však treba povedať, že biskupovi 
Čáskovi vďačíme za  zavedenie biskupských obežníkov 
vo  forme periodika. Dňa 2. septembra 1874 bol 

132 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 472.

133 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 36.

134 KAČÍREK, Ľuboš. Čáska (Császka, Császtka), Juraj. 
In PAŠTEKA, Július (ed.). Lexikón katolíckych kňazských 
osobností. Bratislava 2000, s. 202, 203.
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biskupský obežník na Spiši po prvýkrát vydaný vo forme 
tlačoviny (neskôr nadobudol názov, ktorý pretrváva 
dodnes – Acta Curiae Episcopalis Scepusiensis).135 Biskup 
Čáska tak založil nový spôsob komunikácie s  klérom. 
Každý kňaz v diecéze dostal vlastný výtlačok aktuálneho 
biskupského obežníka či pastierskeho listu.

Maďarizačný tlak tohto obdobia sa čiastočne 
prejavil aj v kapitulných školách.136 V roku 1879 biskup 
Čáska zaviedol podľa zákonného článku č.  XVIII/1879 
v  Učiteľskom ústave v  Spišskej Kapitule ako vyučovací 
jazyk maďarčinu. Pre Slovákov to bol oproti 
predchádzajúcemu stavu výrazný krok späť. Slovenčina 
však zostala aspoň ako nepovinný predmet a praktické 

135 Circulares litterae dioecesanae a 2-a Septembris – 31-am 
Decembris 1874 ad clerum Dioeceseos Scepusiensis dimissae ab 
episcopo Scepusiensi Georgio Császka. Budapestini 1875, s. 1.

136 Už v roku 1841 miestodržiteľská rada zisťovala, ktoré 
predmety v seminári by sa dali vyučovať po maďarsky. 
Z tejto situácie vykľučkoval obšírnym listom vtedajší rektor 
seminára, Dominik Biacovský. Vysvetľoval, že na prednášanie 
teologických predmetov je najvhodnejšia latinčina. Dôvodil 
nezrelosťou a nestálosťou maďarčiny, jej nedostatočnou 
lexikou, ako aj tým, že z 28 poslucháčov iba 11 ovláda 
maďarčinu na patričnej úrovni. ŠPIRKO, Jozef. Výchova 
kňazstva na území spišskej diecézy, s. 139.

výstupy kandidátov učiteľstva v  cvičnej škole boli tiež 
v  slovenčine. Tento stav pretrval aj  počas najväčších 
maďarizačných tlakov.137

Iná situácia bola v  seminári. Tu sa ako vyučovací 
jazyk teologických predmetov trvalo udržiavala 
latinčina. Pomocné predmety (cirkevné umenie, 
zdravoveda, dejiny Uhorského kráľovstva) sa prednášali 
po maďarsky i po nemecky. Konverzačným jazykom bola 
nemčina, maďarčina, ale aj  slovenčina. Slovenčina sa 
vyučovala jednu hodinu v týždni. Rovnako aj maďarčina. 
Bohoslovci medzi sebou konverzovali v jazyku, určenom 
pre daný deň v týždni. Mali tak dni nemeckej, slovenskej, 
ale i maďarskej konverzácie.138

Biskup Čáska v  intenciách maďarizácie išiel ešte 
ďalej. Bol spoluzakladateľom a  prvým predsedom 
Uhorsko-slovenského vzdelávacieho spolku 
(Magyarországi Tót Közművelődési Egyesület), založe-
ného v  roku 1886, ktorý mal v  duchu maďarizácie 
výrazný podiel na odnárodňovaní Slovákov. Čáska tiež 
podporoval Hornouhorský maďarský vzdelávací spolok 
(Felsőmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület, 
FEMKE) s podobným zameraním.

Vo všeobecnosti však Juraja Čásku môžeme považovať 
najmä za  obdivovateľa umenia a  vied, za  mecéna. 
Zhromaždil obdivuhodnú umeleckohistorickú zbierku, 
ktorá sa stala súčasťou zbierkových fondov viacerých 
múzeí – najznámejším je Iparmüveszeti Múzeum 
Budapest.

Bol zakladajúcim členom Spišského dejepisného 
spolku, podporoval napríklad aj  najvýznamnejší 
umelecko-vedecký spolok po zrušení Matice slovenskej 

137 BIZOŇOVÁ, Monika – OLEJNÍK, Vladimír. Duchovné 
a kultúrne dedičstvo Spišskej Kapituly II., s. 117, 118.

138 V Spišskom kňazskom seminári stále zostávala možnosť 
rozvíjať sa aj v slovenskom jazyku. Podľa vzoru iných 
seminárov bola aj tu založená Slovenská literárna spoločnosť. 
ŠPIRKO, Jozef. Výchova kňazstva na území spišskej diecézy, 
s. 147.

Biskup Juraj Čáska (1874 – 1891).

Erb biskupa Čásku.



38

v roku 1878, Spolok svätého Vojtecha, kde bol dokonca 
členom prvého predsedníctva.139 Zakladal a podporoval 
aj  mnohé iné menšie regionálne spolky – čitateľské, 
učiteľské a  podobne. Vlastným nákladom vydal 
Schmaukovo Supplementum Analectorum Terrae 
Scepusiensis,140 Monumenta Vaticana,141 Szepesi közlöny 
a  iné odborné publikácie, v  Spišskom Podhradí založil 
biskupskú tlačiareň a podobne.

Biskup Juraj Čáska bol láskavým dobrosrdečným 
človekom obľúbeným nielen medzi ľudom, ale 
aj  v  najvyšších kruhoch. Do  biskupského kaštieľa 
v  Spišskom Štiavniku si pozýval ostrihomského 
arcibiskupa či členov panovníckej rodiny. Staral sa 
aj o rozkvet diecézy. Počas jeho účinkovania sa rehoľné 
sestry usadili v Spišských Vlachoch, Levoči, Ružomberku 

139 ZUBKO, Peter. Dejiny Spišského biskupstva, s. 604.

140 SCHMAUK, Michael (ed.). Supplementum Analectorum 
Terae Scepusiensis. Szepesváraljae, Typis Typographiae 
Episcopalis 1899.

141 Monumenta Vaticana historiam Regni Hungariae 
illustrantia. Series I., Tom. I. – VI.; Series II., Tom. I. – II. 
Budapest 1888 – 1891.

i  v  Tvrdošíne.142 V  roku 1886 zriadil farnosť Čenčice, 
ktorá bola predtým filiálkou Spišského Štvrtku. Ako 
filiálku Čenčice dostali Machalovce.143

V  posledných dvoch decéniách 19. storočia 
(1879 – 1888) sa biskup Čáska rozhodol zreštaurovať 
celú Katedrálu svätého Martina. K  severnému vstupu 
bola pristavaná predsieň, ktorá nahradila staršiu 
predsieň s  barokovou strechou a  ďalšia predsieň bola 
pristavaná aj  k  severnej sakristii. Vymenené boli 
románske architektonické prvky združených okien 
veží, doplnené boli aj  parapety okien veží. Niektoré 
združené okná na  vežiach boli čiastočne zamurované. 
Opravená bola celá vonkajšia fasáda. Zničené kamenné 
články boli nahradené, pričom pôvodný poškodený 
pieskovec z románskej etapy stavby už nebol nahradený 
pieskovcom, ale travertínom, čo výrazne zmenilo 
celkový výzor stavby. V roku 1888 sa pristúpilo k obnove 
interiéru. Vymaľovanie podľa vzoru, ktorý urobil pre 
Katedrálu svätého Martina v Bratislave, mal na starosti 
Félix Daberto. Ten viedol aj  celkovú puristickú úpravu 

142 VENCKO, Ján. Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši, 
s. 139.

143 HRADSZKY, Josephus (ed.). Additamenta, s. 685.

Biskup Čáska dal zreštaurovať Katedrálu sv. Martina, na čo 
upozorňujú nové travertínové architektonické detaily, často aj s 
jeho erbom.

Na reštaurovanie katedrály si biskup Čáska pozval vtedajších 
popredných odborníkov. Výmaľbu viedol Felix Daberto.
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Biskup Čáska zaviedol v komunikácii s diecéznym kňazstvom periodické obežníky – ACES (Acta Curiae Episcopalis Scepusiensis).
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mobiliáru katedrály. Súčasťou úprav interiéru bolo 
aj  premiestnenie sepulkrálnych pamiatok. Boli zrušené 
tumby Imricha a Štefana Zápoľských a ich veká použité 
ako epitafy na stene Kaplnky Zápoľských. Premiestnené, 
respektíve odstránené, boli aj  ďalšie náhrobky. Kostol 
dostal novú keramickú dlažbu. Menšie úpravy sa 
týkali aj  severnej sakristie. Kostol dostal nové organy 
na  obe empory a  ďalší menší organ do  svätyne.144 
Pri konsekrácii prestavaného hlavného oltára v katedrále 
3. októbra 1890 doň vložil šesť relikviárov s  ostatkami 
sv. Justína, sv. Teodory, sv. Modesta, sv. Jukundiána, sv. 
Gaudiózy a sv. Viktora.145 Katedrála svätého Martina sa 
tak za biskupa Čásku dostala do podoby ako ju poznáme 
dnes. Zároveň sa touto rekonštrukciou končia dejiny 
výrazných stavebných úprav celej Spišskej Kapituly, ktorá 
bola 1. januára 1876 uznaná ako samostatná obec.146 
Jedinou ďalšou stavbou bola výstavba učiteľského ústavu 
a prestavba kňazského seminára v tridsiatych rokoch 20. 
storočia.

Mimo katedrály financoval biskup Čáska z vlastných 
prostriedkov opravy viacerých kostolov v diecéze. Všetky 
tieto stavebné aktivity sa však niesli v duchu dobového 
módneho purizmu a regotizácie.

V roku 1879 sa Juraj Čáska stal domácim prelátom 
Jeho Svätosti, pápežským asistentom a  rímskym 
grófom. Od roku 1881 bol skutočným tajným radcom. 
Dňa 27.  októbra 1891 bol vymenovaný za  kaločského 
arcibiskupa a  zo Spiša odišiel. Za  svoje pôsobenie 
bol vyznamenaný viacerými radmi a  oceneniami: 
Radom železnej koruny 1. triedy, veľkrížom Radu 
cisára Leopolda, veľkrížom Pápežského rytierskeho 
Radu Božieho hrobu či čestným doktorátom teológie 
na  Budapeštianskej univerzite. Zomrel v  Budapešti 4. 
augusta 1904.147

Správu diecézy prevzal počas sedisvakancie od  27. 
októbra 1891 do 15. mája 1892 kapitulný vikár, novijský 
titulárny biskup a  spišský veľprepošt František Liptaj 
(Liptay).148

144 JANOVSKÁ, Magdaléna. Katedrálny kostol svätého 
Martina v Spišskej Kapitule, s. 64 – 65.

145 VOŠKOVÁ, Jana. Ss. ThDr. h. c. Juraj Čáska 
(1874 – 1891). In. Kapitula: Diecézny časopis Spišského 
biskupstva, 5/2015, s. 20.

146 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 6.

147 ZUBKO, Peter – ŠVÁRNY, Marián. Spišskí biskupi, s. 32.

148 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 577.

ThDr. hon. c. Pavol Smrečáni (Szmrecsányi)

Pavol Smrečáni sa narodil 2. mája 1846 v Šarišských 
Dravciach. Študoval na  gymnáziu v  Prešove, teológiu 
vyštudoval v Jágri. Po vysviacke 25. júla 1869 kaplánkach 
v  Nyíregyháze a  Maklári sa v  roku 1871 stal dvorným 
kňazom jágerského arcibiskupa Vojtecha Bartakoviča 
(Bartakovics), v  roku 1875 tajomníkom vtedajšieho 
jágerského arcibiskupa Jozefa Samasu a  v  roku 1881 
riaditeľom tunajšej arcibiskupskej kúrie. V roku 1886 bol 
inštalovaný za jágerského kanonika. V roku 1891 dostal 
titul opáta de Typultha. 1. decembra v  tom istom roku 
ho cisár František Jozef I. menoval za spišského biskupa. 
Menovanie 17. decembra potvrdil pápež Lev XIII. 
(1878 – 1903) a Smrečáni bol konsekrovaný v katedrále 
v  Jágri 27. marca 1892. Intronizácia prebehla 15. mája 
v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule.149

Pavol Smrečáni bol chatrného zdravia, a  tak sa 
najradšej zdržiaval v  kaštieli v  Spišskom Štiavniku. 
Rád chodieval na  vychádzky do  hôr v  okolí. V  roku 
1896 na  Hranovnickom plese dokonca postavil 
vilu známu pod  menom Püspökháza („Biskupov 
dom“), kam sa utiahol vždy v  lete. Láska k  prírode 
a  susedstvo biskupských lesov s  muránskym 
coburgovským panstvom ho spojila do  dôverného 
priateľstva s kniežaťom a neskorším bulharským cárom 
Ferdinandom I. Coburgom (bulharský cár 1908 – 1918). 
Tomu dokonca prenajal v lesoch na okraji Nízkych Tatier 
poľovný revír. Cár si roku 1907 najprv prenajal aj  vilu 
na  Hranovnickom plese, luxusne ju zariadil a  postavil 
pri nej bazén (odtiaľ pochádza dosiaľ používaný miestny 
názov „Hranovnické pleso“). Neskôr, v  roku 1909, si 
dokonca v sedle Smrečiny pod Kráľovou Hoľou postavil 
poľovnícky zámoček ako svoje zázemie na Spiši.150

Napriek slabému zdraviu a  vzťahu k  prírode sa 
biskup Smrečáni svojim povinnostiam nevyhýbal. 
Pokračoval v  obnove Katedrály svätého Martina, staral 
sa aj o biskupské hospodárstvo.

Miernej úpravy, či skôr doplnenia, sa dočkala 
aj  štruktúra Spišskej sídelnej kapituly. V  intenciách 
Tridentského koncilu bol v  roku 1900 po  prvýkrát 
vymenovaný kanonik penitenciár. Nešlo o hodnosť, ale 
skôr o funkciu, úrad.151 Jeho úlohou bolo predovšetkým 
vysluhovať sviatosť zmierenia v  katedrálnom kostole 
a  zúčastňovať sa na  činnosti kapituly. Mohol vypočuť 

149 HROMJÁK, Ľuboslav. Pavol Smrečáni [Szmrecsányi] 
(1846 – 1908). In. Kapitula: Diecézny časopis Spišského 
biskupstva, 1/2016, s. 15; ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 38, 
39.

150 HOLEC, Roman. Coburgovci a Slovensko. Bratislava 
2010, s. 183 – 184.

151 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 22.
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spoveď,  dať rozhrešenie bez osobitného povolenia 
ordinára a bol akoby farárom v rámci celej diecézy. Jeho 
právomoc však nesiahala na ľudí a hriechy rezervované 
pápežovi alebo biskupovi.152

Žiaľ, aj  biskup Smrečáni, tak ako jeho dvaja 
predchodcovia, podliehal maďarizačnému trendu 
a  zasadzoval sa za  šírenie maďarčiny. Prejavilo 
sa to napríklad v  spišskom  kňazskom seminári. 
V  roku 1895 tu bol založený krúžok na  pestovanie 
kazateľského rečníctva. Prípravné práce na jeho otvorení 
uskutočňoval už biskup Čáska. Spočiatku tu nebolo cítiť 
maďarizačný vplyv, no v  roku 1899 biskup Smrečáni 
pre krúžok vydal nové štatúty, ktoré umožňovali 
nasmerovať ho k  pestovaniu maďarskej literatúry 
a vlastenectva. Oficiálne sa krúžok nazýval A Szepeshelyi 
növendék – papság Magyar egyházszónoklati és irodalmi 
köre („Maďarský cirkevnokazateľský a  literárny krúžok 
spišskokapitulských bohoslovcov“). Krúžok v  tejto 
podobe fungoval až do  1. apríla 1917, keď mal svoje 
posledné zasadnutie. Po vzniku prvej Česko-Slovenskej 
republiky sa zmenila jeho náplň i názov. Stal sa z neho 
Spolok svätého Pavla.153 Maďarizačné zásahy biskupa 

152 GLEJTEK, Miroslav. Príspevok k výskumu organizačnej 
štruktúry Spišskej kapituly, s. 51.

153 ŠPIRKO, Jozef. Výchova kňazstva na území spišskej 
diecézy, s. 149.

Smrečániho v  seminári spôsobovali v  tejto inštitúcii 
nežiadúce národnostné napätie. Jedným z bohoslovcov, 
ktorí si za  svoje proslovenské prejavy vyslúžili nielen 
posmešky, ale hrozilo mu podľa vlastného svedectva 
aj  vylúčenie, bol budúci spišský diecézny biskup Ján 
Vojtaššák.154

Promaďarské kroky biskupa Smrečániho v  správe 
diecézy mali svoj základ v  jeho kladnom postoji 
k snahám uhorskej vlády o využitie cirkevnej hierarchie 
na  dosiahnutie svojich cieľov – zjednotenia Uhorska 
na  základe jediného uznávaného maďarského národa. 
Od  roku 1900 bol Pavol Smrečáni istý čas predsedom 
Spolku svätého Ladislava, ktorý horlil za maďarčinu – ale 
i  za katolicizmus – v dnešnom Rumunsku i  v  USA. 
Bol predsedom komisie pre vysielanie katolíckych 
kňazov do  USA. Angažovanosť biskupa Smrečániho 
v  maďarizačnej otázke viedla dokonca k  písomným 
sťažnostiam slovenských katolíkov, adresovaným Svätej 
stolici už v roku 1899.155

Dňa 10. mája 1903 bol Pavol Smrečáni menovaný 
za  biskupa vo  Veľkom Varadíne (Oradea, dnes 
Rumunsko). Svoje obľúbené sídlo v Spišskom Štiavniku 
však opustil s  ťažkým srdcom až začiatkom októbra. 
Pavol Smrečáni zomrel 8. augusta 1908 v St. Moritz, kde 
sa uchýlil kvôli zhoršenému zdravotnému stavu. Na jeho 
pohrebe v  rodných Šarišských Dravciach sa zúčastnil 
aj cár Ferdinand Coburg.156

154 Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského 
(Autobiografia). Toronto – Svätý Jur 1994, s. 38.

155 HROMJÁK, Ľuboslav. S výrazom lásky trvám. Životopis 
spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie 2015, 
s. 51, tam aj pozn. č. 160; HROMJÁK, Ľuboslav. Pavol 
Smrečáni, s. 16.

156 ZUBKO, Peter – ŠVÁRNY, Marián. Spišskí biskupi, s. 35.

Biskup Pavol Smrečáni (1892 – 1903).

Erb biskupa Smrečániho.
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Správy diecézy sa od  mája 1903 až do  intronizácie 
nového biskupa v septembri 1904 ujal zvolený kapitulný 
vikár Ferdinand Ferček (Fertsek).157

ThDr. Alexander Párvy

Alexander Párvy sa narodil 30. septembra 1848 
v Gyöngyösi (Maďarsko). Pochádzal zo šľachtickej rodiny. 
Študoval na  gymnáziu v  Gyöngyösi a  v Jágri, teológiu 
na  Pázmaneu a  Augustineu vo  Viedni. Po  kňazskej 
vysviacke v roku 1871 bol kaplánom v Belléri, od roku 
1872 zas študijným prefektom v  jágerskom seminári. 
V  roku 1873 sa stal notárom a  archivárom jágerského 
arcibiskupstva. V  roku 1875 získal doktorát teológie 
a  roku 1881 sa stal prvým tajomníkom jágerského 
arcibiskupa Jozefa Samasu. V roku 1892 bol inštalovaný 
za  jágerského kanonika a  titulárneho opáta sv. Egídia 
prope Felnémeth. V  roku 1901 sa stal riaditeľom 
Právnickej akadémie v Jágri. V roku 1903 bol vysvätený 
za titulárneho biskupa karpaského (Carpasiensis) a stal sa 
jágerským pomocným biskupom. 6. apríla 1904 ho cisár 
František Jozef I. vymenoval za spišského biskupa. Pápež 
Pius X. ho schválil 25. júna a  slávnostná intronizácia 
v  Katedrále svätého Martina sa konala 11. septembra 
1904.158

157 HRADSZKY, Josephus. Additamenta, s. 714, 715; 
ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 39.

158 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 40.

Biskup Párvy bol veľmi vzdelaný človek a  po  La di-
sla vovi Pyrkerovi ďalší básnik na spišskom biskupskom 
stolci. Tento šľachtic, rovnako ako jeho predchodcovia 
Samasa, Čáska a Smrečáni, však patril ku krídlu maďarsky 
orientovanej vysokej cirkevnej hierarchie. Absolútne 
nechápal požiadavky Slovákov na sebaurčenie. Napriek 
tomu sa po príchode na Spiš údajne naučil po slovensky.159

Situácia na  Slovensku sa za  episkopátu Alexandra 
Párvyho vyvinula celkom novým smerom. Slovenské 
duchovenstvo sa začalo vehementne zapájať do politiky. 
Laická inteligencia bola málopočetná a  navyše často 
ovplyvnená pražským liberalizmom. To spôsobilo, že 
sa do  politiky – najmä na  katolíckej strane – museli 
zapojiť aj  národne uvedomelí kňazi.160 Najvýraznejšie 
v  tejto súvislosti vystupuje meno Andreja Hlinku. 
Aspoň náznakovo však musíme spomenúť aj  mená 
takých kňazov, ako boli Ignác Grebáč-Orlov, Marián 
Blaha, Ján Richter, Anton Hromada, František Tománek 
či budúci spišský diecézny biskup Ján Vojtaššák.161 
Politickú aktivitu kňazov samozrejme nechceli pripustiť 
ich predstavení – biskupi. Takáto situácia bola aj  na 
Spiši. Pre vzťah biskupa Párvyho so  slovensky cítiacim 

159 ZUBKO, Peter. Dejiny Spišského biskupstva, s. 604.

160 Viac k problematike napríklad CHALUPECKÝ, Ivan. 
Katolicizmus na Slovensku do roku 1918. In Viera a život, 7, 
1997, s. 82 – 90.

161 LETZ, Róbert. Biskup Ján Vojtaššák a slovenská politika 
v medzivojnovom období. In CHALUPECKÝ, Ivan (ed.). 
Spišský biskup Ján Vojtaššák: Zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie. Spišské Podhradie 2003, s. 33 et passim.

Biskup Smrečáni sa často zdržiaval v kaštieli v Spišskom Štiavniku a v blízkych biskupských lesoch.
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katolíckym klérom sa stal typický spor s  Andrejom 
Hlinkom a   nepriama konzekvencia týchto napätých 
vzťahov – tragické udalosti v  Černovej. Andrej Hlinka, 
od  roku 1905 farár v  Ružomberku, sa rozhodol 
postaviť v  rodnej Černovej, filiálke Ružomberka, nový 
kostol. Stavba sa zrealizovala v  rokoch 1905 – 1907. 
V samotnom meste Hlinka dosiahol, že do zastupiteľstva 
boli zvolení noví členovia, ktorí mali väčšinou slovenské 
národné zmýšľanie. V roku 1906 však vyburcoval hnev 
vládnych činiteľov, a  to tým, že vo voľbách podporoval 
slovenského kandidáta proti vládnemu kandidátovi. 
Reakcia biskupa Párvyho nedala na  seba dlho čakať. 
Hlinku suspendoval a  onedlho nato bol Hlinka 
aj zatknutý a umiestnený vo väzbe v Ružomberku, kde 
ho Ružomberská sedria odsúdila na  dva roky väzby 
s  tým, že na  výkon trestu mal nastúpiť 30. novembra 
1907. Po súde sa Hlinka obrátil na Vatikán a v konečnom 
dôsledku spor so svojím biskupom vyhral. Párvy musel 
8. apríla 1909 suspenziu Hlinku odvolať.162 Medzitým 
v  roku 1907 sa odohrali krvavé udalosti v  Černovej. 
Stavba tunajšieho kostola bola už takmer hotová a bolo 
sa treba zamýšľať nad  jeho posviackou. Tu sa však 

162 Viac o celom spore a procese BAGIN, Anton. Spor kňaza 
Andreja Hlinku s biskupom Mons. Alexandrom Párvym. In 
Bielik, František – Borovský, Štefan (eds.). Andrej Hlinka a 
jeho miesto v slovenských dejinách. Bratislava 1991, s. 26 – 41.

objavil najväčší problém. Černovský rodák, ktorý sa 
najviac zaslúžil o stavbu kostola, bol suspenziou zbavený 
všetkých kňazských práv. Na  vyriešenie tejto situácie 
sa čakať nedalo, pretože 30. novembra mal nastúpiť 
do väzenia. Väčšina obyvateľov pritom spájala vysviacku 
nového chrámu s  jeho osobou. Černovčania sa preto 
na  biskupa Párvyho obrátili s  niekoľkými žiadosťami 
o vysviacku, o jeho zmierenie s Hlinkom, o oslobodenie 
Hlinku spod suspenzie. Biskup odpovedal len 
presúvaním termínu posviacky kostola, ktorá nakoniec 
pripadla na  nedeľu 27. októbra. V  napätom ovzduší sa 
v  deň vysviacky zhromaždil dav obyvateľov Černovej 
a  privítal kňazov – dekana Ružomberského dekanátu 
Martina Pazúrika, ružomberského správcu farnosti 
Jozefa Fischera, správcu farnosti Ludrová Františka 
Hanzéliho (Hanzélyi) a ružomberského katechétu Izidora 
Kaločaja (Kalocsay), ktorých sprevádzali zástupcovia 
župy, organista, kostolník a ďalší. Kvôli nepokoju, ktorý 
v Černovej v predchádzajúcich dňoch rástol (výhražné 
anonymy na adresu biskupa Párvyho a dekana Pazúrika, 
otvorené slovné ataky na  zástupcov župy i  magistrátu, 
vykradnutie kostola a  jeho zamknutie s  úmyslom 
zamedziť vysviacke bez Hlinku), tu boli povolaní 
žandári. Tí v kordóne pre prechádzajúce vozy razili cestu 
zhromaždeným davom. V  zmätku, ktorý nastal, začali 
ľudia chytať uzdy koní, hajdúch ich atakoval palicou 
a  veliteľ žandárov vydal povel k  streľbe.163 Výsledkom 
bolo 15 mŕtvych a  dohra v  súdnom procese proti 
59 o sobám, ktoré boli obvinené z trestného činu násilia 
proti vrchnosti a násilia proti súkromným osobám.164

Tragédia v Černovej bola vrcholom pyramídy. Menšie 
národnostné perzekúcie voči agilným kňazom – ako 
príklad možno uviesť údajného pansláva Ladislava 
Moyša či vzdelanca Štefana Mišíka – sa diali v  celej 
diecéze.165 Biskup Párvy takýto vývin situácie očividne 

163 HOLEC, Roman. Tragédia v Černovej a slovenská 
spoločnosť. Martin 1997, s. 111 – 118.

164 HOLEC, Roman. Tragédia v Černovej, s. 160.

165 ZUBKO, Peter. Dejiny Spišského biskupstva, s. 604 – 605.

Biskup Alexander Párvy (1904 – 1919).

Erb biskupa Párvyho.
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nechápal, respektíve ju vnímal ako prejav odporu voči 
vlasti. Napriek všetkému sa snažil zastávať svoju funkciu 
biskupa podľa najlepších možností. Vidieť to napríklad 
na  jeho snahách v  súvislosti s učiteľským ústavom, pre 
ktorý v  priebehu rokov 1909 – 1910 prestaval budovu 
bývalého jezuitského gymnázia (Spišská Kapitula č. 13). 
Susedila bezprostredne so  seminárom a  do prestavby 
v roku 1910 slúžila ako biskupská sýpka. Učiteľský ústav 
sa do  nových priestorov presťahoval 26. novembra 
1910.166

Prvá svetová vojna sa bezprostredne územia Spiša 
nedotkla. Napriek tomu, že Kňazský seminár v Spišskej 
Kapitule bol pripravený poslúžiť ako poľná nemocnica 
a  spišskí bohoslovci boli na  výzvu biskupa Párvyho 
ochotní ako dobrovoľníci plniť funkcie ošetrovateľov, 
nestalo sa tak.

Vo vojnovom  roku 1915 biskup Párvy vážne 
ochorel. Nevládal sa naplno venovať pastoračným 
povinnostiam biskupa a požiadal pápeža Benedikta XV. 
(1914 – 1922) o pomocného biskupa. Pápež 9. decembra 
1915 vymenoval ThDr. Martina Khebericha (spišský 
pomocný biskup 1915 – 1951) za  titulárneho biskupa 
Sabraty. Jeho konsekrácia prebehla 20. februára 1916 
v  kaplnke centrálneho seminára v  Budapešti. Martin 

166 BIZOŇOVÁ, Monika – OLEJNÍK, Vladimír. Duchovné 
a kultúrne dedičstvo Spišskej Kapituly II., s. 124 – 126.

Kheberich bol s  problémami a  osobitosťami diecézy 
oboznámený veľmi dobre. Už roku 1901 bol tajomníkom 
biskupa Smrečániho, neskôr kanonikom a katedrálnym 
archidiakonom. Pomáhať v  správe diecézy teda mohol 
viac než zodpovedne.

Biskup Párvy na  konci svetovej vojny odišiel 
do  Budapešti. Jednak si chcel v  tamojších kúpeľoch 
zlepšiť zdravotný stav, na  druhej strane sa však takto 
rozhodol v  súvislosti s  vývojom politických udalostí. 
Z  Budapešti sa už nevrátil. Po  vzniku prvej Česko-
Slovenskej republiky ho vláda neuznala a  nedostal 
štátny súhlas. Alexander Párvy zomrel 24. marca 1919 
v  Budapešti a  bol pochovaný na  mestskom cintoríne. 
15. novembra 1977 boli jeho pozostatky prenesené 
do  univerzitnej hrobky v  Budapešti medzi slávnych 
maďarských básnikov.167

Martin Kheberich diecézu spravoval až do 11. marca 
1919, keď ho česko-slovenská vláda donútila rezignovať. 
Následne vo  funkcii kapitulného vikára pôsobil Štefan 
Mišík. Po jeho smrti 27. júla 1919 až do nástupu biskupa 
Jána Vojtaššáka (1921 – 1965) ju spravoval spišský 
kanonik a  neskorší banskobystrický biskup Marián 
Blaha.

167 Peter ZUBKO a Marián ŠVÁRNY: Spišskí biskupi, s. 35, 
36.

Biskup Párvy dal prestavať budovu učiteľského ústavu.
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SPIŠSKÁ KAPITULA 
V OBDOBÍ TOTALITY 
1948 – 1989: POD VEDENÍM 
KAPITULNÝCH VIKÁROV

Relatívne pokojný priebeh druhej svetovej vojny 
v Spišskej Kapitule a Spišskom Podhradí sa skomplikoval 
len v  jej záverečnej fáze. Po  vypuknutí Slovenského 
národného povstania prešla 30. augusta cez Spišské 
Podhradie časť povstaleckého vojska. Na  Pažici 
pri Spišskej Kapitule ich 1. septembra prepadli nemeckí 
vojaci. 2. septembra Nemci obsadili mesto Spišské 
Podhradie. Usadili sa v  modernej a  dobre vybavenej 
budove učiteľského ústavu. Počas jesene 1944 bolo 
obyvateľstvo donútené pracovať na  opevňovacích 
prácach v  okolí. Palebná línia bola vedená aj  priečne 
cez Pažicu v  smere sever – juh v  blízkosti Kaplnky sv. 
Jána Nepomuckého. Priame boje sa našťastie v Spišskej 
Kapitule ani v okolí neodohrali. 21. januára 1945 začali 
Nemci ustupovať. Cestou ničili komunikácie a vyrabovali 
zásoby v  Spišskom Podhradí. 25. januára bolo mesto 
i Spišská Kapitula oslobodené vojakmi Československého 
armádneho zboru pod  vedením generála Ludvíka 
Svobodu.168 Zariadenie učiteľského ústavu bolo mierne 
poškodené, inak si však prechod frontu v  Spišskej 
Kapitule nevyžiadal vážnejšie materiálne straty, ani obete 
na  životoch. Úplne odlišná situácia nastala pri  strete 
Spišskej Kapituly s  opačnou – ľavicovou totalitnou 
ideológiou.

Biskupský úrad v  Spišskom Podhradí so  svojím 
sídlom, Spišskou Kapitulou, bol pre komunistov 
a  ich politické presvedčenie už pred  ich nástupom 
k  moci veľmi nepríjemným centrom duchovného 
a  kultúrneho života. Odtiaľto bola riadená pastorácia 
veriacich na  rozsiahlom území Oravy, Liptova a  Spiša. 
Tu bolo centrum duchovného života i  vzdelania vďaka 
prekvitajúcemu kňazskému semináru a  učiteľskému 
ústavu, ktoré produkovali množstvo nielen vzdelaných, 
ale aj  viere a  vlasti oddaných absolventov – kňazov, 
učiteľov a  kantorov. V  prvom rade však komunistom 
prekážal duchovný otec diecézy – spišský biskup Ján 
Vojtaššák, ktorý bol jedným z najhorlivejších odporcov 
komunizmu v  radoch vtedajších biskupov v  Česko-
Slovensku.

V  období štyridsiatych rokov minulého storočia, 
v predvečer nástupu totality, sa biskup Vojtaššák obklopil 

168 ZMÁTLO, Peter. V Slovenskej republike. In. ŽIFČÁK, 
František (ed.). Kronika mesta Spišské Podhradie slovom 
i obrazom. Košice 2011, s. 78, 79.

Andrej Hlinka.



46

zaujímavými osobnosťami, ktoré mu vo vedení Spišskej 
diecézy pomáhali. V prvom rade treba povedať, že biskup 
Vojtaššák bol otcom svojej diecézy v pravom slova zmysle. 
Podľa toho vyzeral aj chod diecéznej kancelárie. Biskup 
o  všetkom vedel a  sám vykonával množstvo aj  takých 
činností, v  ktorých sa ostatní cirkevní hodnostári 
spoliehali na svojich podriadených. V správe diecézy mu 
však významne pomáhal Jozef Tomanóczy, od roku 1943 
biskupský generálny vikár.169 Išlo o vzdelaného človeka, 
ktorý mal množstvo skúseností s  cirkevnou správou, 
aj  s  pedagogickou činnosťou v  Spišskej preparandii. 
Sídelnú kapitulu vtedy tvorili také osobnosti, ako bol 
veľprepošt a  kapitulný vikár, pomocný biskup Martin 
Kheberich, kanonici Štefan Ľach, Ján Seman, Pavol 
Drbják, Martin Gallovič, Ján Jalovecký, či historik 
Jozef Špirko, ktorý bol zároveň profesorom v seminári. 
Vo  vedení seminára sa na  mieste rektora počas roka 
1945 vystriedali filozof František Skyčák a Štefan Barnáš, 
neskorší spišský pomocný biskup. Vicerektorom bol 
v  tom období kanonik Ján Jalovecký. Učiteľský ústav 
riadil Jozef Brandobur a  pod jeho vedením budúcich 
učiteľov a  kantorov vychovávali mnohí obetaví kňazi 
i laici na vysokej odbornej úrovni.170 Výpočet osobností, 
ktoré vtedy pôsobili nielen v Spišskej Kapitule, ale v celej 
našej diecéze by mohol pokračovať. Dá sa skonštatovať, 
že v  období, keď sa schyľovalo k  nástupu komunizmu, 

169 Mons. ThDr. Jozef Tomanóczy sa narodil 1. 5. 1893 
v Brandone, Kanada. Teológiu študoval v Spišskej Kapitule 
a v Budapešti. Za kňaza bol ordinovaný 13. 6. 1916. Stal 
sa aktuárom biskupského úradu, od r. 1918 archivárom, 
od r. 1919 učiteľ v učiteľskom ústave, od r. 1920 prednášal 
dogmatiku v kňazskom seminári a bol notárom 
prosynodálneho tribunálu. V r. 1922 získal doktorát teológie 
v Budapešti. Od r. 1924 konzistoriálny asesor, biskupský 
tajomník a synodálny examinátor, od r. 1930 diecézny školský 
inšpektor, kanonik a prosynodálny sudca, od r. 1933 riaditeľ 
diecéznej charity na Spiši, od r. 1940 katedrálny archidiakon, 
od r. 1943 pápežský prelát, generálny vikár a oficiál tribunálu, 
od r. 1944 kanonik lektor, potom kanonik kantor. V r. 
1950 bezdôvodne zatknutý a internovaný vo Valdiciach 
a Podolínci, v r. 1953 kvôli odmietnutiu nepravej katolíckej 
akcie a čítaniu pápežského exkomunikačného dekrétu 
odsúdený na trest odňatia slobody vo výške dvanásť rokov 
nepodmienečne. V r. 1960 rozhodnutím prezidenta republiky 
o amnestii oslobodený. Po prepustení nedostal štátny súhlas 
na vykonávanie kňazskej služby. Nedostal však ani žiadne 
zamestnanie a zdržiaval sa u svojej netere v Nižnej na 
Orave, až do r. 1969, kedy bol so súhlasom KNV v Košiciach 
reaktivovaný ako kanonik – lektor. Zomrel v Nižnej na Orave 
30. 12. 1976. ABÚ SK, SpB, odd. OS, Osobný spis Mons. ThDr. 
Jozef Tomanóczy.

170 Schematismus Almae Dioecesis Scepusiensis pro Anno 
a Christo nato MXMXL. Spišské Podhradie 1940, passim; Acta 
Curiae Episcopalis Scepusiensis (ACES) 1940 – 1945, passim.

prežívala Spišská Kapitula čo do personálneho obsadenia 
jeden zo svojich kultúrnych a vzdelanostných vrcholov.

Hneď po  oslobodení východného Slovenska 
došlo k  prvému priamemu útoku novej štátnej 
moci proti cirkvi a  proti jej miestnemu najvyššiemu 
predstaviteľovi – spišskému biskupovi. Jeden z  pred-
sta viteľov Slovenskej národnej rady, sídliacej vtedy ešte 
v  Košiciach, Vavro Šrobár, sa hneď vo  februári 1945 
zastavil v  Spišskej Kapitule. Biskupovi Vojtaššákovi 
sa predstavil ako zástupca novej vlády a  ako hlavný 
účel svojej návštevy uviedol prevzatie cirkevných škôl 
do  štátnej správy. Biskup Vojtaššák rezolútne odmietol 
poštátnenie škôl, do  ktorých investoval množstvo 
prostriedkov a  síl. Okrem toho odmietol uznať novú 
vládu i  štát. Takouto reakciou si urobil u  všetkých 
nasledujúcich vlád, naklonených komunizmu, meno 
najväčšieho odporcu a nepriateľa.171

Odozva prišla onedlho. 5. mája 1945 bol biskup 
Vojtaššák odvlečený do  Spišského Štiavnika, kde ho 
strážili až do 16. júla, kedy ho Štátna bezpečnosť zatkla 
a odviezla do Bratislavy. Plánovali ho vyšetrovať a súdiť 
v  rámci tzv. retribučného zákona ako kolaboranta 
a  vojnového zločinca. Vyšetrovanie sa ani nezačalo, 
pretože biskup ochorel a  2. augusta bol prevezený 
do Štátnej nemocnice v Bratislave.

Miestnosti v  biskupskej rezidencii v  Spišskej 
Kapitule, ktoré obýval biskup Vojtaššák, polícia ešte 
v  máji zamkla a  v  kúrii umiestnila trojčlennú hliadku. 
Uskutočnila aj  niekoľko domových prehliadok. Biskup 
Vojtaššák zariadil všetko tak, aby biskupstvo fungovalo 
aj  počas jeho nútenej neprítomnosti. Riadenie diecézy 
spolu so  špeciálnym poverením a  fakultami odovzdal 
svojmu generálnemu vikárovi, Jozefovi Tomanóczymu. 
Správu biskupských majetkov zveril kanonikom Pavlovi 
Drbjákovi a Martinovi Gallovičovi a úlohy, vyplývajúce 
z biskupského svätenia, prebral biskup Kheberich.172

Zdravotný stav biskupa Vojtaššáka bol vďaka 
väzneniu a  internácii stále zhoršený, preto na  základe 
povolenia SNR odcestoval do  kúpeľov v  Piešťanoch. 
Odpor veriacich k jeho internácii rástol. Okrem toho sa 
blížili voľby, v ktorých súčasné vládne kruhy potrebovali 
podporu katolíkov. Rozhodli sa preto Vojtaššáka ako 
prejav dobrej vôle a ústretovosti prepustiť. 28. novembra 
1945 sa biskup z Piešťan vrátil do Spišskej Kapituly.173

171 OLEXÁK, Peter – CHALUPECKÝ, Ivan. Životopis 
biskupa Jána Vojtaššáka. In. CHALUPECKÝ, Ivan (ed.). 
Spišský biskup Ján Vojtaššák.: Zborník Studia theologica 
Scepusiensia VI. Spišské podhradie 2003, s. 161, 162.

172 ACES 2/1945, s. 1.

173 HROMJÁK, Ľuboslav. S výrazom lásky trvám, s. 279.
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Svoju angažovanosť za slobodu Cirkvi biskup Vojtaššák 
nevzdal. Rozvíjal snahy o  rozvoj viery a  duchovného 
života prostredníctvom finančnej i personálnej podpory 
Katolíckej akcie – v  jej popredných funkciách pôsobili 
spišskí kňazi Peter Galan, Štefan Šmálik, Štefan Hatala 
a iní. V Bratislave bola práve pod ich vedením založená 
Ústredná katolícka kancelária a  v  Spišskej Kapitule 
vydavateľstvo kníh Katolíckej akcie.

Biskup Vojtaššák tiež 15. júna 1947 v  Ružomberku 
zasvätil diecézu Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a 2. júla 
na Mariánskej hore v Levoči aj Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie.174

Naproti tomu štátna moc podnikala na obmedzenie 
slobody ďalšie kroky. Už v  roku 1946 sa neúspešne 
pokúšala presadiť odvolanie nepohodlných 
biskupov – medzi nimi na  prvom mieste biskupa 
Vojtaššáka – u Svätej stolice.175

174 OLEXÁK, Peter – CHALUPECKÝ, Ivan. Životopis 
biskupa Jána Vojtaššáka, s. 172, 173.

175 HROMJÁK, Ľuboslav. S výrazom lásky trvám, s. 286.

V januári 1948 sa tiež začal do praxe zavádzať zákon 
č. 412/1947 Zb., tzv. druhá etapa pozemkovej reformy, 
na  základe ktorého bola vyvlastnená a  rozparcelovaná 
pôda nad  50 ha. Vyvlastnili sa teda „veľké“ pozemky, 
ktoré boli pri  predošlej reforme vrátené pôvodným 
majiteľom. Tak sa stalo, že mimo 50 ha v  katastri obce 
Jablonov a  50 ha v  katastrálnom území vtedy ešte 
samostatnej obce Spišská Kapitula bol v  septembri 
1948 Spišskému biskupstvu i  Spišskej sídelnej kapitule 
skonfiškovaný všetok nehnuteľný majetok. Konfiškácia 
sa týkala komplet všetkých lesov, ktoré boli spolu 
s  ďalšími pozemkami, poľnohospodárskou pôdou, 
budovami, zásobami, písomnosťami, živým i  mŕtvym 
inventárom a  dokonca so  zamestnancami pridelené 
vtedajším Štátnym lesom. Zásoby vyťaženého dreva 
pripadli firme Drevounia, národný podnik so  sídlom 
v  Žiline. Ako zaujímavosť možno uviesť, že mimo 
Katedrály sv. Martina a  biskupskej rezidencie boli 
na základe tohto zákona skonfiškované aj všetky budovy 
v Spišskej Kapitule. Tento postup zlikvidoval majetkovú 
základňu cirkvi, ktorá sa takto stala hospodársky úplne 
závislou od štátu.

Smutná realita obdobia totality 1948 – 1989: armáda a neskôr polícia v Spišskej Kapitule.
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Februárový puč v roku 1948 zabezpečil Komunistickej 
strane prakticky neobmedzenú moc. Mohla prikročiť 
k  ustanovovaniu vlastných legislatívnych noriem 
a k ich tvrdému uplatňovaniu v praxi. Jedným z prvých 
dôsledkov bolo poštátnenie malého seminára v  Levoči 
koncom septembra 1948.176

Začiatkom nasledujúceho roka sa zmenil status 
Spišskej Kapituly. 1. februára 1949 bola na  základe 
výnosu Povereníctva vnútra zlúčená s  mestom Spišské 
Podhradie.177 Stratila tak svoju doterajšiu samostatnosť 
ako obec.

Ďalším opatrením, ku  ktorému sa vláda uchýlila 
v  priebehu júna 1949, bolo dosadenie vládnych 
zmocnencov na  biskupské úrady. V  ich kompetencii 
bolo parafovať všetku poštu a spisy biskupských úradov. 
Zmocnenci však kontrolovali absolútne všetko, dokonca 
aj samotných biskupov. Tí sa sťažovali na obmedzovanie 
slobodného výkonu náboženského vyznania bez 
akéhokoľvek právneho podkladu. Najostrejšie vystupoval 
biskup Vojtaššák. Na biskupský úrad v Spišskej Kapitule 
však bol napriek tomu 22. júna dosadený zmocnenec 
Kňazovický s cirkevným tajomníkom Vajdom.178

Hlavným cieľom tohto opatrenia bolo kontrolovať 
a  obmedziť komunikáciu medzi biskupmi a  nižším 
klérom. Nasledoval totiž ďalší krok v  snahe štátu 
ovládnuť Katolícku cirkev v Česko-Slovensku a odtrhnúť 
ju od Vatikánu – nepravá katolícka akcia. V  spolupráci 
s  tzv. „pokrokovými“ kňazmi, ktorí boli ochotní 
spolupracovať s  režimom, sa začala pripravovať od  28. 
apríla 1949. Ustanovujúca schôdza nepravej katolíckej 
akcie sa konala 10. júna 1949 v  Prahe. Zhromaždení 
prijali tzv. Ohlas slovenských a  českých katolíkov 
veriacim v  republike.179 Pod  Ohlas sa mali podpisovať 
veriaci, no hlavný dôraz sa kládol na  podpisy kňazov. 
Do  polovice júna podpísalo na  celom Slovensku vyše 
200 kňazov.

Reakciou biskupov bol obežník zo 7. júna, pastiersky 
list z  15. júna pod  názvom Hlas československých 
biskupov a  ordinárov v  hodine veľkej skúšky a  Obežník 
katolíckemu duchovenstvu a  veriacemu ľudu. 
Varovali v  nich duchovných i  veriacich pred  účasťou 
na nepravej katolíckej akcii a  jasne označili toto hnutie 
za  schizmatické. Biskup Vojtaššák patril opäť medzi 

176 PEŠEK, Jan – BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi 
na Slovensku, Bratislava 1997, s. 49.

177 KORMOŠOVÁ, Ružena. Povojnové obdobie. In. 
ŽIFČKÁK, František (ed.). Kronika mesta Spišské Podhradie 
slovom i obrazom. Košice 2011, s. 86.

178 VNUK, František. Vládni zmocnenci na biskupských 
úradoch v rokoch 1949 – 1951. Martin 1999, s. 12.

179 PEŠEK, Jan – BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi 
na Slovensku, s. 64, 65.

najhorlivejších pastierov. V období od polovice júna 1949 
sa v biskupskom úrade prakticky nezdržiaval a cestoval 
po celej diecéze. Stretol sa takmer so všetkými svojimi 
kňazmi a  svojimi pastoračnými návštevami vplýval 
na veľký okruh veriacich. Jeho autorita bola veľká a vplyv 
mimoriadne intenzívny. Aj podľa svedectva straníckych 
orgánov na mnohých miestach podpisovú akciu zastavil 
a  celkom zvrátil. Pastiersky list ku  nepravej katolíckej 
akcii sa mal vo všetkých kostoloch čítať v nedeľu 19. júna. 
Štátna bezpečnosť pristúpila k  zabavovaniu listov 19. 
júna v skorých ranných hodinách. Na viacerých miestach 
bolo sprevádzané násilím.

Zvesť o  schizmatickej kampani sa dostala aj  do 
Vatikánu. Ten ju 20. júna ostro odsúdil ako rozkolnícku 
a súčasne exkomunikoval všetkých, ktorí sa k nej vedome 
a dobrovoľne pripojili. Kongregácia posvätného ofícia 1. 
júla tiež vydala Dekrét o komunizme, zakazujúci veriacim 
pod  trestom exkomunikácie vstup do  komunistickej 
strany.180

Biskup Vojtaššák všetkým svojim kňazom kázal 
v  nedeľu 31. júla 1949 pri  všetkých sv. omšiach 
exkomunikačný dekrét kongregácie prečítať a  vyvesiť 
ho na  kostolné dvere. Mnohí kňazi začali odopierať 
vykonávanie cirkevných úkonov členom Komunistickej 
strany a  podporovateľom nepravej katolíckej akcie. 
Podľa exkomunikačného dekrétu totiž exkomunikovaný 
nesmie pristupovať ku sviatostiam. Výnimku tvorili len 
tí, ktorí preukázali, že v Komunistickej strane Slovenska 
sú z existenčných dôvodov, nie dobrovoľne.

Takýto tvrdý postup vyvolal reakciu v  podobe 
sledovania a  zatýkania mnohých kňazov za  odopretie 
náboženských úkonov. Dôvodom zatknutia bolo 
zneužitie úradu duchovného. Zatýkanie kňazov kvôli 
nepravej katolíckej akcii a pastierskym listom prinieslo 
vôbec najrozsiahlejšiu vlnu odporu a nepokojov medzi 
veriacimi. Začali sa šíriť fámy o  hromadnom zatýkaní 
kňazov. V  mnohých obciach sa preto organizovalo 
stráženie farárov. V  našej diecéze sa veľké vzbury 
a  ostré zrážky s  bezpečnostnými zložkami uskutočnili 
v  máji a  júni 1949 najmä v  Trstenej,181 v  Komjatnej182 
a v Levoči.183 Len v týchto troch obciach bolo zaistených 
spolu vyše 350 a odsúdených asi 50 osôb.

Situácia v  tom čase nebola pokojná ani v  Spišskej 
Kapitule. 31. augusta 1949 Povereníctvo školstva ukončilo 

180 PEŠEK, Jan – BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi 
na Slovensku, s. 69, 70.

181 VNUK, František. Pokus o schizmu. Bratislava 1996, 
s. 62, 63.

182 PEŠEK, Jan – BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi 
na Slovensku, s. 78, 79.

183 VNUK, František. Pokus o schizmu, s. 65, 66.
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činnosť Učiteľskej akadémie v Spišskej Kapitule s tým, že 
budova ústavu bude použitá na účely prípravného kurzu 
pre vysokoškolské štúdium robotníkov a roľníkov. Tento 
úder Spišskej Kapitule ako centru kultúry a vzdelania bol 
zvlášť ostrý.

Biskup Vojtaššák, sledujúc vývoj situácie, urobil 
všetko pre to, aby pastorácia   a  organizácia cirkvi 
v diecéze nezanikla. V prípade, že by malo dôjsť k jeho 
zatknutiu, preniesol časť svojich právomocí na  tajných 
vikárov, ktorí ho mali zastupovať. Katedrálny diakonát 
mal viesť rektor seminára Štefan Barnáš, Oravský 
archidiakonát Michal Mrkva, Liptovský archidiakonát 
Eduard Bugár. Okrem toho boli z Vatikánu prepašované 
biskupom a  ich prostredníctvom vikárom, dekanom až 
po  jednotlivých spoľahlivých kňazov, tzv. tajné fakulty, 
ktoré upravovali právomoci biskupov a vôbec kňazstva 
v prípade zatknutia a uväznenia.184

V októbri 1949 boli prijaté tzv. cirkevné zákony, ktoré 
úplne oklieštili právomoci cirkevných predstaviteľov 
a  uvrhli cirkev do  područia štátu. Išlo o  Zákon č. 
217/49 o  zriadení Štátneho úradu pre veci cirkevné 
a  Zákon 218/49 o  hospodárskom zabezpečení cirkví 
a náboženských obcí. V decembri toho istého roka boli 
prijaté ďalšie dva zákony, ktoré zasa vytlačili Cirkev 
z verejného života: Zákon č. 265/49 o  rodinnom práve 
a Zákon č. 268/49 o matrikách.

Medzi biskupom Vojtaššákom a  jeho spolupra-
covníkmi na  jednej strane a  novým, arogantnejším 
vládnym zmocnencom Gebauerom na  strane druhej 
medzitým dochádzalo k  čoraz väčším rozporom. 
V  decembri 1949 dokonca pred  zmocnencom zamkli 
vstup do  biskupského úradu. Kúriu následne obsadila 
skupina príslušníkov Štátnej bezpečnosti, dosadila 
zmocnenca násilím a  jeden príslušník ŠtB zostal 
v budove ako domovník. Biskupovi Vojtaššákovi zabavili 
auto a začali odpočúvať telefón.185

Medzitým, 5. novembra 1949, sa biskupstvo 
dočkalo aspoň jednej pozitívnej udalosti. Za  spišského 
pomocného biskupa bol vysvätený Štefan Barnáš. 
Vysviacal ho biskup Ján Vojtaššák spolu s  pomocným 
biskupom Kheberichom186 v  kaplnke kňazského 
seminára. Slávnosti sa zúčastnilo len niekoľko vybraných 

184 PEŠEK, Jan – BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi 
na Slovensku, s. 203, 204. Tajné fakulty napríklad dovoľovali 
vo väzení slúžiť sv. omšu bez liturgického odevu a kdekoľvek, 
povoľovali neobmedzené vysluhovanie sviatostí a pod.

185 PEŠEK, Jan – BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi 
na Slovensku, s. 199, 200.

186 Osobné svedectvo J. Jarab z rozprávania svedkov.

duchovných a  bohoslovcov. V  podstate to bola prvá 
tajná vysviacka na  našom území. O  výbere biskupa 
a  o  vysviacke nevedel dokonca ani vládny zmocnenec 
Gebauer. Na základe toho je zrejmé, že všetka dôležitá 
korešpondencia biskupstva sa v tom čase uskutočňovala 
už len prostredníctvom kuriérov, nie bežnou poštou, 
ku ktorej mal zmocnenec prístup.

Medzi ďalšie tvrdé zásahy štátnej moci bola povinnosť 
zložiť sľub republike, ktorú mali kňazi absolvovať 
postupne v decembri 1949 a januári 1950. V prípade, že 
sľub nezložili, nedostali kongruu – teda plat. Pozvanie 
zložiť sľub nedostali kňazi a  biskupi, označení ako 
reakční. Duchovní mohli odteraz pastoračnú činnosť 
vykonávať len na  základe štátneho súhlasu k  výkonu 
úradu. Tento stav trval až do konca totality v roku 1989.

Dňa 14. júla 1950 vyšlo vládne nariadenie 
o  bohosloveckých fakultách, ktorým boli okrem 
bratislavského a  pražského seminára zatvorené všetky 
ostatné bohoslovecké ústavy a  učilištia. To znamenalo 
koniec aj pre Spišský seminár. Bolo v záujme straníckych 
orgánov, aby priamo v Spišskej Kapitule boli umiestnené 
také inštitúcie, ktoré by celý priestor súčasne kontrolovali. 
Budovu seminára preto najskôr dostala Československá 
ľudová armáda, ktorá tu mala svoju hudobnú školu. 
Neskôr tu Ministerstvo vnútra otvorilo školu pre 
dôstojníkov Zboru národnej bezpečnosti.187 V  budove 
učiteľského ústavu nikdy neprebiehali prípravné kurzy 
pre vysokoškolské štúdium robotníkov a  roľníkov, ako 
to avizovalo Povereníctvo školstva. Interiéry budovy 
učiteľského ústavu ministerstvo úplne prestavalo 
a zriadilo tu Archív Zboru národnej bezpečnosti pre celé 
bývalé Československo…

Veľmi smutný osud postretol v  tejto súvislosti 
predovšetkým vzácne zariadenie kňazského seminára. 
Podľa iste nadsadeného svedectva prednostu (podľa 
všetkého Levočského) Okresného národného výboru 
bola knižnica Spišského seminára ešte začiatkom 
päťdesiatych rokov 20. storočia najbohatšou teologickou 
knižnicou v  republike, v  ktorej sa nachádzali i  cenné 
inkunábuly.188 Náhľad laického pozorovateľa nám 
umožňuje urobiť si obraz o  množstve a  spektre kníh, 
ktoré knižnica kedysi obsahovala.

Po prevzatí seminára vojaci vyzvali Spišskú sídelnú 
kapitulu, aby sa postarala o  odvezenie a  umiestnenie 
knižnice a  ďalšieho seminárneho zariadenia. Kvôli 

187 V osemdesiatych rokoch 20. storočia sa škola zmenila 
na Inštitút Ministerstva vnútra pre ďalšie vzdelávanie 
príslušníkov ZNB.

188 Archív rehole Minoritov v Levoči (ARM LE), fond 
Konvent minoritov v Levoči (KM LE), Spisy o prevzatí 
a prírastkoch. Správa o niektorých cirkevných a iných 
knižniciach na Spiši. (Levoča) 16. 6. 1952.
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zmätku, ktorý v tomto období v Kapitule vládol, sa tak 
nestalo. Preto sa do  „vysťahovania“ seminára pustili 
vojaci sami. Knižnicu neodborne vyhádzali do  vozov 
a  odviezli do  Kanónie č. 8. Už pri  tejto manipulácii 
došlo k  poškodeniu a  strate mnohých zväzkov. Vtedy 
sa stratil aj  katalóg knižnice, ktorý bol vyhotovený 
vo forme kartotečných lístkov. Na kanónii, v ktorej boli 
knihy uložené, pri požiari v nasledujúcej zime 1950/51 
zhorela strecha. Následkom toho bola knižnica niekoľko 
mesiacov vystavená dažďu. Knihy namokli a  kožené 
väzby sa pokryli plesňou. V roku 1951 prebehla v réžii 
Štátneho východoslovenského múzea v  Košiciach 
záchranná akcia, počas ktorej boli knihy umiestnené 
v prízemí Hodinovej veže v Spišskej Kapitule. Pleseň však 
nebola odstránená a podvežie nebolo uzavreté, čo jednak 
spôsobilo ďalšiu degradáciu vplyvom poveternostných 
podmienok, jednak ohromné straty vo  fonde, 
zapríčinené nelegálnymi zberateľmi.189 Dnes je isté, že 
po uvedených udalostiach sa v knižnici nenachádza už 
ani jedna inkunábula. Knižnicu v  konečnom dôsledku 
zachránila iba iniciatíva pracovníkov Matice Slovenskej 
zo  Spišskej Novej Vsi, ktorí ju niekedy po  roku 1952 
prevzali priamo z hodinovej veže. Tak sa dostala spolu 
s  inými cirkevnými fondmi do  Slovenskej národnej 
knižnice v Martine, kde bola zinventarizovaná. Podobný 
osud postihol aj  muzeálne zbierky diecézneho múzea, 
ktoré bolo umiestnené taktiež v seminári.190

Z tohto obdobia jestvujú veľmi smutné svedectvá ľudí, 
ktorí na vlastné oči videli pálenie a likvidáciu starobylých 
sôch, kníh a listín nevyčísliteľnej hodnoty. Sám diecézny 
biskup, Mons. František Tondra, bol ako štrnásťročný 
mladík náhodným svedkom pálenia veľkého množstva 
bližšie neidentifikovateľných kníh a listín na lúke zvanej 
Pažica, západne od  Spišskej Kapituly.191 Môžeme sa už 
len domnievať, čo vtedy zmizlo. S istotou sa vie len to, že 
nesmierna škoda bola spôsobená stratou kompletného 

189 ARM LE, KM LE, Spisy o prevzatí a prírastkoch. Správa 
o niektorých cirkevných a iných knižniciach na Spiši. (Levoča) 
16. 6. 1952. V správe je reč aj o niekoľkých ďalších cirkevných 
i súkromných knižniciach a archívoch na Spiši: archív 
a knižnica Opátstva v Sp. Štiavniku, knižnice Minoritov vo 
Sp. Štvrtku a v Levoči, knižnica Jezuitov a Katolíckeho kruhu, 
knižnice rodiny Čáky v Bijacovciach, Sp. Hrhove, Bystranoch 
na Spiši, Zamoyských v Starej Ľubovni, knižnica v Strážkach 
a menšie súkromné knižnice po evakuovaných nemeckých 
a maďarských rodinách.

190 ARM LE, KM LE, Spisy o prevzatí a prírastkoch. Správa 
o niektorých cirkevných a iných knižniciach na Spiši. (Levoča) 
16. 6. 1952.

191 CHALUPECKÝ, Ivan a kol. V mene Božom. Pamätnica 
k výročiu kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské 
Podhradie 2000, s. 7.

archívu Kňazského seminára v Spišskej Kapitule, ktorý 
sa dodnes nenašiel.

Medzi dokumentmi archívu z obdobia komunizmu 
sa okrem iného nachádza aj  svedectvo človeka, ktorý 
bol zamestnaný ako kurič najskôr v kňazskom seminári, 
neskôr plynule v  tej istej budove, ktorá však už slúžila 
ako armádna hudobná škola:

„Z miestností povyhadzovali všetko, čo sa len trochu 
podobalo na  kríž či sochu. Rovno z  obloka na  dvor! 
Ja som to musel vláčiť do  kotolne a  páliť. Najhoršie to 
bolo s knihami. Myslíte, že keď je to papier, tak že bude 
horieť? Kdeže! Čerta starého. Taká poriadna kniha len 
trochu obhorí. Musíte ju stále obracať dlhým železným 
prehrabákom, aby konečne zhorela. Nikto neuverí, aká je 
to šichta! No to nebolo ani zďaleka to najhoršie. Keď sme 
popálili všetky kríže z  miestností a  tried seminára, došli 
na  rad sochy z  biskupského múzea. Zo  začiatku som sa 
aj vzpieral, ale hrozili mi, že ma zavrú. Čo som mal robiť? 
Mám ženu a  deti; tie najmladšie chodia ešte do  školy. 
Po pár dňoch som si to rozmyslel a začal som tie sväté veci, 
aj keď s  ťažkým srdcom, jednu po druhej pchať do pece. 
Netrvalo dlho a doniesli mi také veľké sochy, ktoré sa už 
ani cez dvere pece neprepchali. To už som nemohol! Veď 
by sa moja mama i  s otcom boli bývali v hrobe obrátili, 
keby som zaťal sekerou do svätého! Uverte mi, dostal som 
dokonca strach, že sa mne i  mojim deťom ešte voľačo 
prihodí. Rozhodol som sa, že pôjdem radšej na družstvo 
a  budem moknúť a  mrznúť na  poli, ako robiť takúto 
prekliatu robotu.“192

V roku 1950 prišla nová vlna zatýkania kňazov. 
Dôvody stíhania boli rôzne: zneužitie kazateľníc, údajné 
rozširovanie protištátnych letákov, ukrývanie politicky 
prenasledovaných osôb, pomoc pri  úteku za  hranice, 
alebo prečiny počas schizmatickej katolíckej akcie či 
počas vzbúr a  podobne. Mnohí kňazi boli súdení pre 
vlastizradu a  spolčenie s  nepriateľskou mocnosťou. 
Kvôli predstave o  rozsahu komunistického besnenia 
pri zatýkaní stačí snáď uviesť, že k 31. augustu 1950 mala 
Spišská diecéza už 35 odsúdených, alebo zatknutých 
kňazov, pričom ďalších 30 – 35 bolo povolaných 
na  vojenskú službu, ktorá bola duchovným zámerne 
predlžovaná v niektorých prípadoch až na štyri roky.193

Štátna moc sa v  tomto období rozhodla udrieť 
na biskupov definitívne a priamo. V máji 1950 sa začala 
pripravovať Akcia B (biskupi). Dňa 3. júna bol biskup 
Vojtaššák spolu s  archivárom Vrbovským izolovaný 
v  biskupskej rezidencii. Biskup Barnáš momentálne 
nebol v  Kapitule prítomný a  bol internovaný až 10. 

192 ABÚ SK, Registratúra. Odd. Archív, Miscellanea. s. n. 
MRÁZ, J. Kurič zo Spišskej Kapituly. Rukopis, s. d.

193 PEŠEK, Jan – BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi 
na Slovensku, s. 195.
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júna. Do  rezidencie sa nasťahovali traja príslušníci 
bezpečnosti, ktorí sprevádzali zaistencov na  každom 
kroku. V  strážení pomáhala aj  vojaci, ktorí už boli 
nasťahovaní v  seminári. Internovaní sa nemohli 
stýkať ani navzájom, ani s  nikým zvonka. V  júli bol 
biskup Barnáš dopravený do  internačného tábora 
v  Mučeníkoch. 23. augusta bol zatknutý a  odvlečený 
do kárneho tábora archivár Vrbovský a o dva dni nato 
aj profesor Špirko.194 15. septembra odvliekli z biskupskej 
rezidencie aj biskupa Vojtaššáka.

Situácia v  Spišskej Kapitule sa stávala zúfalou. 
Nejestvoval seminár ani učiteľský ústav, v ich budovách 
rabovala armáda. Kanonici boli zastrašení či uväznení, 
biskupi a personál diecéznej kúrie odvlečení a biskupskú 
rezidenciu kontrolovali vládny zmocnenec a príslušníci 
Štátnej bezpečnosti. V  tomto všetkom zostal generálny 
vikár Tomanóczy na riadenie diecézy sám. Tvrdo sa však 
pridŕžal myšlienok svojho teraz už uväzneného biskupa 
a odmietal do biskupského úradu ako pracovníka prijať 
Andreja Scheffera a  ďalších „uvedomelých“ kňazov 
navrhovaných Slovenským úradom pre veci cirkevné. 
Odolávanie vikára Tomanóczyho voči nátlaku vládneho 
zmocnenca pokračovalo až do 19. septembra 1950. Vtedy 
bol zatknutý aj  on. Definitívne sa tak skončila etapa 
odporu voči nastoľovaniu neslobody a aj úloha vládneho 
zmocnenca v Spišskej Kapitule. V réžii štátnych orgánov 
sa chystala voľba kapitulného vikára poplatného režimu, 
ktorý sa mal o  smerovanie cirkevnej politiky na  Spiši 
ďalej starať už sám. Štátna moc si zaumienila, že Spišská 
diecéza zostane bez biskupa. To sa jej na dlhé obdobie 
temer štyridsiatich rokov podarilo. Počas hatenia 
biskupského stolca, nakoľko bol biskup Vojtaššák 
uväznený a  v  čase sedisvakancie spišskej biskupskej 
katedry po jeho smrti spravovali diecézu kapitulní vikári 
Andrej Scheffer (1950 – 1968), Mons. ThDr. Jozef Ligoš 
(1968 – 1973) a Mons. Štefan Garaj (1973 – 1989).

Andrej Scheffer

Narodil sa 8. januára 1885 v  Liptovskom Mikuláši. 
Pochádzal z  chudobnej rodiny. Ľudovú školu 
navštevoval v  Nemeckej (dnes Partizánska) Ľupči, 
gymnázium v  Ružomberku. Teológiu vyštudoval 
v  Spišskej Kapitule. Za  kňaza bol ordinovaný 31. mája 
1910. Ako kaplán pôsobil v  Letanovciach, Kluknave, 
od roku 1911 v Podvlku (dnes v Poľsku), od roku 1913 
opäť v Kluknave. V roku 1914 sa stal správcom farnosti 
Spišské Vlachy. V roku 1916 bol opäť kaplánom, tentoraz 
v Spišskej Kapitule. Ešte v tom istom roku 30. októbra ale 
nastúpil ako vojenský kaplán v hodnosti kapitána. Počas 

194 VNUK, František. Vládni zmocnenci, s. 38.

Kapitulný vikár Andrej Scheffer.

Prvej svetovej vojny bol štyrikrát vyznamenaný. Od roku 
1918 bol správcom farnosti a  od roku 1919 farárom 
v Lúčkach pri Ružomberku. V roku 1929 sa stal farárom 
v  Černovej, v  roku 1933 dekanom a  inšpektorom škôl 
dekanátu dolného Liptova. Z oboch funkcií bol odvolaný 
v roku 1935. Od roku 1940 bol farárom v Bobrovci.195

V  roku 1949 sa začal angažovať v  schizmatickej 
katolíckej akcii pripravenej štátnou mocou na rozvrátenie 
jednoty katolíkov v Česko-Slovensku. Biskupi po odhalení, 
že ide o  schizmatickú akciu naliehali na  kňazov, ktorí 
sa nechali pomýliť a  podpísali Ohlas katolíckej akcie. 

195 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 46, 47.
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Nasledovala celá vlna odvolávania podpisov, no niektorí 
kňazi odmietli poslušnosť. K  najtypickejším prípadom 
patril v našom biskupstve práve Andrej Scheffer, dekan 
a farár v Bobrovci, ktorý podpis odvolať nechcel. Biskup 
Vojtaššák vyzval Scheffera, aby odovzdal faru v Bobrovci 
a  odišiel do  menej výhodnej farnosti. Štátne orgány 
však takto postihovaných kňazov podporovali v  ďalšej 
neposlušnosti voči svojim biskupom. Tak aj  Scheffer, 
posmelený podporou štátu, vyhlásil, že faru neopustí. 
Prípad došiel až tak ďaleko, že biskup ho v  decembri 
1949 suspendoval a vyzval, aby opustil faru, inak bude 
exkomunikovaný. Takejto hrozbe Scheffer začiatkom 
roka 1950 ustúpil, no rozpory medzi ním a biskupom sa 
ďalej vyostrovali.196 Biskup Vojtaššák ho za trest preložil 
za farára do Liptovského Ondreja.197

Po uväznení biskupa Vojtaššáka bolo vládnej moci 
jasné, že priamou likvidáciou cirkev nezdolá. Ako 
schodnejšia cesta sa javil rozvrat zvnútra a  dosadenie 
vhodných ľudí. Vhodným kandidátom sa stal práve 
Andrej Scheffer, ktorého sa podarilo získať na spoluprácu 
jednak kvôli osobnej zášti voči biskupovi Vojtaššákovi, 
jednak kvôli jeho vlastným kariérnym ambíciám. Štátna 
moc preto pripravila nátlakovú akciu ako prípravu 
na voľbu kapitulného vikára v čase hateného biskupského 
stolca. Kanonici boli pred  voľbou vikára prešetrení 
splnomocnencom povereníka Holdoša. Profesor 
seminára Otto Oberhauser a  kanonici Jozef Michna 
a  Ignác Paňák, ktorí sa režimu nezdali dosť povoľní, 
boli odvlečení do  kláštora v  Mučeníkoch.198 Prof. L. 
Hanus sa v  tom čase už skrýval. Dňa 26. októbra 1950 
na zasadnutí sídelnej kapituly pod vedením veľprepošta 
Martina Khebericha sa kanonici pod  tlakom okolností 
rozhodli zvoliť v čase hatenia biskupského stolca (keďže 
biskup Vojtaššák bol uväznený) za  kapitulného vikára 
Andreja Scheffera. Touto zmanipulovanou voľbou 
Andreja Scheffera za kapitulného vikára sa na dlhú dobu 
skončilo obdobie statočného vzdoru Spišskej Kapituly 
voči komunizmu. Z neskoršej vzájomnej korešpondencie 
zúčastnených kanonikov a  spomienok pamätníkov je 
jasné, že svoju účasť na  tejto fraške ľutovali. Andrej 
Scheffer 31. októbra 1950 zložil v Bratislave sľub vernosti 
republike.199 5. novembra sa konala slávnostná inštalácia 
nového vikára v  Spišskej Kapitule. Duchovná časť – sv. 
omša – bola zredukovaná na  minimum, no po  nej 

196 PEŠEK, Jan – BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi 
na Slovensku, s. 221, 222.

197 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 47.

198 VNUK, František. Vládni zmocnenci, s. 44.

199 ABÚ SK, SpB, odd. Osobné spisy, inv. č. 2, Protocollum 
Status personalis sacerdotum Dioecesis Scepusiensis. Tom. 
II., s. 248, 249; CHALUPECKÝ, Ivan. Scheffer, Andrej. 
In PAŠTEKA, Július (ed.). Lexikón katolíckych kňazských 
osobností. Bratislava 2000, s. 1225.

nasledovala mohutná manifestácia vernosti pokrokových 
kňazov strane a  štátu. V  rezidencii biskupského úradu 
prebehla konferencia zhromaždených duchovných, 
ktorých vybral priamo Slovenský úrad pre veci cirkevné. 
Andrej Scheffer nato začal svoje úradovanie. Všetku 
agendu podriadil jedinému účelu: nevybočiť zo schválenej 
doktríny štátneho záujmu. Počas jeho pôsobenia 
postupne zanikli v  podstate všetky diecézne a  kuriálne 
ustanovizne: školstvo, charita či cirkevný tribunál. 
Novej situácii bolo prispôsobené aj personálne zloženie 
diecéznej kancelárie. Riaditeľom sa stal kanonik Dr. 
Štefan Ľach a tajomníkom Karol Koža, kňaz z Trnavskej 
diecézy. Prestali sa precízne vypĺňať podacie protokoly, 
v  roku 1951 nevychádzal ani pravidelný obežník Acta 
Curiae Episcopalis Scepusiensis. Taktiež rady kanonikov, 
preriedené zatýkaním, boli doplnené o  ľudí verných 
štátu. Sídelná kapitula bola 28. februára 1951 doplnená 
o  nových členov, ktorí dostali štátny súhlas: Michalom 
Baranom, Andrejom Podolským a Štefanom Szalayom. 
29. apríla zomrel staručký veľprepošt a pomocný biskup 
Martin Kheberich. Pochovaný bol 2. mája v katedrálnej 
krypte. Veľprepoštom sa stal 19. mája 1951 kanonik 
Štefan Ľach. Až do roku 1961 pokračovalo poštátnenie 
a  konfiškácia zvyšku majetkov Spišského biskupstva 
a  kapituly, predovšetkým nehnuteľností a  v  záverečnej 
etape najmä cenných papierov a vkladných knižiek.

Andrej Scheffer dosadzoval na popredné miesta, ako 
napríklad dekanáty, najmä svojich známych, všetko tzv. 
„vlasteneckých“ kňazov. Spišskú diecézu viedol celkom 
podľa predstáv straníckych orgánov. Z  tohto dôvodu 
sa ani neponáhľali dosadiť na  Spiš nového vládneho 
zmocnenca. Ten prišiel v  osobe Františka Magulu až 
začiatkom roka 1951.200 Biskupstvo pod správou nových 
pánov však nebolo tým, čím bývalo za Vojtaššáka. Sám 
vládny zmocnenec oznamoval nadriadeným orgánom, že 
sa tu nedarí usporiadať administratívne hospodárske, ani 
politické veci, pretože dosiaľ neboli určené kompetencie. 
Zaujímavé a aj smutné na celej situácii biskupstva vtedy 
bolo, že vikár Scheffer prenechal hospodárske záležitosti 
úplne svojej gazdinej, istej Agneši. Tej sa nepozdávalo 
skromné zariadenie po  biskupovi Vojtaššákovi a  dala 
sa do  zariaďovania rezidencie. Čoskoro však takto 
vyprázdnila diecéznu pokladnicu.201

Tieto ťažké obdobia sa veľmi nepriaznivo podpísali 
nielen na  personálnom obsadení Spišskej Kapituly, ale 
aj na likvidácii jej stáročných kultúrnych a vzdelávacích 
tradícií a  ničení jej umeleckého a  architektonického 
dedičstva. Ako už bolo uvedené, seminár a  učiteľský 
ústav dostala najprv Československá ľudová armáda 
a  neskôr Zbor národnej bezpečnosti. Starobylé kúrie 

200 VNUK, František. Vládni zmocnenci, s. 52.

201 VNUK, František. Vládni zmocnenci, s. 55.
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kanonikov – kanónie – sa vyprázdňovali, nakoľko starí 
kanonici boli postupne buď uväznení, alebo vymierali 
a  noví menovaní neboli. Kanónie boli postupne 
poštátnené a v konečnom dôsledku ich dostalo Jednotné 
roľnícke družstvo v Spišskom Podhradí, ktoré ich využilo 
ako ubytovacie priestory nízkeho štandardu pre svojich 
zamestnancov. Žiaľ, do starobylých budov sa nasťahovali 
ľudia, ktorí nemali kladný vzťah k pamiatkam. Došlo tak 
k nenahraditeľným škodám na architektúre i vnútornom 
vybavení, z  ktorého sa do  súčasnosti nezachovalo 
prakticky nič.  

Archívy Spišskej Kapituly boli počas totality kvôli 
svojej záchrane postupne v rokoch 1951 – 1962 prevezené 
do  depozitnej úschovy v  Štátnom archíve v  Levoči, či 
v  Národnom archíve v  Bratislave. V  tomto období bol 
stav fondov už veľmi zlý. Podľa svedectva pracovníkov 
Pôdohospodárskeho archívu, pobočky v  Levoči, bola 
časť fondu Súkromný archív Spišskej kapituly v  južnej 
sakristii katedrály, časť vyhodená v jednej z kanónií a časť 
dokonca zamiešaná v biskupskom archíve. Predovšetkým 
druhá časť, nazývaná aj dekanský archív,202 bola značne 
roztratená a  pomiešaná. Podobne bolo naložené 
s  archívnym fondom Spišské prepoštstvo. Aj  tento 
archív bol roku 1956 z  kapituly odvezený a  dodnes 
je uložený ako  depozit v  Štátnom archíve v  Levoči. 
Archívny fond Hodnoverné miesto Spišská Kapitula bol 
od  roku 1962 na  základe depozitnej zmluvy prevezený 
do  Slovenského národného archívu v  Bratislave. Podľa 
svedectva pracovníkov Štátneho archívu v Levoči, ktorý 
mal od  15.  marca 1956 v  operatívnej správe archívy 
v  Spišskej Kapitule, sa úbytky archívnych i  knižných 
fondov množili aj  naďalej. V  zápisnici z  9. novembra 
1962 sa pri preberaní časti diecézneho archívu konštatujú 
veľké straty vo  fondoch: „Keďže archívni pracovníci 
pri preberaní zistili zvlášť v novšom materiáli veľké hiáty, 
zaväzuje sa Biskupský úrad v  Spišskom Podhradí, že 
okrem vlastnej potreby povolí štúdium alebo nahliadnutie 
do spisov, ktoré v jeho archíve ostanú, len s vedomím a so 
súhlasom Štátneho archívu – pobočky v  Levoči, nech 
ide o  akúkoľvek osobu alebo orgán.“203 Medzi riadkami 
uvedeného citátu cítiť to, o čom vraveli aj pamätníci, ako 
napríklad Mons. Michal Kľučár,204 dlhoročný riaditeľ 

202 Hospodárske záležitosti kapituly mal na starosti dekan, 
volený spomedzi kanonikov na určité obdobie. Keďže táto 
časť archívu obsahuje najmä dokumenty ekonomického 
charakteru, ktoré vyprodukovali kapitulskí dekani, nazývala sa 
aj dekanským archívom.

203 ABÚ SK, Registratúra, Oddelenie Archív, Miscellanea, 
s. n. Zápisnica pri príležitosti prevozu časti diecézneho 
archívu. Spišské Podhradie, 9. 11. 1962. 

204 Mons. Michal Kľučár sa narodil 20. 5. 1921 
v Markušovciach. Študoval na gymnáziu v Spišskej Novej 
Vsi. Teológiu študoval v Kňazskom seminári v Spišskej 

diecéznej kúrie: Andrej Scheffer vyznačoval tým, že 
návštevy rôznych straníckych kádrov a ich priateľov rád 
obdarúval „suvenírmi“ z  pokladov Spišskej Kapituly 
podľa ich vlastného výberu.

V  každom prípade sa však odborníci i  laici, znalí 
problematiky, zhodnú na tom, že v období od zatknutia 
biskupa Vojtaššáka, počas celých 50. rokov a žiaľ aj v čase 
až do  roku 1968, teda v  období, keď biskupstvo viedol 
kapitulný vikár Andrej Scheffer, utrpela Spišská Kapitula 
a  jej duchovné a  kultúrne dedičstvo hádam najťažšie 
ujmy za celú svoju históriu.

Napriek svojej nečinnosti počas celého obdobia 
zastávania funkcie kapitulného vikára bol Andrej 
Scheffer štátnou mocou oficiálne dávaný za  príklad 
ako vlastenecký kňaz. Štát bol s  jeho nečinnosťou 
a oddanosťou nanajvýš spokojný. V roku 1955 ho dokonca 
ocenili medailou Za  služby vlasti a  roku 1965 Radom 
práce. Veriaci a kňazi, verní Rímu, ho však mnoho krát 
bojkotovali a dávali mu na vedomie, či už anonymami, 
alebo osobne, že ho akceptujú len z donútenia a že nie je 
ich biskupom.205

Tesne pred  smrťou sa Andrej Scheffer funkcie 
kapitulného vikára zriekol. Zomrel 3. novembra 1968 
v Spišskej Kapitule.

Život a dielo ThDr. Jozefa Ligoša

Osobnosť ThDr. Jozefa Ligoša ostane v  Spišskej 
diecéze a azda na celom Slovensku na dlhý čas spojená 
s  politickým „odmäkom“ dubčekovskej éry r. 1968, ale 
najmä s procesom uplatňovania koncilových ustanovení 
predovšetkým v  oblasti liturgiky a  s  hľadaním nových 
ciest v  oblasti katechetiky a  pastoračnej služby. 
Vo  vedení Spišskej diecézy ako jej kapitulný vikár, 
resp. administrátor, bol síce krátko, iba päť rokov 
(1968 – 1973), ale počas týchto rokov stihol urobiť 
nesmierne veľa na poli pokoncilovej duchovnej obnovy 
a formácie Božieho ľudu. Jeho súčasníci si ho obľúbili pre 
jeho pokoru a ľudskosť, vzdelanie a nesmierne ušľachtilý 
formát duchovného života. 

Kapitule. Za kňaza bol ordinovaný 9. 6. 1946. Kaplánom 
bol v Liptovskej Lužnej, od r. 1951 administrátorom 
v Liskovej, od r. 1955 administrátorom v Zákamennom, od 
r. 1964 tajomníkom Rímskokatolíckeho biskupského úradu 
v Spišskej Kapitule a farárom farnosti Spišská Kapitula, od 
r. 1972 riaditeľom biskupského úradu a farárom v Spišskej 
Kapitule, od r. 1996 farárom v Spišskej Kapitule, od r. 2004 na 
odpočinku v Dome charitas sv. J. Boska v Spišskej Kapitule. 
V r 1992 kaplán Jeho svätosti. Zomrel 18. 3. 2011 v Spišskej 
Kapitule, pochovaný je v Markušovciach. ABÚ SK, SpB, odd. 
OS, Osobný spis Mons. Michal Kľučár.

205 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 47.
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Životné etapy Jozefa Ligoša

Jozef Ligoš pochádzal z  oravskej obce Chlebnice, 
ktorá sa rozprestiera v  doline vystupujúcej od  rieky 
Orava pri  obci Dlhá a  postupuje východným smerom 
až k  chotáru Huty a  Malé Borové. Obyvatelia tu vždy 
boli veľmi nábožní, prakticky všetci sú rímsko-katolíci, 
ľudia krásnych charakterových vlastností. Oddávna sa 
živili obrábaním zeme a chovom dobytka, a tiež prácou 
v  lesoch. Skromné majetkové pomery donútili najmä 
v  ťažších obdobiach otcov rodín vycestovať za  prácou 
do  Ameriky. Tak to bolo aj  v  rodine, z  ktorej Jozef 
pochádzal.

Otec sa volal Ján Ligoš (1888 – 1943) a  matka 
Terézia, rod. Mikušková (1883 – 1962). Jozef sa narodil 
22. apríla 1914 ako piate dieťa z celkového počtu ôsmich 
detí.206 Pôvodným zámerom rodičov bolo, že Jozef bude 
pracovať doma na  poliach, ale jeho nadanie a  výborné 
výsledky v základnej škole si všimol miestny učiteľ, ktorý 
iste aj  za pomoci vynikajúceho farára v  Chlebniciach 
Martina Doľáka presvedčili rodičov, aby dali syna Jozefa 
študovať na  gymnázium. Tak sa mladému Jozefovi 
otvorila cesta ku kňazstvu.

Gymnaziálne štúdiá absolvoval na  dvoch miestach: 
v rokoch 1926 – 1930 študoval v Trstenej (I. – IV. ročník) 
a  ďalšie štyri ročníky (V. – VIII. ročník)207 v  rokoch 
1930 – 1934 absolvoval na štátnom gymnáziu v Levoči, 
kde 7. júna 1934 zmaturoval. Prostriedky na  štúdium 
si v  značnej miere zabezpečil sám, pretože – ako 
uvádza vo  vlastnom životopise – dával hodiny slabším 
žiakom a  niečo sa mu podarilo získať od  niektorých 
dobročinných spolkov v Trstenej.208

Pre ďalší osobnostný, vzdelanostný a  odborný rast 
Jozefa Ligoša bolo veľmi dôležité, že sa na štúdium teológie 
a  na formáciu ku  kňazstvu dostal do  olomouckého 
kňazského seminára. Od  13. októbra 1934 študoval 
na  tamojšej teologickej fakulte, ktorá mala v  tom čase 
vynikajúcu úroveň. Jednotlivé teologické disciplíny 
vyučovali také osobnosti, akými boli František Tomášek 
(pedagogika), Jozef Hlouch (pastorálna teológia), Jozef 
Matocha (filozofia a  vierouka), Jozef Vašica (gréčtina). 
Špirituálom v  Olomouci bol v  tých časoch taktiež 
vynikajúci kňaz, muž svätého života, Antonín Šuránek.

206 HROMJÁK, Ľuboslav. Biografický profil spišského 
kapitulného vikára Jozefa Ligoša (1914 – 1973). In 
HROMJÁK, Ľ. (ed.). ThDr. Jozef Ligoš, spišský kapitulný vikár. 
Spišské Podhradie: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka, 2014, s. 20.

207 ABÚ SK, SpB, oddelenie Osobné spisy (ďalej len OS). 
Protocollum status personalis sacerdotum Dioecesis Scepusiensis 
ab anno 1848, Tomus I., s. 392.

208 ABÚ SK, SpB, OS, Osobný spis J. Ligoš. LIGOŠ, Jozef. 
Životopis, rukopis zo 14. októbra 1952.

V Olomouci teda absolvoval celé teologické štúdium 
a  tam z  rúk pomocného biskupa Josefa Snizla prijal 
dňa 25. marca 1939 diakonát a  v  Spišskej Kapitule 
z  rúk spišského biskupa Jána Vojtaššáka dňa 29. júna 
1939 presbyterát.209 Ihneď po kňazskej vysviacke dostal 
dispozíciu za kaplána do Bijacoviec a súčasne pokračoval 
v  postgraduálnom štúdiu  teológie na  Katolíckej 
bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, 
kde 20. decembra 1941 získal doktorát z  posvätnej 
teológie.210 Témou jeho dizertačnej práce bola Krivá 
prísaha. Pod jeho doktorským diplomom je podpísaný A. 
J. Chura, prorektor a Dr. Štefan Zlatoš, dekan teologickej 
fakulty.211 

Od roku 1942 sa začalo Ligošovo účinkovanie 
v spišskom kňazskom seminári. Najskôr bol zastupujúcim 
špirituálom (od 1. septembra 1942) v biskupskom lýceu 
a v tom istom roku (1942) už pracoval aj ako katechéta 
v učiteľskom ústave a profesor katechetiky a pedagogiky 
na  Vysokej škole bohosloveckej v  Spišskej Kapitule.212 
O rok neskôr dostal od diecézneho biskupa menovanie 
za  riadneho špirituála v  kňazskom seminári. Toto 
menovanie prijímal Jozef Ligoš veľmi ťažko, pretože sa 
veľmi dobre cítil v pastorácii medzi bežnými veriacimi 
a  na účinkovanie v  kňazskom seminári nemal dosť 
sebaistoty. Medzitým ho spišský biskup menoval 
za riaditeľa Misijného diela spišského biskupstva (1942) 
a o rok neskôr za prosynodálneho examinátora (1943), 
potom za riaditeľa diecézneho spolku miništrantov Legio 
angelica (29. októbra 1945; č. 1462/1945) a  napokon 
bol 3. novembra 1945 (dekrét 1539/1945) menovaný 
za  riadneho spovedníka komunity Kongregácie 
školských bratov v Spišskej Kapitule. 

Tak prešli vojnové roky so  všetkými ťažkosťami 
a život sa opäť začal rozvíjať svojím tempom. Dr. Jozef 
Ligoš sa stal členom viacerých organizácií a  komisií, 
ktoré pracovali v  diecéze, ale do  toho prišiel rok 1950 
so svojimi dvomi fatálnymi rozhodnutiami: v máji 1950 
boli kňazské semináre v  Slovenskej republike vylúčené 
z  pôsobnosti zákona o  vysokých školách (zákon č. 50 
z 18. mája 1950) a vládnym nariadením č. 112 z júla 1950 
boli všetky kňazské semináre zrušené, okrem jediného, 
a to bol kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. 
Pre J. Ligoša to znamenalo koniec účinkovania v Spišskej 
Kapitule a dňa 1. januára 1951 sa stal správcom farnosti 

209 HROMJÁK, Ľuboslav. Biografický profil spišského 
kapitulného vikára Jozefa Ligoša, s. 22.

210 PITONIAK, Peter. ThDr. Jozef Ligoš. Špirituál a spišský 
kapitulný vikár. Pucov: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pucov, 
2015, s. 20.

211 ABÚ SK, SpB, OS. Osobný spis J. Ligoš. Doktorský 
diplom Slovenskej univerzity v Bratislave.

212 ABÚ SK, SpB, OS. Protocollum I., s. 393.
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Veľké Borové.213 V  jeho osobnom spise sa nachádzajú 
kópie dispozičných dekrétov, v  ktorých sa ukazuje, 
že Dr. Jozef Ligoš obdŕžal od  vtedajšieho kapitulného 
vikára Andreja Scheffera zo Spišskej Kapituly dispozíciu 
za správcu fary do Bobrova. Príslušný dekrét nesie dátum 
8. január 1951, č. 20/1951.

Dňa 14. novembra 1968 na  základe špeciálnych 
fakúlt Svätej Stolice obdŕžal od  trnavského biskupa, 
apoštolského administrátora Dr. Ambróza Lazíka 
menovanie za spišského ordinára s právami kapitulného 
vikára.214 V ten istý deň biskup A. Lazík informoval Svätú 
Stolicu o  tomto menovaní a  dňa 18. novembra 1968 
sám Dr. Jozef Ligoš informoval Svätého Otca o svojom 
menovaní a  prosil Jeho Svätosť o  osobitné apoštolské 
požehnanie pre seba, pre klérus, ako aj pre veriaci Boží 
ľud.215 

Zomrel náhle 19. septembra 1973 v  levočskej 
nemocnici. Pohrebné obrady sa uskutočnili 24. septembra 
1973 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule a v ten 

213 HROMJÁK, Ľuboslav. Biografický profil spišského 
kapitulného vikára Jozefa Ligoša, s. 28.

214 ABÚ SK, SpB, OS. Protocollum I., s. 393.

215 ABÚ SK, SpB, OS. Osobný spis J. Ligoš. List Sv. otcovi, 
18. 11. 1968.

istý deň bol pochovaný v  rodisku v  Chlebniciach 
na miestnom cintoríne. Na pohrebe sa zúčastnilo okolo 
3 tisíc veriacich, 500 kňazov z celého Slovenska a asi 150 
rehoľných sestier. Pohrebné obrady v  Spišskej Kapitule 
viedol banskobystrický biskup Jozef Feranec. 

Dňa 1. októbra 1973 prišiel z  Vatikánu telegram, 
v  ktorom štátny sekretár kardinál Villot informuje, že 
správu o smrti Dr. Jozefa Ligoša prijal s bolesťou a uistil 
o svojich modlitbách zaň a za celú Spišskú diecézu.216 

Pedagogická, odborná činnosť a publikácie

Pri tejto téme o  vedeckých, pedagogických 
a publikačných aktivitách Dr. Jozefa Ligoša je potrebné 
uvedomiť si, že čas jeho rozvíjania spomenutých činností 
bol veľmi krátky. Jozef Ligoš bol iba 8 rokov aktívne 
činný na  pôde Vysokej školy bohosloveckej v  Spišskej 
Kapitule, a  to v  rokoch 1942 – 1950. V  roku 1950 boli 
kňazský seminár a  VŠB násilne zatvorené a  akákoľvek 
systematická práca na výskume, vyučovaní a publikovaní 
bola na dlhé desaťročia ukončená.

Okrem tohto dôležitého faktu pre posúdenie 
vedecko-výskumných aktivít Dr. Jozefa Ligoša je 
potrebné poznamenať, že to bol človek, ktorý až vášnivo 
miloval pastoračnú službu veriacemu Božiemu ľudu. Keď 
od diecézneho biskupa Jána Vojtaššáka dostal dispozíciu 
za  zastupujúceho a  neskôr za  riadneho špirituála 
do  kňazského seminára a  na učiteľskú akadémiu, mal 
s tým veľké problémy. V tejto situácii ho „ratoval“ prof. 
Ladislav Hanus, ktorý o  ňom napísal výstižné slová: 
„V spišskom seminári sme boli, keď ani neviem presne, 
kedy sa vynoril Jožko Ligoš, vraj je to nový bijacovský 
kaplán… Skromnosť, tichosť sama. Vari až priveľmi 
plachý… V lete 1942 som sa s ním viezol vo vlaku, keď 
už bolo známe, že má prísť do seminára za špirituála. Bol 
z toho nešťastný. Musel som ho potešovať a povzbudzovať. 
Prečo nešťastný? Vžíval sa práve do pastorácie. Vžíval sa 
plnými plachtami. Mal plány, rozvinul si „päťročnicu“. 
Bol náruživý pastor animarum. Najmä miloval deti, 
katechézku, školu. Aj  medzi kňazmi sa nie tak často 
stáva, žeby mladý kňaz tak dychtivo vrastal do  svojho 
povolania, žeby tak rástol stykom s  dušami, stykom 
so  živým životom veriacich. A  teraz mal byť z  toho 
„násilne“ vytrhnutý a  akoby za  šticu byť položený 
tam, do  toho domu, tam „hore“ na Kapitulu, ako ryba 
na  suchu. Celkom som chápal jeho rozpoloženie. 
S porozumením, so súcitom som ho upokojoval, medzi 
iným aj argumentom povinnosti kňazskej služby, ktorú 
treba nastúpiť tam, kam predstavený dišponuje.“217 

216 ABÚ SK, SpB, OS. Osobný spis J. Ligoš. Sústrastný 
telegram, 1. 10. 1973.

217 HANUS, Ladislav. Náš otec je už v cieli. In Samizdatový 
časopis Orientácia, 1 (1973 – 1974), str. 59-60. Rukopis článku 

Kapitulný vikár ThDr. Jozef Ligoš.
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Takto precízne a sviežo opísané pastoračné zanietenie 
J. Ligoša však nebolo jednoduchým a  spontánnym 
nadšením, ale teologicky veľmi fundovane a spirituálne 
hlboko prežívané nadšenie za  katechézu, pričom 
posledným cieľom bola salus animarum, spása duší.

V  pedagogickom a  formačnom pôsobení Jozefa 
Ligoša možno identifikovať pastoračnú horlivosť 
a  teologickú hĺbku, ba aj  mimoriadne rozvinutú 
schopnosť predstaviť krásu duchovného života. Syntéza 
týchto vlastností, či lepšie povedané čností, pôsobila 
na  jeho adresátov neobyčajne atraktívne. Stal sa 
jedným z najviac obľúbených pedagógov Vysokej školy 
bohosloveckej a  Učiteľskej akadémie, vyhľadávaným 
kazateľom a  spovedníkom vtedajších seminaristov 
a študentov učiteľstva. 

Potvrdzuje to opäť prof. Ladislav Hanus: „Z jeho 
rúk vyrastali ročníky, ktoré majú solídny duchovný 
základ, osobnú hlbokú kňazskú zbožnosť. Sú to 
ročníky, ktoré teraz tvoria chrbticu diecézy, ktoré teraz 
sú nositeľmi zodpovednosti za  diecézu… Netreba ich 
organizovať. Oni už od  seminára tvoria fraternitas, 
societas formata. Špirituál, od všetkej periférie privádzal 

uložený v ABÚ SK, SpB, OS. Osobný spis J. Ligoš.

bohoslovcov ku  podstate, s  dôrazom na  liturgickej, 
na ekleziastickej, na christocentrickej zbožnosti. Dával, 
formoval, budoval zo  svojej osobnej duchovnosti. Tak 
sa stával budúcim špirituálom celej diecézy…218 Takéto 
bolo jeho zameranie, jeho pedagogické pôsobenie 
v  oblasti katechetiky, čo vynikajúcim spôsobom 
dokázal „pretaviť“ do  homiletickej oblasti. Zrejme nie 
je potrebné nikoho presviedčať, že Dr. Jozef Ligoš bol 
nielen profesionálne maximálne kompetentný prednášať 
spomenuté teologické disciplíny a  že bol vrcholne 
kompetentný formovateľ seminaristov, budúcich 
kňazov, ale že matéria, ktorú podával svojim adresátom, 
bola jeho vlastná. To bol reálny obraz jeho duše, jeho 
duchovného života a  známka, či profil jeho osobnosti. 
Práve pre túto vlastnosť, pre tieto čnosti svojho života bol 
taký presvedčivý a v  škole, či v  iných sektoroch svojho 
pôsobenia, mimoriadne úspešný a účinný. 

Z  jeho oficiálnej publikačnej i  samizdatovo 
rozširovanej činnosti sú známe nasledovné diela:

• LIGOŠ, J., Dr.: Pútnikom večnosti, Dominikánske 
vydavateľstvo SMER, Trenčín 1947, formát A5, 
počet strán 196. Elegantné vydanie, obálku 

218 HANUS, Ladislav. Náš otec je už v cieli, str. 59-60.
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navrhol a pripravil prof. Ladislav Záborský. Ide 
o zbierku kázní Dr. Jozefa Ligoša, ktoré sú ukážkou 
homiletického umenia, duchovnej hĺbky a umeleckej 
krásy jeho prejavu.

• LIGOŠ, J., Dr.: Katechetika. Teoreticko-praktická 
príručka pre poslucháčov teológie a katechétov, 
Spišská Kapitula 1948, formát A4, počet strán 114. 
Texty sú vytlačené spôsobom cyklostylovaných 
kópií, popísané sú veľmi husto. Obsahujú klasickú 
introdukciu do problematiky: pojem, rozdelenie, 
metodológia, história tejto vedy a pod. Obsahuje 
aj kapitoly o katechizmoch a ich rozličnom určení. 
Zaoberá sa aj osobnosťou katechétu, ako aj objektom 
katechézy, dieťaťom. Autor sa venuje aj problematike 
jednotlivých schopností človeka: skúma vôľu, rozum, 
cit-emócie, reč, prostredie, porovnáva rozličné 
vyučovacie metódy, prináša charakteristiky a ťažiská 
vyučovania náboženstva v okolitých, najmä nemecky 
hovoriacich krajinách a maximálny priestor venuje 
biblickej katechéze. Zdá sa, že práve tento model 
si autor osvojil najviac a tento aj preferuje, pretože 
prináša viaceré praktické ukážky. Záverečná časť 
knihy je venovaná príprave na vyslúženie a prijatie 
sviatosti zmierenia, Eucharistie a manželstva. 

Kniha je vynikajúcim praktickým a zároveň veľmi 
formujúcim nástrojom prípravy seminaristov 
na kňazské povolanie, resp. na účinkovanie v našich 
farnostiach a školách.

• LIGOŠ, J.: Príprava na sviatosť birmovania. Pre 
potreby spišského biskupstva vydala Pastoračná rada 
roku Pána 1969, formát vreckový, počet strán 28. 
Knižočka obsahuje úvodné povzbudenie kapitulného 
vikára a potom nasleduje 76 otázok a odpovedí, 
ktoré birmovanci majú ovládať naspamäť. Ide 
o otázky najmä z vierouky o troch božských osobách, 
o Cirkvi, ďalej o sviatosti birmovania, o sv. omši 
ako o centre kresťanského života, napokon o Božích 
prikázaniach a o svätých ako o našich vzoroch.

• LIGOŠ, J., Dr.: Exercície a rekolekcie, samizdat, súhrn 
písomných materiálov z pera Dr. Jozefa Ligoša. 
Nie je známe, či ide o publikáciu s viacnásobnými 
výtlačkami alebo o zviazanú zbierku písomných 
príprav na vystúpenia kapitulného vikára J. 
Ligoša na duchovných cvičeniach a na kňazských 
stretnutiach, ako uvádza nadpis. Ide však o zväzok 
textov spirituálneho zamerania, v publikácii presne 
spracovaných a označených podľa strán:
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Zábery z pohrebu Jozefa Ligoša.
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• Exercície, str. 1 – 81: 23 prednášok, pravdepodobne 
prednášky na kňazské duchovné cvičenia.

• Pod jednoduchým označením II. nasledujú 
prednášky č. 24 – 34. Sú to prednášky na stranách 
82 – 118, v úvode tohto bloku sú označené ako 
exercície roku 1945.

• Túto časť predstavujú meditácie na nedele a sviatky. 
Spolu je tu 78 meditácií, číslovanie strán je od 1 
po 91.

• Záverečná časť knihy má v obsahu uvedený názov 
„Rekolekcie“. Tento blok zodpovedá v knihe stranám 
92 – 182. Sú to dvoj až trojstranové elaboráty 
na rozličné témy zo života kňazov. Pri každom 
nadpise je uvedený aj dátum. V tomto prípade sú to 
prednášky v rozpätí od r. 1948 až po apríl 1952.

Celkove ide teda o  300 strán spirituálnych textov 
nesmiernej hodnoty. V úvode knihy je vpísané meno vdp. 
Michal Pačnár, bol to  tajomník p. kapitulného vikára. 
M.  Pačnár bol žiakom a potom aktuárom na biskupskom 
úrade, taktiež ceremonárom kapitulného vikára Dr. J. 
Ligoša. Kniha pochádza z Pačnárovej pozostalosti.

• LIGOŠ, J., Dr.: De gratia et de Ecclesia. Rukopis, 
strojom napísané texty o Božej milosti a o Cirkvi. 
Ide pravdepodobne o učebnicu dogmatiky, pretože 
Dr. J. Ligoš vyučoval v kňazskom seminári aj tento 

predmet ako zastupujúci profesor. Je to kniha, 
napísaná strojom na tenkom, preklepovom papieri, 
bez vpísaného roku a miesta vydania. Jednotlivé 
kapitoly, resp. jednotlivé traktáty, nesú nasledovné 
nadpisy: I. De gratia, II. Svätý krst, III. Sviatosť 
birmovania, IV. Sviatosť Oltárna, V. Sviatosť pokánia, 
VI. Pomazanie nemocných, VII. Posvätenie kňazstva, 
VIII. Stav manželský, IX. Sväteniny, De Ecclesia.

• Subkomisia CLK pre Bohoslužbu Slova: Bohoslužba 
Slova mimo svätej omše, formát A4, počet strán 77, 
vydal SSV Trnava 1969. Dr. J. Ligoš je autorom tejto 
príručky. Píše o  tom v úvode publikácie, ktorá vyšla 
ako nástroj uskutočňovania koncilových ustanovení. 
V úvodných kapitolách prináša poučenie o bohoslužbe 
Slova, rozličné variácie a napokon niekoľko ukážok. 

K ďalším publikovaným dielam patria:

• LIGOŠ, J.: Ideme (Je to zbierka básní s vlastnou 
tvorbou autora; 1946).

• LIGOŠ, J.: Adoračná pobožnosť na sviatky mariánske 
(1948).

Vďaka starostlivému prístupu borovských 
farárov a  veriacich sa zachovala literárna, liturgická, 
katechetická, homiletická a  piesňová pozostalosť J. 
Ligoša, ako aj  jeho osobné poznámky, vrátane Historie 
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domus farnosti Veľké Borové.219 Táto pozostalosť bola 
na  základe rozhodnutia spišského diecézneho biskupa 
Mons. Štefana Sečku zo dňa 3. augusta 2013 prevezená 
do biskupského archívu v Spišskej Kapitule. Konkrétne 
ide o nasledovné dokumenty:

I. Literárna pozostalosť:

• Veľké Borové v piesňach a zvykoch (formát A4, 
54 strán napísaných na stroji a 20 strán ľudových 
piesní),

• Posledná májová (pravdepodobne vlastná báseň J. 
Ligoša, v ktorej hovorí, že aj keď májové pobožnosti 
končia, ale láska k Panne Márii nekončí).

II. Liturgická pozostalosť:

• Modlitba kresťanských dietok za dietky pohanské,

• Zasväcujúca pobožnosť chlebnickej/bobrovskej 
mládeže Ježišovmu Srdcu,

219 Celá písomná pozostalosť ThDr. Jozefa Ligoša 
spracovaná podľa: TYROL, Anton. Písomná pozostalosť Dr. 
Jozefa Ligoša z farnosti Veľké Borové. In HROMJÁK, Ľ. (ed.). 
ThDr. Jozef Ligoš, spišský kapitulný vikár. Spišské Podhradie: 
Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2014, 
s. 106-119.

• Duchovné domové požehnanie,

• Pobožnosť za šťastlivú hodinu smrti,

• Deväť meditácií o umučení Pána,

• Bohoslužba Slova na májové pobožnosti, adventné 
a pôstne Bohoslužby Slova,

• Bohoslužba Slova na záver školského roka.

• III. Katechetická pozostalosť:

• Koncepty krátkych katechéz pre jednotlivé ročníky 
základných škôl,

• Vlastné katechizmy (pre 1. – 2.; 6. – 7.; 9/10. ročník 
ZŠ),

• Tematické plány učebnej látky r.-kat. náboženstva pre 
ročníky II.-III., IV.-V., VI.-VII.,

• Poznámky z katolíckej vierouky,

• Poznámky k nemeckým učebným osnovám 
na vyučovanie náboženstva pre 1.-10. ročník,

• Poznámky k siedmim francúzskym katechizmom,

• Kázne a prednášky o sviatosti kňazstva pre 
seminaristov,

• Mravoučné témy podľa Božích prikázaní,

• Kresťanská dokonalosť ako organický celok,
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• Pastorálna pozostalosť (materiály k pastorácii 
rodín, katechéze v rodinách, spracovanie Malého 
katechizmu v rodinách),

• Predica Verbum (blok textov o tematických kázňach 
a témy kázní na sviatky a liturgické obdobia),

• Haec est autem voluntas Patris: sanctificatio vestra 
(návody na vysluhovanie sviatostí a svätenín, 
katechézy o sv. omši a adorácie s účasťou detí),

• Adorácie a pobožnosti,

• Duchovný plán borovských veriacich na rok 1955,

• Záznamy v Historii domus (opisujúce najmä 
katechézy prednesené vo farnosti Veľké Borové 
v jednotlivých rokoch).

IV. Homiletická pozostalosť:

• Kázne a homílie z rokov 1939 – 1942, niekoľko 
homílií je z farnosti Veľké Borové z 50. rokov 20. 
storočia.

• V. Piesňová pozostalosť:

• Zbierka náboženských piesní populárneho charakteru,

• Zbierka lašských kolied,

• Zbierka svetských piesní,

• Zbierka pohrebných piesní s katechetickými 
aplikáciami.

VI. Osobné poznámky:

• Soznam kázní Jozef Ligoš (poznámky o čase, mieste 
a téme prednesených kázní z rokov 1939 – 1948,

• Záznamy o článkoch v rôznych časopisoch za obdobie 
rokov 1937 – 1948 v celkovom počte 45 článkov 
a štúdií.

Bohatá pozostalosť rozličného žánru je dôkazom 
duchovnej, teologickej a  pastoračnej horlivosti, 
jedinečného formátu osobnosti Dr. Jozefa Ligoša 
a jeho apoštolského zápalu v časoch najväčšieho útlaku 
náboženstva a pravdy vôbec. 

Publikácie iných autorov  
o ThDr. Jozefovi Ligošovi:

• DRBIAK, M.: Osobné spomienky na Dr. Jozefa Ligoša, 
Rímskokatolícky farský úrad Veľké Borové 2010, 
formát A5, počet strán 94+12 strán fotografií. Kniha 
obsahuje jednoducho spracované osobné spomienky 
autora, farníka z Veľkého Borového.

• HROMJÁK, Ľ.: ThDr. Jozef Ligoš, spišský kapitulný 
vikár. Zborník z domácej vedeckej konferencie 34. 
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Jozef Ligoš na birmovkách v sprievode kanonika J. Michnu.
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ročníka Znaky časov, vydal: Nadácia Kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Spišské 
Podhradie 2014. Formát A5, počet strán 211+XIV 
strán fotografií. Zborník má 3 časti: I. Štúdie, II. 
Spomienky na život Dr. Jozefa Ligoša, III. Výber 
z diela Dr. Jozefa Ligoša. Kniha bola publikovaná 
ako ovocie predtým uskutočnenej konferencie 
na pôde kňazského seminára v Spišskej Kapitule 
pri príležitosti 100. výročia narodenia a 40. 
výročia smrti Jozefa Ligoša. O zorganizovanie tejto 
významnej konferencie a publikovanie zborníka sa 
zaslúžil autor-zostavovateľ, Dr. Ľuboslav Hromják.

• PITONIAK, P.: ThDr. Jozef Ligoš, špirituál a spišský 
kapitulný vikár, Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Pucov 2015, formát A5, počet strán 213+15 strán 
fotografií. Je to monografia Petra Pitoniaka, ktorá 
vznikla na základe predchádzajúcej dizertačnej 
práce autora obhájenej na Pedagogickej fakulte 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Autor v šiestich 
kapitolách monografie zhromaždil množstvo 
dôležitého materiálu o živote a diele Dr. Jozefa Ligoša 
a systematicky ho spracoval v poradí: I. Detstvo, 
štúdiá a kňazské účinkovanie, II. Špirituál kňazského 
seminára, III. ThDr. Jozef Ligoš – katechéta, 
IV. Kapitulný vikár, ordinár Spišskej diecézy, V. 

Výkonný predseda Slovenskej liturgickej komisie, VI. 
Zhodnotenie osobnosti ThDr. Jozefa Ligoša. 

ThDr. Jozef Ligoš, objekt pozornosti ŠtB  
a obeť represálií

Hoci sa Dr. Jozef Ligoš na  začiatku 50. rokov 
„utiahol“ na  zastrčenú faru vo  Veľkom Borovom 
v Chočských vrchoch na pomedzí Liptova a Oravy, jeho 
osobnosť a široký záber jeho činnosti nemohol uniknúť 
pozornosti vtedajšej štátnej bezpečnosti. O tejto oblasti 
činnosti, resp. utrpenia kapitulného vikára Dr. Jozefa 
Ligoša, napísal kompetentnú štúdiu Pavol Jakubčin 
z  Ústavu pamäti národa v  Bratislave a  výsledky svojho 
bádania vo  viacerých archívoch predstavil na  vedeckej 
konferencii v Spišskej Kapitule v roku 2014. Konferencia 
sa konala pri  príležitosti 100. výročia narodenia Dr. 
Jozefa Ligoša.220

V  archívoch štátnej bezpečnosti na  viacerých 
miestach (Košice, Spišská Nová Ves) sa v  70. rokoch 

220 JAKUBČIN, Pavol. Prípad „Ordinár“. Kapitulný vikár 
Jozef Ligoš v centre pozornosti ŠtB. In HROMJÁK, Ľ. (ed.). 
ThDr. Jozef Ligoš, spišský kapitulný vikár. Spišské Podhradie: 
Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2014, 
s. 83-93.
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spomína osoba Dr. Jozefa Ligoša pod  krycím názvom 
„Ordinár“. Spis pod  týmto názvom bol založený 
v  januári 1970.221 Teda dá sa dedukovať, že pozornosť 
štátnej bezpečnosti sa naň upriamila až vtedy, keď bol 
v  pozícii správcu spišskej diecézy ako kapitulný vikár. 
Iným dôvodom tohto dátumu mohlo byť aj to, že činnosť 
ŠtB sa osobitne začala mobilizovať v nových štruktúrach 
v rámci normalizačného procesu. V neposlednom rade 
jedným z motívov mohla byť aj opatrnosť jeho veriacich 
z  Malého a  Veľkého Borového, ktorí neprezradili 
nič na  svojho pána farára, ktorému sa tak podarilo 
na Borovom v „závetrí“ prežiť takmer celé 50. a 60. roky 
a horlivo pracovať na formácii a posväcovaní tamojších 
veriacich.

Hlavným dôvodom ostrého sledovania činnosti 
spišského kapitulného vikára bolo jeho horlivé 
uplatňovanie ustanovení Druhého vatikánskeho 
koncilu, osobitne jeho snahy o  ustanovenie kňazskej 
rady a  diecéznej pastoračnej rady. Pozornosť štátnej 
bezpečnosti sa obrátila aj  voči tým kňazom, ktorí 
sa stali členmi týchto rád. Najväčším „tŕňom v  oku“ 
štátnej bezpečnosti však bol odmietavý postoj spišského 
kapitulného vikára voči prorežimnej kňazskej organizácii 
Pacem in terris, v  ktorej členstvo Dr. Jozef Ligoš 
jednoznačne odmietal. Tajná bezpečnosť sa intenzívne 
zaujímala aj o kontakty J. Ligoša s osobami v emigrácii. 
Súčasťou podlej práce štátnej bezpečnosti bolo aj  tajné 
odpočúvanie rozhovorov, ktoré J. Ligoš absolvoval nielen 
pri  telefonovaní, ale tajné odpočúvacie zariadenia boli 
namontované priamo v priestoroch biskupského úradu 
v Spišskej Kapitule.

Špeciálnou oblasťou, v  ktorej štátna bezpečnosť 
osobitne sledovala Dr. J. Ligoša, boli jeho kontakty 
so  Svätou Stolicou vo  Vatikáne. Keď J. Ligoš navštívil 
v  roku 1968 Večné mesto,   rozvinula po  jeho návrate 
systematické pátranie po  tom, či bol v  Ríme tajne 
vysvätený za  biskupa alebo nie. Na  zistenie tohto 
dohadu vysielala do Ríma na krátkodobé cesty aj istého 
spolupracovníka tajnej bezpečnosti. V  archívoch sa 
zachovali správy, ktoré jednoznačne potvrdzujú, že Dr. 
Jozef Ligoš bol zo strany štátu odmietaný na post biskupa 
a v očiach štátnej bezpečnosti považovaný za nepriateľa 
vtedajšieho režimu. Podľa tohto hodnotenia sa k nemu 
aj  náležite správali štátni úradníci na  rozličných 
miestach. Nepriateľstvo štátnych úradov voči osobe 
Dr. J. Ligoša sa napokon začala prejavovať až tak, že 
bezpečnosť monitorovala každý jeho pohyb mimo 
diecézy, ba dokonca aj  v  diecéze. Ako príklad možno 
uviesť to, že v lete 1973 spišský ordinár pobudol niekoľko 

221 V roku 1973, po smrti J. Ligoša, bol zväzok uložený do 
archívu ŠtB a v roku 1982 bol komisionálne skartovaný. Pred 
zničením obsahoval 297 strán.

týždňov na  dovolenke v  rodných Chlebniciach a  vtedy 
ho z  Ministerstva kultúry v  Bratislave napomenuli, že 
nikomu tento svoj pobyt neohlásil… To už nebola len 
kontrola, ale trestuhodné šikanovanie. Tento neprimeraný 
a systematicky stupňovaný tlak na spišského kapitulného 
vikára sa napokon skončil náhlym úmrtím Dr. Jozefa 
Ligoša, a  to dňa 19. septembra 1973. Deň predtým 
ho priviezli do  nemocnice v  Levoči so  zdravotnými 
komplikáciami dvojitého videnia z neznámeho dôvodu 
pokročilej choroby cukrovky. Zdravotný stav sa rýchlo 
zhoršoval a  na druhý deň sa k  týmto ťažkostiam 
pridružila urémia, ktorá spôsobila smrť. 

Okolo rýchleho skonu spišského ordinára kolovali 
rozličné hypotézy o  úmyselne spôsobenej smrti 
zo  strany vtedajšej politickej moci. Priama príčina 
sa však nepotvrdila. Jeho tajomník a  ceremonár 
biskupského úradu Michal Pačnár však autorovi tejto 
štúdie v  rozhovore potvrdil, že Dr. Jozef Ligoš ťažko 
niesol rozličné obštrukcie, ktoré mu vtedajší režim 
v  posledných dňoch a  týždňoch života pripravil: bola 
to najmä neústupčivosť štátnych úradov pri vybavovaní 
štátneho súhlasu pre kňazov, v ktorých spišský ordinár 
žiadal štátny súhlas, ťažké rokovania pri  riešení 
niektorých cirkevných otázok, vydieranie zo  strany 
štátnych úradov pri rozhodovaní o prijímaní kandidátov 
do  jediného kňazského seminára v  Bratislave, alebo 
o dimisoriálnych listinách pre kandidátov kňazstva a iné. 
Napr. v  roku 1973 nebol za Spišskú diecézu prijatý ani 
jeden kandidát. Do toho vstúpila ešte aj tragická havária 
príbuzných Dr. Jozefa Ligoša, čo veľmi ťažko niesol. 
Po  týmito krížmi ThDr. Jozef Ligoš vyčerpaný klesá 
a končí svoju pozemskú púť.

Posolstvo života a diela J. Ligoša

Spišský ordinár z  rokov 1968 – 1973 ThDr. Jozef 
Ligoš je vzorom vrúcnej a  pokornej lásky kňaza voči 
ostatným spolubratom-kňazom, vzorom otcovskej 
starostlivosti ordinára diecézy voči všetkým jemu 
zvereným veriacim, vzorom statočných postojov 
vo  vzťahu k  prenasledovateľom náboženstva v  rámci 
vtedajšieho politického režimu a  vzorom pedagóga, 
ktorý sa neustále zdokonaľuje vo  svojej vednej oblasti 
a  všetko vie použiť na  budovanie duchovného života 
v srdciach a mysliach veriacich.
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Život a účinkovanie pápežského preláta 
Štefana Garaja

Osobnosť preláta Štefana Garaja je ešte v  pamäti 
jeho súčasníkov pomerne dobre známa. Hlavným 
dôvodom tejto pamäti je predovšetkým zásadná zmena 
jeho postojov, čím sa zapísal do  dejín Spišskej diecézy. 
Na druhom mieste je to najmä fakt, že na čele Spišskej 
diecézy stál relatívne dlho, celých 16 rokov. K  jeho 
charakteristikám možno pripísať aj to, že počas vedenia 
Spišskej diecézy bol veľmi aktívny, čo veriacim a kňazom 
vtedajších čias veľmi imponovalo. Na týchto pozitívach 
má zásluhu iste on sám, ale zásluhu na  tom majú 
aj  jeho spolupracovníci a poradcovia spomedzi kňazov, 
ktorí vytvorili aktívne a  dobre fungujúce spoločenstvo. 
Z veľkej časti je to ich zásluha, že celkový obraz Mons. 
Štefana Garaja, spišského ordinára má v dejinách Spišskej 
diecézy pozitívny obsah. 

Životné etapy Mons. Štefana Garaja

Pápežský prelát Štefan Garaj-Revaj sa narodil 
v  Liptovskej Tepličke dňa 24. októbra 1915. Študoval 
na  reálnom gymnáziu v  Levoči, kde 7. júna 1937 
zmaturoval. Potom 7. septembra 1937 vstúpil 
do  kňazského seminára v  Spišskej Kapitule, kde 
absolvoval celé štúdium posvätnej teológie. Rektorom 
seminára bol vtedy Mons. Dr. Ján Ferenčík a prefektom 
štúdia Dr. Štefan Barnáš. Dňa 5. júna 1942 od  rektora 
kňazského seminára Mons. Františka Skyčáka a  Dr. 
Mikuláša Stanislava ako prefekta štúdia, Štefan Garaj-
Révaj obdŕžal tzv. Absolutórium o  ukončení štúdia.222 
Za kňaza bol vysvätený 14. júna 1942 v Spišskej Kapitule. 
Po  vysviacke nastúpil od  1. júla 1942 za  kaplána 
do farnosti Zubrohlava a od 1. júla 1946 bol ustanovený 
za kaplána v Poprade. Od 1. februára 1949 bol kaplánom 
v Ružomberku.

Bolestnou životnou etapou Štefana Garaja boli 50. 
roky, ktoré sa svojou krutosťou dotkli aj  jeho života. 
V  roku 1950 bol ustanovený za  správcu farnosti 
Ždiar, kde však nenastúpil, pretože bol uväznený 
a nespravodlivo odsúdený v súvise s katolíckou akciou. 
Po  troch rokoch bol z  väzenia (Leopoldov, Ilava) 
prepustený, ale na výkon kňazskej služby nedostal štátny 
súhlas. Musel sa zamestnať vo výrobe. Pracoval v lesnom 
závode v Liptovskej Tepličke. 223

222 ABÚ SK, SpB, OS. Osobný spis Š. Garaj. Index o štúdiu 
Štefana Garaja-Revaja.

223 ABÚ SK, SpB, OS. Osobný spis Š. Garaj. ZENTKO, Ján. 
Zomrel dlhoročný ordinár Spišskej diecézy Mons. Štefan Garaj. 
Rukopis nekrológu.

Dňa 1. februára 1954 sa stal správcom farnosti 
Rabčice. Od  1. novembra 1958 bol správcom farnosti 
Dolný Kubín. Od  roku 1963 bol dekanom oravského 
dekanátu a súčasne kanonikom, za ktorého ho menoval 
vtedajší správca diecézy Andrej Scheffer. Od 1. novembra 
1965 bol správcom farnosti Spišské Podhradie a súčasne 
aj  riaditeľom biskupského úradu v  Spišskej Kapitule. 
Od 1. októbra 1969 bol správcom farnosti Štrba. Od 1. 
decembra 1972 bol menovaný za administrátora a dekana 
v Dolnom Kubíne. Dňa 2. októbra 1973 bol menovaný 
Mons. Jozefom Ferancom, banskobystrickým biskupom, 
za  spišského ordinára s  právami a  povinnosťami 
kapitulného vikára. Dňa 9. septembra 1989 nastúpil 

Štefan Garaj a jeho erb.
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na dôchodok do Ľubice. Dňa 19. júna 1990 bol Svätou 
Stolicou menovaný za  pápežského preláta a  v roku 
1994 za  apoštolského protonotára supra numerum. 
V  menovacom dekréte za  pápežského preláta Svätý 
Otec Ján Pavol II. napísal: „…som ubezpečený o Tvojich 
osobitných duševných daroch, ktoré horlivo a  vytrvalo 
používaš v  prospech katolíckeho spoločenstva.“ 224 
Zomrel vo veku 83 rokov a v 56. roku kňazstva, dňa 24. 
septembra 1998 v  Kežmarku. Pochovaný bol dňa 29. 
septembra 1998 na  cintoríne v  Liptovskej Tepličke. 225 
Pohrebné obrady vykonal spišský diecézny biskup Mons. 
František Tondra a  pomocný biskup Mons. Andrej 
Imrich za početnej účasti kňazov a veriacich z blízkeho 
aj  vzdialeného okolia. Na  adresu spišského diecézneho 
biskupa Mons. Františka Tondru prišli od významných 
osobností cirkevného a  spoločenského života226 viaceré 
prejavy sústrasti nad  úmrtím pápežského preláta 
Mons. Štefana Garaja. Všetci zhodne vyzdvihovali 
jeho húževnatú službu pre šírenie Božieho kráľovstva 
v ťažkých časoch, v ktorých viedol Spišskú diecézu.227 

Činnosť Štefana Garaja-Révaja  
na poli katechizácie

Mons. Štefan Garaj spravoval Spišskú diecézu 
v  období silného protináboženského tlaku zo  strany 
vtedajšieho režimu. Napriek tomu sa húževnato snažil 
urobiť niečo dobré v  oblasti katechizácie. V  archíve 
biskupského úradu sa zachoval pozývací list zo dňa 14. 
marca 1980. Ide o list bez adresáta, to znamená, že boli 
pozvaní viacerí kňazi a stretnutie malo úvodný charakter. 
Pozvaní kňazi mali so sebou priniesť:

• ukážky učebníc náboženstva, resp. 
katechizmy – vlastné, slovenské, 
aj cudzojazyčné – ktoré mohli poslúžiť ako vzor či 
ako pomôcka pri vypracovaní učebných textov;

• návrhy tém v celej štruktúre jednotlivých článkov, 
resp. lekcií v katechizme;

• vypracovaný jeden článok ako vzor či šablónu pre 
všetky články, a to po stránke textovej, obsahovej, 
formálnej i grafickej.

224 ZENTKO, Ján. Zomrel dlhoročný ordinár Spišskej diecézy 
Mons. Štefan Garaj.

225 Životopisné údaje čerpané z ABÚ SK, SpB, OS. 
Protocollum Status personalis Sacerdotum Dioecesis 
Scepusiensis, ab anno 1848, Tomus II., s. 186, 187.

226 Napr. Jean Francois Lantheaume z Apoštolskej 
nunciatúry v Bratislave, Mons. Ján Hirka z Prešova, Mons. 
Jozef Feranec, emeritný biskup z Banskej Bystrice a mnohí iní.

227 Porov. ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 50-
51. – CHALUPECKÝ, Ivan. Garaj-Revaj, Štefan. In PAŠTEKA, 
J. (ed.). Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. 
Bratislava: Lúč, 2000, s. 385, 386.

V týchto prípravných fázach sa zatiaľ nerozlišoval 
vek dieťaťa či ročník základnej školy. V pozývacom liste 
boli určené tri možné témy na vypracovanie vzorového 
východiskového textu pre katechizmus:

1. Pán Boh k nám hovorí v Božom zjavení;

2. Lásku k Bohu vyznávame slávením sviatočných dní 
(3. Božie prikázanie);

3. Krst je sviatosť znovuzrodenia (Jn 3,5). 228

Z uvedeného obsahu je vidieť, že myšlienka prípravy 
nového katechizmu bola v 80. rokoch na Spiši veľmi živá 
a napokon dostala svoj výraz v tzv. Spišskom katechizme, 
ktorý pripravili kňazi Spišskej diecézy a ktorý sa úspešne 
používal začiatkom 90. rokov 20. storočia. Mons. 
Štefan Garaj, ktorý je na pozývacom liste podpísaný, sa 
k tvorbe katechizmu staval pozitívne a iste prispel svojou 
pomocou pri jeho príprave. 

228 ABÚ SK, SpB, OS. Osobný spis Š. Garaj. Pozývací list, 
14. 3. 1980.
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Mons. Štefan Garaj,  
obeť prenasledovania a šikanovania

Kapitulný vikár Štefan Garaj mal dramatický život. 
Na vlastnej koži zažil komunistické väzenie, „dvorenie“ 
komunistických aparátčikov, aj  ich hnev a  nenávisť. 
Pritom všetkom obstál, lebo „si zachoval tvár a vieru“, ako 
o ňom napísal jeho dlhoročný tajomník prof. František 
Dlugoš. 229 Ide predovšetkým o  dve kapitoly v  živote 
Mons. Štefana Garaja. Prvou bola jeho kaplánska stanica 
v  Ružomberku, kam bol poslaný ku  dňu 1. februára 
1949. Vzhľadom na  politické udalosti v  Ružomberku 
v nedávnej minulosti to bolo veľmi citlivé miesto. V roku 
1949 bola v Prahe odštartovaná „katolícka akcia“, ktorú 
vymysleli komunistickí ideológovia, ktorí sa usilovali 
do nej vtiahnuť katolíkov, ktorých by mohli pomýliť, resp. 
tých, čo ju odmietnu, kruto trestať. Pritom pápež Pius 
XII. vydal v  tom čase dekréty, ktoré sa týkali nepravej 
„katolíckej akcie“ a  členstva katolíkov v  komunistickej 
strane. Iba päť dní nato, dňa 15. júna 1949, reagovali 
na  túto kampaň biskupi a  ordinári Čiech aj  Slovenska 
pastierskym listom s názvom „Hlas biskupov a ordinárov 

229 DLUGOŠ, František. Štefan Garaj si zachoval tvár 
a vieru. Sto rokov od narodenia kapitulného vikára Spišskej 
diecézy. Levoča: MTM, 2015.

veriacim v hodine veľkej skúšky“. V liste žiadajú okrem 
iného, aby vláda prestala podporovať nepravú katolícku 
akciu a aby nenútila ľudí podpisovať ju. 230

Ružomberský kaplán Štefan Garaj pastiersky list 
prečítal. Nechcel pritom útočiť na  štát, ale musel si 
plniť svoju kňazskú povinnosť v  pastorácii. Zato bol 
uväznený a  odsúdený na  3 roky väzenia, pokutu 20 
tisíc korún a  na stratu dedičstva. Svoju krížovú cestu 
prežíval vo väzniciach v Leopoldove a Ilave. Pre Štefana 
Garaja bolo väzenie osobitne ťažké, pretože ho jeho 
vyšetrovatelia neustále nútili vyzradiť miesto pobytu 
Štefana Náhalku, jeho rodáka, ktorý sa v  tých časoch 
skrýval. Keď neprezradil – pretože ani nemohol, keďže to 
nevedel – za trest dostal sprísnené väzenie, tzv. korekciu, 
vo väzenskom žargóne „karcer“. Po 33 mesiacoch straty 
slobody bol dňa 4. mája 1953 z väzenia prepustený. Jeho 
kroky na  slobode smerovali do  rodiska, kde sa trochu 
zdravotne pozviechal a  napokon zamestnal v  štátnych 
lesoch v Liptovskej Tepličke. 231 Až po niekoľkomesačnej 
snahe dostal z  Biskupského úradu v  Spišskej Kapitule 

230 DLUGOŠ, František. Štefan Garaj si zachoval tvár 
a vieru, s. 30, 31.

231 Porov. DLUGOŠ, F.: Štefan Garaj si zachoval tvár a vieru, 
s. 35-37.
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dispozíciu do  pastorácie. Dňa 1. februára 1954 sa stal 
správcom farnosti Rabčice.

Druhou bolestnou kapitolou, v  ktorej popri 
prenasledovaní dominovalo aj  šikanovanie zo  strany 
štátnych úradov a  ideologických partajníkov, bola jeho 
služba kapitulného vikára v  Spišskej Kapitule. Počas 
celých 16 rokov, keď viedol Spišskú diecézu, bol Mons. 
Štefan Garaj predmetom príkreho prístupu štátnych 
predstaviteľov, ktorí – kde len mohli – mu sťažovali 
výkon jeho služby kapitulného vikára.

Určitú „predchuť“ tohto osudu si Mons. Štefan Garaj 
mal možnosť skúsiť ako dolnokubínsky dekan. Túto 
funkciu vykonával od roku 1963. Totiž od 8. novembra 
1958 bol menovaný za  správcu farnosti Dolný 
Kubín.  Prišiel sem z  Rabčíc. Administratívne ťažkosti 
s  ateistickou štátnou správou sa prejavili najmä v  tom, 
že v auguste 1965 bolo jeho úlohou zorganizovať pohreb 
zosnulého biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý zomrel 
v Říčanoch 4. augusta 1965. Pohreb sa konal na území 
jeho dekanátu v Zákamennom, teda v rodisku biskupa J. 
Vojtaššáka. Obštrukcie vtedajšieho režimu sa uskutočnili 
na zvyčajnej primitívnej rovine, keď štátne úrady menili 
alebo zatajovali hodinu začiatku pohrebných obradov 
v  Zákamennom, zo  strany ideologických a  tajných 
„bezpečnostných“ zložiek bolo nasadených množstvo 
špicľov a  donášačov, boli zatarasované cesty, zrušené 

autobusové spoje do miesta pohrebu a iné. 232 Všetko toto 
Štefan Garaj zvládol a  niekoľko mesiacov po  pohrebe 
bol dňa 1. novembra 1965 z Dolného Kubína preložený 
za správcu farnosti Spišské Podhradie a zároveň sa stal 
riaditeľom kancelárie Biskupského úradu v  Spišskej 
Kapitule. Všetky menovania uskutočnil prorežimný 
spišský kapitulný vikár Andrej Scheffer. Ku  všetkým 
menovaniam bol nevyhnutný predchádzajúci štátny 
súhlas, ktorý A. Scheffer zrejme bez ťažkostí dostal. 

Po smrti A. Scheffera (3. novembra 1968) sa 
kapitulným vikárom stal ThDr. Jozef Ligoš, ktorý viedol 
diecézu až do svojej náhlej smrti (19. septembra 1973). 
Počas tohto obdobia bol Štefan Garaj z  biskupského 
úradu uvoľnený a na vlastnú žiadosť menovaný za farára 
v  Štrbe, odkiaľ istý čas spravoval aj  popradskú farnosť 
a vykonával funkciu okresného dekana dekanátu Poprad. 
Po  troch rokoch, 1. decembra 1972, bol ustanovený 
za  správcu farnosti a  okresného dekana v  Dolnom 
Kubíne, kam prišiel druhýkrát. 233 Neprešiel však ani 
celý jeden rok od  jeho príchodu do  Dolného Kubína 
a  19. septembra 1973 zomrel vtedajší správca diecézy 

232 Porov. DLUGOŠ, František. Štefan Garaj si zachoval tvár 
a vieru, s. 40-42.

233 Porov. DLUGOŠ, František. Štefan Garaj si zachoval tvár 
a vieru, s. 46-50.

Štefan Garaj s kňazmi a veriacimi pri hrobe biskupa J. Vojtaššáka v Zákamennom.
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ThDr. Jozef Ligoš.  Pre Štefana Garaja to znamenalo 
zásadný zvrat v jeho doterajšom živote správcu farnosti 
a dolnokubínskeho okresného dekana.

Hoci voľba kompetentného cirkevného grémia padla 
najskôr na  levočského dekana Štefana Kluberta, predsa 
na ďalší deň bol za kapitulného vikára na Spiši menovaný 
dolnokubínsky dekan Štefan Garaj. Stalo sa tak dňa 
2. októbra 1973. 234 Do  tejto funkcie ho vymenoval 
banskobystrický biskup Jozef Feranec ako predseda 
Zboru ordinárov Slovenska.

Teda začiatok správy Spišskej diecézy pre Štefana 
Garaja nebol nijako veľkolepý. Každému bolo jasné, 
že rozhodujúcim kritériom pri  výbere, komu dá 
štátna správa súhlas na  vymenovanie, bol fakt, či 
ide o  organizovaného člena Združenia katolíckych 
duchovných Pacem in terris (ďalej PIT) alebo nie. Štefan 
Klubert takýto nebol, ale Štefan Garaj bol v tom čase plne 
organizovaným členom štátom preferovanej organizácie 
PIT, preto bol za  kapitulného vikára vymenovaný on. 
A biskup J. Feranec želanie štátnej správy poslušne splnil. 
Tak sa teda Štefan Garaj stal správcom Spišskej diecézy.

234 Porov. DLUGOŠ, František. Štefan Garaj si zachoval tvár 
a vieru, s. 56.

Vari najťažšou kapitolou v službe diecézneho ordinára 
Štefana Garaja boli štátne súhlasy, o ktoré musel žiadať 
príslušnú štátnu správu. Bolo to pri každom prekladaní 
každého kňaza, pri  akýchkoľvek menovaniach kňazov 
do rozličných služieb a funkcií a pod. Štátny súhlas bolo 
treba žiadať pre každé podujatie, ktoré sa týkalo diecézy 
ako takej. Netreba azda vysvetľovať nikomu, že povinnosť 
žiadať štátny súhlas robila z  cirkevných predstaviteľov 
ľudí úplne závislých na  rozhodnutiach štátnej správy 
a  zo štátnych predstaviteľov zas všemocných vládcov, 
ktorí čím prísnejší boli, tým väčšie zásluhy si zadovážili 
u  svojich ateistických nadriadených. Mons. Štefan 
Garaj neraz osobne rokoval na  okresných a  ešte 
častejšie na  krajských úradoch vtedajšej štátnej správy 
práve o  týchto štátnych súhlasoch pre kňazov, ktorých 
chcel preložiť alebo po  strate štátneho súhlasu dostať 
späť do  pastorácie. Z  týchto úradov neraz odchádzal 
ponížený a odmietnutý. Predstavitelia štátnej správy boli 
totiž často suroví a  vulgárni. Nikdy však nerezignoval 
a  svojou húževnatosťou, pevným charakterom či 
šikovnou diplomaciou dosiahol veľmi cenné pozitívne 
výsledky. Takéto dôsledky mal Zákon o hospodárskom 
zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom, 
ináč zákon o dozore štátu nad cirkvami č. 218/1949.

Základom pozitívneho vnímania Mons. Štefana 
Garaja, resp. podstatným dôvodom jeho akceptovania 
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Štefan Garaj s vatikánskym delegátom arcibiskupom F. Colasuonom.
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zo  strany kňazov aj  Božieho ľudu, bolo jeho zásadné 
stanovisko voči štátom založenej a  preferovanej 
organizácii Pacem in terris (ďalej: PIT). Keď 8. marca 1982 
vydal pápež Ján Pavol II. dekrét Quidam episcopi – bolo 
to presne počas kánonickej návštevy slovenských 
a  českých biskupov (8. – 19. marca 1982) Ad limina 
apostolorum v Ríme – každému súdnemu človeku bolo 
jasné, že hlavným dôvodom tohto dekrétu bolo mierové 
hnutie katolíckych duchovných Pacem in terris. Pápež 
Ján Pavol II. v dekréte rázne vyjadril kňazom a biskupom 
zákaz dať sa do služieb akejkoľvek ideológie, angažovať 
sa v takých organizáciách, ktoré sledujú politické ciele.

V celej agende Pacem in terris sa Mons. Štefan 
Garaj zorientoval príkladne. Ešte pred  publikovaním 
pápežského dekrétu Quidam episcopi sa postupne, 
diplomaticky, odkláňal a  vzďaľoval od  tohto 
prorežimného hnutia a  po roku 1982 sa od  Pacem 
in terris dištancoval úplne. Tento postoj zaujal aj  na 
verejnosti, predovšetkým medzi kňazmi na rekolekciách 
deklaroval celkom jasne svoju pozíciu, keď prezentoval 
názor, že uvedený dekrét sa jednoznačne vzťahuje 
na  hnutie Pacem in terris. Funkcionári tohto hnutia 
sa totiž pokúšali šíriť názor, že pápežský dekrét sa 
na  združenie PIT nevzťahuje. Mons. Štefan Garaj si 
za svoj postoj, verný Rímu a verný pravde, veľa vytrpel, či 
to boli osobné výčitky a zastrašovanie zo strany úradov, 
alebo sťažené každodenné vyjednávania štátnych 
súhlasov na rozličné podujatia, alebo aj zatvrdilý postoj 
niektorých kňazov diecézy, ktorí aj napriek pápežskému 
zákazu ako aj  napriek jednoznačnému príkladu svojho 
ordinára zostávali angažovaní v  tomto rozkolníckom 
hnutí. Na druhej strane je potrebné uviesť, že rozhodný 
postoj spišského ordinára bol povzbudením pre veľkú 
väčšinu kňazov a pre všetkých veriacich, čím sa v diecéze 
upevňovala jednota a prehlbovala zbožnosť. 

Po týchto udalostiach život a  účinkovanie Mons. 
Štefana Garaja pokračovalo jednoznačným smerom 
a  hoci ateistický spoločenský systém bol ešte stále 
relatívne silný, postoje spišského diecézneho ordinára 
boli stabilné a atmosféra v diecéze radostná a nádejná. 
V  diecéze vládlo všeobecné presvedčenie, že k  týmto 
postojom správcu diecézy veľmi prispeli jeho najbližší 
spolupracovníci: Jozef Jarab, František Dlugoš, Štefan 
Mordel a Ján Maga.

Dvesto rokov Spišskej diecézy a jubilejné roky

Spišská diecéza bola zriadená dvomi dokumentmi: 
bulou pápeža Pia VI. Romanus pontifex z  13. marca 
1776 a  kráľovským dekrétom cisárovnej Márie Terézie 
z 15. januára 1776. Spišské biskupstvo vzniklo spojením 
územia Liptova a Oravy s územím Spišského prepoštstva 

(1198 – 1776) a  stalo sa sufragánnym biskupstvom 
Ostrihomského arcibiskupstva. 235

V roku 1976 uplynulo 200 rokov od  erigovania 
Spišskej diecézy a  vtedy sa konali spomienkové oslavy 
200. výročia zriadenia diecézy. Hlavnou osobnosťou 
týchto osláv bol Mons. Štefan Garaj ako najvyšší 
predstaviteľ Spišskej diecézy. Oslavám predchádzali 
intenzívne prípravy a – samozrejme – zo strany 
kapitulného vikára energický zápas so  štátnou správou 
o  ich usporiadanie a  ich obsah. Keď niekoľko dní 
pred začiatkom osláv prišiel zo Sekretariátu Ministerstva 
kultúry pre veci cirkevné v Bratislavy zákaz konania osláv, 
kapitulný vikár Mons. Štefan Garaj vycestoval osobne 
do  Bratislavy. Čo sa na  spomenutom úrade odohralo 
a koľko námahy, argumentov a garancií bolo potrebných 
na získanie štátneho súhlasu, dnes nie je známe. Vie sa, 
že jedna z  príčin zákazu spočívala v  kolízií dátumov: 
13.3. bolo založené biskupstvo a dátum 14. 3. 1939 bol 
dňom vzniku Slovenskej republiky. Večer po  návrate 
z  Bratislavy však Štefan Garaj svojmu tajomníkovi J. 
Jarabovi povedal: „Slávnosť bude.“ A slávnosť bola.236

Oslava dvestoročnice sa teda konala a zúčastnilo sa 
jej množstvo kňazov a veriacich z celej diecézy. Kapitulný 
vikár Mons. Štefan Garaj v  precízne pripravenej 
a  prednesenej homílii zhrnul celé dovtedajšie dejiny 
diecézy a  zhodnotil ich takto: „Spišská diecéza sa 
najviac pričinila o  kriesenie duchovno-kultúrneho 
života ľudu pod Tatrami za nežičlivých storočí… práve 
ona združovala našich vzdelancov, najmä kňazov, ktorí 
stmeľovali náš národ a upevňovali vieru jednoduchého 
ľudu…“237

Po sv. omši v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule 
slávnosť pokračovala v priestoroch biskupskej rezidencie 
slávnostnou akadémiou, ktorú pripravili vtedajší mladí 
kňazi: Ján Maga, Jozef Jarab, Ondrej Palušák, Peter 
Fidermák a  ďalší. Ozdobou tohto jubilea bola výstava 
v  priestoroch biskupského úradu. Jej autorom bol 
doc. Ivan Chalupecký, ktorý vystavoval najvzácnejšie 
historické artefakty diecézy.238 Známy básnik, kňaz Janko 
Silan pre túto príležitosť napísal báseň s  názvom Óda 
na spišské biskupstvo. Báseň bola publikovaná v zbierke 
Katolícke piesne z  Važca.239 Rozmanitosť podujatí 

235 Dostupné online: http://dieceza. kapitula. sk/? 
g=7&ext=8&sub=136. (29. 2. 2020).

236 Porov. DLUGOŠ, František. Štefan Garaj si zachoval tvár 
a vieru, s. 63.

237 Porov. DLUGOŠ, František. Štefan Garaj si zachoval tvár 
a vieru, s. 65.

238 Porov. DLUGOŠ, František. Štefan Garaj si zachoval tvár 
a vieru, s. 62.

239 SILAN, Janko. Katolícke piesne z Važca. Bratislava: Lúč, 
1995, s. 90nn.
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spojených s  jubileom založenia diecézy dokazuje veľký 
zmysel pre tímovú prácu u kapitulného vikára Š. Garaja, 
ako aj  vzornú spoluprácu jeho spolupracovníkov 
a  poradcov. Slávnosť 200. výročia založenia Spišskej 
diecézy bola po stránke ľudskej dielom vďačnosti Bohu 
a  dielom odvahy kapitulného vikára a  jeho poradcov 
a zo strany Božej naozaj požehnaným podujatím, ktoré 
prinieslo prehĺbenie spolupatričnosti a  jednoty celej 
diecéze. Z tejto slávnosti potom dlho „žili“ a spomínali 
všetci jej účastníci, čo v totalitnom režime bola nesmierne 
vzácna hodnota. 

Jubilejné roky  
s celocirkevným a diecéznym rozmerom

Osemdesiate roky 20. storočia boli zaujímavé tým, že 
sa v nich slávili viaceré významné roky s celocirkevným 
dosahom. Celkove tri roky sa v  celej Cirkvi slávili ako 
osobitné roky venované špeciálnym témam: Jubilejný 
rok vykúpenia (25. marca 1983 – 22. apríla 1984)240, 

240 JÁN PAVOL II. Aperite Portas Redemptori. Bolla 
d'indizione del giubileo per il 1950o anniversario della 
redenzione. 1983. Dostupné online: http://www. vatican. 
va/content/john-paul-ii/it/jubilee/documents/hf_jp-ii_
doc_19830106_bolla-redenzione. html. (2. 3. 2020).

Rok sv. Metoda (15. februára 1985 – 13. októbra 1985) 
a Mariánsky rok241 (7. júna 1987 – 15. augusta 1988).

Jubilejný rok vykúpenia sa v  Spišskej diecéze slávil 
náležitým spôsobom. V  diecéznom obežníku ACES 
A-207, vol. II. zo dňa 7. februára 1983 bolo oznámené, 
že od  25. marca 1983 do  22. apríla 1984 bude slávený 
v  Ríme, ako aj  vo všetkých diecézach sveta. Spišský 
ordinár s  horlivosťou písal o  tomto jubilejnom roku 
v  obsiahlom veľkonočnom príhovore, uverejnenom 
v  diecéznom obežníku dňa 17. marca 1983, v  ktorom 
dôsledky vykúpenia prirovnal ku  kráse rozkvitnutého 
stromu, pričom jeho nádhera vzišla z  jedného 
jadierka, ktoré v  zemi odumrelo podobne ako Ježiš 
Kristus za nás zomrel, aby sme my žili a dosiahli krásu 
a  ovocie vykúpenia…242 V  nasledujúcich obežníkoch 
boli zverejňované ďalšie informácie o  podmienkach 
a miestach, kde bolo možné získať úplné odpustky podľa 
smerníc z  príslušnej kongregácie, bola organizovaná 
kňazská duchovná obnova, kňazi boli povzbudzovaní, 

241 JÁN PAVOL II. Redemptoris Mater, encyklika o Panne 
Márii v živote putujúcej Cirkvi. V bode 49 ohlásil, že začiatok 
Mariánskeho roka pripadne na Turíce, 7. júna 1987.

242 Porov. Acta Curiae episcopalis Scepusiensis, vol. III., 207, 
1983, s. 9-11.
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aby v  zvýšenej miere vysluhovali sviatosť zmierenia 
a pod.

Jubilejný rok sv. Metoda sa na Slovensku slávil od 5. 
júla 1984 do  5. júla 1985. Tento časový údaj uvádza 
obežník biskupskej kúrie v  Spišskom Podhradí243, 
hoci na  oficiálnej vatikánskej stránke244 je pri  homílii 
Jána Pavla II. v  bazilike sv. Klimenta dňa 15. februára 
1985 uvedený nadpis Inaugurazione del „Giubileo“ 
degli Apostoli degli Slavi Santi Cirillo e Metodio. 
Program slávenia tohto jubilejného roka s  uvedenou 
časovou limitáciou bol koordinovaný na celoslovenskej 
úrovni a  týkal sa rodinnej, farskej a  diecéznej úrovne 
so  spoločnými modlitbami, odporúčanými piesňami 
a  výzvou obnoviť príslušné kostoly, kaplnky a  sochy. 
V  spišskom diecéznom obežníku však bola uvedená 
aj  poznámka: „Ďalší program možno ešte rozvinieme 

243 Porov. Acta Curiae episcopalis Scepusiensis, vol. V., 
A-208, 1984, s. 20 – 21.

244 JÁN PAVOL II. Omelia di Giovanni Paolo II. 
Inaugurazione del „giubileo“ degli apostoli degli Slavi santi 
Cirillo e Metodio. Dostupné online: http://www. vatican. va/
content/john-paul-ii/it/homilies/1985/documents/hf_jp-
ii_hom_19850215_apostoli-slavi. html. (2. 3. 2020).

na  rekolekciách i  v nasledujúcich obežníkoch.“245 
Tým ďalším programom bol okrem iného koncert 
v  Ružomberku, kde vystúpil spevokol pod  vedením 
dirigenta don Štefana Olosa, SDB, púť na Velehrad 10. 
apríla 1985 a  iné. Dňa 11. mája 1985 bola v  spišskom 
Katedrálnom chráme sv. Martina v  Spišskej Kapitule 
slávnostná koncelebrovaná sv. omša na pamiatku 1100. 
výročia smrti sv. Metoda. Po sv. omši bola v rezidencii 
biskupského úradu akadémia s prednáškou prof. Antona 
Bagina, profesora na CMBF v Bratislave.

Mariánsky rok (7. júna 1987 – 15. augusta 
1988) mal – podobne ako Rok vykúpenia a  Rok sv. 
Metoda – celocirkevný rozmer, ktorý mu dal pápež Ján 
Pavol II. svojou encyklikou Redemptoris Mater zo  dňa 
25. marca 1987. Pre slávenie tohto mimoriadneho roka 
bola v  Ríme vymenovaná centrálna komisia na  čele 
s  kard. Luigim Dadagliom a  táto vydávala príslušné 
všeobecné línie najmä liturgického charakteru a  spolu 
s  Posvätnou penitenciáriou koordinovala aj  disciplínu 
získavania úplných odpustkov. Pápežská encyklika 

245 Acta Curiae episcopalis Scepusiensis, vol. V., A-208, 1984, 
s. 21.
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Redemptoris Mater bola považovaná za  Magna charta 
dell´Anno Mariano.246 

Spišský ordinár udalosti v  diecéze usmerňoval tak, 
aby sa vrchol mariánskeho roka uskutočnil v čase púte 
na Mariánske horu roku 1987 a taktiež aj roku 1988. Už 
v diecéznom obežníku v marci 1987 informoval o  tom 
kňazov a  chápal ho jednak ako prípravu na  jubilejný 
rok kresťanstva 2000 a  jednak ako naplnenie veľkého 
sľubu z  Fatimy: „Moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí.“247 
V  ďalších obežníkoch boli uvedené ďalšie liturgické 
a  pastoračné pomôcky k  prežívaniu mariánskeho 
roka: výklad encykliky Redemptoris Mater, dekrét 
o  plnomocných odpustkoch, usmernenie pre liturgiu 
v  mariánskom roku, pastoračné úlohy v  mariánskom 
roku a odpustková modlitba v mariánskom roku.248

Súčasťou diecézneho obežníka č. A-212, vol. II. z 22. 
februára 1988 bola aj tzv. Mariánska črta veľkonočného 

246 Anno Mariano. Dostupné online: https://www. 
chiesacattolica. it/wp-content/uploads/sites/31/2017/02/
Anno_Mariano_1987-1988. pdf. (3. 3. 2020).

247 Rok Panny Márie. In Acta Curiae episcopalis 
Scepusiensis, vol. II., A-211, 1987, s. 7.

248 Porov. Acta Curiae episcopalis Scepusiensis, vol. IV., 
A-211, 1987, s. 15-23.

trojdnia. Išlo o  určité liturgické vsuvky do  obradov 
večernej sv. omše na  Zelený štvrtok, o  spomienku 
na  bolesť Panny Márie pri  kríži a  o uctenie Panny 
Márie, a  napokon o  slávnostný pozdrav Panny Márie 
pri veľkonočnej vigílii.249 Rovnako sa súčasťou obežníka 
stal aj  9-stranový príhovor ako hlavná prednáška 
diecézneho dňa 14. mája 1988, z príležitosti Mariánskeho 
roka 1988 (bez udania mena autora).250 Prednáška je 
venovaná tematike mariánskej úcty v biblických textoch 
aplikovanej na  dnešné pomery duchovného života 
veriaceho človeka.

To všetko svedčí o obdivuhodnej horlivosti spišského 
administrátora diecézy Mons. Štefana Garaja, ktorému 
úprimne záležalo na duchovnej úrovni jemu zvereného 
Božieho ľudu. Dokazujú to bohaté a rozmanité aktivity, 
ktoré v  týchto intenzívnych rokoch spolu so  svojimi 
spolupracovníkmi vo vedení diecézy podnikal.

Zápas o baziliku na Mariánskej hore v Levoči

Významnou kapitolou v  účinkovaní Štefana Garaja 
na čele Spišskej diecézy bol jeho zápas o Baziliku minor 

249 Porov. Acta Curiae episcopalis Scepusiensis, vol. II., 
A-212, 1987, dodatok: str. 1-4.

250 Porov. Acta Curiae episcopalis Scepusiensis, vol. IV., 
A-212, 1988, s. 15-23.
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na  Mariánskej hore v  Levoči. Celá dráma sa začala 
nenápadne, a  to počas návštevy jednej vatikánskej 
delegácie vo  vtedajšom Česko-Slovensku. Podobných 
návštev tu bolo viac. Vtedajší režim potreboval 
pred verejnosťou ukázať, že má záujem o riešenie otázok 
vo  vzťahoch štát a  Cirkev, preto si dovolil raz-dvakrát 
sa stretnúť s  vatikánskou delegáciou alebo súdruhovia 
cestovali do Vatikánu. Pravda, nikdy z  týchto rokovaní 
nevzišlo niečo pozitívne. V rámci takýchto rozhovorov 
si obe strany do programu dali aj stretnutia s ordinármi 
jednotlivých diecéz. V  novembri 1982 bola vatikánska 
delegácia na  Slovensku a  viedol ju arcibiskup Luigi 
Poggi. V  rozhovore so  spišským ordinárom Mons. 
Štefanom Garajom mu po  obligátnych témach položil 
otázku: „Čo dobré by bolo možné z  vatikánskej strany 
urobiť pre spišskú diecézu?“ Mons. Štefan Garaj bez 
dlhého uvažovania odpovedal: „Povýšiť pútnický kostol 
na Mariánskej hore v Levoči na baziliku minor.“ Prešlo 
niečo vyše roka a v januári 1984 prišiel z Ríma najskôr 
oznam a potom aj dekrét s  rozhodnutím Svätého Otca 
Jána Pavla II., na  základe ktorého bol pútnický kostol 
Navštívenia Panny Márie na  Mariánskej hore v  Levoči 
zapísaný medzi baziliky menšie (bazilika minor). Stalo 
sa tak 26. januára 1984.

Približne v polovici februára 1984 došla na biskupský 
úrad správa o pápežskom dekréte z januára 1984. Tajomník 

Kongregácie pre Boží kult a sviatosti arcibiskup Virgilio 
Noe v  dekréte adresovanom spišskému ordinárovi 
píše: „Považujem si za milé poslať ti dekrét posvätného 
dikastéria, ktorým sa verejnoprávne vyhlasuje, že kostol 
na  temene „Mariánskej hory“ nad  mestom Levoča, 
zasvätený Navštíveniu preblahoslavenej Panny Márie, 
bol z  vlastného popudu Najvyššieho Veľkňaza poctený 
titulom a  hodnosťou baziliky menšej.“251 Tomuto 
apoštolskému breve predchádzal list spišského ordinára 
zo dňa 7. mája 1983.252

Potom sa však začal tvrdý zápas medzi spišským 
ordinárom Mons. Štefanom Garajom a  príslušnou 
štátnou správou, či a kedy bude tento dekrét zverejnený. 
Štátna správa, konkrétne predstavitelia Okresného 
národného výboru v Spišskej Novej Vsi, medzi ktorými 
boli aj zástupcovia Krajského národného výboru z Košíc 
a  samozrejme zástupcovia štátnej bezpečnosti, pol dňa 
niekoľko dní pred púťou presviedčali, argumentovali a aj 
hrozili sankciami proti Mons. Štefanovi Garajovi, že ak 

251 Pútnický chrám Navštívenia preblahoslavenej Panny 
Márie v Levoči ozdobený titulom a hodnosťou „bazilika 
menšia“. In Acta Curiae episcopalis Scepusiensis, vol. IV., 
A-208, 1984, s. 12.

252 Porov. Acta Curiae episcopalis Scepusiensis, vol. IV., 
A-208, 1984, s. 13.

Na návšteve Krakova.
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pápežský dekrét na  Mariánskej hore prečíta, tak musí 
rátať s tvrdými sankciami. Nakoniec sa Apoštolské breve 
v  Levoči 8. júla 1984 čítalo! V  hlavnej sv. omši, ktorú 
celebroval Štefan Garaj, ho prečítal riaditeľ biskupského 
úradu Michal Kľučár.253 Vystúpil pritom aj miestny dekan 
Štefan Klubert, ktorý prevzal pápežské dokumenty 
a poďakoval sa Pánu Bohu, Panne Márii, Svätému Otcovi 
aj otcovi ordinárovi, za čo sa Boží ľud odvďačil nadšeným 
potleskom.

Mons. Štefan Garaj nebojácne nariadil riaditeľovi 
kancelárie biskupského úradu príslušný dekrét prečítať 
na Mariánskej hore a v diecéznom obežníku A-208, vol. 
IV., r. 1984 zo dňa 10. mája 1984 uverejniť nielen príslušné 
dokumenty, ale aj bohatý vysvetľujúci komentár o titule 
baziliky menšej: pojem a dejinný vývoj, výsady, privilégiá 
a  taktiež aj  poďakovanie Svätému Otcovi za  prejavenú 
priazeň a milosť.254

Pápežský prelát Štefan Garaj v dejinách

V dejinách Spišskej diecézy ostane Mons. Štefan 
Garaj zapísaný ako ordinár, správca diecézy, ktorý bol 
vynikajúcou osobnosťou na  jej čele. Rád zdôrazňoval, 
že je dočasným správcom diecézy, čo bolo sympatické. 
Bol harmonickou, vyváženou osobnosťou, vedomý si 
svojej zodpovednosti a  dôležitosti svojho úradu. Mal 
dostatok sebareflexie, veľký zmysel pre tímovú prácu 
a  koordinovaný postup v  ťažkých časoch. Budoval 
jednotu s  kňazmi a  veriacimi, veril svojim kňazom 
a zastával sa všetkých. Po nástupe do vedenia diecézy mal 
dostatok odvahy vzoprieť sa tlakom ateistického režimu 
na Slovensku a v tomto postoji zostal neoblomný. V tomto 
ho podporovali jeho spolupracovníci a poradcovia a pre 
spišskú diecézu bolo jeho vedenie síce improvizované 
z dôvodu absencie biskupa, ale pod jeho vedením to bolo 
obdobie prospešné Cirkvi, kňazom i Božiemu ľudu. 

253 Porov. DLUGOŠ, František. Štefan Garaj si zachoval tvár 
a vieru, s. 92-97.

254 Acta Curiae episcopalis Scepusiensis, vol. IV., A-208, 
1984, s. 12-16.

SPIŠSKÍ BISKUPI  
A SPIŠSKÁ KAPITULA  
PO ROKU 1989

Život a dielo  
Mons. prof. Františka Tondru

Pri celkovom posúdení či osvojení najnovších dejín 
Spišskej Kapituly sa nutne musí vychádzať z poznania jej 
kľúčovej osobnosti, ktorou bol diecézny biskup Mons. 
František Tondra. Bol to človek veľkého rozhľadu, 
všeobecne akceptovaný jednak pre svoju konciliantnú 
povahu a  vysokú vzdelanosť a  jednak pre svoj ľudský 
prístup k  ľuďom, prirodzenú jednoduchosť, pracovitosť 
a  nenáročnosť životného štýlu. On vtlačil prostrediu 
Spišskej Kapituly pečať svojej osobnosti priamym 
spôsobom na  viac ako dve desaťročia, ale aj  v  ďalších 
rokoch bol jeho štýl v tomto prostredí citeľný. 

Životné etapy Františka Tondru

Rodiskom Františka Tondru je mesto Spišské 
Vlachy. František Tondra pochádzal z  mnohodetnej 
remeselnícko-roľníckej rodiny. Otec Michal bol tesár 
a  matka Veronika, rod. Chmelárová, sa popri výchove 
desiatich detí starala o domácnosť a malé hospodárstvo. 
František Tondra sa narodil 4. júna 1936 ako štvrté 
dieťa. Základnú školu navštevoval v rokoch 1947 – 1951 
v  Spišských Vlachoch, potom v  rokoch 1951 – 1954 
pokračoval na  Strednej všeobecno-vzdelávacej škole 
v  Spišskej Novej Vsi. Teológiu študoval v  rokoch 
1957 – 1962 na  Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte 
v  Bratislave. Za  kňaza ho dňa 1. júla 1962 v  Bratislave 
vysvätil trnavský apoštolský administrátor, biskup 
Ambróz Lazík. 

Po kňazskej vysviacke bol od  1. augusta 1962 
ustanovený za kaplána v Levoči. K 1. novembru 1963 bol 
menovaný za  farského administrátora farnosti Hnilec. 
Odtiaľ bol v  roku 1969 preložený za  administrátora 
v  Zázrivej a  počas týchto rokov absolvoval externé 
doktorandské štúdium katolíckej teológie v  Bratislave, 
kde na  CMBF 1. júla 1978 dosiahol titul doktora 
posvätnej teológie. Jeho teologickou špecializáciou 
bola katolícka morálka, ktorú od  1. októbra 1978 
začal prednášať na  CMBF v  Bratislave. Účinkovanie 
na CMBF mu z rozhodnutia vtedajšej štátnej moci bolo 
k 1. septembru 1983 ukončené. 

Zo Zázrivej bol k  15. októbru 1983 ustanovený 
za správcu farnosti Tvrdošín a odtiaľ bol k 15. aprílu 1987 
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preložený za správcu farnosti Levoča. 1. februára 1988 sa 
stal prodekanom v dekanáte Spišská Nová Ves a 1. apríla 
1989 bol ustanovený za dištriktuálneho dekana dekanátu 
Spišská Nová Ves. 

Pápež Ján Pavol II. ho dňa 26. júla 1989 menoval 
za  spišského diecézneho biskupa. Mons. František 
Tondra prijal biskupskú konsekráciu dňa 9. septembra 
1989 v  Katedrále sv. Martina v  Spišskej Kapitule 
za  mimoriadne početnej účasti veriacich. Hlavným 
svätiteľom bol kardinál Jozef Tomko a  spolusvätiteľmi 
boli apoštolský nuncius ČSFR arcibiskup Francesco 
Colasuono a trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol.255

Mons. František Tondra sa popri službe diecézneho 
biskupa opäť venoval aj  akademickej práci. Po  obnove 
kňazského seminára a  teologického inštitútu v Spišskej 
Kapitule prednášal katolícku morálku. 12. júla 1993 
sa habilitoval na  docenta v  odbore katolícka teológia 
a o štyri roky neskôr, 12. decembra 1997, ho prezident 
Slovenskej republiky Michal Kováč vymenoval 
za profesora katolíckej teológie. Publikoval viaceré diela 
z  oblasti morálnej teológie a  vyjadroval sa k  mnohým 
etickým problémom a spoločenským otázkam.

Biskup František Tondra počas takmer celého 
trvania biskupskej služby bol predstaviteľom Biskupskej 
konferencie ČSFR (od 23. apríla 1990 podpredseda; 
od  11. júna 1991 predseda) a  potom Konferencie 
biskupov Slovenska (4. mája 1993 – 13. apríla 1994), čo 
je potvrdením aj jeho odborných a riadiacich schopností, 
ako aj  hlbokého zmyslu pre tímovú prácu. Zdravotné 
ťažkosti mu najmä v  rokoch 1994 – 2000 nedovoľovali 
venovať sa vedeniu slovenského episkopátu, ale 
po  zlepšení zdravia sa vrátil na  čelo KBS, ktorú viedol 
takmer až do skončenia svojej služby diecézneho biskupa 
na Spiši (31. augusta 2000 – 28. októbra 2009).

Mons. František Tondra po dovŕšení 75 rokov života 
(3. júna 2011) abdikoval zo  služby diecézneho biskupa 
a  3. mája 2012 po  ťažkej chorobe zomrel v  košickom 
Výskumnom ústave srdcových a cievnych chorôb. Pohreb 
sa konal 10. mája 2012 v Katedrále sv. Martina v Spišskej 
Kapitule za  účasti viacerých kardinálov, biskupov, 
kňazov a  veriacich z  blízkeho aj  vzdialeného okolia. 
Hlavným celebrantom bol kolínsky arcibiskup, kardinál 
Joachim Meisner. Homíliu predniesol košický arcibiskup 
metropolita Mons. Bernard Bober. Spišský biskup Mons. 
František Tondra si želal byť pochovaný do zeme a podľa 
jeho poslednej vôle ho pochovali na cintoríne v Spišskej 
Kapitule.

255 ABÚ SK, SpB, OS. Protocollum Status personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis, ab anno 1848, Tomus II., 
s. 288 – 289.

Výstižne ho charakterizoval košický arcibiskup 
metropolita Mons. Bernard Bober v  homílii v  deň 
pohrebu: František Tondra „bol vždy priamy, jednoduchý, 
otvorený, rozvážny i odvážny. Dokázal vo  svojej službe 
spojiť vedeckú odbornosť s pastoračnou starostlivosťou, 
otcovskú zodpovednosť za  svoju diecézu s  otvoreným 
záujmom o  celkové dianie na  Slovensku. Všetky tieto 
jeho kvality boli základom toho, že sme v  ňom mali 
výnimočnú osobnosť a  váženého duchovného vodcu, 
biskupa a opravdivého pastiera duší, ktorý žil tajomstvo 
Božej sebadarujúcej lásky v  každodennej starostlivosti 
o Boží ľud.“256

Biskupský erb a jeho posolstvo 

Mons. František Tondra si svoj biskupský erb želal 
rozdeliť na  štyri polia. V  hornej časti vľavo a  v  dolnej 
časti vpravo je zobrazená Katedrála sv. Martina ako 
hlavný chrám diecézy. V  hornom pravom poli je 
monštrancia a  v  nej Eucharistia ako prameň a  vrchol 
celého liturgického a  duchovného života veriacich. 
V  dolnom ľavom poli je obraz Panny Márie levočskej, 
ku  ktorej mal biskup a  celá diecéza osobitný vzťah. 
V dolnej časti erbu je nápis: Oboedientia, opus Spiritus 
Sancti, čo znamená Poslušnosť je dielom Ducha Svätého. 
Sám biskup F. Tondra túto vetu vysvetlil nasledovne: 
„Myslím tým nielen vonkajšiu poslušnosť voči zákonom, 
ale aj  vnútorné uznanie poriadku, do  ktorého nás Boh 
stvoril. Uznať poriadok v prírode nie je ťažké, ale uznať 
poriadok treba aj  vo vzťahu človeka k  Bohu, k  sebe 
samému a k blížnemu. Uznať Boha za svojho Stvoriteľa 
a  každého človeka za  svojho brata. Tento morálny 
poriadok nás vedie k  správnemu chápaniu slobody.“257 
Autorom grafického spracovania biskupského erbu 
Mons. Františka Tondru je doc. Ing. arch. Jozef Hlinický, 
CSc.258

Pedagogická, odborná a publikačná činnosť

Prof. ThDr. František Tondra sa počas celého života 
popri všeobecných teologických otázkach a disciplínach 
špecializoval na  morálnu teológiu a  bioetiku. 
Po  skončení riadneho štúdia teológie a  kňazskej 
vysviacke v roku 1962 pracoval ako kaplán a potom ako 
správca farnosti a  popritom v  70. rokoch 20. storočia 

256 Osobný archív košického metropolitu B. Bobera. 
BOBER, Bernard. Pohreb biskupa Mons. Františka 
Tondru, Spišská Kapitula, katedrála 10. mája 2012. Rukopis.

257 MEDVECOVÁ, Dobroslava. Keby som sa mal znovu 
rozhodnúť, opäť by som volil kňazstvo. Rozhovor Mons. 
Františka Tondru s redaktorkou Dobroslavou Medvecovou. In 
Národná obroda. Víkendová príloha, 31. 10. 1997, s. 4.

258 Porov. ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 53.
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absolvoval externé doktorandské štúdium na  CMBF 
v Bratislave. Toto postgraduálne štúdium ukončil v roku 
1978 obhajobou dizertačnej práce na tému Individuálne 
a sociálne čnosti so zreteľom na pastorálnu konštitúciu 
druhého vatikánskeho cirkevného snemu „Gaudium 
et spes“ – o Cirkvi v súčasnom svete. Práca obsahovala 
145 strán259 písaných klasickým strojopisom. Už 
samotný nadpis predstavuje pokus a ambíciu jej autora 
spojiť klasickú štruktúru rozdelenia čností so súčasnou 
teológiou a pastorálnym hľadiskom. Dizertácia má dve 
podstatné časti (kapitoly I – II a III – IV). 

V  prvej časti, hneď po  úvodnom slove, predstavuje 
autor systematické členenie mravných čností, pričom 
absolvuje aj  exkurz do  dejín náuky o  individuálnych 
a sociálnych čnostiach. Prvá časť sa končí prezentáciou 
najnovších pápežských dokumentov o sociálnej činnosti.

V  druhej časti dizertačnej práce (kapitoly III – IV) 
hovorí autor o sociálnej angažovanosti kresťanov v práci, 
vo vede, kultúre, v hospodárskom a sociálnom rozvoji, 
politike, v  oblasti budovania mieru a  službe spásy. 
Zoznam použitej literatúry prezrádza, že autor sa dobre 
orientoval v  latinskej, českej a  francúzskej teologickej 
literatúre.

Podstatnou charakteristikou dizertačnej práce 
biskupa Františka Tondru je náuka o  čnostiach ako 
Ježišovo pozitívne „novum“, ktoré on priniesol, pričom 
staré nezrušil, ale naplnil. V  dizertácii prechádza 
od  osobných, individuálnych čností k  sociálnej 
angažovanosti.

V  tom istom roku 1978 začal vyučovať na  CMBF 
v  Bratislave morálnu teológiu, čo však trvalo pomerne 
krátko, pretože od  roku 1983 musel svoju pedagogickú 
činnosť ukončiť z  dôvodu straty štátneho súhlasu pre 
pôsobenie na CMBF v Bratislave. Pokračovať mohol až 

259 ABÚ SK, Osobný archív biskupa F. Tondru (ďalej len 
OA FT). Nespracované. TONDRA, František. Individuálne a 
sociálne čnosti so zreteľom na pastorálnu konštitúciu druhého 
vatikánskeho cirkevného snemu "Gaudium et spes" – o Cirkvi v 
súčasnom svete. Dizertačná práca. Bratislava: CMBF UK, 1978.

v novom spoločenskom systéme po roku 1989. To už bol 
obnovený kňazský seminár, resp. zriadený Teologický 
inštitút v  Spišskej Kapitule, kde už ako diecézny 
biskup prednášal od otvorenia inštitútu, na ktorom bol 
akademicky činný prakticky až do svojej smrti r. 2012. 
Medzitým sa habilitoval (r. 1993) a inauguroval (r. 1997). 
Jeho habilitačnou prácou bola publikácia Morálna 
teológia I. Kniha vyšla vo viacerých vydaniach a obsahuje 
prvú, základnú časť morálnej teológie, o princípoch. Ide 
o  učebnicu morálnej teológie, ktorú poznajú prakticky 
všetky ročníky teológie od roku 1978 až po najnovších 
absolventov, pretože je trvalo používaná. Novátorskou 
stránkou tejto publikácie je najmä terminologická 
stránka. Jej autor začal vyučovať na CMBF v Bratislave, 
kde sa dovtedy používala latinčina, preto jednotlivé 
teologické disciplíny stáli pred  úlohou ustáliť odbornú 
terminológiu. Mons. F. Tondra vo svojej disciplíne úzko 
spolupracoval s  prof. C. Dudášom a  svojimi dielami 
tak významne prispel k  rozvoju morálnej teológie 
v  slovenských podmienkach. Spomínaná habilitačná 
práca však nie je len jednoduchá učebnica katolíckej 
mravovedy, ale v istom zmysle určitou summou princípov 
morálnej teológie, pretože poskytuje komplexnú 
introdukciu do  problematiky vrátane diachronického 
a  metodologického aspektu. Prináša totiž historický 
prehľad dejín morálky ako teologickej disciplíny. Podáva 

Mons. prof. František Tondra.
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taktiež prehľad jednotlivých metodologických prístupov 
k  riešeniu rozličných situácií a  prípadov, v  ktorých je 
potrebné rozlišovať a stanoviť mravnú hodnotu ľudského 
skutku. Zaoberá sa zákonom, svedomím, čnosťami, 
hriechom a cirkevnými sankciami za  jednotlivé delikty 
v morálnej oblasti.

Inaugurácia na  profesora katolíckej teológie 
v  špecializácii na  morálnu teológiu sa uskutočnila 
v  roku 1997. Témou jeho inauguračnej prednášky bol 
vzťah tolerancie a  pravdy.260 Publikačná činnosť prof. 
Františka Tondru neobsahuje veľa knižných titulov, ale 
napriek tomu publikoval mnoho článkov. Dôvodom 
tejto jeho profilácie bolo najmä to, že pán biskup 
F. Tondra nemal čas na nejaké uhladené publikácie, ale 
publikoval stanoviská a  odborné riešenia aktuálnych 
problémov, ku  ktorým bolo treba zaujať stanovisko 
tak v  odbornom, ako aj  v  pastoračnom zornom uhle. 
Preto v  dostupných záznamoch nachádzame údaje iba 
o  jeho dvojzväzkovom diele Morálna teológia I – II.261 

260 Porov. KONEČNÝ, Anton. Mons. prof. ThDr. František 
Tondra – profesor na Teologickej fakulte KU. In  JARAB, J. 
(ed.). Mons Sancti Martini II. Levoča: Nadácia Kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2006, s. 49.

261 TONDRA, František. Morálna teológia, I. časť Princípy. 
Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 

Spomínaná dizertačná práca s  názvom Individuálne 
a sociálne čnosti so zreteľom na pastorálnu konštitúciu 
druhého vatikánskeho cirkevného snemu Gaudium 
et Spes – o  Cirkvi v  súčasnom svete (Bratislava 1978) 
zostala v  rukopise. Napísal tiež množstvo odborných 
článkov v  časopisoch Duchovný Pastier a  Katolícke 
noviny. 

Dôkazom celkového významu osobnosti Mons. 
Františka Tondru v zornom uhle jeho odbornosti i jeho 
osobnosti a  celospoločenskej pozície boli publikácie 
vydané buď ako slávnostné zborníky na  jeho počesť 
alebo ako jeho články a stanoviská publikované zo strany 
jeho najbližších spolupracovníkov. Ide najmä o  dve 
publikácie:

• JARAB, J. (zost.): Mons Sancti Martini II. Zborník 
pri príležitosti sedemdesiatky J. E. Mons. prof. ThDr. 
Františka Tondru, spišského diecézneho biskupa, 
Levoča, A. D. 2006.

• TONDRA, F.: Kňazom a veriacim… Vydal: 
Kancelária biskupského úradu pri príležitosti 75. 

1994. – TONDRA, František. Morálna teológia, II. časť 
Prikázania. Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána 
Vojtaššáka, 1996.
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narodenín diecézneho biskupa, Tlačiareň Kubík, 
Námestovo 2011.

Význam osobnosti a odbornej erudície prof. Františka 
Tondru potvrdzuje aj osobitné vydanie prednášky, ktorú 
mal biskup František Tondra na  42. medzinárodnom 
kongrese v nemeckom Königsteine r. 1992:

Bischof František Tondra, Bistum Spiš/
Zips (Vorsitzender der Tschechoslowakischen 
Bischofskonferenz): Kirche und Nationen in der 
ČSFR: Probleme und Chancen. Sonderdruck aus 
Dokumentationsband. 42. Internationaler Kongreß in 
Königstein, Band XL/1992, Albertus-Magnus-Kolleg/
Haus der Begegnung Königstein. V. D-6240 Königstein, 
Bischof-Kaller-Straße 3.

Okrem uvedených knižných publikácií a  mnohých 
článkov odbornú profiláciu prof. F. Tondru ukazuje 
členstvo vo  vedeckých radách viacerých fakúlt 
a univerzít (CMBF UK Bratislava, TF TU Bratislava, KU 
Ružomberok, TF KU Košice a i.).

O  prof. Františkovi Tondrovi je známe, že 
od  3.  októbra 1994 bol konzultorom Kongregácie 
pre semináre a  katolícku výchovu pri  Svätej Stolici 
vo  Vatikáne. V  tejto pozícii vykonal z  poverenia 

kardinála-prefekta v  roku 1998 apoštolskú vizitáciu262 
všetkých kňazských seminárov a teologických inštitútov 
v Slovenskej republike.

Celá publikačná a  vedecko-výskumná produktivita 
Mons. Františka Tondru podľa záznamov z  knižnice 
Teologického inštitútu v  Spišskej Kapitule predstavuje 
187 záznamov.

Hlava a otec Spišskej diecézy

Mons. František Tondra bol síce srdcom profesor 
a veľký odborník v oblasti morálnej teológie, ale predsa 
jeho hlavným poslaním bolo stáť na  čele miestnej 
Cirkvi Spišskej diecézy. Dňa 26. júla 1989 ho Ján 
Pavol II. menoval za  spišského biskupa. Spôsobil tým 
obrovskú radosť celej diecéze. Biskupská konsekrácia 
sa uskutočnila v  Katedrále sv. Martina 9. septembra 
1989. Hlavným svätiteľom pri  tejto slávnosti bol 
slovenský kardinál Jozef Tomko, ktorý pritom predniesol 
aj homíliu. Táto vošla do dejín vďaka známej metafore: 
Nad  Tatrami svitá… Išlo o  výstižnú charakteristiku 

262 Porov. SPUCHĽÁK, Juraj. Pred desiatimi rokmi 
dostala Spišská diecéza nové srdce… In SLOVO ZO SRDCA, 
Informačný časopis Spišskej diecézy o živote kresťanov na 
Orave, Liptove a Spiši, roč. VII, č. 4, 2000, s. 3.

Kňazská vysviacka F. Tondru. Prvý sprava Alfonz Letanovský.
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prichádzajúcej slobody, pretože biskupská vysviacka 
sa konala len 2 mesiace pred  novembrovou revolúciou 
v  roku 1989, keď definitívne padol totalitný režim 
vo  vtedajšom Československu. Na  slávnosti biskupskej 
konsekrácie Mons. Františka Tondru sa zúčastnili 
mnohí kňazi a  biskupi, najmä zo  zahraničia, a  prišli 
aj tisíce veriacich, ktorí prežili túto slávnosť v katedrále, 
ale aj  v  celom okolí katedrálneho chrámu sv. Martina. 
Bolo to jedno z  najmasovejších podujatí vtedajších 
čias. Slávnosť poznačila obrovská radosť z  toho, 
že po  desiatkach rokov bez otca diecézy konečne 
prichádza na spišský prestol človek s otcovským srdcom, 
s  pokorou Božieho muža pevne stojaceho v  službách 
Krista a  jeho Cirkvi a  s  rozhľadom múdreho správcu 
Božích tajomstiev. Naozaj hodný nástupca apoštolov 
a  dôstojný pokračovateľ v  línii Božieho sluhu biskupa 
Jána Vojtaššáka. 

Mons. František Tondra nastúpil do úradu diecézneho 
biskupa na  Spiši v  čase ešte existujúceho, hoci už 
končiaceho, totalitného režimu. Počas predchádzajúcich 
štyridsiatich rokov existencie komunistického režimu 
boli všetky cirkevné inštitúcie, okrem farností a  ich 
kostolov, zlikvidované a všetky farnosti vedené do útlmu, 
a  to dlhodobým škrtením personálnej bázy, v  iných 
prípadoch zas okamžitým zrušením cirkevných škôl, 
reholí, poštátnením – rozumej vyvlastnením – všetkého 

cirkevného majetku a  pod. Cirkvi zostali len kostoly 
a farské budovy, nič viac. Úlohou nového biskupa na Spiši 
bolo teda urobiť všetky potrebné opatrenia na  obnovu 
cirkevného života v plnej miere, a  to nielen vo vlastnej 
diecéze, ale na  celom Slovensku. Preto sa nový spišský 
biskup pustil s vervou do práce. 

Pričinil sa o  celkovú obnovu diecézy a  diecéznych 
inštitúcií po  páde komunizmu. Obnovil činnosť 
kňazského seminára v  Spišskej Kapitule, v  ktorom 
sa od  r. 1990 mohli pripravovať pre kňazskú službu 
bohoslovci zo  Spišskej, Košickej i  Rožňavskej diecézy. 
Opäť založil diecéznu charitu, cirkevné školstvo, 
diecézny katechetický úrad, školský úrad, komisiu 
pre mládež, Kňazský dom sv. Jána Bosca v  Spišskej 
Kapitule. Za  jeho pôsobenia vznikli na  území Spišskej 
diecézy aj niektoré cirkevné inštitúcie s celoslovenskou 
pôsobnosťou: Katolícka univerzita v  Ružomberku (r. 
2000, s  predchádzajúcimi stupňami od  roku 1995), 
Univerzitné pastoračné centrum, Katolícke biblické dielo 
(1993), Katolícke pedagogické a  katechetické centrum, 
Slovenská spoločnosť kánonického práva. V  závere 
svojho pôsobenia, v  roku 2006, zvolal Druhú diecéznu 
synodu, ktorá sa ukončila v roku 2011.

Mons. František Tondra bol veľmi citlivý 
na  spoločenskú hodnotovú situáciu, ktorú neustále 
pozoroval a neobyčajne výstižne aj formuloval. V prvých 
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rokoch jeho služby diecézneho biskupa r. 1992 ho 
usporiadatelia medzinárodného kongresu v nemeckom 
Königsteine požiadali, aby pripravil prednášku na tému 
Cirkev a národy ČSFR. Problémy a východiská. Biskup F. 
Tondra o vtedajších časoch napísal: „Ľudia si viac cenia 
vonkajší zjav, než vnútornú pravdu. Málo je takých, ktorí 
preniknú až k podstate vecí. Nemyslím tu exaktné vedy, 
bez ktorých to nepôjde ďalej. Ale spoločenské udalosti 
sú nezriedka posudzované len podľa vonkajšieho zjavu, 
a tak sú prijímané alebo odmietané. Demagóg má väčší 
úspech ako mysliteľ. Takýto je všeobecný stav duševnej 
kultúry.“263 

Okrem obnovy duší, doplnenia a formácie kňazstva 
a  zakladania štandardných cirkevných inštitúcií, stál 
Mons. František Tondra aj  pred úlohou znovuzískania 
budov, ktoré Cirkvi pred  desiatkami rokov zhabal štát. 
Začala sa teda séria nekonečných rokovaní s mnohými 
štátnymi inštitúciami, ktoré „vlastnili“ budovy a  ktoré 
bolo treba žiadať späť do  vlastníctva miestnej Cirkvi. 
Biskup F. Tondra to robil citlivo a  dôsledne. Svoju 

263 TONDRA, František. Kirche und Nationen in 
der ČSFR: Probleme und Chancen. In Sonderdruck aus 
Dokumentations – band 42. Internationaler Kongreß in 
Königstein, Band XL/1992, Albertus-Magnus-Kolleg/Haus der 
Begegnung Königstein, 1992, s. 157.

ofenzívu rozvinul v tomto smere na viacerých frontoch: 
na  celospoločenskej úrovni sa snažil o  presadenie 
Zákona o  reštitúciách cirkevného majetku. Proces 
nastolenia spravodlivosti v  tejto oblasti bol pomerne 
komplikovaný. Najskôr to boli čiastkové úpravy: novela 
č. 16/1990 Zb., potom zákon č. 298/1990 Zb, neskôr 
Zákon č. 229/1991 Zb. Zákon o  úprave vlastníckych 
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 
obsahoval aj  paragraf o  navrátení pôdy cirkvám 
a cirkevným organizáciám. Napokon zákon o zmiernení 
niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám 
a  náboženským spoločnostiam pod  č. 282/1993 Z. z. 
Na základe tohto zákona 282/1993 dostalo v roku 1994 
Spišské biskupstvo od  Východoslovenských štátnych 
lesov Košice naspäť svoj lesný majetok o  výmere cca 
12 500 ha.264 Pri  tvorbe všetkých týchto zákonov mal 
biskup František Tondra svoju účasť, pretože nominoval 
odborníkov k  ich príprave a  sám ich pred  ich prijatím 
pripomienkoval z  hľadiska zásad morálnej teológie 
o sociálnej spravodlivosti.

Ďalšou fázou jeho činnosti diecézneho biskupa 
bola starostlivosť o obnovu prinavrátených budov. Túto 
úlohu veľmi dobre zvládol pomocou svojich schopných 
spolupracovníkov, ktorých poveril úlohou hľadať fondy 
na  ich opravu a  o  ich navrátenie k  pôvodnému účelu. 
Tak sa začala séria postupných opráv kanónií v Spišskej 
Kapitule a  v  iných miestach diecézy, vo  veľkom sa 
začali opravovať kostoly v diecéze a stavať nové kostoly 
či farské budovy, ktorých v  diecéze v  90. rokoch 
pribudli celé desiatky. V  súvislosti s  novými stavbami 
kostolov, ale najmä na  základe medzičasom zvýšeného 
počtu obyvateľov v  jednotlivých obciach a  na základe 
zvýšeného počtu kňazov zriadil biskup František Tondra 
viaceré nové farnosti v  diecéze. Kým celoslovenský 
schematizmus z  roku 1978 hovorí v  Spišskej diecéze 
o 158 farnostiach265, schematizmus z roku 1996 už udáva 
počet 161 farností266. V roku 2012 mala Spišská diecéza 
177 farností.267 Mons. František Tondra teda za  svojho 
pôsobenia zriadil takmer dve desiatky nových farností.

Iste najkrajšou a najvýznamnejšou kapitolou služby 
Mons. Františka Tondru ako spišského diecézneho 
biskupa bola návšteva pápeža Jána Pavla II. v  Spišskej 

264 JENDRUCH, Jozef. Príhovor konateľa spoločnosti 
Pro populo Poprad, s. r. o. In MELCEROVÁ, A. (ed.). Pro 
populo Poprad 1994 – 2019. 25 rokov hospodárenia v lesoch 
Spišského biskupstva. Nitra: Garmond, 2019, s. 10.

265 Schematizmus slovenských katolíckych diecéz 1978. 
Bratislava: SSV Trnava, 1978.

266 Schematizmus Spišskej diecézy 1996. Spišské Podhradie: 
Biskupský úrad Spišská Kapitula, 1996.

267 Porov. Kňazský diár, Spišská diecéza 2012. Habovka: 
Rímskokatolícky farský úrad v Habovke, 2011.
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diecéze. Svätý Otec pobudol na  území Spišskej 
diecézy v  dňoch 2. – 3. júla 1995, pričom v  Spišskej 
Kapitule v  uvedenom termíne aj  prenocoval. Navštívil 
Katedrálu sv. Martina, Mariánsku horu v  Levoči, kde 
slávil svätú omšu, krátko pobudol aj v Sliezskom dome 
pod  Gerlachovským štítom vo  Vysokých Tatrách 
a z letiska v Poprade odcestoval do Ríma. 

Azda najhlavnejšou oblasťou služby každého 
biskupa je jeho schopnosť spolupráce s kňazmi. Biskup 
František Tondra si bol tejto výzvy jasne vedomý. 
V istom rozhovore na otázku, čo pre neho ako biskupa 
znamená Rok kňazov, ktorý na rok 2009 vyhlásil pápež 
Benedikt XVI., biskup František Tondra odpovedal: 
„Biskup tvorí so svojimi kňazmi jedno kňazstvo, latinsky 
presbytérium, a  vedie diecézu. Ja som túto myšlienku 
Svätého Otca veľmi privítal, pretože aj  kňaz v  dnešnej 
dobe je vystavený oveľa väčším nebezpečenstvám ako 
v minulosti. Jednak ideologickým, nakoľko nás z každej 
strany obklopujú všelijaké filozofické a  náboženské 
smery, no a potom, samozrejme, aj po stránke morálnej. 
Kde sa človek obzrie, všade je pornografia a  rôzne iné 
lákadlá. Aj keď treba zdôrazniť, že aj kňaz je len človek, 
a  musí byť oveľa opatrnejší ako v  minulosti. Preto 
aj v radoch kňazov sa nájdu sem-tam nešťastné výnimky, 
veď aj  Pán Ježiš mal dvanástich apoštolov, a  jeden sa 
mu nevydaril. Aj  Cirkev počíta s  ľudskou slabosťou. 
Napriek tomu môžem povedať, že dnešné kňazstvo 
je na  vysokej úrovni a  je aj  pripravené. Svedčia o  tom 
mnohé podujatia, práca s mládežou, s  rodinami, rôzne 
časopisy. Niektoré farnosti vydávajú svoje vlastné farské 
listy. Je mnoho vecí, ktoré kňazi robia, ako sa hovorí, „od 
vidíš do nevidíš“. Sú naozaj horliví.“268

Bez váhania možno tvrdiť, že Mons. Františka Tondru 
ako spišského diecézneho biskupa v  plnej miere prijal 
Boží ľud a  kňazstvo jeho diecézy a  slovenská verejnosť 
ho taktiež akceptovala ako vedúcu osobnosť katolíckeho 
cirkevného života.

Hlava slovenského episkopátu

Už bolo spomenuté vyššie, že Mons. František 
Tondra stál na  čele slovenského, predtým istý čas 
aj  česko-slovenského katolíckeho episkopátu. Bolo to 
v nasledovných obdobiach a funkciách:

• od 23. apríla 1990 podpredseda Biskupskej 
konferencie ČSFR,

• od 11. júna 1991 predseda BK ČSFR,

• 4. mája 1993 – 13. apríla 1994 predseda Konferencie 
biskupov Slovenska,

268 ČUSOVÁ, Andrea. Nie s povinnosťou, ale s láskou. 
Rozhovor Mons. Františka Tondru s redaktorkou A. Čusovou. 
In. Cesta, Mesačník, október 2009, s. 28.

• 31. augusta 2000 – 28. októbra 2009 predseda KBS.

Z  uvedených údajov vidieť, že Mons. František 
Tondra bol od apríla 1990, čo bolo len niekoľko mesiacov 
po  jeho biskupskej konsekrácii, po  celý čas svojej 
biskupskej služby – s  výnimkou rokov 1994 – 2000, 
keď mal zdravotné ťažkosti – čelným predstaviteľom 
episkopátu vo vtedajšom Česko-Slovensku. Po rozdelení 
spoločnej biskupskej konferencie a  vzniku Konferencie 
biskupov Slovenska r. 1993 stál na  čele Konferencie 
biskupov Slovenska až do roku 2009. V tom čase už pre 
ďalšie funkčné obdobie na predsedu KBS nekandidoval, 
pretože sa blížil 75. rok jeho života, čo je vek, ktorý 
každého biskupa viaže kánonickou povinnosťou podať 
pápežovi demisiu z  vedenia diecézy, resp. zo  všetkých 
biskupských funkcií. 

Najdôležitejšie úlohy celoslovenského charakteru, 
pred ktorými sa biskup František Tondra ako predseda 
KBS ocitol a ktoré mal riešiť, boli najmä: usporiadanie 
vzťahov medzi končiacou Biskupskou konferenciou 
ČSFR a  vznikajúcimi Konferenciami biskupov 
Slovenska a  Českej republiky, majetkové vyrovnanie 
v  otázke budovy Nepomucena v  Ríme, otázka tajných 
svätení počas obdobia komunizmu, návšteva prefekta 
Kongregácie pre náuku viery kard. J. Ratzingera 
v  Bratislave, prípravné rokovania o  úprave liberálneho 
potratového zákona na  Slovensku, vytvorenie štruktúr 
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(komisií a  rád) na  KBS, príprava návštevy pápeža 
na Slovensku, príprava zákona o reštitúciách cirkevného 
majetku, vznik Katolíckej univerzity v  Ružomberku, 
príprava a  podpísanie rámcovej zmluvy medzi Svätou 
Stolicou a  Slovenskou republikou s  predpokladom 
podpísania štyroch čiastkových zmlúv, z  ktorých boli 
medzičasom podpísané dve takéto zmluvy. Ostatné roky 
služby Mons. Františka Tondru vo funkcii predsedu KBS 
boli poznačené prípravou a  uskutočnením návštevy sv. 
Jána Pavla II. na Slovensku roku 2003 a otázka nového 
usporiadania slovenských diecéz, čo sa uskutočnilo v roku 
2008. Mimoriadne významná je tiež jeho činnosť v oblasti 
médií. Z jeho iniciatívy alebo za intenzívnej spolupráce 
bolo založené katolícke rádio Lumen so sídlom v Banskej 
Bystrici, katolícka televízia Lux so  sídlom v  Bratislave, 
taktiež zriadenie Tlačovej kancelárie KBS v  Bratislave. 
Biskup František Tondra sa ako predseda KBS pričinil 
aj  o zostavenie a  prijatie listov zmierenia medzi KBS 
a maďarskou biskupskou konferenciou. K aktu výmeny 
došlo 29. júna 2006 v Bazilike v Ostrihome, kde kardinál 
Péter Erdö celebroval svätú omšu a  Mons. F. Tondra 
predniesol homíliu.269

269 Informácie o činnosti Mons. F. Tondru v pozícii 
predsedu BK ČSFR a KBS čerpané z: ZIOLKOVSKÝ, Anton: 

Počas celého obdobia svojej biskupskej služby 
bol Mons. František Tondra predsedom bioetickej 
subkomisie KBS a  bol všeobecne považovaný 
za najpovolanejšieho odborníka v zložitých bioetických 
otázkach tak na  cirkevnej, ako aj  občianskej rovine. 
Vzhľadom na  veľké časové vyťaženie a  množstvo 
povinností v štruktúrach KBS mu Svätý Otec postupne 
menoval dvoch pomocných biskupov, ktorými boli 
Mons. Andrej Imrich (1992) a Mons. Štefan Sečka (2002).

Spišský diecézny biskup Mons. František Tondra 
viedol jednoduchý život. Stal sa známy svojou učenosťou, 
srdečnosťou, pracovitosťou a  vzťahom k  prírode, kde 
rád relaxoval. Svoje ciele v  službe Spišskej diecéze, 
aj  slovenskému národu zhrnul do  tohto vyjadrenia: 
„Aké vyhliadky máme? Stále máme nádej. Surové 
cesto potrebuje kvas. Aj  naša spoločnosť potrebuje 
kvas evanjelia. Niektorí si to uvedomujú, iní to cítia 
v podvedomí. Cirkev na celom svete sa zriekla aktívnej 
účasti na  politike. Ponúka však službu pravde, láske 
a  milosti všetkým, teda aj  politikom. Ježiš rozpovedal 
podobenstvo o  tom, že by sme si nemali vyberať prvé 
miesta. Cirkev to vzťahuje na seba vzhľadom na stôl sveta. 

Činnosť biskupa Mons. Františka Tondru ako predsedu ČSBK a 
KBS, rukopis.
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Ponúka svoju službu hodnotám, ktorými ju vystrojil jej 
Zakladateľ. V tomto ja vidím najväčšiu šancu Cirkvi.

Verím, že obidva naše národy, český aj  slovenský, 
aj  keď si vytvorili samostatné štáty, budú vzájomne 
spolupracovať a  prijímať službu Cirkvi. Súčasne 
však predsa vieme, že sila Cirkvi spočíva v  Božej 
milosti – a o túto chceme prosiť.“270 

Odkaz nasledujúcim generáciám

Nenápadne vyslovený – čo je príznačné pre jeho 
osobnosť – odkaz pre národ do  budúcna možno nájsť 
v jeho slovách z rozhovoru so Štefanom Hríbom. Na jeho 
otázku, či sa tu rodí niečo nové, zodpovednejšie, biskup 
František Tondra odpovedal: „Poznám veľa mladých 
ľudí, ktorí majú vážny záujem o verejný život a správne 
postoje. V nich môže byť budúcnosť.“271 Či sa táto vízia 
Mons. Františka Tondru naplní a mladí ľudia skutočne 
zaujmú adekvátne postoje v živote a k životu, to ukáže 
až budúcnosť, no nádej a túžba, aby sa tak stalo, ostáva. 
Pričinenie sa o  zdravý a  stabilný verejný život môže 
byť tým najkrajším prejavom úcty voči pozoruhodnej 
osobnosti biskupa Františka Tondru. 

Život a účinkovanie  
Mons. Dr. Štefana Sečku

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.272 bol v  poradí 
štrnástym spišským diecéznym biskupom. Jeho život 
a kňazské i biskupské účinkovanie sú viazané na Spišskú 
diecézu, ale pritom pracoval aj  v  celoslovenských 
cirkevných a kultúrnych inštitúciách.

Životné etapy Štefana Sečku

Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v  Spišskom 
Štvrtku, kňazskú vysviacku prijal z  rúk Mons. RNDr. 
Július Gábriša 6. júna 1976 v  Bratislave. V  tom istom 
roku, na  jeseň 1976, nastúpil na  základnú vojenskú 
službu a  po dvoch rokoch, 15. októbra 1978, nastúpil 
za  kaplána do  Spišskej Novej Vsi. V  roku 1980 bol 
ustanovený za  kaplána vo  farnosti Dolný Kubín. 

270 TONDRA, František. Kirche und Nationen in der ČSFR.

271 Akoby už nebolo absolútnej pravdy. Rozhovor Mons. 
Františka Tondru s redaktorom Štefanom Hríbom. In: Prameň 
k tomuto citátu sa nachádza v neoznačenom výstrižku 
z neznámych novín, s. 4, v ABÚ SK, OA FT.

272 Autori tejto publikácie pôvodne nemali v úmysle 
uvádzať životný medailón Mons. Š. Sečku. V záverečných 
fázach príprav tejto publikácie do tlače však biskup Š. Sečka 
zomrel (28. októbra 2020), preto bol jeho stručný životopisný 
profil napokon uvedený do publikácie.

Odtiaľ bol 1. marca 1984 preložený za správcu farnosti 
Liptovské Revúce. Dňa 1. mája 1990 ho diecézny 
biskup Mons. František Tondra menoval za vicerektora 
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a  v  tom 
istom roku sa stal odborným asistentom na Teologickom 
inštitúte v  Spišskej Kapitule.273 Tento inštitút bol 
spočiatku súčasťou Cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr bol 
pričlenený k  Teologickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Košiciach.

Dňa 9.6. 1992 dostal Štefan Sečka čestný titul Kaplán 
Jeho Svätosti (monsiňor). Popri účinkovaní v kňazskom 

273 Porov. ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 60.
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seminári a na teologickom inštitúte si dopĺňal vedecko-
pedagogické stupne. 12. júna 1997 získal licenciát 
z pastorálnej teológie na Katolíckej univerzite v Ľubline 
(KUL, Poľsko) a 4. mája 2000 získal doktorát z teológie 
na  CMBF UK v  Bratislave a  vedecko-pedagogickú 
hodnosť PhD.

Pápež Ján Pavol II. ho 28. júna 2002 vymenoval 
za  pomocného biskupa Spišskej diecézy. Hlavným 
konsekrátorom jeho biskupskej vysviacky bol 
spišský diecézny biskup Mons. František Tondra 
a  spolukonsekrátormi boli: apoštolský nuncius 
na  Slovensku arcibiskup Henryk J. Nowacki a  Mons. 
Alojz Tkáč, košický arcibiskup metropolita. Biskupská 
vysviacka sa konala v  spišskej Katedrále sv. Martina 
v  Spišskej Kapitule 27. júla 2002. Biskupským heslom 
nového biskupa bola myšlienka sformulovaná podľa 
Listu Hebrejom (2,10): Kristov kríž nech nás zdokonalí 
(Crux Christi perficiat nos).

Po odchode Mons. Františka Tondru na  emeritúru 
ho pápež Benedikt XVI. 4. augusta 2011 vymenoval 
za spišského diecézneho biskupa a tento úrad slávnostne 
prevzal v  sobotu 10. septembra 2011. Počas svojej 
služby v kňazskom seminári a na teologickom inštitúte 
bol členom zboru konzultorov, členom diecéznej 
ekonomickej rady, členom diecéznej liturgickej komisie, 
členom Slovenskej liturgickej komisie a  garantom pre 
katechetiku v  Programe vzdelávania kňazov Spišskej 
diecézy. Ako pomocný biskup bol generálnym vikárom 
a  mal na  starosti formáciu kňazov diecézy a  bol 
predsedom správnej rady združenia Unitas.274

Pri  Konferencii biskupov Slovenska bol členom 
Komisie KBS pre klérus a  viedol jej subkomisiu pre 
permanentnú formáciu, bol predsedom Rady KBS 
pre ekonomicko-právne otázky a  predsedom Rady pre 
pastoráciu v  zdravotníctve. Jej súčasťou je Slovenská 
katolícka charita. Celoslovenským prezidentom S bol 
Mons. Štefan Sečka.

Biskupský erb a jeho posolstvo

Mons. Štefan Sečka mal svoj biskupský erb v dvoch 
formách. Prvá pochádza z  rokov 2002 – 2011, keď bol 
pomocným biskupom. Jeho vtedajší erb pozostával 
zo  štyroch polí, na  ktorých boli v  striedavej pozícii 
dva výjavy: strieborná kniha so  zlatým mečom a  zlatá 
palmová ratolesť.275

Druhá forma biskupského erbu bola upravená 
do  bohatšej podoby. V  štvrtenom erbe sú celkove tri 
motívy: v dvoch poliach v striedavých pozíciách je obraz 

274 MAJCHER, Peter (a kol.). Schematizmus Spišskej diecézy 
2017. Námestovo: Tlačiareň Kubík, 2017, s. 180.

275 Porov. ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 60.

Katedrály sv. Martina na modrom pozadí. Nad katedrálou 
sú tri zlaté 8-cípe hviezdy na znak kontinuity so Spišskou 
diecézou, ktorá má v erbe taktiež tieto tri hviezdy. Tieto 
symbolizujú jednak pamiatku na  erb pápeža Pia VI., 
ktorý erigoval Spišskú diecézu a  jednak pripomínajú 
tri regióny: Oravu, Liptov a  Spiš, z  ktorých pozostáva 
teritórium Spišskej diecézy. Na  červených poliach sa 
nachádza monštrancia, predstavujúca Eucharistiu ako 
prameň a  vrchol celého liturgického života Cirkvi. 
V dolnom ľavom červenom poli je naspodu znázornená 
hŕba skál, čo je atribút sv. Štefana prvomučeníka, patróna 
nositeľa tohto erbu, Mons. Štefana Sečku. Na tom istom 
poli je aj  olivová ratolesť, symbol mučeníctva a  meč 
(Božieho slova) krížom preložený cez olivovú ratolesť.

Heslo biskupa Š. Sečku nebolo menené. Crux 
Christi perficiat nos (Kristov kríž nech nás zdokonalí) 
predstavuje ideu z  Listu Hebrejom. Autor tohto listu 
v 2. kapitole hovorí o zdokonalení pôvodcu našej spásy 
utrpením. Z  toho je zrejmé, že Mons. Štefan Sečka 
v  tomto videl základ svojej spirituality a základnú ideu 
svojej služby nástupcu apoštolov.

Pedagogická, odborná a publikačná činnosť

Mons. Štefan Sečka nebol veľkým teológom, ale 
bol kňazom s  prenikavou katechetickou intuíciou 
a  s  mimoriadne citlivým zmyslom pre katechézu detí 
a mládeže. Jeho najvýznamnejším činom v tejto oblasti 
bola spolupráca s  viacerými kňazmi Spišskej diecézy 
v  80-tych rokoch 20. storočia, keď v  kolektíve asi 10-
tich kňazov pripravili katechizmus pre všetky ročníky 
náboženstva na základných školách. Tento katechizmus 
mal teoretickú (učebnica) aj  praktickú časť (pracovný 
zošit). Kvalita tohto katechizmu spočíva v  tom, že je 
to originálna práca a  zodpovedá úrovni náboženskej 
formácie v Spišskej diecéze na konci totalitného obdobia. 
Keď padol komunistický režim, katechizmus už bol 
hotový a hneď v nasledujúcom roku 1990 ho Spolok sv. 
Vojtecha mohol vytlačiť ako riadnu učebnicu pre všetky 
slovenské školy. Mons. Štefan Sečka bol v tomto kolektíve 
kňazov, autorov katechizmu, jednou z vedúcich osobností 
tak po  organizačnej ako aj  metodologickej stránke. 
Nasledujúci prehľad poskytuje prehľad najhlavnejších 
publikácií, ako ich uvádza univerzitný systém evidencie 
publikačnej činnosti pedagógov.276

276 Katalóg publikačnej činnosti pracovníkov KU. Dostupné 
online: http://ku. dawinci. sk/? fn=resultform&prequelF=. 
(25. 1. 2021).
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Knižné publikácie
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Rímskokatolícky katechizmus pre začiatočníkov, 
Trnava Spolok sv. Vojtecha, 1990, s. 64.

• SEČKA, Š. (a kol.): S Ježišom ideme k Otcovi 3, 
Rímskokatolícky katechizmus pre začiatočníkov III. 
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• v zahraničí:
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ikonosfery, Wyższa Szkoła Humanistyczno-
Ekonomicna Włocławek 2013, s. 95-109.
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• SEČKA, Š.: Pastoračná starostlivosť a katechéza ľudí 
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človeka ako osoby, Wyższa Szkoła Humanistyczno-
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• SEČKA, Š.: Poslanie, formácia a perspektívy 
katolíckeho školstva v Spišskej diecéze, Reflexia 
na podklade dokumentov Druhej diecéznej synody 
spišskej diecézy (2006-2011). In: Pedagogiczna 
edukacja = Pedagogická výchova, Wyższa Szkoła 
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Dizertačná práca

• SEČKA, Š.: Starostlivosť cirkvi o mládež-výchova 
k zrelej viere. Náboženská skúsenosť stredoškolskej 
mládeže. Dizertačná práca, UK RKCMBF Bratislava, 
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• SEČKA, Š. (a kol.): Dokumenty Druhej synody 
Spišskej diecézy Biskupský úrad Spišská Kapitula, 
2011.

• domáce konferencie

• SEČKA, Š.: Ekleziálny rozmer života spoločenstva 
veriacich v oblasti charity. In: Systematická teológia 
v službe dobra človeka. Zborník z medzinárodnej 

Mons. Š. Sečka v rozhovore s kard. J. Ch. Korcom.
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vedeckej konferencie, Spišské Podhradie, 26. 
november 2010 Spišské Podhradie, Nadácia 
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2010, 
s. 9-30.

• SEČKA, Š.: Katechéza ľudí so špeciálnymi 
potrebami-mentálne postihnutí, zborník prednášok 
na interdisciplinárnom seminári 25. apríla 2001 
v Spišskom Podhradí, Kňazský seminár biskupa Jána 
Vojtaššáka, 2001, s. 45-65.

• SEČKA, Š.: Nemocničná duchovná služba 
na Slovensku = Hospital Pastoral in Slovakia, referát 
na konferencii Pastorálna starostlivosť na počiatku 
21. storočia. Prešovská univerzita v Prešove, 
Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 135-145.
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• SEČKA, Š.: Inštrukcia diecézneho biskupa, Mons. 
Štefana Sečku pre slávenie jubilejného roku a Roku 
viery vo farnostiach Spišskej diecézy, Spišská Kapitula: 
Rím.-kat. Biskupský úrad, 2012, s. 104.

• SEČKA, Š.: Niečo je za nami a veľa pred nami… In: 
Radosť, časopis farnosti Trstená, r. č 5, č. 3 (2013), s. 
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• SEČKA, Š.: Pripomenieme si, ako sme pokračovali 
v začiatkoch. In: V mene Božom. Pamätnica 

k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka 
2000, Spišská Kapitula-Spišské Podhradie Kňazský 
seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2000. s. 13-14.

• SEČKA, Š.: Rozmer a význam biblickej katechézy 
v procese odovzdávania viery. In: Scio cui credidi. 
Zborník príspevkov z 33. ročníka Znaky času, 
vedeckého sympózia v Roku viery konaného dňa 
26. apríla 2013, Spišské Podhradie, Kňazský seminár 
biskupa Jána Vojtaššáka, 2013. s. 9-22.

• SEČKA, Š.: Spomienky bývalých vyučujúcich, In: 
Pamätnica k 10. výročiu založenia Gymnázia sv. 
Františka Assiského v Levoči 1991-2001, Levoča 
Polypress s. r. o., 2001, s. 44-45.

• SEČKA, Š.: Zamyslenia Mons. Štefana Sečku, 
spišského diecézneho biskupa na jubilejný rok a Rok 
viery, Rím.-kat. Biskupský úrad Spišská Kapitula, 
2012, s. 94.

• SEČKA, Š.: Rekapitulácia priebehu prác Druhej 
synody Spišskej diecézy. In: Dokumenty Druhej synody 
Spišskej diecézy, Spišská Kapitula 2011, s. 11-15.

Biskup Š. Sečka mal veľké porozumenie pre služby charity a záchranárov.
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Niektoré charakteristiky biskupskej služby 
Mons. Štefana Sečku

Veľké zásluhy pre diecézu ako celok si Mons. 
Štefan Sečka získal začiatkom 90-tych rokov, ihneď 
po páde totalitného režimu na Slovensku. Bolo sa treba 
ihneď pustiť do  práce na  obnove budov kňazského 
seminára v Spišskej Kapitule. Štefan Sečka sa stal prvým 
vicerektorom seminára a  prakticky na  jeho pleciach 
spočívali všetky konkrétne opravy budov tak, aby sa v nich 
mohlo už na jeseň 1990 začať vyučovať. Práce na obnove 
seminára a  niektorých kanónií trvali viac rokov, veľká 
časť prác bola vykonaná svojpomocne pomocou brigád, 
o  ktoré sa bolo treba konkrétne postarať a  každému 
účastníkovi prideliť prácu. Mons. Štefan Sečka to veľmi 
dobre zvládol a  popritom stihol splniť všetky potrebné 
podmienky na  získanie vedecko-pedagogického titulu 
Doktor posvätnej teológie. Stalo sa to v  roku 2000. 
Venoval sa najmä katechetike a pedagogike.

Inou oblasťou, v  ktorej sa Mons. Štefan Sečka 
vyznamenal, bola organizácia pápežskej návštevy sv. Jána 
Pavla II. na Spišskej Kapitule a v Levoči. Bolo to v dňoch 
2. a 3. júla 1995. Hlavnú ťarchu príprav a zabezpečovania 
všetkých náležitostí opäť niesol Mons. Štefan Sečka 
aj s niekoľkými spolupracovníkmi z biskupského úradu, 
či z kňazského seminára.

Mons. Štefan Sečka bol celkove 18 rokov biskupom 
v  Spišskej Kapitule. Z  toho bol 9 rokov pomocným 
biskupom a generálnym vikárom a ďalších 9 rokov bol 
diecéznym biskupom Spišskej diecézy. Rozhodujúce 
v jeho činnosti boli ostatné roky, keď ako hlava diecézy 
rozhodoval o  všetkých podstatných podujatiach 
a celkovom smerovaní Spišskej diecézy.

Zvláštne boli okolnosti, za ktorých bol Mons. Štefan 
Sečka menovaný za  diecézneho biskupa. Po  všetkých 
štandardných procedúrach bolo stanovené, že jeho 
menovanie za  diecézneho biskupa sa kánonicky ohlási 
dňa 3. augusta 2011. Do toho vak prišiel pohreb bansko-
bystrického biskupa Mons. Rudolfa Baláža, a  preto 
sa zverejnenie pápežského menovania presunulo 
na 4. augusta 2011. Na ten deň pripadla spomienka sv. 
Jána M. Vianneya, patróna kňazov. Zároveň to bol aj deň 
úmrtia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (4. augusta 
1965). Mons. Štefan Sečka videl v  týchto súvislostiach 
vzácny odkaz, znamenie pre svoju službu diecézneho 
biskupa. Tomuto znameniu ostal verný až do  konca: 
staral sa o kňazov ako najlepšie vedel a výrazne posunul 
dopredu proces blahorečenia Božieho sluhu biskupa 
Jána Vojtaššáka. Neúnavne podporoval všetky podujatia, 
úlohou ktorých bolo popularizovať život a  mučeníctvo 
biskupa Jána, niekoľkokrát osobne cestoval do  Ríma 
na príslušné úrady, aby potvrdil stálu vôľu Božieho ľudu 
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diecézy a jej pastiera dosiahnuť uznanie jeho mučeníctva 
a  hrdinských čností, podporoval publikácie, prípravu 
filmových dokumentov a  dosiahol na  tomto poli 
aj výrazné úspechy.

Druhá synoda Spišskej diecézy sa konala v  rokoch 
2006 – 2011. Jej predsedom bol, samozrejme, diecézny 
biskup Mons. František Tondra, ale všetky nižšie stupne 
synodálnych štruktúr riadil jeho pomocný biskup Štefan 
Sečka. Išlo najmä o prípravnú komisiu 2DS, subkomisie, 
dodržiavanie časového harmonogramu jednotlivých 
rozpráv, organizáciu plenárnych zasadnutí a formuláciu 
materiálov. Bola to namáhavá práca, v  ktorej sa dalo 
vyskúšať si organizačné schopnosti, intelektuálne 
tvorivé schopnosti, zmysel pre tímovú prácu a  najmä 
konštruktívny prístup ku  každému. Výsledkom 
synodálnych prác sú solídne a  originálne závery 
stavané v  trojvrstvovej štruktúre predstavujúcej náuku 
(doktrinálna rovina), stav v  diecéze (historická rovina) 
a  napokon odporúčania a  nariadenia (legislatívna 
rovina) pri  každej z  desiatich tém, ktorými sa synoda 
zaoberala.

Jedným z  najhlavnejších synodálnych ustanovení 
bol nový systém vizitácií farností. Biskup Štefan Sečka 
sa tu ukázal ako verný tomu, čo prikazoval Kódex 
kánonického práva a  detailne formulovali synodálne 
ustanovenia. V  sprievode svojho kancelára a  paralelne 

s  ním najskôr pomocný biskup Mons. Andrej Imrich 
a neskôr generálny vikár Mons. Anton Tyrol v sprievode 
vicekancelára v priebehu piatich rokov navštívili všetky 
farnosti diecézy. Výsledky týchto vizitácií sú zachytené 
v  zápisniciach a  dostali sa aj  niektorým farárom/
správcom farností. Vizitácie farností iste prinesú svoje 
ovocie.

Navonok sa počas jeho vedenia Spišskej diecézy 
v  samotnom centre diecézy nezmenilo veľa. Vonkajšia 
fasáda katedrály zostala v  takom stave, v  akom ju 
zanechal predchodca, Mons. František Tondra. Štefan 
Sečka sa však počas svojho vedenia diecézy zameral 
na  niektoré ďalšie objekty, ako napr. nové parkovisko 
pri  biskupskom úrade od  Jablonova, rekonštrukcia 
biskupskej záhrady z  východnej strany biskupského 
areálu, oprava budov bývalého gymnázia v  Levoči, 
úzka spolupráca so  Spoločnosťou Pro populo Poprad, 
s. r. o. a iné. Vymenované projekty predstavujú finančne 
náročné investície, ktoré sa biskupský úrad pod  jeho 
vedením snažil nadobudnúť spoluprácou s  mestami 
Spišské Podhradie a  Levoča a  citlivým postupom voči 
Spoločnosti Pro populo Poprad s. r. o., kde sa podarilo 
uskutočniť viaceré projekty z európskych a iných zdrojov 
a ozdraviť celkové fungovanie spoločnosti.

S  istotou možno tvrdiť, že láskou biskupa Štefana 
Sečku bola charita, a to tak diecézna ako aj celoslovenská. 
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Biskup Štefan Sečka mal mimoriadne vypestované 
sociálne cítenie. Cieľom a  poslaniu katolíckej charity 
rozumel dokonale. Preto mu funkcia prezidenta S 
vyhovovala. Veľmi ochotne sa zúčastňoval na  všetkých 
zasadnutiach, pokiaľ to bolo možné a  zaujímal sa 
o  jej rozvoj do  posledného dychu svojho života. Vydal 
sa aj  na cestu na  Haiti, kde S významne prispela 
k  obnove krajiny po  ničivom zemetrasení roku 2010. 
Katolícka charita na  Slovensku pod  jeho vedením 
rástla, dokázala ponúknuť pestrú paletu služieb, a  tak 
si vypracovala všeobecný rešpekt a  pozitívnu mienku 
aj v sekularizovanej spoločnosti.

Postava sv. Martina, biskupa z galského mesta Tours, 
je od  pradávna patrónom Spišskej diecézy. Jeho úctu 
priniesli do  tohto regiónu pravdepodobne benediktíni, 
ktorí boli horlivými šíriteľmi jeho kultu. Tento kult bol 
na Spiši hlboko zakorenený už v čase Spišskej prepozitúry, 
teda dávno pred vznikom diecézy. Bolo potom celkom 
samozrejmé, že pri erigovaní diecézy v roku 1776 bol sv. 
Martin ustanovený ako hlavný patrón Spišskej diecézy.

V rokoch 2016 a 2017 boli zaznamenané dve okrúhle 
výročia života sv. Martina. Jeho narodenie kladie 
história do roku 316 alebo 317 a rok smrti sv. Martina 
je známy; zomrel roku 397. To znamená, že v roku 2016 
sa naplnilo 1700 rokov od jeho narodenia a v roku 2017 
zas 1620 rokov od  jeho smrti. Boli to veľmi vhodné 

údaje na to, aby sa v Spišskej diecéze tieto jubileá využili 
na prehĺbenie úcty k sv. Martinovi, na prehĺbenie pocitu 
spolupatričnosti veriacich diecézy a na bližšie spoznanie 
a osvojenie si Martinovej spirituality.

Spolupracovníci diecézneho biskupa Š. Sečku 
vopred upozornili na  tieto časové okolnosti a  Mons. 
Štefan Sečka dal súhlas na  prípravy jubilejného 
roka (11. novembra 2016 – 11. novembra 2017). 
Spolupracovníci sa už postarali o  všetky náležitosti 
a  pripravili slávenie Jubilejného roka sv. Martina. 
K najhlavnejším duchovným dobrám tohto roka patrilo: 
získanie relikvií sv. Martina, zhotovenie moderného 
relikviára, úplné odpustky pre veriacich diecézy, púte 
jednotlivých dekanátov do katedrály a na biskupský úrad 
v Spišskej Kapitule, publikácie o sv. Martinovi a mnohé 
iné podujatia vo  farnostiach, školách a  inde. Bolo to 
požehnané obdobie v živote diecézy.

Posledné roky života diecézneho biskupa Mons. 
Štefana Sečku poznačili viaceré choroby. Keď mu začali 
ubúdať sily, začal myslieť aj  na pomocného biskupa, 
ktorého dostal v  osobe Mons. Jána Kuboša, rodáka 
z  Nižnej nad  Oravou, ktorý bol dovtedy dekanom 
v Kežmarku. Jeho menovanie sa uskutočnilo na slávnosť 
Zvestovania Pána, 25. marca 2020. Hoci s podlomeným 
zdravím, predsa sa sám Štefan Sečka odhodlal byť 

Z biskupskej vysviacky Mons. Jána Kuboša.
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jeho hlavným konsekrátorom. Biskupská vysviacka sa 
uskutočnila v Katedrále sv. Martina 24. júna 2020.

Mons. Štefan Sečka sa takto postaral o  kontinuitu 
v  správe diecézy a v utorok 28. októbra 2020 odovzdal 
svoju dušu Stvoriteľovi. Zomrel v  levočskej nemocnici. 
Jeho pohreb bol v  Katedrále sv. Martina v  Spišskej 
Kapitule dňa 3. novembra 2020. Pohrebné obrady viedol 
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup 
metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska. 
Homíliu predniesol Mons. Bernard Bober, košický 
arcibiskup metropolita. Mons. Štefan Sečka je pochovaný 
na cintoríne v Spišskej Kapitule.

NÁVŠTEVA SV. JÁNA PAVLA II. 
V SPIŠSKEJ DIECÉZE

Pastoračné návštevy pápeža Jána Pavla II. sa 
od samého začiatku stali silnou stránkou jeho pontifikátu. 
Počas mnohých rokov jeho služby Najvyššieho veľkňaza 
Katolíckej cirkvi absolvoval množstvo zahraničných 
aj  domácich pastoračných návštev, taktiež návštevy 
talianskych diecéz a farností mesta Ríma. Všade prinášal 
radosť a nádej. A všade ho vítali s nadšením a vďačnosťou. 

Pastoračné návštevy Jána Pavla II. vo svete

Pastoračné návštevy pápeža Jána Pavla II., s ktorými 
začal ihneď po svojom zvolení, boli pre svet príjemným 
prekvapením. Prvým pápežom, ktorý vo zvýšenej miere 
využíval moderné dopravné prostriedky, bol síce už sv. 
Pavol VI., ale Ján Pavol II. ich využil doteraz v najvyššej 
miere. Od svojho nástupu na Petrov stolec dňa 16., resp. 
22. októbra 1978 vykonal vyše 100 zahraničných ciest 
a lietadlami precestoval takmer 1 200 000 kilometrov.

Pápež Ján Pavol II. na  týchto cestách zažil mnoho 
prekvapujúcich udalostí. Podarilo sa mu dostať 
k  predstaviteľom takých štátov, ktorí mali veľmi málo 
pochopenia pre Katolícku cirkev, stretol sa s najvyššími 
predstaviteľmi iných náboženstiev a  s  kultúrnymi 
predstaviteľmi v rozličných krajinách sveta.

K  pastoračným cestám pápeža sa pridružili 
aj neobyčajne dramatické chvíle, keď mu číhali na život. 
V  Manile na  Filipínach roku 1995 polícia zabránila 
pokusu o atentát. V máji 1981 na Námestí sv. Petra, žiaľ, 
bol spáchaný atentát na Petrovho nástupcu.

Ján Pavol II. sa stal prvým pápežom, ktorý 
zhromaždil rekordný počet ľudí na rozličných miestach, 
v katedrálach, na námestiach a štadiónoch, o televíznych 
a  rozhlasových prenosoch nehovoriac. Sv. Ján Pavol II. 
zaplnil stránky svetových tlačených periodík a vo svojej 
dobe sa stal najznámejšou osobnosťou sveta. Slovom, 
Ján Pavol II. spájal ľudí, kultúry, národy celej planéty 
a  ľudskému pokoleniu ukázal, že celé ľudstvo je jedna 
veľká rodina.

Cesty pápeža Jána Pavla II. boli nesmierne náročné 
na  organizáciu, a  to z  obidvoch strán – vatikánskej, 
ako aj zo strany tej krajiny, do ktorej prichádzal. Avšak 
náročné a  vyčerpávajúce boli tieto cesty aj  vzhľadom 
na klimatické podmienky v jednotlivých krajinách a na 
rozličných kontinentoch. Najnáročnejšou stránkou 
všetkých ciest pápeža však bola mentalita jednotlivých 
národov. Tu musel pápež zobrať do  úvahy históriu 
národa alebo národov, ktoré navštevoval a  aj okamžitú 
situáciu. To všetko však zvládol s  jedinečnou a  jemu 
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vlastnou ľahkosťou, pričom sa nestalo, že by bol urobil 
nejakú chybu alebo svojím vystúpením niekomu ublížil 
či niekoho ponížil a pod. Dokázal to vďaka evanjeliovej 
múdrosti, ktorá dokáže dvíhať dôstojnosť každého 
človeka a pomáha každému spoločenstvu ľudí. Ján Pavol 
II. všade hovoril o  dôstojnosti človeka, o  prirodzenom 
práve na  slobodu a  spravodlivosť, o  prirodzenej úlohe 
zachovávať hodnotu stvorenstva a iné. Nadovšetko však 
ukázal nové možnosti a  formy hlbokého duchovného 
života. Jeho slávenie Eucharistie, homílie, encykliky, 
knihy, príhovory a mariánska úcta, ktorú ukázal svetu, 
ako aj  osobná modlitba či nesenie utrpenia, prispeli 
výraznou mierou k  tomu, aby človek poznal svoju 
dôstojnosť. Od  sv. Jána Pavla II. sa svet môže učiť, čo 
znamená láska k  Bohu a  k  blížnemu. Svet sa môže 
od  neho naučiť, čo to znamená znášať utrpenie, čo to 
znamená odpustenie a nesenie kríža až do konca. 

Túžby Slovákov

Rok 1978, keď sa krakowský arcibiskup kardinál 
Karol J. Wojtyła stal pápežom, sa stal rokom, v ktorom 
nesmierne vzrástlo nadšenie za pozdvihnutie Katolíckej 
cirkvi v prostredí ateistického, ešte stále pomerne silného 
režimu. Voľba Jána Pavla II. znamenala zosilnenie odvahy 
a horlivosti v náboženskej oblasti. Ihneď po tejto voľbe 
sa začali objavovať najskôr „zbožné želania“ typu: „Ej, 
keby Ján Pavol II. tak prišiel aj k nám…“ Keď sa ukázalo, 
že nový pápež bude chcieť hojne cestovať po  svete, 
aby posilňoval veriacich vo viere, začali sa aj  zo strany 
najodvážnejších jednotlivcov a  spoločenstiev ozývať 
hlasy túžiace po návšteve hlavy Katolíckej cirkvi v našej 
vlasti. Každý vedel, že momentálne je to nemožné, ale 
nádej tu bola. Na splnenie týchto túžob bolo treba čakať 
dlhých 12 rokov. Počas nich vznikol známy slogan: „Svätý 
Otče, do  Levoče!“277 Najskôr to skandovali zahraniční 
Slováci, ktorí sa stretali s Jánom Pavlom II. pri rôznych 
príležitostiach či už v Ríme alebo inde vo svete, najmä 
v  Rakúsku, Švajčiarsku a  Nemecku. Po  roku 1989 to 
skandovali aj  Slováci, ktorí do  Ríma, či na  iné miesta, 
pricestovali na  stretnutia s  pápežom. A  na splnenie 
tejto túžby už nebolo treba dlho čakať. Svätý Otec Ján 
Pavol II. tieto túžby splnil! Do Levoče pricestoval počas 
svojej druhej návštevy Slovenska v  dňoch 30. júna – 3. 
júla 1995.  Okrem toho navštívil Slovensko prvý raz dňa 
22. apríla 1990 a tretia návšteva sa uskutočnila v dňoch 
11. – 14. septembra 2003.

277 Svätý Otec toto zvolanie spomenul v rámci pozdravu v 
úvode slávenia sv. omše na Mariánskej hore v Levoči 3. júla 
1995. Porov. Liturgická kniha pre slávenie pontifikálnych 
bohoslužieb: VISITATIO PASTORALIS SUMMI PONTIFICIS 
IOANNIS PAULI  PP. II IN SLOVACHIA…, s. 147.

V  tejto štúdii sú uvedené krátke referencie najskôr 
o  prvej a  tretej návšteve Slovenska, o  druhej návšteve, 
ktorá sa týkala Spišskej diecézy, sú uvedené podrobnejšie 
informácie.

Prvá návšteva na Slovensku

Historicky prvú návštevu Slovenska vykonal sv.  Ján 
Pavol II. dňa 22. apríla 1990. Bola to dvojdňová cesta 
Svätého Otca (21. – 22. apríla 1990) do vtedajšej Českej 
a  Slovenskej Federatívnej Republiky. Slovensko vtedy 
ešte tvorilo spoločný štát s  Českom a  Moravou. Pápež 
Ján Pavol II. navštívil vtedy na Slovensku iba Bratislavu-
Vajnory. Bola to vlastne krátka návšteva, niekoľko 
mesiacov po  páde železnej opony v  novembri 1989, 
teda zorganizovaná bez veľkých príprav. Na  letisku 
vo  Vajnoroch Svätý Otec slávil sv. omšu, pri  ktorej 
sa pochvalne vyjadril o  vernosti Slovákov svojim 
apoštolom-vierozvestom, sv. Cyrilovi a  Metodovi 
a o vernosti a láske Slovákov voči Petrovmu nástupcovi. 
Povzbudil nás k svornosti a jednote.

Druhá návšteva Slovenska, osobitne na Spiši 
(príprava, protokoly, Spiš, príhovory…)

Z  druhej návštevy sv. Jána Pavla II. na  Slovensku 
sa v  Archíve Spišského biskupstva nachádza bohatý 
archívny materiál, celkove 5 fasciklov rozličných 
zoznamov, fotografií pápežských darov, korešpondencie 
a propagačného materiálu. Všetok spomenutý archívny 
materiál sa týka návštevy sv. Jána Pavla II. na  území 
Spišskej diecézy.

1. Zoznamy

Na bohoslužbách na Mariánskej hore museli byť všetci 
účastníci registrovaní podľa mena, priezviska, rodného 
čísla a  bydliska. Išlo najmä o  kňazov, miništrantov, 
spevákov, vyberačov ofery, šoférov osobných vozidiel 
a  pod. Osobitný fascikel (biely) obsahuje duchovné 
kytice z  celej diecézy podľa jednotlivých farností alebo 
aj  za jednotlivé osoby. Sú tam záznamy o  státisícoch 
sv. omší, sv. prijímania, ružencov, dobrých skutkov 
a  sebazaprení v  rozličných oblastiach obetovaných 
za  Svätého Otca. Redaktori časopisu Slovo zo  srdca si 
dali námahu a  zosumarizovali278 tieto duchovné dary 
venované Svätému Otcovi: 

283 307 veriacich Spišskej diecézy, pod  vedením 
o.  biskupov Mons. Františka Tondru a  Mons. Andreja 
Imricha, plní vďačnosti voči všemohúcemu Bohu, ktorý 
nám doprial privítať najvyššieho kňaza, pastiera našej 

278 Údaje prevzaté z: SLOVO ZO SRDCA, informačný 
časopis Spišskej diecézy o živote kresťanov na Orave, Liptove 
a Spiši, roč. II, č. 4, 1995, s. 3.
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Cirkvi a  Otca všetkého ľudstva, milovanému Svätému 
Otcovi, poslovi pokoja, jednoty a  lásky venuje duchovnú 
kyticu, ktorá pozostáva z  týchto úkonov nábožnosti 
a skutkov obetavej lásky:

sv. omša 399 105

sv. ruženec 444 465

krížová cesta 120 102

bolesť v chorobe, utrpení 106 327

odriekanie televízie 98 711

jedla 74 356

fajčenia 18 018

alkoholu 30 140

kávy 51 938

spoločná rodinná modlitba sv. ruženca 98 711

litánie 106 282

krížová cesta 31 737

čítanie Svätého písma 41 527

spoločná rodinná púť 8 193

vzájomné odpustenie 47 068

urovnanie sporov 17 958

V  tom istom fascikli sa nachádzajú aj  všetky 
tlačoviny – texty sv. omší, niekoľko VIP-vstupeniek, 
niekoľko voľných lístkov pre osobných čestných hostí 
vtedajšieho spišského diecézneho biskupa a pod.

2. Štatistiky a účty

Ďalší fascikel (fialový) obsahuje zaujímavé štatistiky, 
ktoré boli robené pred návštevou Jeho Svätosti, pápeža 
Jána Pavla II. Týkali sa počtu záujemcov o  účasť 
na  bohoslužbách v  Levoči, Košiciach, Nitre, Prešove 
a Šaštíne. Z celkového sčítania prihlásených záujemcov 
je zrejmé, že 86 % veriacich plánovalo zúčastniť sa 
na stretnutí so Svätým Otcom v Levoči, 8 % v Košiciach, 
2 % v  Nitre, 1 % v  Prešove a  3 % v  Šaštíne. Formou 
dotazníka sa pripravovali aj štatistiky ohľadom spôsobu 
dopravy. Cieľom bolo zistiť, koľko ľudí z ktorých regiónov 
pôjde na  stretnutie do  Šaštína, do  Nitry, do  Košíc, 
do Prešova a do Levoče. Dôležitou položkou boli najmä 
vlaky ako prostriedok cestovania. Podľa toho potom 
prebiehali rokovania s  vedením Slovenských železníc, 
ktoré poskytovali mimoriadne súpravy žiadaným 
smerom s  primeraným počtom vozňov. Celkový údaj 
o nahlásených akreditovaných novinároch a fotografoch 
v  spomenutých štatistikách vykazuje číslo 62, počet 
kňazov-koncelebrantov 535 a nahlásený počet spevákov 
z rozličných miest diecézy bol 783.

Dôležitou oblasťou príprav a  priebehu návštevy sv. 
Jána Pavla II. boli ekonomické otázky. V dokumentácii 
z  tejto oblasti sú v  uvedenom fascikli doklady 

o  korešpondencii biskupského úradu s  Úradom pre 
veci cirkevné pri  Ministerstve kultúry SR, žiadosti 
o sponzorstvo, odpovede, dohody o príspevkoch, faktúry 
za rozličné služby a vykonané práce a pod.

3. Korešpondencia a ideové zámery

V  modrom fascikli je v  osobitných zložkách celý 
priebeh Mariánskej púte v  Levoči, zoznam pozvaných 
hostí z  cirkevného, politického a  kultúrneho života 
a  zoznamy akreditovaných domácich aj  zahraničných 
novinárov a fotografov.

Nachádza sa tu opis architektonického riešenia 
pápežského oltára. Autorom návrhu je Ing. arch. Jozef 
Figlár a  statické riešenie zabezpečili Ing. Miloslav 
Ďuran-Bašták a  Ing. Peter Purtz. Celý oltár je drevený, 
čo pripomína zdroj živobytia Slovákov v minulosti, keď 
sa živili prácou v  lesoch a  spracovaním dreva. Výška 
konštrukcie oltára dosahovala 25 m + 3 m kríž. Tvar 
strechy je gotický, čo pripomínalo starobylú Levoču. 
Strecha má tvar krídla. Pódium malo 4 úrovne, najvyššia 
bola pre sedes Svätého Otca. V  dolnej časti boli dve 
sakristie a pripravený výťah. Oltár bol obrátený smerom 
k  bazilike minor na  Mariánskej hore, medzi oltárom 
a  bazilikou bol priestor pre účastníkov púte. Dĺžka 
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pódia bola 35 m a šírka 20 m. K oltáru bola vybudovaná 
aj tribúna pre cca 650 spevákov a pre cca 100 fotografov.

Okrem toho sa tu nachádzajú vzácne dokumenty 
z korešpondencie významných predstaviteľov cirkevného 
života, ako aj  politických predstaviteľov z  domova 
i  zahraničia, ktorí sa obracali s  rozličnými žiadosťami 
alebo poďakovaním za pozvánku alebo vyjadrovali svoje 
vrelé dojmy z účasti na slávnosti 3. júla na Mariánskej hore 
v  Levoči. Dokumentáciu dopĺňajú rozličné sprievodné 
materiály a  brožúry vydané pre túto slávnostnú 
príležitosť, pastiersky list slovenských biskupov, ktorý sa 
čítal v nedeľu 28. mája 1995 pri všetkých bohoslužbách.

4. Zoznam pápežských darov

V  zelenom fascikli sa v  archívnych depozitoch 
nachádzajú zoznamy darov pre Svätého Otca Jána 
Pavla II. pri  príležitosti jeho návštevy Levoče dňa 
3. júla 1995. Ide o  16 umeleckých a  vecných darov 
(liturgické ornáty, obrazy, výšivky, spomienkové 
a  úžitkové predmety) a  k  tomu množstvo duchovných 
kytíc, básní a  modlitieb venovaných pápežovi Jánovi 
Pavlovi II. Na prvom mieste dokumentácie je ďakovný 
list majstra pápežských liturgických slávení Mons. Piera 
Mariniho. List je adresovaný spišskému biskupovi Mons. 
Františkovi Tondrovi. Obsahuje poďakovanie najmä 
predstaveným kňazského seminára a  seminaristom 
za  chvályhodnú spoluprácu a  zvládnutie liturgických 
slávení pontifikálnych bohoslužieb.

5. Propagačné materiály

Je zaujímavé, ako sa pri  príležitosti pastoračnej 
návštevy Jána Pavla II. medzi ľuďmi prebudila ochota 
konať dobré skutky a  obetovať modlitby i  rozličné 
predsavzatia na  úmysel Svätého Otca. V  tomto fascikli 
označenom ako „propagačné materiály“ sa nachádza 
množstvo dokladov o  týchto duchovných kyticiach. 
Sú spracované do  jednotnej formy, pravdepodobne 
pripravené na  zadanie do  tlače, čo sa však doteraz 
neuskutočnilo. Pri  týchto materiáloch sa nachádza 
krásna liturgická kniha vytlačená špeciálne pre túto 
príležitosť návštevy sv. Jána Pavla II. na  Slovensku.279 
Kniha je zviazaná v  slávnostnej väzbe, má 190 strán. 
Vo fascikli sú starostlivo odložené 3 exempláre denníka 
Osservatore Romano zo  dňa 28. júna 1995. V  tomto 
vydaní sa nachádzajú rozsiahle štúdie o  jednotlivých 

279 VISITATIO PASTORALIS SUMMI PONTIFICIS 
IOANNIS PAULI  PP. II IN SLOVACHIA diebus 30 Iunii – 3 
Iulii 1995. Celebrationes liturgicae quibus praeest Summus 
Pontifex IOANNES PAULUS PP. II. Cura et studio Officii 
de Liturgicis Celebrationibus Summi Pontificis una cum 
Commissione Liturgica pro Visitatione Summi Pontificis in 
Slovachia, Typis Vaticanis, 1995.

miestach, ktoré mal pápež Ján Pavol II. navštíviť počas 
svojej nadchádzajúcej pastoračnej návštevy v  dňoch 
30. júna – 3. júla 1995. Priložená je aj orientačná mapka 
Levoče a  niekoľko malých vlajok, ktorými prítomní 
mávali na  pozdrav Svätému Otcovi. Vo  fascikli, 
v  osobitnej obálke, je zachovaných niekoľko desiatok 
malých brožúr so  všetkými liturgickými spevmi pre 
pontifikálne bohoslužby s Jánom Pavlom II. 

Pápež Ján Pavol II. druhýkrát navštívil Slovensko 
v  dňoch 30. júna – 3. júla 1995 a  na pôde našej vlasti 
predniesol 11 oficiálnych príhovorov:280

1. Piatok 30. júna 1995 na  letisku v  Bratislave 
pri uvítacom ceremoniáli.

2. Piatok 30. júna 1995 v  konkatedrále sv. Martina 
v Bratislave.

3. Piatok 30. júna 1995 na  letisku v  Nitre, stretnutie 
s mládežou.

4. Sobota 1. júla 1995 v  Šaštíne pred  bazilikou 
na voľnom priestranstve.

5. Sobota 1. júla 1995 Šaštín, kláštor saleziánov, 
stretnutie s konferenciou biskupov.

6. Sobota 1. júla 1995 v  Kostole sestier uršulínok, 
modlitba svätého ruženca.

7. Nedeľa 2. júla 1005 homília, letisko v  Košiciach, 
svätorečenie košických mučeníkov.

8. Nedeľa 2. júla 1995 modlitba Anjel Pána na  letisku 
v Košiciach.

9. Nedeľa 2. júla 1995 Akatist, pobožnosť v  mestskej 
hale v Prešove.

10. Pondelok 3. júla 1995 homília na  Mariánskej hore 
v Levoči.

11. Pondelok 3. júla 1005 rozlúčkový ceremoniál 
na letisku v Poprade.

Z uvedených príhovorov uvádzame v tejto publikácii 
doslovný text homílie Jána Pavla II. na  Mariánskej 
hore v  Levoči (č. 10) a  záverečnú reč Jána Pavla II. 
počas rozlúčkového ceremoniálu na  letisku v  Poprade. 
Pridávame tiež reflexiu – hodnotenie návštevy Svätého 
Otca Jána Pavla II. v  Spišskej Kapitule a  v  Levoči 
zo  strany vtedajšieho spišského diecézneho biskupa 
Mons. Františka Tondru.

280 VOJENČIAK, Juraj (ed.). Prejavy Sv. Otca pri jeho 
návšteve Slovenska v roku 1995. Pre oživenie a utvrdenie viery 
veriacich na Slovensku: Bratislava: Pápežské misijné diela, 
1996.



98

Homília sv. Jána Pavla II.  
na Mariánskej hore v Levoči

Dňa 3. júla 1995 sa konala na Mariánskej hore v Levoči 
odpustová slávnosť, na  ktorej sa zúčastnil najvzácnejší 
pútnik, Svätý Otec Ján Pavol II. Za nesmierneho jasotu 
veriacich pricestoval zo  Spišskej Kapituly, kde nocoval 
z  nedele 2. na  pondelok 3. júla a  na Mariánskej hore 
celebroval svätú omšu spolu s  mnohými kardinálmi, 
biskupmi a kňazmi. Pri svätej omši predniesol homíliu.281 

1. „Blahoslavená je tá, ktorá uverila“ (Lk 1,45).

Levočská svätyňa je zasvätená tajomstvu Návštevy, 
druhému tajomstvu radostného ruženca, o ktorom dnes 
rozjímame poučení Evanjeliom podľa svätého Lukáša. 
Panna Mária išla po  zvestovaní navštíviť Alžbetu, 
svoju príbuznú, do  Zachariášovho domu. Alžbeta bola 
vyvolená za  matku Jána Krstiteľa, ktorý mal pripraviť 
príchod Mesiáša. Stretnutie v  tomto dome nie je 
teda iba stretnutím dvoch matiek, ale v  istom zmysle 
aj  stretnutím dvoch synov. Jasne to vyjadruje svätá 
Alžbeta vo  chvíli pozdravu pri  stretnutí: „Čím som si 
zaslúžila – hovorí – že matka môjho Pána prichádza 
ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, 

281 Príhovory Svätého Otca Jána Pavla II. pri návšteve 
Slovenska, 1995. Rím: Tlačový úrad Svätej Stolice, 1995.

radosťou sa zachvelo dieťa v  mojom lone“ (Lk 1,43-
44). A  tak nielen Alžbeta pozdravuje Máriu, ale v  nej 
aj  Ján pozdravuje Ježiša, ktorého Mária nosí od  chvíle 
zvestovania vo svojom lone.

„Požehnaná si medzi ženami a  požehnaný je plod 
tvojho života“ (Lk 1,42). Tieto Alžbetine slová poznáme 
veľmi dobre. Vyslovujeme ich veľa ráz v  Anjelskom 
zvestovaní: „Zdravas´, Mária, milosti plná, Pán s tebou, 
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života 
tvojho.“ Možno povedať, že tieto slová obsahujú celé 
evanjelium Návštevy, ktoré je jedinečným obsahom 
našej viery. Dnes prichádzam do Levoče práve v duchu 
tajomstva Návštevy. A  vy, ktorí ste sem prišli na  púť 
zo Spiša a z celého Slovenska, skláňate sa k nohám Panny 
Márie práve v duchu evanjelia Návštevy.

2. Dobre si pamätám, čo znamenalo toto evanjelium 
Návštevy pre moju vlasť v  časoch hrdinského odporu 
proti marxisticko-materialistickému systému. Vtedy 
na  podnet poľského episkopátu, povzbudzovaného 
kardinálom Wyszynským, odišiel z  Jasnej Gory 
z Czenstochowej veľmi vzácny a uctievaný obraz svätej 
Božej Rodičky, aby navštívil všetky poľské farnosti 
a  spoločenstvá veriacich. Toto putovanie Panny Márie 
trvalo takmer dvadsaťpäť rokov.

Príchod Svätého Otca Jána Pavla II. do Spišskej Kapituly.
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Počas putovania boli rozličné pokusy prekaziť túto 
„návštevu“ zhabaním obrazu a jeho zadržaním na Jasne 
Gore. A tak potom pri putovaní nosili iba rám bez obrazu. 
Ale tento prázdny rám bol v istom zmysle ešte výrečnejší, 
lebo povedal oveľa viac všetkým, ktorí ho videli. Zreteľne 
hovoril, že chýba náboženská sloboda; tá sloboda, 
na  ktorú mal národ naozaj právo. Tak sa evanjelium 
Návštevy vpísalo do  mojej pamäte i  do môjho srdca 
a dnes som prišiel vydať vám o ňom svedectvo práve tu 
v Levoči, lebo aj vy máte v pamäti tie časy útlaku. Starší 
z vás sa zaiste pamätajú na úctyhodnú postavu biskupa 
Jána Vojtaššáka a  bratia gréckokatolíci na  postavu 
biskupa Pavla Gojdiča. Obidvaja boli uväznení v  žalári 
na  základe pseudoprocesov. Dnes si zasluhujú, aby sa 
konal cirkevný proces ich blahorečenia, pretože vydali 
svedectvo o vernej službe Cirkvi na Slovensku.

3. „A blahoslavená je tá, ktorá uverila.“

Prv, než Mária stihne vyrozprávať udalosť 
zvestovania, Alžbeta ju predíde a  zvolá: “Blahoslavená 
je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 
1,45). Áno, Alžbeta myslela na zvestovanie. Mária prišla 
vyrozprávať svojej staršej príbuznej, čo tajomne zažila 
v  Nazarete. Ale Alžbeta, osvietená Duchom Svätým, 
ešte prv, než začne Mária hovoriť, oceňuje jej úkon viery 
a nazýva ju „blahoslavenou“ pre „fiat“, ktoré vyslovila.

Vo zvestovaní je v  istom zmysle obsiahnuté celé 
evanjelium. Keď Mária počuje Alžbetin pozdrav, iste 
má pred  sebou udalosť, ktorá sa odohrala v  Nazarete: 
udalosť, ktorá dáva počiatok novej zmluve Boha s ľuďmi. 
„Zdravas´, milosti plná, Pán s  tebou“ (Lk 1,28). Každé 
slovo nebeského posla prinášalo zvesť o  tom, že sa 
začína nový vzťah medzi Bohom a ľuďmi. A jeho slová 
boli aj úvodom k tomu, čo Mária teraz počuje od svojej 
príbuznej: „Požehnaná si medzi ženami“ (Lk 1,42).

Mária, snúbenica tesára Jozefa, zostáva podľa Svätého 
písma pannou s predsavzatím zachovať toto panenstvo 
spolu so  svojím ženíchom. Preto sa pýta anjela: „Ako 
sa to stane, veď ja muža nepoznám“ (Lk 1,34). Boží 
posol jej vysvetľuje: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc 
Najvyššieho ťa zatieni. A  preto aj  dieťa bude sa volať 
svätým, bude to Boží Syn“ (Lk 1,35). Anjel vysvetľuje 
Márii, akým spôsobom sa stane matkou, pričom zostane 
aj pannou. Stane sa to pôsobením Ducha Svätého. Vďaka 
tejto nadprirodzenej Božej plodnosti sa Boží Syn jednej 
podstaty s Otcom, Boh z Boha, Svetlo zo Svetla, večné 
Slovo Otca, stane v jej lone Synom človeka.

Kedysi Abrahám uveril Bohu a prijal jeho výzvu, čím 
dal počiatok veľkému bohatstvu zjavenej viery. Teraz, 
vo chvíli zvestovania, Mária verí slovám Božieho posla 
a  dáva počiatok novému bohatstvu viery, v  ktorom je 
staré prevzaté a privedené k plnosti.
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4. Nové bohatstvo viery, nové a  večné bohatstvo 
veľkonočného tajomstva, bohatstvo Krista ukrižovaného 
a  zmŕtvychvstalého, ukazuje novú hĺbku viery. Keď 
apoštoli zhromaždení vo  Večeradle vidia Ježiša Krista 
po jeho zmŕtvychvstaní, spoznávajú ho a uveria v neho. 
Ale Tomáš, jeden z  nich, nie je s  nimi. A  nechce veriť 
svojim bratom, ktorí ho uisťujú, že videli Pána. „Ak 
neuvidím – neuverím“ (porov. Jn 20,25). O osem dní sa 
Zmŕtvychvstalý vrátil medzi nich a  rozkázal Tomášovi 
dotknúť sa jeho rán. Až vtedy Tomáš padá na  kolená 
a  vyznáva: „Pán môj a  Boh môj“ (Jn 20,28). Ježiš mu 
na to hovorí: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení 
tí, čo nevideli, a uverili“ (Jn 20,29).

Blahoslavením Máriinej viery sa otvára perspektíva 
vyjadrená v Kristových slovách, ktoré povedal apoštolovi 
Tomášovi: „Blahoslavení tí, čo nevideli, a  uverili.“ 
Nevideli, ale prijali svedectvo tých, čo videli – čiže 
svedectvo apoštolov a Cirkvi. A neprestajne ho prijímajú. 
Prijímajú aj  svedectvo Kristovej Matky, ktorá aj  dnes 
ohlasuje veľké Božie skutky tým, že zvestuje Ježiša Krista 
ľuďom všetkých čias. Jedným z  miest na  Slovensku, 
kde Mária vydáva toto svedectvo, je zaiste táto svätyňa 
v  Levoči. Sme generáciou dvadsiateho storočia, ktoré 
sa chýli ku koncu. Musíme priznať, že pretrvanie viery 
v  tejto krajine treba pripísať aj  svedectvu tejto svätyne. 
O  mužoch a  ženách súčasnej generácie by sme mohli 
povedať ešte viac. Nielenže „nevideli, a  uverili“, ale 
zostali pevní vo viere aj napriek tomu, že sa podnikalo 
všetko, aby ich od nej odviedli. Táto generácia si pamätá, 
akými rozličnými, často ponižujúcimi prostriedkami 
sa pokúšali obrať ľudí o ich vieru, nanútiť im ateizmus, 
odviesť ich od Cirkvi a od náboženského života.

5. Môže človek prijať pravdu o  jestvovaní 
neviditeľného Boha? To je stále aktuálna otázka, zvlášť 
naliehavá v  časoch, keď sa ateizmus stal programom 
verejného života, výchovy a masových komunikačných 
prostriedkov. Vtedy sa musí človek znova a  ešte hlbšie 
zamyslieť nad  otázkou jestvovania Boha. Musí znova 
prejsť rozumovým uvažovaním, o  ktorom hovorí 
v Novom zákone List svätého apoštola Pavla Rimanom: 
„Veď to, čo je v ňom (v Bohu) neviditeľné – jeho večnú 
moc a  božstvo – možno od  stvorenia sveta rozumom 
poznávať zo  stvorených vecí“ (Rim 1,20). Človek môže 
dospieť k poznaniu neviditeľného Stvoriteľa pozorovaním 
viditeľného stvorenia. Starozákonná Kniha Múdrosti 
ohlasuje tú istú pravdu, keď robí výčitky ľuďom, „ktorí 
z viditeľných dobier nevládali poznať toho, ktorý je, a čo 
nepoznali Tvorcu pri pohľade na jeho diela“ (Múd 13,1).

Dnešnému človeku sa niekedy stáva, že diela stvorenia 
a ešte viac diela vytvorené jeho rukami namiesto toho, aby 
mu pomáhali v  tomto výstupe k Stvoriteľovi, prekážajú 
mu v ňom, privádzajú ho k naviazanosti iba na pozemské 
dobrá a  spôsobujú, že zabúda na  Boha: „Žijeme, ako 

keby Boh nejestvoval.“ Toto nebezpečenstvo hrozí 
predovšetkým bohatej a sekularizovanej spoločnosti.

Proti všetkým formám starého i nového ateizmu stojí 
Kristus, ktorý vydáva najvernejšie svedectvo o  Bohu 
ako Otcovi: Otcovi, ktorý tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna (porov. Jn 3,16). Mariánske svätyne 
sú miesta, kde sa Kristovo svedectvo stáva mimoriadne 
účinným. Istotne mnohí synovia a  dcéry Slovenska 
vďačia tejto levočskej svätyni za to, že sa pravda o Bohu 
a viera v neho zachovali živé v ich srdciach.

6. Preto treba, aby sme tu spolu s  Božou Matkou 
predniesli ten vznešený hymnus chvály, ktorý spieva celá 
Cirkev každý deň: „Velebí moja duša Pána a môj duch 
jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi (…), lebo veľké veci mi 
urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a  jeho 
milosrdenstvo z  pokolenia na  pokolenie s  tými, čo sa 
ho boja“ (Lk 1,46-50). Ak všetky pokolenia blahoslavia 
Máriu, blahoslavenie jej osoby sa vždy mení na oslavný 
hymnus na  Stvoriteľa. Mária je najkrajšie stvorenie, 
aké vôbec žilo na zemi. Ak ohlasujú Božiu slávu všetky 
stvorenia, o čo viac ju ohlasuje tá, ktorú Cirkev nazýva 
Kráľovnou neba i zeme. Prostredníctvom nej, jej ústami 
a  jej srdcom ohlasuje Božiu slávu celé stvorenie. Jej 
chválospev je Magnifikat. A tu v Levoči, ako aj v Šaštíne, 
spieva tento chválospev celé Slovensko. Toto je miesto, 
kde možno „čerpať vodu z  prameňov spásy“ (Iz 12,3). 
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Toto je miesto, kde sa môžete duchovne znovuzrodiť. 
Sem prichádzate obnovovať svoju lásku k  Bohu 
a k ľuďom. A okrem toho sa na tomto mieste osobitným 
spôsobom pripravujete vstúpiť do  tretieho tisícročia 
kresťanstva. Vo vianočnú noc roku dvetisíc sa budú všade 
ozývať radostné spevy. Pozdravíte Krista narodeného 
v Betleheme, ako ho kedysi pozdravili pastieri a mudrci 
z východu: „Buď pozdravený, Ježišu, Syn Panny Márie.“

Nech vás preblahoslavená Panna vedie k  tomuto 
historickému cieľu.

Nech oživuje vo vašich srdciach vieru, aby každý syn 
a  každá dcéra tejto krajiny spoznali v  Kristovi svojho 
Vykupiteľa a našli v ňom spásu.

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Rozlúčka Jána Pavla II. na letisku v Poprade

Pán prezident Slovenskej republiky, pán predseda 
vlády, ctihodní bratia biskupi a  kňazi, drahí bratia 
a sestry.282

1. Na  konci svojej pastoračnej návštevy Slovenska 
pokladám si za  povinnosť vyjadriť vám všetkým svoju 

282 Príhovory Svätého Otca Jána Pavla II. pri návšteve 
Slovenska, 1995.

vďaku za  vrelé prijatie, ktorého sa mi dostalo, a  za 
mnohé šľachetné prejavy dobroprajnosti, ktorými ste 
ma zahŕňali deň čo deň pri  stretnutiach s  cirkevnými 
a občianskymi predstaviteľmi a so zástupmi veriacich.

Predovšetkým ďakujem Pánovi, že mi doprial 
stretnúť sa s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčkami 
a s veriacimi Katolíckej cirkvi pri významných chvíľach 
modlitby a uvažovania. Vždy budem spomínať na silné 
a dojímavé prejavy bratstva a jednoty vo viere, ktorými 
bol poznačený každý úsek mojej púte medzi vami.

Osobitná vďaka patrí občianskym predstaviteľom: 
primátorom miest, ktoré som navštívil, príslušníkom 
poriadkovej služby, vojsku a  polícii, zdravotníckemu 
personálu, pracovníkom televízie i rozhlasu a novinárom 
za ich náročnú prácu, ako aj početným dobrovoľníkom, 
ktorí pripravili vhodné prostredie a služby pre ľudí, čo sa 
zhromaždili na rôzne slávenia, ktoré sa postupne konali 
v tieto dni.

2. A teraz sa obraciam na celý slovenský národ, ktorý 
chcem v  tejto chvíli lúčenia privinúť k  svojmu srdcu 
jediným veľkým objatím. 

Drahí Slováci, ako by som mohol nespomenúť v tejto 
chvíli, že vaša viera má hlboké korene, dobre zasadené 
medzi vami ohlasovaním svätých misionárov slovanských 
národov Cyrila a Metoda?! Prosím vás, aby ste sa v duchu 
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vždy vracali k  týmto slávnym a  príkladným postavám, 
k týmto veľkodušným a neúnavným vzorom. Svätý Cyril 
a Metod ukazujú vám a celej Cirkvi, ako priviesť národy 
ku Kristovi a ako hlásať dobrú zvesť spásy.

Oni vám svojím životom hovoria, ako sa dá aj dnes 
kráčať cestou novej evanjelizácie a ako treba žiť, aby láska, 
ktorú hlásal Kristus, prekonala všetky možné prekážky 
a  ťažkosti. Nikdy nechýbali protivenstvá a  odpor proti 
autentickému životu viery, ale evanjelium má v  sebe 
moc premeniť prekážky na  prozreteľnostnú príležitosť 
na ohlasovanie spásy.

3. Svedčia o  tom svätí Cyril a  Metod, tak hlboko 
zapísaní do  počiatkov kresťanského spoločenstva 
na  Slovensku. Ich posolstvo je aj  dnes platné pre život 
viery vo  vašej krajine. Svedčia o  tom traja mučeníci, 
ktorých som včera ráno počas nezabudnuteľnej liturgickej 
slávnosti v  Košiciach s  radosťou vyhlásil za  svätých. 
Svedčia o tom hrdinské príklady vernosti Kristovi, ktoré 
dali nespočetní mužovia a  ženy cez dlhé roky tvrdej 
komunistickej diktatúry. Sú medzi nimi veriaci z rôznych 
kresťanských vierovyznaní, ktorým militantný ateizmus 
pripravil podobný údel útlaku a  likvidácie. Oni všetci 
nám ukazujú, že prijatie evanjelia je cesta k vybudovaniu 
spoločnosti, ktorá sa vyznačuje opravdivou slobodou, 
rešpektovaním druhého a  solidaritou bez predsudkov. 
Je to cesta opravdivého pokroku, ktorý čerpá silu 

a  trvanlivosť z  evanjeliového posolstva a  uskutočňuje 
sa v čoraz dokonalejšom a sociálne širšom nadobúdaní 
hodnôt, na ktorých sa zakladá spoločné dobro všetkých.

Ako veľmi je dôležité nájsť pravú slobodu! Nie všetko, 
čo jednotlivé osoby alebo aj celé systémy ponúkajú ako 
prejav slobody, je opravdivou slobodou. Treba vedieť 
brániť pravú slobodu človeka a každodenne ju budovať 
v pravde.

Podporujte bratstvo a svornosť v spoločnosti, ktorú 
tvoria ľudia rozličnej kultúry a  rôzneho ideologického 
pôvodu. Dbajte viac o to, čo spája, ako o to, čo rozdeľuje, 
a  čoraz usilovnejšie hľadajte pravdu: tak nájdete väčší 
priestor pre priateľstvo, otvoria sa vám možnosti 
spolupráce a  dialógu, budete sa môcť viac venovať 
chudobným a  vzrastie vo  vás túžba po  spoločných 
duchovných i  hmotných dobrách. Len bratská láska 
môže spôsobiť, že ten, kto niečo má, neuzavrie sa 
egoisticky do  seba, a  kto je chudobný, nebude sa cítiť 
ponížený vo svojom nedostatku. 

4. Vraciam sa do Ríma s obrazom vašich hôr – našich 
hôr, ktorý sa mi vtlačil do  pamäte. Vysoké Tatry, také 
drahé srdcu Slovákov i  Poliakov! Ony nerozdeľujú, ale 
spájajú dva národy zblížené toľkými udalosťami. Obraz 
„našich“ hôr nech je vždy výzvou vystúpiť v  duchu 
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k  Pánovi, lebo od  Boha zostupuje k  nám každé dobro 
a každý dokonalý dar (porov. Jak 1,17).

Odchádzam od vás s pozdravom a žičením pokoja. 
Je to pozdrav vzkrieseného Pána svojim milovaným 
učeníkom. Nech vládne pokoj vnútri vašich múrov, 
čiže vo vašich domoch a v občianskych spoločenstvách 
celého Slovenska. Nech vládne pokoj vo vašich srdciach. 
Nech pokoj nájde svoj počiatok a svoj základ vo vašom 
vnútri, vo vašom duchu, rozhodnutom zachovať vernosť 
Kristovi a jeho učeniu.

Touto návštevou som mohol splniť jeden sľub. 
Pred  piatimi rokmi som vám povedal: „Do videnia!“ 
A prišiel som. Teraz znova zverujem svoju nádej a svoju 
túžbu Božej vôli a plánom jeho prozreteľnosti.

Všetkých vás uisťujem, že si zachovám hlbokú a milú 
spomienku na  tieto požehnané dni a  zo srdca vám 
žehnám v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Nech Boh ochraňuje Slovensko a  jeho obyvateľov. 
Do videnia!

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Rekapitulácia návštevy Jána Pavla II. na Spiši

Po skončení pastoračnej návštevy Jána Pavla II. 
v Spišskej Kapitule, v Levoči a v Poprade napísal spišský 
diecézny biskup Mons. František Tondra rekapituláciu, 
zhodnotenie ovocia tejto návštevy v Spišskej diecéze.283

Svätý Otec na Spiši

Osobne som veľmi rád, že som mohol privítať 
Svätého Otca, pápeža Jána Pavla II., na  našom Spiši 
a v našej diecéze.

2. júla vo  večerných hodinách prišiel Svätý Otec 
autom z Prešova do Spišskej Kapituly. Keďže tu už nebolo 
pre neho plánované stretnutie s ľuďmi, z bezpečnostných 
dôvodov ho tu privítala iba neveľká skupina kňazov 
a  bohoslovcov, rektorov Komenského univerzity 
a  Trnavskej univerzity, nakoľko náš Teologický inštitút 
patrí do  Komenského univerzity prostredníctvom 
Teologickej fakulty v  Bratislave a  v  Ružomberku práve 
otvárame Pedagogický inštitút sv. Ondreja, ktorý je 
zasa pričlenený k  Trnavskej univerzite; potom tu boli 
predstavitelia okresu Spišská Nová Ves a mesta Spišské 
Podhradie a ďalšie osobnosti.

283 ABÚ SK, OA FT. TONDRA, František. Svätý Otec na 
Spiši. Rukopis, 1995.
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Svätý Otec tu povedal: „Konečne viem, čo je to 
Spišská Kapitula.“ Pod  pojmom kapitula sa v  Cirkvi 
bežne rozumie zbor kanonikov. Spišská Kapitula je 
miesto, do  roku 1950 bola samostatnou politickou 
obcou, a  samozrejme, že bola aj  sídlom kanonikov. 
Od  13. storočia bola sídlom Spišského prepoštstva 
a od roku 1776 Spišského biskupstva. Od začiatku bola 
významným náboženským centrom na  východnom 
Slovensku. 

Svätý Otec tu mal súkromnú večeru v  spoločnosti 
predstavených Spišského biskupstva a  Teologického 
inštitútu biskupa Jána Vojtaššáka. Veľmi živo a srdečne sa 
zaujímal o život v diecéze. Ráno o 7.45 h bol na adorácii 
v katedrále a navštívil aj rezidenciu, ktorú aj požehnal.

Hlavným programom 3. júla bola svätá omša 
na  Mariánskej hore v  Levoči, kde ho podľa TASR 
privítalo šesťstotisíc pútnikov. Hovorím o  pútnikoch, 
lebo 2. júla na  Slovensku, na  základe cirkevného 
schválenia, aj po reforme liturgického kalendára slávime 
sviatok Navštívenia Panny Márie, hoci v celej Cirkvi sa 
teraz slávi 31. mája. Výnimku sme dostali práve kvôli 
Bazilike na Mariánskej hore, ktorá je zasvätená tomuto 
tajomstvu. Svätý Otec práve preto prišiel na  Slovensko 
v tieto dni. A napriek tomu jeho program bol zostavený 
tak, že Levoča vyšla až na 3. júla. Tu na Spiši, v Poprade 
totiž končil svoju návštevu. Podľa odhadov mnohých 

skúsených ľudí tu bolo najviac pútnikov zo  všetkých 
stretnutí so Svätým Otcom.

Je to pochopiteľné, lebo Levoča, čo sa týka počtu 
pútnikov, je každoročne najviac navštevovaným 
miestom. Svätý Otec bol so všetkými stretnutiami veľmi 
spokojný, ale s  Levočou obzvlášť. Disciplinovanosť 
pútnikov je už tu akoby zaužívaná.

Spomínam si na  komunistické časy, keď mesto 
chcelo požadovať od  farského úradu nejaký poplatok 
za upratovanie po púti, že sa nenašiel ani jeden odhodený 
papier, okrem okolia vonkajších bufetov. Neodvážili 
sa s  tým osloviť farský úrad. Sám som bol kaplánom 
v Levoči cez dve púte a farárom cez tri.

Podľa svedectva mnohých stretnutie so  Svätým 
Otcom zapôsobilo aj  na veriacich, aj  na neveriacich. 
A  viem už o  prípadoch, kde si ľudia uvedomili svoju 
totožnosť a začali sa hlbšie zamýšľať nad zmyslom svojho 
života. Ja som to uviedol v privítacom príhovore Svätého 
Otca, že kto chce poznať Boha a dostať sa k nemu, musí 
poznať aj človeka, teda seba samého. Je to aj prirodzená 
podmienka. Nie bez významu už predkresťanský mysliteľ 
Sokrates zdôrazňoval myšlienku „Poznaj sám seba“. 
A  Svätý Otec je hlboký znalec človeka. Napísal dielo 
Osoba a  čin. Do  hĺbky rozoberá ľudské konanie, ktoré 
vychádza z jeho vlastnosti, že je osobou. 
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Po skončení sv. omše Svätý Otec nasadol 
do  papamobilu v  sprievode svojho tajomníka a  mňa, 
za  Levočou sme presadli do  osobného auta a  cestovali 
sme na  Sliezsky dom vo  Vysokých Tatrách. Hoci bolo 
poludnie, obdivoval som množstvo ľudí v  obciach, ale 
najmä v  Smokovcoch. Turisti a  cudzinci, všetci mávali 
Svätému Otcovi. Na Sliezskom dome Svätý Otec obedoval 
s  malou skupinkou ľudí, potom si trocha odpočinul 
a  vrtuľníkom ho previezli od  Dunajca až po  Západné 
Tatry. Spomínal mi, že Vysoké Tatry z juhu ešte nevidel. 
Veľmi sa tomu tešil.

V aute mi spomínal, ako v mladých kňazských rokoch 
chodieval v Poľsku s mládežou do hôr, do Tatier. Tam im 
slúžil ako duchovný vodca. Preto on tak dobre rozumie 
mládeži a má ju rád. Láska k mladým spočíva v tom, aby 
ju zachránil pred zlom a pred pomýlenosťou života. 

Pri jazde zo Sliezskeho domu do Popradu na letisko 
znova cesta bola lemovaná množstvom ľudí. V Tatranskej 
Polianke, v Smokovcoch a v Poprade smerom na letisko. 
Nevidel som žiadne znechutené tváre. Všetko jasalo.

Podľa môjho presvedčenia neostane to len pri jasaní, 
lebo ono nemá dlhé trvanie. Návšteva Svätého Otca, 
veľmi zriedkavá a  vzácna nielen pre svoju zriedkavosť, 
ale aj  pre osobnosť a  úrad, ktorý reprezentuje, musí 
ostať v nás a medzi nami. Kiežby sme si viac uvedomili 

svoje človečenstvo a  lásku Boha k  tomuto svojmu 
mimoriadnemu stvoreniu. Náš život by sa stal oveľa 
krajším. Cirkev a pápežstvo v nej chápeme ako dar Božej 
lásky k ľuďom! 

+ František Tondra, spišský biskup

Tretia návšteva na Slovensku

Tretia pastoračná návšteva sv. Jána Pavla II. 
na Slovensku bola jeho poslednou cestou do našej vlasti. 
Uskutočnila sa v dňoch 11. – 14. septembra 2003. Svätý 
Otec vtedy navštívil tie diecézy, v ktorých dovtedy ako 
pápež nebol. Navštívil teda Banskú Bystricu, Rožňavu 
a  Bratislavu. V  Banskej Bystrici na  Námestí SNP ho 
vítalo okolo 50 000 pútnikov. V Rožňave slúžil sv. omšu 
na  základe príslovia „slová poučujú, skutky priťahujú“. 
V  závere svojej návštevy, 14. septembra, na  sviatok 
povýšenia sv. Kríža, v  Bratislave blahorečil dvoch 
mučeníkov komunistického režimu Vasiľa Hopka 
a Zdenku Schelingovú.

Ovocie návštev sv. Jána Pavla II. na Slovensku

Spišský diecézny biskup Mons. František Tondra 
sa vo  viacerých dokumentoch v  svojej korešpondencii 
po  skončení návštevy sv. Jána Pavla v  Spišskej diecéze 
vyjadril, že táto návšteva má v celej histórii tejto diecézy 

Mons. F. Tondra preberá pápežský dar pre katedrálu: nový kalich s paténou v peknej kazete.
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a  vo všetkých udalostiach diecézy jednoznačne prvé 
miesto. Ak sa má nejako systematicky sformulovať 
ovocie tejto návštevy, je možné začať azda s  jasotom 
spomenutým v  závere rekapitulačného článku Mons. 
F. Tondru. Totiž návšteva sv. Jána Pavla II. na  Spiši 
spôsobila u  všetkých ľudí neopísateľný jasot. Ten jasot 
tu bol a bol potrebný pre národ. Ján Pavol II. priniesol 
so sebou radosť a nádej. Národ sa v tých dňoch zjednotil 
a naplnil nádejou a optimizmom. Priniesol tak jedinečný 
duchovný zážitok, a  skúsenosť Božej blízkosti veriacim 
ľuďom. Celá generácia vtedajších kresťanov si túto 
skúsenosť pamätá a nesie so sebou životom. 

Samotný zjav Svätého Otca nesie so sebou posolstvo 
rešpektu voči dôstojnosti človeka, voči jeho právam 
a prirodzeným dobrám, ktoré má od Boha. A pápež všade, 
kam prišiel, hovoril o  veľkosti človeka, o  úcte k  nemu, 
o povinnosti ostatných rešpektovať človeka a jeho práva 
atď. Tieto hodnoty iste reflektovali intenzívnejšie všetci 
tí, ktorí pracovali v  štátnej správe, v  oblasti legislatívy, 
súdnictva a pod.

Pápež Ján Pavol II. priniesol aj  svoje posolstvo 
mládeži. Dojímavé a  inšpirujúce bolo stretnutie, 
z ktorého ostalo mladým veľa nadšenia a odhodlanosti 
budovať si svoj život na hodnotách evanjelia. 

V závere ešte možno vyjadriť presvedčenie, že sv. Ján 
Pavol II. bol človekom nesmiernej schopnosti empatie 
a  hĺbky vo  vzťahu ku  všetkým ľuďom, najmä trpiacim, 
bol človekom veľkých filozofických a teologických kvalít 
a nadovšetko vznešenej kontemplácie Božích tajomstiev. 
Všetkými týmito schopnosťami poznačil svojich 
súčasníkov, ba aj nasledujúce generácie. Slovenský národ 
mal privilégium trojnásobného ponorenia sa do  týchto 
jeho kvalít, keď ho mal trikrát na svojej pôde.

PROCES BLAHOREČENIA 
BOŽIEHO SLUHU BISKUPA 
JÁNA VOJTAŠŠÁKA

O povesti svätosti spišského biskupa Jána Vojtaššáka 
sa medzi ľuďmi hovorilo už desaťročia predtým. Možnosť 
kánonického procesu nahlas vyslovil po  prvý raz iný 
svätec, pápež sv. Ján Pavol II. na Mariánskej hore v Levoči 
dňa 3. júla 1995. V 70. a 80. rokoch 20. storočia na jeho 
hrob tajne chodili študenti z  námestovského gymnázia 
a  mnohí iní obdivovatelia z  celého Slovenska, ba aj  zo 
zahraničia, no len tí, ktorí mohli. Biskup Ján Vojtaššák 
bol v  tých časoch symbolom zápasu za  náboženskú 
slobodu.

Pápež Ján Pavol II. vyjadril svoj úsudok o zásluhách 
hrdinského biskupa Jána Vojtaššáka a  vzápätí nato 
spišský biskup Mons. František Tondra vymenoval 
tribunál sudcov, historikov, notárov a  lekárov, ktorí 
sa pustili do  práce na  diecéznej fáze procesu. Odvtedy 
uplynulo už viac ako dvadsať rokov, ale záver procesu 
na rímskej fáze sa ešte neukazuje.

Stručný životopis Božieho sluhu

Základné údaje zo  života Božieho sluhu biskupa 
Jána Vojtaššáka sú našej verejnosti známe. Ján Vojtaššák 
pochádzal z  Oravy, z  obce Zákamenné. Jeho rodičia 
sa volali Anton a  Anna, rod. Klimčíková. V  tomto 
manželstve sa narodilo jedenásť detí, Ján, budúci biskup, 
bol v poradí siedmy. Spomedzi detí bolo osem chlapcov 
a  tri dievčatá. Dvaja chlapci zomreli ešte v detstve. Ján 
sa narodil 14. novembra 1877 v  Zákamennom. Jeho 
život sa rozvíjal v  dedinskom prostredí, kde zdrojom 
živobytia boli práce na  poli a  chov dobytka. Domáce 
hospodárstvo, ľudové zvyky, živá kresťanská viera, ktoré 
podstatným spôsobom vplývali na rozvíjanie charakteru, 
morálnych zásad a  postojov a  hodnotových priorít 
v  povahe vtedajšieho človeka. Jeho prvé roky života 
teda prebiehali v domácom prostredí a s ideálmi, ktoré 
poskytovalo tamojšie prostredie, chudobné síce, ale plné 
rodinnej lásky, náboženskej horlivosti a kultúry. 

Otec rodiny mal v obci čestnú úlohu, ktorú vykonával 
s  láskou a  obetavosťou, bol kostolníkom. To malo iste 
silný vplyv aj na syna Jána, ktorý odmalička miništroval 
a  v  neprítomnosti otca ho v  kostole zastúpil. Tak sa 
malý Janko v sakristii a v kostole, teda v Božom dome, 
cítil „ako doma“. Živo si možno predstaviť každodennú 
účasť mladého miništranta, niekedy aj kostolníka Janka, 
na sv. omši, na nedeľných pobožnostiach, podobne aj na 
mariánskych pobožnostiach v  máji a  októbri. Do  jeho 
duchovného dedičstva nemožno nevziať každodenné 
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modlitby a časté prijímanie sviatostí, ako to bolo vtedy 
v oravskom, čisto katolíckom prostredí, zvykom.

Do toho bezstarostného a  radostného detstva 
a  mladosti vstúpila v  roku 1887 prvá zmena. Rodičia 
sa rozhodli, že mladého chlapca pošlú k  matkinmu 
bratovi, kňazovi Antonovi Klimčíkovi, ktorý bol farárom 
v Stankovanoch.284 Mal strýkovi pomáhať vo fare, zároveň 
odtiaľ chodil do  školy v  tamojšej obci. Teda ostatné 
dva ročníky ľudovej školy absolvoval v  Stankovanoch. 
Po  nadobudnutí základného vzdelania pokračoval Ján 
Vojtaššák v  štúdiu na  gymnáziu v  Trstenej. Rodičia sa 
takto rozhodli na radu jeho strýka Antona Klimčíka.

Ján Vojtaššák začal teda od  septembra roku 1889 
študovať na  gymnáziu v  Trstenej. Toto gymnázium 
bolo tzv. nižšie gymnázium. Už v  Stankovanoch si 
nadobudol prvé osobné postoje vo veci lásky k národu 
a  hlbokú zbožnosť. V  Trstenej pritom pokračoval 
vo svojej duchovnej angažovanosti v kláštornom kostole 
otcov františkánov. Po štyroch rokoch prešiel z Trstenej 
na  vyššie gymnázium do  Ružomberka. Bolo to v  roku 
1893. Dôvodom prestúpenia z Trstenej do Ružomberka 
bola možnosť maturity. Aj  tu sa zapájal do  služieb 
pri  bohoslužbách, ba od  otcov piaristov, ktorí viedli 
tamojšie gymnázium, dostal aj  štipendium, ktoré 
spočívalo v  tom, že dostal zadarmo stravu a  bývanie 
v kláštore. Za to mal pomáhať pri bohoslužbách a usilovať 
sa o  dobrý prospech v  škole. O  dva roky neskôr, roku 
1895, gymnázium dokončil a  prihlásil sa na  teológiu 
do Spišskej Kapituly.

Na seminárne roky si milo spomínal. Počas týchto 
rokov vynikal v  študijných výsledkoch, venoval sa 
aj náboženskej spisbe. Písal články do vtedajších novín 
a  časopisov a  založil Spolok seminaristov na  podporu 
katolíckej tlače. Štúdium teológie dokončil v  Spišskej 
Kapitule, kde prijal 1. júla 1901 aj  kňazskú vysviacku 
z  rúk vtedajšieho biskupa Pavla Szmrecsanyiho. 
Primičnú sv. omšu slávil novokňaz Ján Vojtaššák dňa 7. 
júla 1901 v rodnom Zákamennom. 

Mladý kňaz Ján Vojtaššák bol od  počiatku svojej 
pastoračnej služby mimoriadne horlivý. Ozdobou jeho 
pastoračnej horlivosti bola aktivita v  šírení katolíckej 
tlače a  silné slovenské presvedčenie, o  ktoré zvádzal 
najvýraznejší zápas ako kaplán v  Tvrdošíne. Vystriedal 
viaceré kaplánske stanice: Horná Zubrica (1901), Kvačany 
(1903), Bijacovce (1904), Podvlk (1905), Zubrohlava 
(1905), Ústie (1905), Tvrdošín (1906), Veličná (1908).

Správcom fary bol vo Vyšných Repašoch (1910) a vo 
Veličnej (1910). 

284 ABÚ SK, SpB, OS, Osobný spis biskup J. Vojtaššák. 
VOJTAŠŠÁK, Ján. Životopis Jána Vojtaššáka, biskupa 
spišského. Rukopis z archívu SÚSCM Rím, s. a., s. 10.

Od roku 1911 pôsobil vo Veličnej ako farár. V roku 
1918 patril k  signatárom Deklarácie slovenského 
národa, na  základe ktorej sa Slovensko prihlásilo 
k vzniku Česko-Slovenska. Neskôr, v máji 1919, sa stal 
riaditeľom biskupskej kancelárie v Spišskej Kapitule a od 
septembra 1919 bol aj  rektorom kňazského seminára. 
Dňa 13. februára 1921 bol v Nitre vysvätený za spišského 
biskupa. Hlavným svätiteľom všetkých vtedy svätených 
biskupov bol apoštolský nuncius v  Prahe arcibiskup 
Clemente Nicara a  spolusvätiteľmi boli biskupi Karel 
Kašpar z  Hradca Králové a  Antonín Podlaha, svätiaci 

Biskup Ján Vojtaššák a jeho biskupský erb.
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biskup pražský. Do  biskupského hesla si zvolil vetu 
zo Žalmu 91,11: Svojim anjelom prikázal o tebe, pretože 
mal v osobitnej úcte anjelov strážcov. 

Biskup Ján Vojtaššák sa ihneď od  počiatku svojej 
služby diecézneho biskupa na  Spiši ukázal doslova 
ako „človek činu“, ktorý postavil duchovný život 
svojej diecézy na  pevných základoch eucharistického 
kultu a  mariánskej úcty. K  tomu pridal aj  výbornú 
administratívu, ktorej základom, či štartovacou pozíciou, 
bola diecézna synoda.

Biskup Ján Vojtaššák vstúpil do histórie aj ako veľký 
vzor úcty k  Oltárnej sviatosti. Dokazujú to diecézne 
eucharistické kongresy, ktoré zorganizoval zakrátko 
po svojom nástupe na spišský biskupský stolec. Dňa 21. 
júna 1923 sa v Levoči konal Prvý diecézny eucharistický 
kongres. Kongres pozostával z  pontifikálnej sv. omše 
v levočskom Chráme sv. Jakuba, po nej bola Eucharistia 
vystavená na poklonu až do večerných hodín. Medzitým 
sa niekoľko desiatok kňazov pod  vedením biskupa 
J. Vojtaššáka zhromaždilo v  miestnej ľudovej škole 
na  odborných prednáškach, ktoré predniesli Dr. 
Alexander Horváth, Dr. Pavol Doľák, levočský farár Jozef 
Krššák, farár Viktor Milan, dekan Ján Hattiar. Potom 
v  Chráme sv. Jakuba nasledovala slávnostná kázeň, 
ktorú predniesol Dr. Ján Ferenčík, špirituál kňazského 
seminára v Spišskej Kapitule. Kongres sa potom zakončil 
slávnostnou procesiou a kázňou v maďarskom jazyku.285

Podobné eucharistické kongresy biskup J. Vojtaššák 
zorganizoval roku 1933 v Spišskom Podhradí, roku 1936 
bolo eucharistické triduum v Spišskej Novej Vsi.286

V  júni 1926 sa Ján Vojtaššák spolu s  ďalšími 
slovenskými biskupmi vybral do  Spojených štátov 
amerických na eucharistický kongres do Chicaga. Pri tej 
príležitosti mal možnosť navštíviť viaceré slovenské 
farnosti a dobre sa oboznámiť s katolíckym duchovným 
životom v  nich. V  roku 1930 bol na  eucharistickom 
kongrese v  Kartágu (Tunisko) a  o  dva roky neskôr, r. 
1932, v Dubline (Írsko).

Diecézna synoda, prvá v  moderných dejinách 
Spišskej diecézy, sa konala v  dňoch 21. – 22. júla 1925 
v  Spišskej Kapitule.287 Jej synodálne ustanovenia sa 
stretli s  pozitívnym postojom diecézneho kléru a  stali 

285 Porov. ZAHURANEC, Imrich. Z histórie 
eucharistických kongresov v Spišskej diecéze. In SLOVO 
ZO SRDCA, informačný časopis Spišskej diecézy o živote 
kresťanov na Orave, Liptove a Spiši, roč. VII, č. 4, 2000, s. 11.

286 Porov. BARTA, Jaroslav. Kňazská spiritualita v živote 
a učení BS biskupa Jána Vojtaššáka. Námestovo: Tlačiareň 
Kubík, 2000, s. 107.

287 SEČKA, Štefan. Accipere Lumen gentium, tradere 
Gaudium et Spes. Rekapitulácia priebehu a prác Druhej 
synody Spišskej diecézy. In Dokumenty Druhej synody 

sa zjednocujúcim a  konkretizujúcim prvkom celého 
diecézneho života.

V  čase prvej Slovenskej republiky (1939 – 1945) 
bol Boží sluha biskup Ján Vojtaššák členom Štátnej 
rady. Za  člena Štátnej rady ho nominoval zbor 
slovenských biskupov ako zástupcu Katolíckej cirkvi. 
Tento ústavný orgán mal reprezentatívny charakter. 
Nemal významnejšie postavenie v  politickom systéme. 
Činnosť Štátnej rady sa sústredila na vypočutie referátov 
z  rôznych oblastí spoločenského života a  dávanie 
posudkov prezidentovi a  vláde, ktoré sa týkali osnov 
zákonov.

Významnou udalosťou duchovného života diecézy 
bolo zasvätenie Spišskej diecézy Fatimskej Panne Márii. 
Biskup Ján Vojtaššák vykonal tento liturgický úkon 
v  roku 1947, na  tridsiate výročie zjavení Panny Márie 
vo  Fatime, a  to počas júlovej púte na  Mariánsku horu 
v  Levoči. O  päťdesiat rokov neskôr, dňa 6. júla 1997 
v rámci mariánskej púte spišský biskup František Tondra 

Spišskej diecézy. Námestovo: Biskupský úrad Spišská Kapitula, 
2011, s. 12.
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obnovil toto zasvätenie Spišskej diecézy Panne Márii 
Fatimskej.288 

Ihneď po  skončení Druhej svetovej vojny sa začala 
krížová cesta biskupa Jána. Už v  máji 1945 bol biskup 
Ján Vojtaššák internovaný v Spišskom Štiavniku a v júli 
1945 prevezený do  väznice v  Bratislave na  výsluch. 
Krátko nato sa vrátil do  diecézy. Dňa 27. 9. 1947 bola 
podaná obžaloba na J. Vojtaššáka za kolaboráciu. Súd sa 
však nekonal. Obžaloba bola stiahnutá, pretože platnosť 
retribučného nariadenia sa skončila 31. 12. 1948. 
Ovplyvnila to aj  skutočnosť, že Svätá stolica, a  v  danej 
chvíli ani vláda ČSR, nemali záujem o súdenie biskupa 
Vojtaššáka.289

Biskup Ján Vojtaššák odmietol akceptovať 
proticirkevné opatrenia komunistickej vlády po februári 
1948. Od 3. júna 1950 bol izolovaný a strážený vo vlastnej 

288 Pre túto príležitosť udelil Svätý Otec Ján Pavol II. úplné 
odpustky spojené s požehnaním, ktoré udelil arcibiskup 
Jean Louis Tauran, tajomník Štátneho sekretariátu Svätej 
Stolice pre medzinárodné vzťahy. Porov. ZENTKO, Ján. Ešte 
k Levočskej púti. In SLOVO ZO SRDCA, informačný časopis 
Spišskej diecézy o živote kresťanov na Orave, Liptove a Spiši, 
roč. IV, č. 4, 1997, s. 9.

289 Porov. Archív postulátora procesu beatifikácie Božieho 
sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

rezidencii a  večer  15. septembra 1950 bol zo  strany 
štátnej bezpečnosti zorganizovaný jeho únos zo Spišskej 
Kapituly a  nasledoval tajný prevoz do  väznice Ruzyň 
v  Prahe. Vyšetrovacia väzba biskupa Jána Vojtaššáka 
teda trvala od septembra 1950 do januára 1951, keď dňa 
15. januára 1951 bol v  Bratislave odsúdený za  „úklady 
proti republike“, za  „velezradu“, za  „vojenskú zradu“ 
a  za „vyzvedačstvo“ na  24 rokov väzenia. Okrem toho 
bol odsúdený na  finančnú pokutu 500 tisíc korún 
československých a na stratu občianskych práv. Súdený 
bol spolu s  prešovským grécko-katolíckym biskupom 
Pavlom Gojdičom a  trnavským pomocným biskupom 
Dr. Michalom Buzalkom. 

Trest si odpykával vo  viacerých väzniciach 
na  Slovensku a  v Čechách. Počas výkonu trestu bol 
vystavený ponižovaniu a týraniu. Dňa 14. júna 1956 mu 
trest prerušili, musel však žiť v  internácii v  Děčíne, 
Kamenická ulica č. 195. Práve tam napísal svoju 
autobiografiu, ktorá je dnes spoľahlivým prameňom 
jeho životných udalostí a ich hodnotenia. K prerušeniu 
trestu neviedli vtedajší režim žiadne humánne dôvody, 
ale strach z  toho, že biskup Vojtaššák, vtedy už takmer 
80-ročný, fyzicky celkom vyčerpaný, vo  väzení 
zomrie. Režim by z  toho mal najmä na  Západe veľké 
nepríjemnosti, preto ho poslali k  rehoľným sestrám 
do  Děčína. Po  necelých dvoch rokoch, 11. apríla 
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1958 mu v  Děčíne urobili domovú prehliadku a  v  ten 
istý deň ho odviezli na  neznáme miesto, do  istého 
loveckého zámku (Paběnice), kde už boli internovaní 
aj ďalší českí a moravskí biskupi. Odtiaľ ho 15. mája 1958 
opäť previezli do Prahy a uväznili. Nasledujúci deň mu 
doručili rozkaz, podľa ktorého bol prevezený do väznice 
v Žiline a bolestná krížová cesta spišského biskupa Jána 
Vojtaššáka pokračovala ďalej. 

V  spomínanej autobiografii biskup Ján Vojtaššák 
stručne opísal najzávažnejšie krivdy, ktoré ateistický 
režim prvej aj  druhej Československej republiky 
zasadil Katolíckej cirkvi na  Slovensku. Bola to najmä 
pozemková reforma po roku 1918, ktorá uvalila štátnu 
správu na biskupský majetok. Po druhej svetovej vojne 
štát nariadil obrovské dane z majetku a dane z prírastku. 
Napokon dňa 1. októbra 1948 boli všetky biskupské 
majetky štátom zabraté so živým aj mŕtvym inventárom 
bez akejkoľvek náhrady. Až po roku 1989 sa biskupstvo 
dožilo akej-takej náhrady či navrátenia nespravodlivo 
odňatých majetkov.

Obrovskou škodou pre diecézu a  celú krajinu bolo 
násilné zrušenie kňazských seminárov a  ich zlúčenie 
do  jediného seminára v  Bratislave. Rovnako zásah 
do života mužských reholí v noci z 13. na 14. apríla 1950 
bol likvidačný. Krátko nato 29. – 31. augusta 1950 ten 
istý osud postihol aj ženské kláštory. Začala sa poľovačka 

na  kňazov, ktorých priam húfne zatvárali a  súdili 
za rozličné vymyslené „zločiny“. Márne boli intervencie 
biskupa na  príslušné štátne úrady, žiadnu odpoveď 
nedostal. Slovom, na Slovensku začal štátny teror. 

Omilostili ho až 5. októbra 1963. Z väzenia z Prahy 
cestoval k svojmu synovcovi vdp. Tomášovi Vojtaššákovi 
na  faru v  Oravskej Lesnej. Ale o  tri dni dostal biskup 
Ján predvolanie dostaviť sa na  Povereníctvo školstva 
a  kultúry do  Bratislavy a  tam si prevzal rozhodnutie, 
podľa ktorého musel odcestovať opäť do  Čiech, aby 
vo vyhnanstve v Senohraboch za Prahou prežil posledné 
roky života v Charitnom domove pre kňazov. Zomrel 4. 
augusta 1965 v nemocnici v Říčanoch pri Prahe.

Vo svojej autobiografii takto opisuje komunistické 
väznenie: „Je zdeptaním človeka a  ľudskej dôstojnosti 
pod  čiernu zem. Často spojené so  sadistickými 
atrocitami, trýzneniami až do  telesného ožobračenia 
a  duševného zničenia. Takto vyšetrovaný ak neprišiel 
pritom o  nervy a  nezrútil sa úplne duševne, keď – po 
istom odstupe – zamyslí sa nad  takýmto vyšetrovaním, 
nemôže pochopiť, ako môže človek svojho spolučloveka 
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natoľko znevážiť a tak strýzniť. Hrozný je komunistický 
fanatizmus.“290 

Povesť svätosti v časoch totality

Biskup Ján Vojtaššák zomrel v nemocnici v Říčanoch 
pri  Prahe v  stredu 4. augusta 1965, v  deň liturgickej 
spomienky sv. Jána M. Vianneya, kňaza. Pohreb bol 
v  sobotu 7. augusta 1965 v  rodnom Zákamennom 
na  Orave. Zo  skúsenosti a  z  rozprávania vlastných 
rodičov291 sa mi osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka 
stala veľmi blízkou. Bolo to jednak preto, že Boží sluha 
biskup Ján pochádzal z  Oravy a  pozitívny a  otvorený 
lokalpatriotizmus tu zohral svoju úlohu a jednak preto, 
že išlo o otca diecézy, do ktorej som patril.

Moji rodičia sa v  sobotu 7. augusta 1965 vybrali 
na  pohreb biskupa Jána Vojtaššáka do  Zákamenného. 
Obaja rodičia boli doma, ráno porobili, čo bolo potrebné 
a  potom sa vybrali na  motorke z  Oravskej Polhory 
na  miesto pohrebu, do  Zákamenného. Cez Námestovo 

290 VOJTAŠŠÁK, Ján. Životopis Jána Vojtaššáka, biskupa 
spišského, s. 93.

291 Tento odsek opisu procesu blahorečenia bude trochu 
osobnejší z dôvodu svedectva o časoch a udalostiach osobne 
zažitých.

to bolo niečo vyše 30 kilometrov. Nevedeli, o ktorej bude 
pohreb, pretože to úrady nechceli ohlásiť. Autobusové 
spoje boli zrušené, vlaky v  tejto oblasti nie sú. Osobné 
autá zastavovali policajti, kontrolovali doklady 
a všemožne zdržiavali dopravu, len aby sa ľudia nedostali 
na  miesto v  primeranom čase. Rodičom sa podarilo 
prejsť na motorke bez zastavovania. Do farského kostola 
v Zákamennom sa síce dostali, hoci kostol už bol plný. 
Keď sa začali bohoslužby, najskôr bola sv. omša. Tá 
však bola nezvyčajne krátka, kázeň nepočuli, pretože 
nefungovalo ozvučenie. 

Po sv. omši sa všetci presunuli na cintorín v blízkosti 
kostola. Celé obrady boli opäť nezvyčajne krátke, 
bez akýchkoľvek príhovorov. Len na  konci, tesne 
pred skončením obradov vystúpil najskôr Mons. Viktor 
Trstenský a  potom ešte jeden pán – na tvárach kňazov 
bolo vidieť, že nečakane – vystúpil neznámy mladý muž, 
volal sa Jozef Krajňák z  Veľkej Lomnice, a  predniesol 
ohnivú reč o tom, že pochovávame hrdinu národa, hrdinu 
viery a  statočného vyznávača kresťanského života. 
Kritizoval vtedajší režim, ktorý najlepších synov národa 
vláči po väzeniach a vracia bezduché mŕtvoly…

Všetci prítomní zistili, že to bolo úprimné svedectvo 
statočného človeka. Preto, keď tento skončil, ľudia mu 
vytvorili akúsi uličku, aby sa ihneď potom mohol stratiť 
z dohľadu všadeprítomných členov Štátnej bezpečnosti. 
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O  nejaký čas potom bol pán Jozef Krajňák zaistený 
políciou a  za tento odvážny čin odsúdený na  dva roky 
väzenia, ale po niekoľkých mesiacoch bol prepustený.

So širšími súvislosťami života a  dejín slovenského 
národa som sa začal oboznamovať v  polovici 70. 
rokov 20. storočia. Boli to časy tvrdej normalizácie 
spoločenského života na  Slovensku. Táto atmosféra sa 
prejavila aj  v  školách. Na  gymnáziu v  Námestove sme 
študovali viacerí mládenci z mojej rodnej obce, prakticky 
všetci sme v kostole aj miništrovali, priateľstvo a dôvera 
tu boli stopercentné. Cesta do školy, ale najmä zo školy, 
keď bolo treba každý deň čakať na  spoje z  Námestova 
do Polhory, boli vynikajúcou príležitosťou pre diskusie 
o  histórii nášho národa, o  niektorých významných 
dejateľoch a  pod. Prirodzene, reč prišla aj  na osobnosť 
biskupa Jána Vojtaššáka, o ktorom sme sa dozvedeli, čo 
kto počul od  rodičov alebo čítal v  zakázanej literatúre, 
ktorú nám občas posunul tajný kňaz Ignác Matkulčík, 
lazarista, vychovávateľ vtedajšej mládeže v  Námestove 
a na okolí. Teda skrsla medzi nami myšlienka dostať sa 
na hrob biskupa Jána. Zistili sme si spoje z Námestova 
smerom na  Oravskú Lesnú a  isté jesenné, ešte slnečné 
popoludnie sme sa, traja študenti, vybrali tým smerom. 
Na  začiatku dediny sme vystúpili z  autobusu, potom 
bolo treba ísť doprava smerom ku kostolu a na cintoríne 
jednoducho hľadať hrob, ak sme sa nechceli pýtať 
miestnych obyvateľov. Ani sme sa nemuseli vypytovať, 
pretože hrob bol viditeľný hneď od vstupnej brány tým, 
že sa mierne vynímal nad  ostatnými a  jednak svojím 
charakteristickým motívom zložených rúk od  majstra 
Alfonza Gromu z  Liptovského Mikuláša (to som sa 
dozvedel až neskôr, keď som sa stal v  Liptovskom 
Mikuláši farárom). 

Krátko sme sa pomodlili a  pritom nám mysľou 
prechádzali tie výjavy zo života tohto hrdinu viery, ktoré 

sme o  ňom vedeli. Z  cintorína sme odchádzali plní 
šľachetných predsavzatí nasledovať jeho príklad a  žiť 
podľa tých ideálov, ktoré on uskutočňoval a  za ktoré 
toľké roky trpel. Bol to adrenalín, akému sa nevyrovnalo 
nič iné. Našťastie sme nemali nijaké ťažkosti a večer sme 
doma rodičom hovorili o  všetkom, čo sme v  ten deň 
zažili. Naše teologické intuície nás vtedy ešte nezaviedli 
ku  konštatovaniu svätosti biskupa Jána, ale všetko, čo 
sme o ňom vedeli, bolo v ideálnom súlade s Božou vôľou.

Do tretice, so  životom a  postojmi Božieho sluhu, 
spišského biskupa Jána Vojtaššáka som sa intenzívnejšie 
oboznámil až v  kňazskom seminári v  Bratislave. Bolo 
to takto: V  kňazskom seminári sme si postupom času 
vytvorili systém, resp. od  starších seminaristov sme 
prevzali systém prepisovania kníh. Potrebné bolo mať 
na vtedajšie časy kvalitný písací stroj, najlepšie Consul, 
partiu desiatich seminaristov (mohli byť z  rôznych 
ročníkov, ale museli byť spoľahliví) a dobrú knihu. Stačil 
jeden exemplár, ale ten takmer padol za obeť, aby vzniklo 
ďalších desať exemplárov. Knihu sme totiž rozdelili 
na desať rovnakých častí, každý člen dostal po jednej časti 
a do istého času to mal prepísať na preklepovom papieri 
pomocou kopíru. Tak vzniklo desať nových exemplárov 
prepisovanej knihy.

Samozrejme, že sa nám do rúk dostala aj kniha Sila 
viery, sila pravdy. Autorom bol Mons. Viktor Trstenský, 
vtedy uvedený pod  pseudonymom Viktor Tatranský. 
Kniha mala okolo 200 strán, takže trvalo pomerne 
dlho, kým sme ju, desiati seminaristi, počas vychádzok 
prepísali. Potom každý z nás dostal jeden exemplár a už 
bolo starosťou každého, či, ako a kde si to dá zviazať. Ja 
som mal v Bratislave veľmi dobrý kontakt na bratranca 
Petra Haťapku, ktorý sa o takéto záležitosti vedel postarať 
a veru, pomohol kvalitne aj v tomto prípade nielen mne, 

Ján Vojtaššák. Michal Buzalka. Pavol Gojdič.
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ale aj mojim kamarátom. Kniha bola pre nás vynikajúcim 
študijným, ale aj formačným nástrojom.

Takto sa teda rodila v  našich mysliach predstava 
svätosti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Takto 
sme nadobúdali identitu spišských a  slovenských 
seminaristov, ktorí sa s  Božou pomocou chceli stať 
kňazmi. Vernými kňazmi, akým bol Boží sluha biskup 
Ján Vojtaššák. 

Vyššie spomenuté teologické intuície do veľkej miery 
zdieľali aj ostatní ľudia vtedajších čias. Neodvážili sme sa 
myslieť, ani si len predstavovať, že biskup Ján Vojtaššák 
by raz mohol byť na oltári. Jednoducho, v časoch totality, 
o  ktorej sme si mysleli, že bude trvať ešte veľmi dlho, 
takéto predstavy pripadali každému ako nereálne. 
A predsa to prišlo skôr, ako sme sa nazdali. V roku 1989 
prišla sloboda a v roku 1995 to Svätý Otec Ján Pavol II. 
povedal na Mariánskej hore úplne otvorene.

Biskup Ján Vojtaššák bol po  páde totality 
rozhodnutím Krajského súdu v  Košiciach zo  dňa 27. 
septembra 1990 úplne rehabilitovaný.292 Znamená to, že 
všetky obvinenia biskupa Jána, ktoré vyrobil totalitný 
režim, boli vyhlásené za  nepravdivé, a  teda neplatné. 

292 ABÚ SK, SpB, OS, Osobný spis biskup J. Vojtaššák. 
Rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach, č. 2 Rt 158/90.

Bolo tiež zastavené akékoľvek súdne konanie voči osobe 
biskupa Jána Vojtaššáka. 

Sv. Ján Pavol II.  
o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi

Bezpochyby najpovolanejšou osobnosťou, ktorá 
sa o  Jánovi Vojtaššákovi mohla vyjadriť a  jasne sa 
vyjadrila, bol Svätý Otec Ján Pavol II. Počas pastoračnej 
návštevy Slovenska v júni – júli 1995 navštívil dňa 3. júla 
1995 Mariánsku horu v Levoči a pri sv. omši v homílii 
povedal: „Starší z vás sa zaiste pamätajú na úctyhodnú 
postavu biskupa Jána Vojtaššáka a bratia gréckokatolíci 
na postavu biskupa Pavla Gojdiča. Obidvaja boli uväznení 
v  žalári na  základe pseudoprocesov. Dnes si zasluhujú, 
aby sa konal cirkevný proces ich blahorečenia, pretože 
vydali svedectvo o vernej službe Cirkvi na Slovensku.“293

Uvedené slová pápeža Jána Pavla II. treba pochopiť 
tak, že v  nich nešlo o  pokyn, že je potrebné začať 
príslušný proces, ale Ján Pavol II. tu vyjadril svoj osobný 
postoj a názor, ktorý si vytvoril o osobnostiach obidvoch 
spomenutých biskupov v  slovenských diecézach. 
Pamiatku na  mučeníctvo biskupa Jána Vojtaššáka si 

293 Príhovory Svätého Otca Jána Pavla II. pri návšteve 
Slovenska, 1995.

Biskup Ján Vojtaššák v Senohraboch.
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veriaci všimli jednak v  homílii Svätého Otca a  jednak 
aj  v  príhovore diecézneho biskupa Františka Tondru. 
Dosvedčujú to napr. ohlasy publikované v  diecéznom 
časopise Slovo zo  srdca, kde istý/á Gabi píše: „Uvítací 
prejav nášho sídelného biskupa, otca Františka, bol 
veľkým vyznaním vernosti ku  hlave Katolíckej cirkvi. 
Pripomenul mnohé obety, ktoré prinášali aj  obyvatelia 
našej diecézy počas totalitného režimu, otca biskupa 
Vojtaššáka, ktorý zomrel na  následky tyranského 
zaobchádzania vo väznici…“294

Proces blahorečenia na diecéznej fáze

Po vyššie spomenutom vyjadrení pápeža Jána 
Pavla II. už udalosti súvisiace s procesom blahorečenia 
biskupa Jána Vojtaššáka nadobudli rýchly spád. Spišský 
diecézny biskup Mons. František Tondra už o niekoľko 
týždňov po  návšteve Svätého Otca prikročil k  príprave 
tohto procesu, keď vymenoval Komisiu pre prípravu 
procesu v zložení – predseda: Mons. A. Imrich, členovia: 

294 SLOVO ZO SRDCA, informačný časopis Spišskej diecézy 
o živote kresťanov na Orave, Liptove a Spiši, roč. II, č. 4, 1995, 
s. 4.

ICLic. J. Duda, ThLic. F. Novajovský, poradcovia: Mons. 
V. Trstenský, Mons. ThDr. Š. Koštiaľ, vsdp. J. Butkay.295

Dňa 28. mája 1996 na  zasadnutí Kňazskej rady 
Spišskej diecézy bol za postulátora procesu blahorečenia 
odsúhlasený Ján Duda, ktorému diecézny biskup 
následne odovzdal menovací dekrét (č. 1135/1996). 
Potom nasledovali ďalšie prípravné kroky: spišský biskup 
Mons. František Tondra požiadal pražského arcibiskupa 
Mons. Miloslava Vlka o prenesenie kompetencie, aby sa 
proces blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka mohol začať 
v Spišskej diecéze. Súhlas pražského arcibiskupa bol daný 
12. júla 1996. Kompetencia pražského arcibiskupa mala 
svoj základ v normách Kongregácie pre kauzy svätých296, 
podľa ktorých je kompetentný na začatie procesu miestny 
biskup, na  území ktorého kandidát na  blahorečenie 
zomrel. Biskup Ján Vojtaššák zomrel v  nemocnici 
v  Říčanoch, čo je územie Pražského arcibiskupstva, 
preto tu bola uvedená formálna povinnosť. Po  získaní 
kompetencie od  pražského arcibiskupa spišský biskup 
ako autor kauzy na  základe noriem Kongregácie pre 

295 SLOVO ZO SRDCA, informačný časopis Spišskej diecézy 
o živote kresťanov na Orave, Liptove a Spiši, roč. II, č. 5, 1995, 
s. 17.

296 Normae servandae… č. 5a. 7. 2. 1983. In Acta Apostolicae 
Sedis 75 (1983) s. 396 – 403.
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kauzy svätých SM297 č. 41 – 42 a NS298 č. 11 – 12 požiadal 
o  vyjadrenie názoru o  vhodnosti kauzy KBS, ako 
aj niektorých laikov a rehoľníkov. Po pozitívnom ohlase 
napokon po uvedených krokoch spišský diecézny biskup 
Mons. František Tondra dňa 30. júla 1996 (č. 1678/96) 
požiadal Kongregáciu pre kauzy svätých o udelenie Nihil 
obstat zo strany Apoštolského Stolca pre začatie procesu 
blahorečenia299. 

Po týchto krokoch nasledoval ešte jeden významný 
administratívny úkon, a  to menovanie Tribunálu pre 
proces blahorečenia300. Stalo sa tak 11. decembra 1996, 
keď diecézny biskup Mons. František Tondra ako 
predseda diecézneho tribunálu prijal od  povolaných 
členov tribunálu Vyznanie viery a odovzdal menovacie 
dekréty delegovaným sudcom, ktorými boli Alojz 
Frankovský, Michal Mikula, Ondrej Palušák, Jakub 

297 Inštrukcia Sanctorum Mater bola schválená pápežom 
Benediktom XVI. 22. februára 2007 a publikovaná v Acta 
Apostolicae Sedis 99 (2007) s. 465 – 510.

298 Normae servandae boli publikované Kongregáciou 
pre Kauzy svätých 7. februára 1983 a ich oficiálnu verziu 
v latinskom jazyku priniesli Acta Apostolicae Sedis 75 (1983) s. 
396 – 403.

299 Normae servandae… č. 15.

300 Normae servandae… č. 6. 

Grich, Anton Tyrol. Za  notárov boli menovaní: Jozef 
Skupin, Ján Marhefka, Jozef Šimurdiak, Marcel Heldák, 
Ján Hudák. Za promótora spravodlivosti bol vymenovaný 
Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup. Všetci uvedení 
po  prijatí menovacieho dekrétu zložili Vyznanie viery 
a prísahu.

Do komisie teológov boli menovaní: Ľubomír 
Stanček, Jozef Bieľak, František Novajovský. Za  členov 
komisie historikov boli vymenovaní: Ivan Chalupecký, 
Eduard Pavlík, František Dlugoš, Marián Pánik. Členmi 
komisie lekárov sa stali: Miroslav Mikolášik, Anna 
Lesňáková, Jozef Novajovský. Všetci členovia komisií 
zložili Vyznanie viery a patričnú prísahu.301

Po tomto oficiálnom otvorení diecéznej fázy 
blahorečenia sa už na  plné obrátky začalo zbieranie 
svedectiev. V  prvom dvojčísle Katolíckych novín roku 
1997 bola zverejnená informácia spišského diecézneho 
biskupa Františka Tondru, že po  obdržaní Nihil obstat 
z Kongregácie pre kauzy svätých z Ríma a po pozitívnom 
vyjadrení sa všetkých diecéznych biskupov sa na základe 
jeho vlastného rozhodnutia ako autora kauzy začína 

301 Porov. DUDA, Ján. Prvé zasadanie tribunálu v procese 
kanonizácie biskupa Jána Vojtaššáka. In SLOVO ZO SRDCA, 
informačný časopis Spišskej diecézy o živote kresťanov na 
Orave, Liptove a Spiši, roč. IV, č. 1, 1997, s. 10.
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proces blahorečenia na  diecéznej fáze. V  tom istom 
článku sa ďalej píše, že všetci, ktorí poznajú „určité 
dôležité okolnosti zo  života Božieho sluhu biskupa 
Jána Vojtaššáka, môžu sa prihlásiť písomne na  adrese 
postulátora, ktorým je vdp. Ján Duda.“302 Podobná 
informácia spojená s  výzvou prihlásiť sa na  adrese 
postulátora, bola uverejnená aj  v  diecéznom časopise 
Slovo zo srdca.303 Nechýbala ani informácia, že dôležitým 
prvkom každého procesu je svedectvo neba, čiže zázrak 
alebo nejaké vyslyšanie. Preto je možné o  to prosiť 
Boha na  príhovor Božieho sluhu. Aj  takéto vyslyšanie 
bolo potrebné hlásiť písomne na  uverejnenej adrese 
postulátora. Sú teda možné aj modlitby a všetko, čo patrí 
do sféry súkromného kultu. 

Po spomenutom ozname v  celoslovenskom kato-
líckom týždenníku Katolícke noviny sa začali hlásiť 
ľudia, ktorí biskupa Jána Vojtaššáka poznali alebo s ním 

302 Porov. TONDRA, František. Proces blahorečenia. 
Vyhlásenie spišského biskupa k začiatku kanonizačného 
procesu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. In Katolícke 
noviny, roč. 112, č. 1 – 2, s. 4.

303 Porov. DUDA, Ján. Informácia o procese kanonizácie 
otca biskupa Jána Vojtaššáka. In SLOVO ZO SRDCA, 
informačný časopis Spišskej diecézy o živote kresťanov na 
Orave, Liptove a Spiši, roč. III, č. 4, 1996, s. 11.

spolupracovali a boli ochotní vydať o tom svedectvo. Tak 
sa začal vytvárať a  postupne dopĺňať zoznam svedkov, 
počet ktorých vystúpil na niekoľko desiatok a na konci 
dosiahol počet takmer sto. Delegovaní sudcovia spolu 
s  notármi boli neustále na  cestách za  jednotlivými 
svedkami, s  ktorými spisovali svedectvá podľa vopred 
pripravených protokolárnych predpisov. Precestovali 
nielen celé Slovensko, ale aj Českú republiku, a navštívili 
najmä tie miesta a  osoby, ktoré boli späté so  životom 
a  pobytmi Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. 
Zhromažďovanie svedectiev bolo ukončené približne 
začiatkom leta roku 2001 a  postulátor spolu s  ďalšími 
spolupracovníkmi pripravoval záverečné spracovanie 
dokumentov a ich preklady do taliančiny.

V priebehu diecéznej fázy procesu boli postulátorovi 
pridelení na pomoc aj vicepostulátori: od 28. novembra 
2001 do  4. januára 2010 to bol HEDr. Peter Olexák, 
ktorého od 19. februára 2010 vystriedal HEDr. Ľuboslav 
Hromják. Napokon aj  tento vicepostulátor ukončil 
svoje pôsobenie v  kauze, a  to na  základe ukončenia 
mandátu postulátora prof. Jána Dudu, ktorého roku 2015 
vo funkcii postulátora nahradil ICDr. Peter Jurčaga.

Napokon, dňa 31. októbra 2001 sa vo  veľkej aule 
kňazského seminára v  Spišskej Kapitule uskutočnilo 
záverečné zasadnutie tribunálu pre proces blahorečenia. 
Bolo to slávnostné zasadnutie za  účasti diecézneho 

Pohreb Božieho sluhu Jána Vojtaššáka.
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biskupa Mons. Františka Tondru, promótora 
spravodlivosti Mons. Andreja Imricha, postulátora 
Mons. Jána Dudu, všetkých členov tohto tribunálu, 
seminaristov a  rehoľných sestier. Odzneli pritom 
príhovory diecézneho biskupa, promotora spravodlivosti, 
postulátora a  niektorých delegovaných sudcov. Všetky 
dokumenty boli uložené do škatúľ, spoľahlivo zapečatené 
a  v  najbližších dňoch potom, konkrétne 4. novembra 
2001 úradne odovzdané na  Kongregácii pre kauzy 
svätých vo Vatikáne.304

Diecézna fáza procesu blahorečenia teda trvala 
od decembra 1996 do novembra 2001, čo je takmer päť 
rokov. To je však len formálna časová dĺžka procesu, 
pretože ešte bolo potrebné riešiť mnohé otázky, dopĺňať 
informácie, objasňovať rozličné detaily atď. 

304 BUC, Ján – NEUPAUER, Róbert. Boh od nás čaká 
zápal… Rozhovor s Mons. Františkom Tondrom, spišským 
diecéznym biskupom. In SLOVO ZO SRDCA, informačný 
časopis Spišskej diecézy o živote kresťanov na Orave, Liptove 
a Spiši, roč. VIII, č. 6, 2001, s. 8.

Rímska fáza procesu blahorečenia

Po zozbieraní všetkých dôležitých dokumentov 
a  dôkazov počas diecéznej fázy procesu blahorečenia 
nasleduje jej rímska fáza. V skutočnosti táto fáza pozostáva 
z  dvoch oddelených momentov: štúdium danej kauzy 
a rozhodnutia vo veci samej kauzy. Od začiatku rímskej 
fázy procesu, teda od  novembra 2001 už oficiálnych 
informácií o  priebehu procesu ubudlo. Veriaci ľudia 
nielen v  Spišskej diecéze, ale aj  v  ďalších regiónoch 
Slovenska sa však neprestajne modlia za  blahorečenie 
Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Rímska fáza 
procesu má svoju procedúru, ktorá sa detailne zverejňuje 
len v nevyhnutných prípadoch. Keďže nie vždy je diecézna 
fáza procesu blahorečenia spravená podľa noriem, ktoré 
vydala Kongregácia pre kauzy svätých a  chýbajú v  nej 
dôležité dokumenty alebo svedectvá, sama Kongregácia 
po preskúmaní dokumentov, ktoré sa zašlú po skončení 
diecéznej fázy, nariadi doplnenie diecéznej fázy 
konkrétneho procesu blahorečenia.   V  tomto prípade 
je známe, že Kongregácia pre kauzy svätých listom z 11. 
apríla 2002 (prot. č. 2125-6/02) adresovanom spišskému 
diecéznemu biskupovi uložila uskutočniť v  danom 
procese tzv. doplňujúce diecézne skúmanie (Inchiesta 
diocesana supplettiva). Mala sa týkať piatich otázok: 1. 
zdôvodniť zmenu stanovenia kauzy zo „super virtutibus“ 
na  „super martyrio“; 2. žiadať historikov o  prípravu 
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Relatio; 3. poskytnúť kópie vypočúvaní tak o čnostiach 
ako aj  o  mučeníctve; 4. vysvetliť meškanie kauzy; 5. 
preložiť svedectvá svedkov do  jazyka prijateľného pre 
kongregáciu.305 Toto doplňujúce diecézne skúmanie sa 
uskutočnilo v čase od 16. apríla do 11. novembra 2002. 
Kongregácia pre kauzy svätých súhlasila so  zmenou 
titulu kauzy blahorečenia z  vyznávača na  mučeníka. 
Príslušný dekrét podpísal kardinál-prefekt Jozef Saraiva 
Martins a arcibiskup-sekretár Eduard Nowak.306

Zo strany KBS bola oficiálne oznámená iba jedna 
správa, a  to z  príležitosti blížiacej sa návštevy Jána 
Pavla II. na  Slovensku roku 2003. KBS v  júni 2003 
rokovala v Spišskej Kapitule a v jej závere počas tlačovej 
konferencie bola verejnosť informovaná, že pápež Ján 
Pavol II. bude počas nadchádzajúcej návštevy Slovenska 
v  septembri 2003 blahorečiť dvoch mučeníkov, sestru 
Zdenku Schellingovú a  biskupa Vasiľa Hopku. Pri  tej 
príležitosti bolo povedané len toľko, že „procesy dvoch 
kandidátov, biskupa Buzalku a  biskupa Vojtaššáka sa 
do príchodu Svätého Otca nestihnú dokončiť“.307

305 Porov. Archív postulátora.

306 Porov. Archív postulátora.

307 Slovensko dá Cirkvi ďalších blahoslavených. 45. plenárne 
zasadanie Konferencie biskupov Slovenska v Spišskej Kapitule. 

Významnou udalosťou procesu blahorečenia v roku 
2003 bola správa o tom, že telesné ostatky Božieho sluhu 
boli z  miesta jeho hrobu v  Zákamennom v  júni 2003 
exhumované a prevezené na výskum do Ústavu súdneho 
lekárstva Jesseniovej lekárskej fakulty Komenského 
univerzity v  Martine. O  výskum týchto ostatkov 
požiadal spomenutú fakultu Biskupský úrad v  Spišskej 
Kapitule. Výskum trval niekoľko mesiacov, skončil sa 
začiatkom novembra 2003. Výsledky tohto výskumu 
nie sú zverejnené a sú súčasťou príslušnej dokumentácie 
procesu. Ostatky Božieho sluhu sa po  dlhých rokoch 
vrátili do Katedrálneho chrámu sv. Martina na Spišskej 
Kapitule.308 Následne boli uložené v krypte Katedrály. 

Po skončení diecéznej fázy a odovzdaní dokumentov 
v  Ríme nastalo v  procese blahorečenia pomerne 
dlhotrvajúce ticho. Z  Kongregácie pre kauzy svätých 
prichádzali požiadavky na  doplnenie niektorých 
detailov, príprava odpovedí si však vyžadovala tímovú 
prácu viacerých kolektívov. Bolo potrebné podrobnejšie 
objasniť niektoré historické otázky (účinkovanie Božieho 
sluhu v Štátnej rade Slovenskej republiky, problematiku 
arizácie majetku židovských občanov), taktiež 
preskúmať hlásenia o  uzdraveniach a  mimoriadnych 
milostiach na základe prosieb o príhovor Božieho sluhu 
biskupa Jána Vojtaššáka a pod. Okrem toho do procesu 
blahorečenia na rímskej fáze v roku 2003 vstúpil aj Štátny 
sekretariát, ktorý kvôli výhradám niektorých historikov 
pozastavil Kauzu blahorečenia čakajúc na  spracovanie 
dejinného obdobia činnosti BS biskupa Jána Vojtaššáka, 
ktoré sa týkalo rokov 1939 – 1945. Bolo potrebné 
pripraviť rozličné stanoviská, a  tak ako pri  každej 
kauze blahorečenia, nájsť pravdu. Riešenie všetkých 
spomenutých a  ďalších otázok prinieslo až menovanie 
nového postulátora.

Nový postulátor v procese

Nový vietor priniesol do procesu blahorečenia nástup 
nového postulátora, ktorým sa dňa 25. augusta 2015 stal 
ICDr. Peter Jurčaga. Za  postulátora v  tejto kauze ho 
menoval spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.309 
Stalo sa tak po zrieknutí sa predchádzajúceho postulátora 
Mons. Jána Dudu, pričom automaticky skončil aj mandát 
jeho vicepostulátora HEDr. Ľuboslava Hromjáka, ktorý 

In SLOVO ZO SRDCA, informačný časopis Spišskej diecézy 
o živote kresťanov na Orave, Liptove a Spiši, roč. X., č. 6, 2003, 
s. 4.

308 Porov. JURČAGA, Pavol. Biskup Ján Vojtaššák sa po 
53 rokoch vrátil do svojej katedrály. In SLOVO ZO SRDCA, 
informačný časopis Spišskej diecézy o živote kresťanov na 
Orave, Liptove a Spiši, roč. X., č. 9, 2003, s. 3.

309 Archív postulátora. Decretum, Prot. Nm. 2981/15 zo dňa 
25. augusta 2015.
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v tejto pozícii vykonal veľmi veľa dobrého predovšetkým 
svojimi publikáciami, konferenciami a popularizačnými 
prednáškami o  živote a  hrdinských čnostiach Božieho 
sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Dr. Peter Jurčaga sa 
rozhodol zatiaľ nevymenovať žiadneho vicepostulátora.

Veľkým úspechom v  práci ICDr. P. Jurčagu bolo, 
že dosiahol na  Štátnom sekretariáte v  Ríme uvoľnenie, 
resp. znovuotvorenie kauzy blahorečenia Božieho sluhu 
biskupa Jána Vojtaššáka. Túto radostnú správu oficiálne 
oznámil diecézny biskup Mons. Štefan Sečka veriacim 
v Katedrále sv. Martina dňa 16. novembra 2019, pretože 
„boli preštudované a doplnené všetky náležitosti, ktoré 
bolo potrebné splniť z diecéznej úrovne“.310

Okrem spomenutých výkonov nový postulátor 
vytvoril tím historikov, pomocou ktorých boli objasnené 
a  spracované všetky historické otázky súvisiace 
s  účinkovaním Božieho sluhu na  čele Spišskej diecézy. 
Usporiadal dve medzinárodné konferencie venované 
osobnosti biskupa J. Vojtaššáka. Vydal deviatnik 
ku  cti biskupa J. Vojtaššáka. Stál za  realizáciou dvoch 
dokumentárnych filmov o  živote a  diele J. Vojtaššáka. 
Venoval sa taktiež skúmaniu a  overovaniu rozličných 
hlásení súvisiacich s uzdraveniami a s vypočutím prosieb 
prednášaných Bohu na príhovor Božieho sluhu.

• Publikácie a filmové dokumenty o Božom sluhovi
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310 TYROL, Anton. Pamätný deň diecézy. In Kapitula. 
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Levoča 2015, 145 strán, ISBN 978-80-89736-19-5

• HROMJÁK, Ľ.: S výrazom lásky trvám. Životopis 
spišského biskupa Jána Vojtaššáka, Nadácia 
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Spišské 
Podhradie 2015, 533 strán, ISBN 978-80-89170-50-0

• JURČAGA, P. – MAJDA, M. – CIMBALA, M. 
(zost.): Biskup Ján Vojtaššák. Životopis a svedectvá, 
Biskupský úrad Spišská Kapitula 2016, 82 strán, ISBN 
978-80-971341-2-9

• FÁBRY, Š. – JURČAGA, P.: Deviatnik za blahorečenie 
biskupa Jána Vojtaššáka, Biskupský úrad Spišská 
Kapitula 2016, 33 strán, ISBN 978-80-971341-3-6

• JURČAGA, P. a kol. (zost.): Život biskupa Jána 
Vojtaššáka, Biskupský úrad Spišská Kapitula 2017, 25 
strán, pre vnútornú potrebu diecézy

• LETZ, R. – JURČAGA, P. (zost.): Ján Vojtaššák, 
biskup v dejinách 20. storočia, PostScriptum 
Bratislava 2018, 462 strán, ISBN 978-80-89567-86-7

• HRABOVEC, E. – BRUGNOTTO, G. – JURČAGA, 
P. (a cura di): Chiesa del silenzio e diplomazia 
Pontificia 1945-1965, Libreria Editrice Vaticana 2018, 
440 strán, ISBN 978-88-266-0140-3

• HROMNÍK, M.: Biskup Ján Vojtaššák, Dobrá kniha 
Trnava 2020, 38 strán, ISBN 978-808191-269-6

Okrem knižných publikácií bolo o  Božom sluhovi 
biskupovi Jánovi Vojtaššákovi napísaných množstvo 
článkov, správ, komentárov, diskusií a  pod. Natočené 
boli aj dva filmové dokumenty, tzv. dokofilmy: 

• Dokument: Barbarské dni. Vojtaššák

Talianski režiséri Alberto di Giglio a Luigi Boneschi 
pripravili veľkolepý filmový projekt životného príbehu 
biskupa Jána Vojtaššáka (1877 – 1965), kandidáta 
na blahorečenie. Originálny názov je: Vojtaššák. I giorni 
dei barbari. Ide o  osobnosť „Umlčanej Cirkvi“, ktorá 
aj po desaťročiach inšpiruje a prihovára sa svedomiu ľudí 
dnešných čias. Vo filme sprístupňujú aj niektoré archívne 
dokumenty a naznačujú krutosť komunistických praktík 
vyšetrovania, väznenia a  psychického ničenia človeka. 
Postavu Božieho sluhu biskupa Jána citlivo stvárnil 
Milan Kasan. Vo  filme vystupuje výnimočný svedok, 
kardinál Jozef Tomko, ktorý objasňuje celkové pozadie 
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doby a  postoje Božieho sluhu. Kamera a  strih: Cesare 
Bastelli, Hudba: Beppe Frattaroli, konzultácia: Peter 
Jurčaga, postulátor procesu. Na  produkcii sa podieľal 
Biskupský úrad Spišská Kapitula, dĺžka: 58 minút, 
rok 2019. Tento film bol v  septembri 2019 v  premiére 
premietaný na  Filmovom festivale v  Benátkach 
a neskôr aj v pápežskej filmotéke vo Vatikáne za účasti 
vysokých predstaviteľov Kongregácie pre kauzy svätých 
a pracovníkov rímskej kúrie a ďalších záujemcov.311

• Dokument: Vojtaššák

V tom istom roku 2019, ešte skôr, ako vznikol taliansky 
film, natočili pracovníci agentúry Lux communication 
v spolupráci s Televíziou Lux tento dokument o Božom 
sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Spišský biskup 
vystupuje ako neohrozený obranca práv Cirkvi 
a  slovenského národa. Komunistický režim ho v  roku 
1951 po niekoľkomesačnej vyšetrovacej väzbe ako takmer 
74-ročného odsúdil na 24 rokov väzenia. V  totalitných 
časoch bol zo strany režimu označovaný za najväčšieho 
nepriateľa národa a štátu. Biskup všetky formy utrpenia 
znášal v  pokore a  trpezlivosti a  zomrel vo  vyhnanstve 
v  Česku. Vyslúžil si obdiv národa a  povesť svätosti. 
Vo  filme vystupujú viacerí slovenskí aj  zahraniční 

311 Porov. TYROL, Anton. Pamätný deň diecézy, s. 4.

historici a taktiež kardinál Jozef Tomko. Réžia a scenár: 
Marek Poláček. Dĺžka: 60 minút. Na produkcii filmu sa 
podieľali: Biskupský úrad Spišská Kapitula, Konferencia 
biskupov Slovenska, Lux communication, Televízia Lux.

Divadelné predstavenie Anjelom svojim prikážem 
o Tebe

Pod týmto názvom, totožným s biskupským heslom 
Božieho sluhu, nacvičili ochotníci z  jeho rodnej obce 
Zákamenné divadelné predstavenie o  biskupovi Jánovi 
Vojtaššákovi. Scenár predstavenia napísal Anton Lauček, 
predstavenie nacvičila Zuzana Demková. Celkove sa 
na predstavení podieľalo šestnásť hercov a pomocného 
personálu. Predstavenie sa konalo v  desiatkach 
slovenských obcí a miest. Spomedzi týchto hercov boli 
vybraní niektorí účinkujúci aj  v dokumente: Barbarské 
dni. Vojtaššák.

Perspektívy procesu do budúcna

Proces blahorečenia trvá od svojho začiatku už vyše 
23 rokov. V jeho vedení sa vymenili dvaja biskupi, dvaja 
postulátori a  dvaja vicepostulátori. Je isté, že každou 
výmenou osôb na ktoromkoľvek poste sa do istej miery 
stráca čas. Je však pravdou aj to, že výmenou osôb môžu 
práce nabrať nové tempo, aj novú kvalitu. Veríme, že je 
to tak a že teraz je táto kvalita optimálna. Mons. Štefan 
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Sečka bol za  diecézneho biskupa na  Spiši menovaný 
4. augusta 2011, na  výročie smrti Božieho sluhu 
biskupa Jána. Azda aj preto, ale nielen preto už viackrát 
dokázal, že proces blahorečenia mu je naozaj blízky. 
Terajší postulátor Dr. Peter Jurčaga má veľkú výhodu 
v  tom, že je mladý a  perspektívny a  má absolvované 
aj  špecializačné štúdium kanonizačného práva. Je teda 
úplne kompetentný. 

Procedúra procesu v  Ríme nemá stanovené časové 
limity. Nie je možné teda stanoviť jeho časovú perspektívu 
do budúcna. Je veľmi dôležité, že v súčasnosti kauza nemá 
vážnejšie ťažkosti. Všetko, čo bolo potrebné doplniť, bolo 
doplnené. Postulátor pripravuje tzv. Positio, to znamená 
kľúčový, niekoľkostostranový dokument, v ktorom majú 
byť objasnené okrem životopisných údajov aj  všetky 
závažnejšie svedectvá a  dokázané hrdinské čnosti 
Božieho sluhu, kandidáta blahorečenia. Proces je vedený 
po línii mučeníctva biskupa Jána Vojtaššáka.

Protokolárna, či administratívna perspektíva 
tohto procesu vzhľadom na  prítomný stav si vyžaduje 
zostavenie Positia, jeho odovzdanie, ktoré bude následne 
študované v  príslušných úradoch kongregácie v  Ríme. 
Od  výsledku závisí ďalší postup, teda vyjadrenie 
kardinálov-členov, potom rozhodnutie Svätého Otca, ale 
v tejto chvíli je výsledok známy iba Božej Prozreteľnosti. 
Ostáva nám dúfať, že záver procesu nie je ďaleko a  to 
nám dáva aj odhodlanie nasledovať jeho čnosti, aj modliť 
sa ešte horlivejšie za to, aby sme si Božieho sluhu biskupa 
Jána „mohli uctievať na oltároch celej Cirkvi“.312

312 Z modlitby za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka.

SPOLOČNOSŤ PRO POPULO 
POPRAD, S. R. O.

Pod názvom PRO POPULO Poprad, s. r. o. sa dnes 
vo  všeobecnosti rozumie spoločnosť, ktorá spravuje 
lesy a  majetky Spišského biskupstva. Dejinný vývoj 
vlastníctva lesov a pozemkov Spišského biskupstva však 
má za  sebou dlhú históriu, ktorá je oveľa staršia ako 
samotné biskupstvo. Spišskú diecézu zriadil pápež Pius 
VI. dňa 13. marca 1776 na  základe predchádzajúceho 
dekrétu cisárovnej Márie Terézie zo  dňa 15. januára 
1776. Sídlom diecézy sa stala Spišská Kapitula, kde 
dovtedy sídlila kolegiátna kapitula kanonikov. Táto mala 
svoje majetky, z  ktorých žila a  rozvíjala svoju činnosť. 
Keď teda dnes hovoríme o  genéze vlastníctva lesov 
a pozemkov Spišského biskupstva, musíme sa presunúť 
o mnoho storočí dozadu, do obdobia vzniku Spišského 
prepoštstva v 12. – 13. storočí.

Dejinný vývoj vlastníctva lesov a pozemkov 
Spišského prepoštstva

Lesné a  iné plochy, ktoré sú v  dnešnom vlastníctve 
Spišského biskupstva, majú svoju históriu a  postupnú 
formáciu. Biskupstvo ich totiž nezískalo naraz, ale 
postupným zveľaďovaním počas stáročí a  z  viacerých 
zdrojov. Prvým zdrojom boli beneficiátne majetky, 
ktoré boli viazané na  úrad spišského prepošta, resp. 
na úrad spišského biskupa. Druhým zdrojom majetkov 
bola Spišská kapitula ako kolektívny vlastník. Týmto 
vlastníkom bola kapitula ako zbor kanonikov, ktorí 
na  Spišskej Kapitule žili a  účinkovali pod  vedením 
spišských prepoštov. Napokon tretím zdrojom 
vlastníctva313 boli majetky jednotlivých osôb, ktoré 
v  rámci posmrtných odkazov a  po vysporiadaní 
prostredníctvom dedičského práva venovali svoje 
vlastníctvo Spišskej kapitule ako takej. 

Najstaršou zmienkou, ktorá je o  Spišskej Kapitule 
z  histórie známa, je donačná listina uhorského kráľa 
Ondreja II. (1205 – 1235) z  roku 1209. Ondrej II. 
spomenutou listinou daroval spišskému prepoštovi 
Adolfovi zem v  Almaši (dnešný Jablonov), kde stojí 
Spišská Kapitula aj s priľahlými pozemkami.

Presné dôvody a  okolnosti vzniku prepozitúry 
na Spiši nie sú celkom jasné. Vlastne ani dátum vzniku 
prepozitúry nie je známy. Historici však predpokladajú, 
že na  vzniku tunajšieho prepoštstva mohol mať veľký 
záujem uhorský kráľovský rod Arpádovcov, ktorý sa 
snažil rozšíriť svoj vplyv na  severe až po  Tatry. Okolo 

313 Porov. OLEJNÍK, Vladimír. Zelené katedrály Spišskej 
Kapituly, s. 14.
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tunajšieho skalného hradiska, resp. neskoršieho 
Spišského hradu, totiž viedla obchodná cesta smerom 
do  Poľska a  vtedajšie mocenské kruhy predpokladali, 
že okolo hradu vznikne aj  administratívno-kultúrny 
a  náboženský uzol. Na  základe tohto predpokladu 
zrejme bola založená tunajšia kapitula, ktorá mala slúžiť 
jednak duchovným a  jednak civilným účelom. Tieto 
predpoklady sa naplnili iba čiastočne.

V  blízkosti Spišského hradu síce nevznikla výrazná 
aglomerácia, ale Spišské prepoštstvo sa ukázalo ako 
mimoriadne životaschopné, potrebné a užitočné. Časom 
si totiž vypracovalo pozíciu duchovného aj  civilného 
kultúrneho a  administratívneho centra. Materiálnym 
základom existencie tohto strediska bola pôda, ktorá 
takmer výlučne patrila uhorskému kráľovi. Na  konci 
11. storočia, teda v  čase, keď sa predpokladá vznik 
Spišského prepoštstva, vyše 85 % všetkej pôdy na území 
celého Slovenska bolo vo vlastníctve uhorského kráľa.314 
O  takéto rozsiahle plochy bolo potrebné sa starať 
a zveľaďovať ich, ak krajina mala prosperovať a rozvíjať 
sa po každej stránke. 

314 Porov. OLEJNÍK, Vladimír. Zelené katedrály Spišskej 
Kapituly, s. 14.

Spišská kolegiátna kapitula, o ktorej vieme s istotou, 
že koncom 12., najneskoršie na začiatku 13. storočia už 
jestvovala, dostala svoje majetky od  uhorských kráľov, 
ktorí ich darovali buď prepoštovi alebo kapitule ako 
právnickej osobe. Úlohou obdarovaného bolo zachovávať 
vernosť voči kráľovi, jeho úlohou bolo tiež klčovať les, 
zúrodniť pôdu, usadiť na nej ľudí, zakladať obydlia a po 
istom čase, keď sa predpokladalo, že pôda už prinášala 
úžitok, mal obdarovaný z toho všetkého odvádzať určené 
dane. Zdroj živobytia tunajších obyvateľov predstavovalo 
získavanie a  spracovanie dreva, chov dobytka na 
vytvorených pastvinách, pestovanie jednoduchých 
plodín, bylinkárstvo, pálenie uhlia a  v  menšej miere 
azda aj  rybolov a  poľovačka, hoci táto bola vyhradená 
panovníkom a jeho ľuďom. 

Lesy a pozemky, ktoré spišskí prepošti alebo Spišská 
kapitula dostala od  panovníkov, síce prinášali úžitok, 
ale bolo potrebné vynaložiť nesmierne úsilie na  ich 
spravovanie, obrábanie, zveľaďovanie a  čím lepšie 
využitie. Už bola spomínaná časť Almáš na začiatku 13. 
storočia. K tomu Spišskej kapitule pribudli ďalšie majetky: 
vinica v  tokajskej oblasti Olasz Liszka a  Sarospatak 
(dnešné Maďarsko), ktoré kráľ Belo IV. (1235 – 1270) 
daroval Spišskej Kapitule v roku 1248. Následne v roku 
1269 ten istý kráľ Belo IV. daroval Spišskej Kapitule 
nedostavaný Marcelov hrad (Zelená hura v Slovenskom 
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raji, kataster obce Hrabušice) a k tomu aj obce Letanovce 
a Hejmut.315 

O  systematickom hospodárení v  dnešnom zmysle 
slova sa v  lesoch a  ostatných majetkoch patriacich 
k Spišskej Kapitule za čias prepoštstva ešte nedá hovoriť. 
Išlo skôr o úpravy plôch, o postupné výruby zalesnených 
častí, o  získavanie drevnej hmoty, o  spracovanie 
zatrávnených území a o chov dobytka, napokon o obranu 
vlastníctva či užívacieho práva atď. „O cieľavedomom 
hospodárení v lesoch na území Uhorska môžeme hovoriť 
až od roku 1770, keď Mária Terézia vydala «Porádek hor 
aneb lesuw zachování», čím sa zabránilo neuváženému 
klčovaniu a  ubúdaniu lesov v  celom Uhorsku.“316 
O  systematickom hospodárení však možno uvažovať 
až po vzniku biskupstva, ktoré vzniklo r. 1776 dvojitým 
zriadením, a  to zo  strany cisárovnej Márie Terézie dňa 
15. januára a pápeža Pia VI. dňa 13. marca roku 1776.

315 Porov. OLEJNÍK, Vladimír. Zelené katedrály Spišskej 
Kapituly, s. 18.

316 HUTYRA, Tomáš. Lesné škôlky – základ budúceho lesa. 
In Kapitula. Diecézny časopis Spišského biskupstva, roč. VII, 
4/2018, s. 17.

Majetky Spišského biskupstva do roku 1948

Spišské biskupstvo bolo ustanovené na  území 
Spiša, ku ktorému bolo pričlenené aj územie Liptovskej 
a  Oravskej stolice. Mária Terézia k  dovtedajším 
majetkom Spišského prepoštstva pridala aj  majetky 
zaniknutého cisterciátskeho opátstva v  Spišskom 
Štiavniku s  príslušnými lesmi a  hospodárstvom. Teda 
patril sem aj  kaštieľ v  Spišskom Štiavniku a  územia, 
na  ktorých boli obce Spišský Štiavnik, Vydrník, 
Spišské Bystré, Hranovnica, Kravany, Vikartovce, 
Liptovská Teplička, Nižná Šuňava, Lučivná a  Spišská 
Teplica. Správa celého majetku Spišského biskupstva 
bola spočiatku zabezpečovaná prostredníctvom tzv. 
provizorátov so sídlami v Jablonove, Spišskom Štiavniku, 
Malej Ide, Henrád Petri a  Olasz Liszke.317 K  tomu boli 
vytvorené aj  dva lesné úrady nového biskupstva, a  to 
v  Spišskom Štiavniku a  v  Jablonove. Spišská sídelná 
kapitula spravovala naďalej svoje majetky a  biskupstvo 
svoje. V  tých časoch však okrem prvých pokusov 
o  systematické hospodárenie pribudli pre vlastníkov 
aj  starosti s  obranou lesov pred  nekontrolovaným 
klčovaním lesa zo  strany obyvateľov príslušných obcí. 

317 Porov. OLEJNÍK, Vladimír. Zelené katedrály Spišskej 
Kapituly, s. 22.
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Preto aj  výsledky meraní lesných plôch v  jednotlivých 
rokoch boli rozličné. Napr. Lesná správa v  Spišskom 
Štiavniku za vlády Jozefa II. mala 13 240 ha lesa (k roku 
1789), ale pri meraní roku 1818 to už bolo len 9 204 ha. 
Preto sa vlastníci lesov snažili riešiť situáciu dosadením 
kvalitných ľudí na miesta lesných úradníkov. Boli to prví 
vyučení lesníci, ktorých schvaľovala kráľovská komora. 
Spišská kapitula ustanovila na túto funkciu tzv. prefekta 
kapitulských majetkov. Medzičasom kapitula získala 
ďalšie majetky, a to: Jánovce, Ordzovany, majer v Orlovci, 
Roškovce, Vítkovce, Katúň a podiely v obciach Bugľovce, 
Spišský Hrhov, Letanovce, Nemešany, Vyšné Repaše, 
Vlkovce, Matejovce a Nižný Slavkov. 

Na báze týchto majetkov sa na začiatku 19. storočia 
príslušné autority (jednak biskup a  jednak kapitula) 
rozhodli založiť aj  významné inštitúcie, a  to r. 1815 
kňazský seminár a  r. 1819 Učiteľský ústav so  sídlom 
v Spišskej Kapitule. Do  tohto sľubného rozvoja vstúpili 
revolučné roky 1848 a  1849, z  ktorých vyšla Cirkev 
oslabená, pretože stratila cirkevné desiatky. K  tomu 
sa pridružilo aj  zrušenie poddanstva, ktoré prinieslo 
so sebou aj isté otrasy, a tak bolo treba vyvinúť veľké úsilie 
na zachovanie rozumného hospodárenia v biskupských 
a kapitulských lesoch.

V  roku 1850 na  biskupský trón v  Spišskej Kapitule 
nastúpil Ladislav Zábojský. Bol to mimoriadne schopný 

biskup, ktorý stabilizoval situáciu v hospodárení s lesmi, 
rešpektoval príslušné krajinské zákony, staval horárne 
a  umiestňoval v  nich schopných ľudí a  zaviedol lesné 
hospodárske plány, podľa ktorých sa postupovalo 
v hospodárení v lesoch. 

Veľkým prínosom pre kultúrne, ale aj  materiálne 
pozdvihnutie lesov mali intenzívne kontakty biskupov 
Pavla Smrečániho (bp. 1891 – 1903) a Alexandra Párvyho 
(bp. 1903 – 1917) s  bulharským cárom Ferdinandom 
Coburgom a  jeho rodinou. To sa prejavilo na  jednej 
strane najmä budovaním kaštieľov a  kvalitných sídel 
v  prenajatých lesoch, na  druhej strane zas výraznými 
príspevkami na stavby a opravy kostolov v diecéze.

V  búrlivých časoch 20. storočia sa hospodárenie 
v biskupských lesoch a ostatných plochách uskutočňovalo 
podľa momentálnych okolností, ktoré boli v  tej-ktorej 
dobe dané. Poväčšine to boli negatívne okolnosti: po prvej 
svetovej vojne Spišské biskupstvo definitívne stratilo 
vinice v Olasz Liszke (Tokajská oblasť) a ostatné majetky 
v  Maďarsku. Na  domáce majetky Spišského biskupstva 
(spolu aj na majetky Nitrianskeho a Bansko-Bystrického 
biskupstva) bol v rokoch 1919 – 1921 uvalený tzv. zátvor, 
teda nútená správa. Nariadil ju minister s plnou mocou 
pre správu Slovenska.
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Nasledujúce roky, keď už na  čele Spišského 
biskupstva stál vynikajúci biskup Ján Vojtaššák, boli 
veľmi nepriaznivé. Po  prvej svetovej vojne začal štát 
s  pozemkovou reformou (Záborový zákon 215/1919 
a  prídelový zákon 81/1920). V  dôsledku týchto 
zákonov prišlo Spišské biskupstvo o  niektoré majetky, 
ale vďaka húževnatosti biskupa J. Vojtaššáka sa predsa 
aspoň niektoré časti postupne vrátili a  hospodárenie 
sa postupne skonsolidovalo. Do  správy lesov zaviedol 
niektoré účinné reformy: zmodernizoval pílu 
v  Hranovnici, do  Spišskej Teplice, Spišského Štiavnika 
a  Hranovnice uviedol nových lesmajstrov a  polesných 
inžinierov. Zreorganizoval a  upravil aj  vzájomné 
vzťahy medzi lesnými správami a celú štruktúru urobil 
pružnejšou. Do  toho však prišla druhá svetová vojna, 
počas ktorej biskupstvo stratilo niektoré objekty, pretože 
boli v  dôsledku bojov medzi partizánmi vypálené. 
Po vojne však do správy biskupských lesov zasiahli dve 
nesmierne bolestné rany: v roku 1947 bol prijatý zákon 
o  revízii pozemkovej reformy z 20. rokov318 a následne 
v roku 1948 bol Spišskému biskupstvu aj Spišskej kapitule 
skonfiškovaný všetok nehnuteľný majetok, ktorý bol aj so 
všetkou pôdou, budovami, dokonca aj  zamestnancami, 

318 Sbírka zákonů a nařízení Republiky Československé, 
částka 65, vydána dne 12. srpna 1947. Zákon č. 142. 

písomnosťami a  inventárom pridelený Štátnym lesom 
a  zásoby dreva pripadli štátnemu podniku Drevounia 
v  Žiline.319 Potom už nastala len bolestná krížová 
cesta spišského biskupa Jána Vojtaššáka cez internáciu 
a väzenia k jeho smrti roku 1965 a podobnou cestou sa 
uberala aj jeho milovaná osirelá diecéza v ústrety novým 
časom. Tie prišli až v roku 1989. 

Koniec štátnej diktatúry a náprava krívd

Rok 1989 priniesol do dejín Spišskej diecézy dve veľké 
udalosti. Prvou bolo menovanie Mons. Františka Tondru 
za  nového diecézneho biskupa320 a  druhou bol známy 
17. november 1989, keď sa skončila 40-ročná krivda 
spáchaná na  Spišskom biskupstve, keď mu v  rokoch 
1947 – 1948 boli odňaté všetky hmotné dobrá okrem 
kostolov a  farských budov. Zápas za  odčinenie krívd, 
teda o  navrátenie biskupských lesov ako aj  ostatných 
skonfiškovaných nehnuteľností sa však ešte len mal 

319 Porov. OLEJNÍK, Vladimír. Zelené katedrály Spišskej 
Kapituly, s. 27.

320 Mons. František Tondra bol za biskupa menovaný 26. 
júla 1989 a biskupskú vysviacku prijal 9. septembra 1989 
v Spišskej Kapitule.
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začať. Trvalo niekoľko rokov, kým sa dostavil prijateľný 
výsledok.

Nový spišský biskup Mons. František Tondra, profesor 
morálky, sa v novej spoločenskej situácii odhodlane pustil 
do  zápasu o  nápravu dlhoročnej nespravodlivej držby 
nehnuteľností patriacich Katolíckej cirkvi. Mal na  to 
všetky odborné predpoklady a  kompetencie, pretože 
patril k čelným predstaviteľom Cirkvi na Slovensku. 

Výsledkom jeho snáh bolo založenie správcovskej 
spoločnosti Pro populo, s. r. o. Táto spoločnosť vznikla 
v roku 1991 a jej cieľom bolo pomôcť napraviť niektoré 
majetkové krivdy, ktoré boli Spišskému biskupstvu 
spôsobené v priebehu rokov 1948 – 1989. V roku 1997 
bola spoločnosť Pro populo, s. r. o. premenovaná na PRO 
POPULO Poprad, s. r. o.

V roku 1993 bol v SNR prijatý zákon321 č. 282/1993 
o  zmiernení niektorých majetkových krívd cirkvám 
a  náboženským spoločnostiam. Zákona nadobudol 
účinnosť počnúc 1. januárom 1994. Na  tomto základe 
Spišské biskupstvo uzavrelo so  spoločnosťou PRO 
POPULO Poprad, s. r. o. zmluvu, podľa ktorej sa správy 

321 Zákon č. 282/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky o zmiernení niektorých majetkových krívd 
spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.

reštituovaných lesov biskupstva ujala spoločnosť PRO 
POPULO Poprad, s. r. o. 

V  období rokov 1994 – 1996 spoločnosť PRO 
POPULO Poprad, s. r. o. obhospodarovala lesné 
pozemky Spišského biskupstva na  základe mandátnej 
zmluvy. Na  začiatku roku 1997 bola medzi Spišským 
biskupstvom a  spoločnosťou PRO POPULO Poprad, 
s. r. o. uzatvorená Zmluva o  správe nehnuteľnosti 
a  výkone ostatných práv a  povinností. Na  základe 
tejto zmluvy spoločnosť PRO POPULO Poprad, s. r. o. 
spravuje lesné, poľnohospodárske pozemky a  budovy 
vo  vlastníctve Spišského biskupstva. Prílohou tejto 
zmluvy je súpis majetku, ktorého sa táto zmluva týka, 
uvedený po  jednotlivých okresoch a  katastrálnych 
územiach. Táto príloha je priebežne aktualizovaná.

Začiatky hospodárenia  
na vrátených majetkoch

Na základe zákona 282/1993 bolo Spišskému 
biskupstvu prinavrátených cca 12500 ha lesov. 
Odovzdávajúcim štátnym subjektom boli Východo-
slovenské štátne lesy v Košiciach. Odovzdanie/prevzatie 
sa uskutočnilo 26. 1. 1994 v okrese Poprad a 31. 1. 1994 
v okrese Spišská Nová Ves podpisom príslušných dohôd 
o vydaní veci. Neboli to všetky zabrané plochy, niektoré 
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časti ešte len čakali na  vhodný okamih, aby mohli byť 
prevzaté od  nespravodlivého držiteľa, totiž od  štátu. 
Takto sa mala naplniť klasická zásada spravodlivosti res 
clamat ad dominum (vec volá po svojom pánovi). 

Prvou nevyhnutnou úlohou po  podpísaní 
zmluvy medzi Spišským biskupstvom a  spoločnosťou 
PRO POPULO Poprad, s. r. o. bolo zaistiť riadne 
obhospodarovanie prevzatých pozemkov a  lesných 
porastov. Všetko sa začalo prakticky od  nuly, pretože 
bolo potrebné zabezpečiť obnovu lesa, zabezpečiť práce 
v lesoch, ktoré boli nevyhnutné vzhľadom na vegetačné 
obdobia (zalesňovanie, ťažba, technická vybavenosť, 
strojový park, atď.), vytvoriť optimálnu štruktúru 
spoločnosti, nadviazať obchodno-odbytové kontakty, 
zvládnuť personálnu otázku a  množstvo iných úloh, 
o ktorých vie z ľudí len ten, kto bol do toho zasvätený.

Potrebné bolo získať pre spoločnosť vhodný a skúsený 
personál, ktorý by bol ochotný okamžite nastúpiť. 
Vtedajšie vedenie spoločnosti tak začalo vyjednávať 
so  zamestnancami Východoslovenských štátnych lesov, 
aby nastúpili do zamestnania v spoločnosti, ktorá začínala 
prakticky na  zelenej lúke, bez akéhokoľvek zázemia. 
Ďalším dôležitým krokom bolo získať kvalitných 
a čestných dodávateľov prác do ťažbovej a pestovateľskej 
činnosti a presvedčiť ich o dôveryhodnosti spoločnosti 
PRO POPULO Poprad, s. r. o. Následne vedenie 
spoločnosti muselo zabezpečiť dostatok finančných 
prostriedkov na  rozbeh a  prevádzku spoločnosti. To 
všetko sa podarilo včas a  spoločnosť PRO POPULO 
Poprad, s. r. o. začala plniť svoju úlohu. 

Do týchto nádejných začiatkov rozvoja hospodárenia 
však ihneď vstúpili aj prvé výdavky. Tak, ako na každom 
hospodárstve alebo vo  firme, ak vlastník chce niečo 
dopestovať alebo vyprodukovať, musí najskôr sadiť, 
siať, resp. investovať do  výroby. Podobne to bolo 
aj v spoločnosti PRO POPULO Poprad, s. r. o. Les, ktorý 
spoločnosť prevzala od  štátu, bol svojím spôsobom 
poznačený predošlým systémom hospodárenia (časť 
porastov bola nadmerne poškodená zverou, časť porastov 
bola po kalamitách atď.). Preto musela spoločnosť najskôr 
hľadať také postupy a riešenia, aby čím lepšie usporiadala 
pomery na lesných plochách a ďalších pozemkoch a aby 
v  dlhodobej perspektíve z  tohto prevzatého lesa prišiel 
časom nejaký úžitok. 

Pritom treba vziať do  úvahy ešte jeden fakt, a  to 
že do  Spišskej diecézy mala v  roku 1995 smerovať 
návšteva hlavy Katolíckej cirkvi, Jeho Svätosti pápeža 
Jána Pavla II. Tak sa aj  stalo v  dňoch 2. – 3. júla 1995. 
Diecézny biskup František Tondra spolu so  svojimi 
najbližšími spolupracovníkmi v  diecéznej kúrii, 
predovšetkým s Mons. Jánom Zentkom, v  snahe získať 
nejaké prostriedky na pokrytie tejto návštevy sa obrátili 
na  svoju spoločnosť PRO POPULO Poprad, s. r. o. 

s prosbou: Pomôžte! A vtedy spoločnosť neodpovedala: 
Ešte nemáme, ale s  obetavosťou pomáhali ako sa dalo, 
či finančne alebo materiálne. Archívne záznamy o  tom 
vedia. Najlepšie však sám Boh o  tom vie… A  nielen 
pápežská návšteva, ale aj  obnova budov počnúc 
katedrálou, biskupskou kúriou a  končiac kanonickými 
domami v Spišskej Kapitule, to všetko bolo okrem iného 
dielom spoločnosti PRO POPULO Poprad, s. r. o. A ešte 
mnoho iného.

Pri začiatkoch systematickej práce v  biskupských 
lesoch nemožno obísť spoľahlivého odborného garanta, 
ktorého si vedenie PRO POPULO Poprad, s. r. o. 
našlo v  docentovi Ing. Milanovi Voškovi, CSc. Práve 
on vniesol do  prvých rozhodnutí a  prvých krokov 
v  správe biskupských lesov systém a  koordinoval chod 
spoločnosti. Nezištne radil a poskytoval svoje vedomosti 
a  skúsenosť novému vedeniu spoločnosti a  svojím 
originálnym humorom aj  nadľahčil nejeden problém 
a pomohol k riešeniam.

Doc. Ing. Milan Voško, CSc. (1938 – 2010) pochádzal 
z Jablonova, vyštudoval Vysokú školu lesnícku a drevársku 
vo  Zvolene. Tam absolvoval aj  postgraduálne štúdiá 
a stal sa významným odborníkom v oblasti ekonomiky 
a  riadenia lesného hospodárstva. Jeho špecializáciou 
bol monitoring a  hospodárska úprava lesov. Pracoval 
vo Výskumnom ústave lesného hospodárstva vo Zvolene 
a  neskôr prešiel do  Ústavu experimentálnej biológie 
a ekológie SAV v Bratislave. Doc. M. Voško je autorom 
mnohých odborných publikácií a  odborných štúdií 
na  domácej i  zahraničnej úrovni. S  jeho menom je 
spojený vznik Ústavu ekológie lesa pri  SAV. Prednášal 
na VŠLD Zvolen, bol členom vedeckých rád na viacerých 
fakultách a  odborných komisiách na  Slovensku, 
v Čechách a v redakčných radách mnohých špecia li zo-
va ných časopisov v  zahraničí. Bol nositeľom mnohých 
vyznamenaní a  ocenení.322 Spoločnosť PRO POPULO 
Poprad, s. r. o. mu vďačí za  mnoho cenných podnetov 
a za celkovú spoluprácu najmä v prvých rokoch správy 
biskupských lesov. Na znak trvalej vďaky sa v spoločnosti 
každoročne organizujú strelecké preteky pod  názvom 
Memoriál Milana Voška.

322 Porov. BUCHA, Tomáš. Za docentom Milanom Voškom. 
In Les & Letokruhy, č. 4-2010/11, s. 419 – 420. Dostupné 
online:
http://fj. nlcsk. org/images/pdf/Rocnik_56/
Cislo_4_2010/11_les4-10_kronika_Bucha. pdf. 
(13. 4. 2020).
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Územná štruktúra správy biskupských lesov

Celková plocha lesných pozemkov vo vlastníctve 
Spišského biskupstva dnes predstavuje cca 12 900 ha. 
Územné členenie týchto lesov ukazuje nasledovná 
tabuľka:323

plocha lokalita

5 600 ha severovýchod kráľovohoľských Nízkych 
Tatier

3 000 ha rozhranie Hornádskej a Popradskej doliny

1 300 ha centrálna časť Slovenského raja

2 550 ha juhovýchod Levočských vrchov 
pri Spišskom Podhradí

450 ha východná časť Volovských vrchov 
pri Košiciach

323 Porov. HUTYRA, Tomáš. Les – zelené bohatstvo. 
Hospodárenie v lesoch Spišského biskupstva. In 
MELCEROVÁ, A. (ed.). PRO POPULO Poprad 1994 – 2019. 
25 rokov hospodárenia v lesoch Spišského biskupstva. Nitra: 
Garmond, 2019, s. 32.

Územnú štruktúru hospodárskej správy všetkých 
biskupských lesov predstavujú štyri hospodárske celky, 
správy lesov podelené na lesné obvody a dva samostatné 
úseky:

správy lesov výmera 
ha kataster obcí lesné obvody

Správa lesov 
Spišská 
Teplica

3 000
Spiš. Teplica, 
Nižná Šuňava, 
Vikartovce

Visová, 
Štefánikovo, 
Majerská

Správa lesov 
Spišské 
Bystré

2 900 
Spišské Bystré, 
Kravany, 
Vikartovce

Šumiace, 
Závratné, 
Gencková

Správa lesov 
Spišské 
Podhradie

3 200 

Spišské 
Podhradie, 
Jablonov, 
Studenec, 
Ordzovany; 
Volovské vrchy 
pri Košiciach

Orlovec, 
Jablonov, 
Kunišov, 
Chrasť nad 
Hornádom, 
Malá Ida
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správy lesov výmera 
ha kataster obcí lesné obvody

Správa lesov 
Hranovnica 4 000

Spišské Bystré, 
Hranovnica, 
Vernár, Spišský 
Štiavnik

Biskupská 
Poľana, 
Potoky, 
Rakáč, 
Kubašok

Manipulačný 
a expedičný 
sklad 
vo Vydrníku

xxx Vydrník

Lesné škôlky xxx
Vápenica 
pri Spišskej 
Teplici a inde

Celá lesná plocha v  Správe lesov Spišská Teplica 
bola rozhodnutím Krajského lesného úradu v  Prešove 
č. 01/2009/00294/3-MP vyhlásená za  ochranné lesy 
(14 %) a  lesy osobitného určenia (86 %) v  subkategórii 
„lesy určené na  lesnícky výskum a  lesnícku výučbu“.324 
V  praxi to znamená predovšetkým riešenie vedecko-
výskumných úloh a  projektov s  cieľom nájsť 
riešenie celospoločenských problémov súvisiacich 
s odumieraním smrekových porastov. 

Tým istým rozhodnutím KLÚ Prešov boli aj lesy SL 
Spišské Bystré vyhlásené za  ochranné lesy (14 %) a  za 
lesy osobitného určenia (86 %) za  účelom lesníckeho 
výskumu a  lesníckej výučby. Na  priame hospodárske 
účely teda nie je určená žiadna ich časť.

V  SL Spišské Podhradie je niečo vyše 4 % lesných 
plôch v kategórii ochranných lesov a takmer 96 % sú lesy 
určené na hospodárske účely.

SL Hranovnica vďačí za  svoj vznik tej skutočnosti, 
že v  roku 2002 boli Spišskému biskupstvu navrátené 
majetky v Národnom parku Slovenský raj. Podobne, ako 
SL Spišská Teplica a Spišské Bystré, boli aj tieto lesy v SL 
Hranovnica tým istým výnosom vyhlásené za ochranné 
lesy (31 %) a lesy osobitného určenia (59 %) a iba 10,6 % 
lesov je určených na hospodárske účely.325 

Manipulačný a expedičný sklad vo Vydrníku vznikol 
roku 2011. O  rok neskôr, r. 2012 bol zmodernizovaný, 
jeho kapacita v súčasnosti je cca 50 tisíc m3 drevnej hmoty, 
ktorú spracuje za  rok. Produkcia tohto expedičného 

324 Porov. HUTYRA, Tomáš. Les – zelené bohatstvo, s. 35.

325 Údaje o územnej štruktúre správy lesov v: HUTYRA, 
Tomáš. Les – zelené bohatstvo, s. 35 – 43.

skladu je koordinovaná predovšetkým s  partnerskými 
spoločnosťami Tatraponk v Kežmarku a PRO POPULO 
PP, a. s. v Levoči.

Samostatné stredisko Lesné škôlky vzniklo v  roku 
2015. Hlavné centrum sa nachádza v  lokalite Vápenica 
v  katastri obce Spišská Teplica, ale ďalšie škôlky 
a  fóliovníky sa nachádzajú aj  v  iných strediskách 
spoločnosti. Účelom lesných škôlok je produkcia sadeníc 
na  zalesňovanie voľných lesných plôch a  najnovšie sa 
produkcia rozvinula natoľko, že stredisko môže pestovať 
sadenice okrem vlastnej spotreby aj na odbyt. 

Najmodernejšie zariadenie strediska Lesné škôlky 
sa nachádza v  lokalite Vápenica. V  roku 2015 tam bol 
vybudovaný fóliovník s  rozmermi 40x60 metrov. Táto 
technológia pochádza zo  Škandinávie, kde sa používa 
už niekoľko rokov. Vo fóliovníku je poloautomatizovaný 
systém zavlažovania a  aplikácie hnojív, insekticídov 
a  fungicídov.326 Používajú tu najnovšie technológie 
a spolupracujú s riešiteľmi vedeckých projektov v snahe 
predchádzať poškodzovaniu sadeníc lesnou zverou. 
Veľmi cenná je snaha lesných pracovníkov z  tamojších 
porastov získavať semená pre nové sadenice, čím sa 
zachováva pôvodný genetický typ pre budúce generácie 
lesných porastov. Semená je možné aj  uskladniť 
v  špeciálnych boxoch s  nízkou teplotou aj  na niekoľko 
rokov.327 

Okrem spomenutých fóliovníkov sa v  lokalite 
Vápenica nachádzajú aj  otvorené plochy určené 
na pestovanie sadeníc. Tieto síce majú nižšiu produkciu, 
ale majú svoj význam pre celkovú produkciu sadeníc. 
Okrem škôlok vo Vápenici sa takéto škôlky nachádzajú 
aj  na  ďalších miestach správy biskupských lesov, a  to 
v  škôlke Hrádok v  obci Spišská Teplica, ďalej v  Správe 
lesov Spišské Bystré, v  Správe lesov Spišské Podhradie 
a v Správe lesov Hranovnica. 

Administratívna štruktúra PRO POPULO 
Poprad, s. r. o.

Administratívna štruktúra spoločnosti PRO 
POPULO Poprad, s. r. o. sa profilovala postupne, 
primerane podmienkam a  potrebám spoločnosti. 
Ostatné úpravy sa uskutočnili v roku 2019 a v súčasnej 
podobe je stabilizovaná do  optimálnej štruktúry. 
Spoločnosť má v  súčasnosti 42 stálych zamestnancov, 
z ktorých 10 pracuje v administratíve a 32 zamestnancov 
pracuje vo  výrobe. Mnohé činnosti, napr. sezónne 

326 Porov. HUTYRA, Tomáš. Lesné škôlky – základ 
budúceho lesa, s. 17.

327 Porov. HUTYRA, Tomáš. Aktuálne udalosti z lesov 
Spišského biskupstva. In Kapitula. Diecézny časopis Spišského 
biskupstva, roč. VII, 1/2018, s. 15.
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práce, si spoločnosť zabezpečuje formou brigád, čím sa 
optimalizujú náklady a ušetrené prostriedky sú využívané 
na  rozvoj spoločnosti. Štruktúru administratívneho 
vedenia spoločnosti PRO POPULO Poprad, s. r. o. 
naznačuje tabuľka.

Vedecký výskum v lesoch PRO POPULO 
Poprad, s. r. o.

Vyššie bolo uvedené, že takmer všetky lesy spoločnosti 
PRO POPULO Poprad, s. r. o. boli rozhodnutím 
Krajského lesného úradu v Prešove č. 01/2009/00294/3-
MP vyhlásené za lesy osobitného určenia a ochranné lesy 
v subkategórii „lesy určené na lesnícky výskum a lesnícku 
výučbu“. Čo to v praxi znamená a aké sú dôvody či ciele 
tohto radikálneho rozhodnutia?

V  každom prípade táto informácia dotýkajúca sa 
stratégie hospodárenia na  plochách biskupských lesov 
je pozoruhodná. Vedenie spoločnosti malo zrejme veľmi 
dobre premyslené dôvody pre takéto rozhodnutie. Tých 
dôvodov je zrejme viac. 

1. Časté kalamity. V  ostatných dvoch desaťročiach 
postihli nielen biskupské lesy, ale celý región Spiša 
a Vysokých Tatier, ba aj iných oblastí, rozsiahle kalamity 
spôsobené vetrom a  následne podkôrnym hmyzom, 
ako aj chorobami lesa. Najväčšie kalamity boli v rokoch 
2002, 2004, 2008 a  2014. Rozsah spôsobených škôd 
bol taký vysoký, že riadna ťažba dreva sa v spoločnosti 
takmer zastavila. A  to je v  lesoch podstatná činnosť, 
ku  ktorej smerujú všetky ostatné. Ak riadna ťažba 
zdravého a zrelého dreva nefunguje, nastáva paradoxná 
situácia, pre ktorú je nevyhnutné prijať mimoriadne 
opatrenia. Samozrejme, po odstránení nahromadeného 
dreva musela nastúpiť činnosť s  tým súvisiaca, a  to 
zalesňovanie. V  rokoch 2015 – 2017 bolo v  lesoch 

Spišského biskupstva zalesnených viac ako 1 100 ha 
holín, čo predstavuje viac ako 3 milióny sadeníc.328

2. Ekonomické a  daňové otázky. V  hospodárení 
v  lesoch nastáva špecifická situácia, že drevo sa 
riadnym spôsobom málo alebo takmer vôbec neťaží. 
Po  rozsiahlejšej kalamite je cena dreva zvyčajne veľmi 
nízka. Ekonomický výnos za  kalamitné drevo je preto 
veľmi nízky a lesné hospodárstva majú vtedy veľké straty. 
Ak do  toho vstúpia inštitúcie, ktorým treba odvádzať 
dane – či je to štát alebo miestne samosprávy – potom 
si každý lesný hospodár dobre rozmyslí, ako bude v lese 
hospodáriť. Aj  v  spoločnosti PRO POPULO Poprad, 
s. r. o. to veľmi dobre vedia, preto hľadajú zmysluplné 
riešenia. 

3. Možnosti výučby, výskumu a výskumných projektov. 
V  danej situácii je nesmierne dôležité poznať odborné 

príčiny nepriaznivého vývoja prírodných podmienok 
pre pestovanie lesa a pre život súvislých lesných porastov. 
Preto sa aj vedenie spoločnosti PRO POPULO Poprad, 
s. r. o. v ostatnom čase orientuje na výskum, ktorým chce 
prispieť k  nájdeniu optimálnych postupov v  pestovaní 
lesa, skladbe porastov, k  pestovaniu vlastných sadeníc, 
ako aj k výskumu optimálnej kvality pôdy pre jednotlivé 
lesné porasty. Otázok je mnoho a možností je tiež veľa. 
K  týmto cieľom sa vedenie spoločnosti chce priblížiť 
alebo dostať dvomi spôsobmi: spoluprácou s prestížnymi 
univerzitnými centrami na  Slovensku, prípadne 
aj v zahraničí a získavaním projektov z fondov Európskej 
únie, ktorá podporuje výskum a  iné činnosti zamerané 
na zvyšovanie kvality lesného hospodárstva. 

K  najhlavnejším projektom, ktoré sa doteraz 
v  spoločnosti PRO POPULO Poprad, s. r. o. realizovali 
v rámci európskych štrukturálnych fondov, za prvých 25 

328 Porov. HUTYRA, Tomáš. Obnova lesných spoločenstiev 
v majetku Spišského biskupstva. In Kapitula. Diecézny časopis 
Spišského biskupstva, roč. VII, 3/2018, s. 19.

vedenie spoločnosti 
riaditeľ, konateľ, konateľ
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ekonomicko-administratívne oddelenie

hlavný účtovník, účtovníčka, účtovníčka, sekretariát
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a lesných obvodov
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vedúci SL a lesných 

obvodov
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rokov činnosti spoločnosti možno uviesť nasledovných 
16 projektov329: prvé dva sú investičné projekty v rámci 
predvstupového programu SAPARD, tretí je investičný 
a ďalšie tri projekty sú neinvestičné v rámci Sektorového 
operačného programu. Osem projektov bolo získaných 
v  rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 a  dva 
v  rámci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. 
Sedemnásty projekt bol medzinárodný projekt s účasťou 
siedmich modelových území. Roky riešenia: 2012 – 2015. 
Osemnásty projekt bol projekt FOR SOC.

Členstvo v stavovských organizáciách

Spoločnosť PRO POPULO Poprad, s. r. o. dôsledne 
napĺňa svoju stratégiu starostlivosti o  lesy Spišského 
biskupstva okrem iného aj tým, že je buď zakladajúcim 
alebo pridruženým členom rozličných stavovských 
spolkov a  organizácií.330 Vedenie spoločnosti PRO 
POPULO Poprad, s. r. o. sa pridala k  „Memorandu 
o lese“, kde popri najvýznamnejších štátnych i neštátnych 

329 Porov. ČEKOVSKÝ, Pavol – BREZINA, Peter. Rozvoj 
hospodárenia prostredníctvom európskych štrukturálnych 
fondov. In PRO POPULO Poprad, s. r. o. Obhospodarovanie 
lesov Spišského biskupstva 1994 – 2014. Zvolen: Národné 
lesnícke centrum, 2014, s. 12.

330 Porov. HUTYRA, Tomáš. Les – zelené bohatstvo, s. 50.

obhospodarovateľoch, lesníckych vedeckých inštitúciách 
a organizáciách pôsobiacich v  lesnom hospodárstve, sa 
zaviazali spoločne postupovať pri dosiahnutí spoločného 
cieľa, ktorým je cieľavedomá starostlivosť o  lesy 
na  princípe ich trvalo udržateľného obhospodarovania 
pri  plnení rôznorodých požiadaviek verejnosti na  ich 
verejné ekosystémové služby.331 

Únia diecéznych lesov: PRO POPULO Poprad, 
s. r. o. je zakladajúcim a  predsedajúcim členom Únie 
diecéznych lesov. Všetky členské spoločnosti tejto 
únie sú certifikované schémou FSC, ktorá ich zaväzuje 
k hospodáreniu na základe princípov trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov. Schéma FSC je medzinárodná 
organizácia, založená roku 1993, zameraná na  správne 
hospodárenie v  oblasti enviromentality a  na prospešné 
a  výnosné hospodárenie vo  svetovom lesníctve. Táto 
organizácia uskutočňuje certifikáciu lesov podľa 
desiatich princípov:

1. Dodržiavanie právnych noriem a princípov FSC.

2. Vlastnícke a užívateľské práva a povinnosti.

3. Práva pôvodného obyvateľstva.

331 Porov. HUTYRA, Tomáš. Aktuálne udalosti z lesov 
Spišského biskupstva, s. 16.
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P. č. názov programu názov a popis projektu efekty projektu

1. SAPARD Inovácie škôlkarských technológií, dopravnej 
a lesnej techniky

Vybudovanie fóliovníkov, 
závlahového systému, nákup 
nákladných áut, traktora 
a lesného príslušenstva

2. SAPARD Obstaranie strojov a technológií v lesných 
škôlkach a lesnej dopravnej techniky

Vybudovanie fóliovníkov, 
závlahového systému, nákup 
nákladných áut, malotraktora 
s príslušenstvom

3. Investičný projekt Investície do lesov poškodených abiotickými 
a biotickými činiteľmi Ozdravné opatrenia

4. neinvestičný Obnova poškodených lesov a rekonštrukcia LC 
Vápenica

Obnova lesa a rekonštrukcia 
lesnej cesty

5. neinvestičný Obstaranie lesnej a výpočtovej techniky Nákup terénneho vozidla 
a výpočtovej techniky

6. neinvestičný Ozdravné opatrenia v lesoch PRO POPULO 
Poprad Obnova lesa

7. Program rozvoja vidieka Ozdravné opatrenia v lesoch LUC Lesy Spišského 
biskupstva Spišská Teplica 2007 – 2010 Ozdravné opatrenia

8. Program rozvoja vidieka
Ozdravné opatrenia v lesoch LUC Lesy Spišského 
biskupstva Spišské Bystré a LUC Lesy Spišského 
biskupstva Hranovnica 2007 – 2010

Ozdravné opatrenia

9 Program rozvoja vidieka Ozdravné opatrenia v lesoch LUC Lesy Spišského 
biskupstva Spišské Podhradie 2007 – 2010

Ozdravné opatrenia 
a rekonštrukcia lesnej cesty

10. Program rozvoja vidieka Investície do lesnej a manipulačnej techniky
Obstaranie traktorov pre 
Správy lesov a manipulačnej 
linky pre Expedičný sklad

11. Program rozvoja vidieka Rekonštrukcia lesných ciest Kubašok a Peklisko
Rekonštrukcia kamennej 
lesnej cesty Peklisko 
a asfaltovej cesty Kubašok

12. Program rozvoja vidieka Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty 
Závratné

Rekonštrukcia kamennej 
lesnej cesty Závratné

13. Program rozvoja vidieka Investície do výroby v spoločnosti PRO POPULO 
Poprad, s. r. o.

Obstaranie fóliovníka 
na Vápenici, obstaranie 
manipulačného stroja pre 
Expedičný sklad

14. Program rozvoja vidieka Projekt obnovy lesa v lesoch spoločnosti PRO 
POPULO Poprad, s. r. o. Zalesňovanie 

15. Program rozvoja vidieka Obnova lesných spoločenstiev

Zalesňovanie, vyžínanie 
a ochrana proti zveri 
na plochách po kalamite 
z roku 2014

16. Program rozvoja vidieka Rekonštrukcia lesnej cestnej siete Bystré-
Závratné

Rekonštrukcia 12 km dlhej 
asfaltovej lesnej cesty

17. 7. rámcový program EU

Projekt ARANGE: riešenie problematiky 
udržateľného využívania funkcií lesov v horských 
oblastiach Európy.

PRO POPULO Poprad, s. r. o. účasť cez Národné 
lesnícke centrum Zvolen

Prenesenie poznatkov 
o efektívnych ekosystémových 
službách v lesoch 
do rozhodovania tvorcov 
politík a do lesníckej praxe

18. FOR SOC
Projekt financovaný z prostriedkov Nórskeho 
finančného mechanizmu a spolufinancovaný 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Vybudovaný náučný chodník 
Vápenica
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4. Vzťahy k  miestnemu obyvateľstvu a  práva 
pracovníkov.

5. Úžitky z lesa.

6. Vplyv na životné prostredie.

7. Hospodársky plán.

8. Monitorovanie a hodnotenie.

9. Zachovanie lesov s vysokou ochranárskou hodnotou.

10. Plantáže.332

LES: je klaster 19 organizácií zo  Slovenska 
a  Ukrajiny, ktorý vznikol ako výsledok projektu Lesy 
pre spoločnosť – lesy bez bariér (FOR SOC). Projekt 
bol uskutočnený so  zámerom podpory cezhraničnej 
spolupráce v  oblasti podpory a  rozvoja ekoturizmu 
a lesnej pedagogiky, propagácie prírodného a kultúrneho 
dedičstva v prihraničných regiónoch. 

Slovenská lesnícka komora: Spoločnosť PRO POPULO 
Poprad, s. r. o. je významným členom tejto stavovskej 
organizácie. Činnosť komory a  členských inštitúcií 
v  nej sa zameriava napr. na  prípravu a  implementáciu 
zákona o  lesoch a  na prípravu ďalších právnych 
nariadení, ktoré sa týkajú lesov na  Slovensku. Svoje 
skúsenosti, nadobudnuté za  štvrťstoročie existencie, 
poskytuje v rámci tejto inštitúcie ďalším záujemcom, tak 
jednotlivcom, ako aj  iným stavovským organizáciám, 
školským a výskumným strediskám a pod. 

Spolupráca s vedecko-výskumnými 
inštitúciami

Spoločnosť PRO POPULO Poprad, s. r. o. v  snahe 
o  kvalitný rozvoj svojich lesov a  o rozvoj lesníckeho 
výskumu a vedy systematicky spolupracuje s viacerými 
výskumnými inštitúciami:333

Spolupráca PRO POPULO Poprad, s. r. o. 
s Národným lesníckym centrom vo Zvolene: výsledkom 
tejto spolupráce je 10 projektov, ktoré sa týkali pestovania 
a  aplikácie výsledkov skúmania rozličných porastov, 
ich obnovy po  kalamitách, optimalizácie manipulačnej 
infraštruktúry a pod.

Spolupráca PRO POPULO Poprad, s. r. o. 
s Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene: 
projekt bol venovaný lesohospodárskemu manažmentu 
v zmiešaných porastoch lesných drevín.

332 Porov. ČEKOVSKÝ, Pavol – BREZINA, Peter. Rozvoj 
hospodárenia prostredníctvom európskych štrukturálnych 
fondov, s. 10.

333 Porov. JENDRUCH, Jozef – HUTYRA, Tomáš. Lesnícky 
výskum. Spolupráca s lesníckymi vedecko-výskumnými 
inštitúciami. In MELCEROVÁ, A. (ed.). PRO POPULO 
Poprad 1994 – 2019. 25 rokov hospodárenia v lesoch 
Spišského biskupstva. Nitra: Garmond, 2019, s. 50.

Spolupráca PRO POPULO Poprad, s. r. o. s Ústavom 
ekológie lesa SAV: konkrétnym prejavom spolupráce bol 
projekt s názvom Hostitelia a geografický rozsah plesne 
rodu Dothistroma na Slovensku.

Perspektívy PRO POPULO Poprad, s. r. o. 
do budúcnosti

Spoločnosť PRO POPULO Poprad, s. r. o. už 
má za  sebou štvrťstoročie existencie a  činnosti. Má 
stabilizované vedenie, štruktúru, optimalizované 
personálne zastúpenie, vybudované moderné 
technológie a definovanú stratégiu i víziu do budúcnosti. 
Za  25 rokov existencie si jej pracovníci vo  všetkých 
pozíciách nadobudli veľmi dobré skúsenosti, ktoré sa 
časom neustále profilujú, overujú a dopĺňajú v praxi. 

Je všeobecne známe, že situácia v  hospodárení 
na  lesných plochách dnes nie je jednoduchá. V  našich 
regiónoch sa mení klíma, ktorá spôsobuje zmeny 
vo  vegetácii a  ten hospodár, ktorý to zaregistruje, vie 
urobiť k  tomu aj  zodpovedajúce rozhodnutia. Do  toho 
prichádzajú časté kalamity, ktoré v priebehu niekoľkých 
hodín, možno minút, dokážu zničiť krásne rozvinuté 
porasty. Rýchly predaj takto nahromadenej drevnej 
hmoty je potom sťažený klesajúcimi cenami na  trhu 
v dôsledku veľkého množstva dreva na trhu.

Kľúčová otázka „Ako ďalej?“ je v  spoločnosti PRO 
POPULO Poprad, s. r. o. prítomná už niekoľko rokov 
a odpoveď na ňu je sformulovaná do niekoľkých pilierov. 
Predstavuje zároveň aj víziu do budúcnosti.334 

1. Úzka spolupráca s  výskumnými centrami 
na  Slovensku. Spolupráca so  špičkovými slovenskými 
strediskami zameranými na vedu a výskum lesa je kľúčová 
požiadavka pre správne nastavenie skladby porastov, 
technologických postupov, ako aj  celej infraštruktúry 
spoločnosti. Ide predovšetkým o spoluprácu s Technickou 
univerzitou vo Zvolene a  s Ústavom ekológie lesa SAV 
v Bratislave. Táto spolupráca už priniesla dobré výsledky 
a má perspektívu neustále sa prehlbovať.

2. Členstvo v  stavovských organizáciách s podobným 
zameraním. Spoločnosť PRO POPULO Poprad, s. r. o. 
je členom viacerých stavovských organizácií, niektoré 
z nich aj zakladala. Účinkovanie v týchto organizáciách 
je garanciou koordinovaného postupu vo  všetkých 
otázkach, ktoré sa týkajú stratégie hospodárenia v lesoch. 

3. Získavanie projektov z  fondov Európskej únie 
a z iných zdrojov. V súčasnej situácii, ktorá je prechodná 
vzhľadom na  klimatické zmeny, je nesmierne dôležité 

334 Porov. PETRIK, Peter. Budúcnosť a vízie. In 
MELCEROVÁ, A. (ed.). PRO POPULO Poprad 1994 – 2019. 
25 rokov hospodárenia v lesoch Spišského biskupstva. Nitra: 
Garmond, 2019, s. 96, 97.
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zabezpečiť si dostatok prostriedkov na  implementáciu 
dôsledkov, ktoré z  týchto zmien vyplývajú. Nové 
rozhodnutia však musia byť overené, experimentálne 
a  vedecky zdôvodnené, a  preto snaha spoločnosti 
o  získanie zdrojov z  rozličných rámcových programov 
EU a z iných zdrojov je veľmi správna.

4. Špecializácia na  produkciu sadeníc a  spracovanie 
dreva. Spoločnosť PRO POPULO Poprad, s. r. o. má 
vybudovanú mimoriadne výkonnú sieť lesných škôlok 
na  viacerých miestach obhospodarovaných plôch. 
Celkový ročný objem, ktoré sú tieto škôlky schopné 
vypestovať, sa rovná jednému miliónu sadeníc. Tento 
výkon je už reálny vďaka najmodernejším technológiám, 
ktoré vedenie spoločnosti bolo schopné získať 
a  vybudovať v  uplynulých rokoch. Táto oblasť lesného 
hospodárstva umožňuje spoločnosti vstupovať aj  na 
trh s  novými sadenicami, čo dáva dobrú perspektívu 
do  budúcna. Druhou oblasťou, ktorá má určitú 
rezervu, je spracovanie dreva. V súčasnosti nie je veľmi 
rentabilné, keď sa drevná hmota priamo predáva. Oveľa 
rentabilnejšie je drevo spracovať a  predávať hotové 
drevárske výrobky. 

5. Kombinácia lesného hospodárstva 
a  poľnohospodárskej produkcie. V  správe spoločnosti 
PRO POPULO Poprad, s. r. o. sú okrem rozsiahlych 
lesov aj poľnohospodárske plochy, najmä lúky a pasienky 
s  rozlohou cca 1 000 ha. Tieto aktuálne spravuje 
spoločnosť tým, že ich dáva do  prenájmu a  má z  toho 
určitý úžitok. Vzhľadom na  budúcnosť sa tu ukazuje 
dobrá perspektíva diverzifikácie hospodárenia, a  to 
zintenzívnením poľnohospodárskej produkcie, napr. 
chovom dobytka a  následným spracovaním mäsových 
a mliečnych výrobkov, čo môže stabilizovať spoločnosť 
a priniesť výnosy a výhody.

6. Turizmus, rekreácia, relax

V  súčasnosti sa turizmus, relax a  rekreácia stáva 
vyhľadávanou spoločenskou požiadavkou. Spoločnosť 
PRO POPULO Poprad, s. r. o. to vie, a  preto má 
v programe údržbu a budovanie lesných ciest335, náučných 
chodníkov, cyklotrás, informačných tabúľ a  ďalších 
rozmanitých foriem turistickej infraštruktúry. Mnohé 
z  týchto cieľov už dosiahla a  dala do  spoločenského 
používania. 

Záver

Na základe uvedených faktov a  zámerov možno 
potvrdiť, že spoločnosť PRO POPULO Poprad, s. r. o. si 
je dobre vedomá dlhej a  slávnej histórie zveľaďovania 
biskupských lesov a  ostatných pozemkov, ktoré boli 

335 Porov. HUTYRA, Tomáš. Aktuálne udalosti z lesov 
Spišského biskupstva, s. 16.

zverené do  správy tejto spoločnosti. Tieto dobrá 
spravuje zodpovedne, logicky a s hlbokým povedomím 
zodpovednosti, ktorú na seba prijala. Spoločnosť dobre 
pozná súčasný manévrovací priestor aj  možnosti, 
ktoré pritom má. Spoločnosť má jasne sformulovanú 
víziu do  budúcna, aj  náležite vyškolené kádre, ktoré 
v  jednote s  diecéznym biskupom budú aj  v  súčasných 
podmienkach zveľaďovať tie materiálne dobrá, ktoré 
predchádzajúce generácie nadobudli a zachovali. Ostáva 
len zaželať spoločnosti hojnú Božiu pomoc vo všetkých 
zámeroch a podujatiach. 
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ZALOŽENIE KATOLÍCKEJ 
UNIVERZITY 
V RUŽOMBERKU

Katolícke univerzity sú prakticky vo  všetkých 
krajinách synonymom výchovnej, vedeckej, technickej 
a  kultúrnej špičky toho-ktorého národa. Je preto 
samozrejmé, že každá národná konferencia biskupov 
alebo jednotliví diecézni biskupi sa snažia mať ich 
na  svojom území a  venujú im náležitú pozornosť 
a podporu. Dejiny Slovenska, čo do rozmanitosti školstva, 
nie sú dlhé. Obdobie prvej republiky (1918 – 1939) bolo 
príliš krátke na takýto projekt, obdobie druhej svetovej 
vojny zas príliš zložité. V  nasledujúcich desaťročiach 
bolo úplne nemysliteľné na niečo také čo i len pomyslieť, 
pretože v  rokoch 1945 – 1989 bol na  Slovensku silný 
náboženský útlak. Vhodná príležitosť sa ukázala až 
po páde totalitného režimu v novembri 1989.

Hoci bolo po  tomto obrate potrebné ešte len 
začať budovať konferenciu biskupov našej krajiny tak 
personálne, ako aj inštitucionálne, stačilo len šesť rokov 
na  to, aby sa v  roku 1995 uskutočnil prvý krok k  jej 
založeniu. 

Prvotná idea a vznik Pedagogického inštitútu

V minulosti boli viaceré pokusy etablovať 
v  Ružomberku vysokoškolské vyučovanie v  rozličných 
odboroch, ale do roku 1989 sa to trvalejším spôsobom 
nikdy nepodarilo. Išlo najmä o  technické školstvo, 
zo  strany jezuitov a  verbistov tu bol aj  pokus 
o  umiestnenie teologického vysokoškolského štúdia, 
na  istý čas tu bolo zriadené detašované pracovisko 
VŠDS v  Žiline, či štúdium úžitkového dizajnu VŠVU 
v Bratislave. Až napokon 7. mája 1993 sa na katolíckej 
fare v Ružomberku stretol spišský diecézny biskup Mons. 
František Tondra s  rektorom Karlovej univerzity prof. 
R. Paloušom, s  rektorom VŠDS prof. P. Kluvánkom, 
s  rektorom UPJŠ prof. L. Bukovským a  miestnymi 
cirkevnými a občianskymi autoritami mesta. Na  tomto 
stretnutí vyjadrili všetci prítomní presvedčenie, že 
v  daných podmienkach je nevyhnutne potrebné 
vysokoškolské štúdium učiteľských kombinácií a rozvoj 
humanitných vied.336

336 Porov. KENDERA, Radislav – JAVORKA, 
Ľubomír – KOSTELANSKÝ, Alojz. Úsilie generácií 
korunované úspechom. In: Kuriér. Informačný spravodajca 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, ročník XIX., január 2020, 
s. 4 – 7.
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Takto sformulovaná prvotná idea začala postupne 
dostávať svoje konkrétne línie v sérii jednotlivých krokov. 
V Ružomberku vznikol Organizačný výbor, do ktorého 
patrili biskupi F. Tondra a R. Baláž, profesori P. Kluvánek, 
J. Ďurček, E. Gombala, A. Hajduk a ďalší nadšenci: dekan-
farár A. Kostelanský, Ľ. Javorka, R. Kendera, J. Helko, S. 
Trnovec, M. Ligoš. Výsledkom ich porád bolo, že spišský 
biskup F. Tondra na  podnet KBS začiatkom roku 1995 
požiadal rektora Trnavskej univerzity prof. A. Hajduka 
o zriadenie výhradne katolíckej vysokoškolskej inštitúcie 
so  sídlom v  Ružomberku. Žiadosti bolo vyhovené 
a  29. júna 1995 podpísal František Tondra a  Rudolf 
Baláž Zriaďovaciu listinu Pedagogického inštitútu sv. 
Ondreja Trnavskej univerzity v Ružomberku. V ten istý 
deň sa uskutočnila výmena zriaďovacích listín za  KBS 
a  TU. Tento slávnostný akt sa uskutočnil v  kaštieli 
v  Dolnej Krupej za  prítomnosti čelných predstaviteľov 
Konferencie biskupov Slovenska a Trnavskej univerzity. 
V zriaďovacích listinách bolo stanovené, že Pedagogický 
inštitút vznikne dňa 1. júla 1995 a  jeho sídlo bude 
v Ružomberku.

Pedagogický inštitút sv. Ondreja

Katolícka univerzita v  Ružomberku vo  svojich 
predstupňoch vznikala závratnou rýchlosťou. Dňa 1. 
júla 1995 vznikol Pedagogický inštitút ako detašované 

pracovisko Trnavskej univerzity. Jeho riaditeľom sa stal 
prof. Jozef Ďurček, ktorý si vytvoril organizačný tím 
a od 1. augusta 1995 sa začalo oficiálne pracovať. Najskôr 
to bol trojčlenný tím ľudí: prof. J. Ďurček, riaditeľ 
inštitútu, R. Kendera, tajomník inštitútu, I. Bajčiová, 
sekretárka-ekonómka. Výdatne pomáhal a  priestory 
farskej budovy poskytol A. Kostelanský, dekan-farár 
v  Ružomberku. Títo pracovníci – medzičasom sa 
pripojil M. Ligoš a  J. Stanovská – sa 23. augusta 1995 
presťahovali do pripravených priestorov na Hrabovskej 
ceste v Ružomberku. Tam sa v dňoch 5. – 8. septembra 
1995 organizovali prvé prijímacie pohovory. Prvý zápis 
prijatých študentov sa uskutočnil 22. septembra a o dva 
dni na to, 25. septembra 1995, sa začalo vyučovanie. 

KPI sv. Ondreja v Ružomberku vznikol ako rektorátne 
pracovisko Trnavskej univerzity. Nepatril teda k žiadnej 
fakulte TU, na  jeho čele stál riaditeľ, ktorým bol prof. 
Jozef Ďurček. Od začiatku bolo deklarované, že štúdium 
a výchova na tomto inštitúte budú zamerané konfesijne, 
pričom štúdium bolo otvorené aj  pre študentov 
akéhokoľvek náboženstva či náboženského vyznania 
za podmienky, že poslucháči budú rešpektovať katolícke 
špecifiká tejto školy.

K  prvým študijným odborom a  ich kombináciám 
patrili: učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ, dejepis – náboženská 
výchova, matematika – náboženská výchova, 

Nová budova pre knižnicu a rektorát KU.
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slovenský jazyk – náboženská výchova, náboženská 
výchova – výtvarná výchova, matematika – informatika, 
matematika – anglický jazyk, náboženská výchova – 
anglický jazyk, náboženská výchova – hudobná výchova. 
V  ďalších rokoch boli otvárané aj  ďalšie učiteľské 
kombinácie a  študentom bolo umožnené absolvovať 
aj jednoodborové a rozširujúce štúdium.

V  jednotlivých akademických rokoch boli pripra-
vované informačné brožúry337 o možnostiach štúdia a od 
začiatku boli stanovené všetky vnútorné predpisy, ako 
napr. študijný a skúšobný poriadok a iné.

Katecheticko-pedagogická fakulta  
Trnavskej univerzity

O  rok neskôr, teda v  roku 1996, Pedagogický 
inštitút zaznamenal svoje významné posilnenie, keď 
jeho riaditeľ, prof. J. Ďurček osobne, v  prítomnosti 
tajomníka R. Kenderu a doc. M. Ligoša dňa 6. novembra 
1996 požiadal akademický senát Trnavskej univerzity 
o transformáciu inštitútu na fakultu. Akademický senát 
TU zareagoval pozitívne a  na základe vtedy platnej 

337 Študijný program, školský rok 1996/97. Trnava: Trnavská 
univerzita, Pedagogický inštitút sv. Ondreja pri Trnavskej 
univerzite v Ružomberku, 1996.

legislatívy, zákona 172/1990, §10 v ten istý deň rozhodol 
o zriadení Katecheticko-pedagogickej fakulty Trnavskej 
univerzity. Sídlom fakulty bol Ružomberok. Krátko nato 
boli zorganizované prvé voľby do akademického senátu 
novovytvorenej fakulty a  následne aj  voľby prvého 
dekana KPF TU. Výsledkom volieb, ktoré sa uskutočnili 
11. decembra 1996, bolo zvolenie prof. RNDr. Jozefa 
Ďurčeka, CSc. za prvého dekana fakulty. Za prodekanov 
boli zvolení: Dr. R. Brtko (zahraničné vzťahy), prof. 
P. Kluvánek (rozvoj, veda a  výskum) a  Dr. M. Ligoš 
(vzdelávanie). Súčasne s  týmto rýchlym rozvojom 
novej fakulty začali do  Ružomberka prichádzať aj  noví 
profesori z  iných univerzít: prof. M. Novotná z Trnavy, 
prof. E. Gombala z  Banskej Bystrice,  prof. J.  Sabol 
z  Prešova a  ďalší vyučujúci najmä z  teologických 
inštitútov v Spišskej Kapitule a Banskej Bystrici.

Katecheticko-pedagogická fakulta  
Žilinskej univerzity

Opäť o rok, teda na jeseň roku 1997, zažila KPF TU 
ešte jednu zmenu – fakulta prešla zo  zväzku Trnavskej 
do  Žilinskej univerzity. Bolo to pomerne radikálne, 
ale nevyhnutné riešenie, pretože v  tých časoch bola 
existencia Trnavskej univerzity neistá. Bezprostredným 
dôvodom prechodu KPF z  Trnavy do  Žiliny bolo 
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rozhodnutie Akreditačnej komisie vlády SR, že nebude 
akreditovať KP-fakultu, pretože na Trnavskej univerzite 
už existovala Pedagogická fakulta a  druhú fakultu 
s  podobným zameraním na  tej istej univerzite údajne 
akreditovať nebolo možné. Žilinská univerzita však 
KP-fakultu vďačne prijala, čo treba vysoko oceniť. 
Vedenie KPF v  Ružomberku vyjadrilo svoju vďačnosť 
aj  Trnavskej univerzite za  ochotu umožniť vzdelávanie 
a výchovu študentov v konfesijnom duchu. Vedenie ŽU 
pri svojom rozhodnutí vychádzalo z  toho, že potrebuje 
fakultu s  humanitným zameraním. Žilinská univerzita 
sa tak stala prvou plne organizovanou univerzitou 
na  Slovensku, ktorá mala integrované humanitné, 
prírodovedné i  technické odbory.338 Okrem toho, dve 
najvýraznejšie osobnosti zo  Žiliny, profesori J. Ďurček 
a  P. Kluvánek prišli do  Ružomberka práve zo  Žilinskej 
univerzity. Preto sa dohoda o  prijatí KPF do  Žiliny 
rodila pomerne ľahko. Akademický senát ŽU na svojom 
zasadnutí dňa 27. októbra 1997 rozhodol o  zriadení 
rovnomennej fakulty so sídlom v Ružomberku do zväzku 
Žilinskej univerzity a na tomto základe vydal rektor ŽU 
dekrét o jej zriadení v zostave ŽU k 1. novembru 1997. 

338 Porov. Študijný program, školský rok 1997/98. Žilina: 
Žilinská univerzita, Katecheticko-pedagogická fakulta sv. 
Ondreja v Ružomberku:, 1997, s. 3.

Všetci študenti aj  učitelia pôvodnej fakulty písomne 
deklarovali prechod do  Žilinskej univerzity. Medzitým 
sa v  roku 1998 na  poste dekana fakulty udiala zmena, 
dekanom sa stal prof. P. Kluvánek. Prof. J. Ďurček 
z  pozície dekana odstúpil, pretože ho čakala pomerne 
náročná operácia. 

KPF ŽU si vo  svojom programe štúdia a  výchovy 
stanovila ambiciózne ciele profilácie fakulty. Chcela 
to dosahovať neustálym skvalitňovaním osobnostnej 
formácie učiteľov, prehlbovaním interdisciplinárnej 
spolupráce učiteľov teologických a  filozofických 
disciplín a  pozornou analýzou postmodernistických 
tendencií v  spoločnosti. Tieto ciele sledovala fakulta 
aj  ako ciele svojej profilácie: odbornosť, osobnosť, 
humanizácia a posilnenie duchovného rozmeru učiteľa 
aj školy. K vyššie spomenutým učiteľským kombináciám 
postupne pribúdali ďalšie a život na škole v Ružomberku 
sa potešiteľne rozvíjal.

Vznik Katolíckej univerzity v Ružomberku 
s dvomi fakultami

V priebehu tohto dobre naštartovaného procesu 
profilácie pedagogického pracoviska v  Ružomberku 
sa odohralo niekoľko milých udalostí: pápež sv. Ján 
Pavol II. vyznamenal prof. Jozefa Ďurčeka vysokým 
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vyznamenaním. Jozef Ďurček sa v roku 1999 stal rytierom 
rádu sv. Gregora Veľkého. V Spišskej Kapitule sa v dňoch 
2. – 4. septembra 1999 konala vedecká konferencia 
pri príležitosti 180. výročia založenia Učiteľského ústavu 
v  Spišskej Kapitule. Pri  tej príležitosti spišský biskup 
František Tondra prehlásil, že KPF v  Ružomberku je 
pokračovateľkou tohto učiteľského ústavu.339 Prof. Mária 
Novotná bola v tom čase predsedníčkou Rady vysokých 
škôl, čo bol významný orgán o. i. aj pre legislatívnu oblasť 
vysokoškolského vzdelávania. Pani profesorka z  tejto 
pozície mohla priamo vstupovať do  procesu tvorby 
štátnej legislatívy pre vysoké školy. Túto možnosť využila 
aj  na to, aby pri  príprave zákona o  vysokých školách 
priamo v parlamente žiadala do pripravovaného zákona 
zapracovať možnosť otvárať vysoké školy s konfesijným 
charakterom. 

Tejto možnosti sa chopili poslanci Kresťansko-
demokratického hnutia Pavol Hrušovský, František 
Mikloško a  Július Brocka, ktorí na  28. schôdzi NR SR 
v dňoch 21. – 22. marca 2000 predložili ako poslanecký 
návrh požiadavku na  vznik Katolíckej univerzity 
v  Ružomberku. Veľkú zásluhu na  príprave tohto 

339 Porov. KENDERA, Radislav – JAVORKA, 
Ľubomír – KOSTELANSKÝ, Alojz. Úsilie generácií 
korunované úspechom, s. 7.

poslaneckého návrhu má Martin Fronc, ktorý bol vtedy 
štátnym tajomníkom na Ministerstve školstva, neskôr sa 
stal ministrom školstva.

Poslanecký návrh bol prijatý, a  tak sa zrodila 
Katolícka univerzita v  Ružomberku. Stalo sa tak 10. 
mája 2000, keď Národná rada Slovenskej republiky 
prijala zákon č. 167/2000. Podľa tohto zákona k 1. júlu 
2000 vznikla Katolícka univerzita v  Ružomberku (tak 
znie plný úradný názov) s dvomi fakultami: filozofickou 
a  pedagogickou. Išlo vtedy o  neštátnu vysokú školu 
s konfesijným charakterom.

Umiestnenie katolíckej univerzity do  Ružomberka 
veľmi dobre zdôvodnil jej prvý rektor prof. P. Kluvánek. 
Vysoko ocenil fakt, že slovenskí biskupi nechceli prijať 
univerzitu ako politický dar zo strany vtedajšej politickej 
moci, ani nechceli umiestniť univerzitu už aj tak v dosť 
hustej sieti univerzít v hlavnom meste, ale ju umiestnili 
na  rozhraní troch diecéz (Nitra, Banská Bystrica, Spiš) 
a štyroch regiónov (Orava, Liptov, Spiš, Turiec).340 Tým 
sa vykryl priestor, ktorý na severe stredného Slovenska 

340 Porov. KLUVÁNEK, Pavol. Predhovor. In Katolícka 
univerzita v Ružomberku, študijný program, Filozofická fakulta, 
Pedagogická fakulta, školský rok 2000/2001. Ružomberok: 
Katolícka univerzita, 2000, s. 7, 8.
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existoval a  ktorý sa niekoľkoročnou existenciou 
predchádzajúcich foriem ukázal ako vhodný. 

Slávnostné otvorenie Katolíckej univerzity sa 
konalo 20. septembra 2000, a  to slávnostnou sv. 
omšou spojenou s  požehnaním akademických insígnií 
v  športovej hale Považské kasárne Ružomberok.341 
Oficiálnym zriaďovateľom KU v  Ružomberku sa stala 
Konferencia biskupov Slovenska.  Zriaďovacia listina 
Katolíckej univerzity zo strany KBS nesie dátum 5. júla 
2000. Podpísal ho vtedajší predseda KBS Mons. Rudolf 
Baláž. Listina bola vydaná na základe rozhodnutia KBS 
č. 103/1999 dňa 17. mája 1999 (to bol návrh poslancom 
NR SR) a na základe zákona NR SR č. 167/2000 zo dňa 
10. mája 2000.342 Po  prijatí zákona o  vysokých školách 
(č.  131/2002) bola táto neštátna vysoká škola dňa 1. 
apríla 2002 preradená medzi verejné vysoké školy 
s  konfesijným charakterom.  Od  počiatku existencie 
Pedagogického inštitútu a  v  ďalších štádiách vývoja 

341 Porov. VAŠKO, Imrich – OLEKŠÁK, Peter (eds.). 
Filozofická fakulta KU v Ružomberku 2000 – 2004. 
Ružomberok: FF KU, 2005, s. 9.

342 Porov. TYROL, Anton – LABAŠKOVÁ, Mária. 
Všeobecné informácie o štúdiu na Katolíckej univerzite, 
akademický rok 2003 – 2004. Ružomberok: Rektorát KU, 2003, 
s. 3.

tohto pracoviska bola študentom venovaná systematická 
duchovná starostlivosť, ktorú vykonávali špeciálne 
určení kňazi. Dva roky po  vzniku univerzity však táto 
starostlivosť bola riadne inštitucionalizovaná, keď 
31.   któbra 2002 vydal spišský diecézny biskup Mons. 
František Tondra zriaďovaciu listinu a ňou k 1. novembru 
2002 ustanovil Univerzitné pastoračné centrum Jána 
Vojtaššáka so  sídlom v  Ružomberku, Hrabovská 
cesta 1.343  V  jeho službách sa vystriedali viacerí kňazi 
zo  Spišskej, Banskobystrickej a  Košickej diecézy, ktorí 
sa podieľali na  formácii univerzitných študentov, 
vyučujúcich a  ostatných pracovníkov. Katolícka 
univerzita má aj svoje vydavateľstvo Verbum, v ktorom 
vychádzajú knihy učiteľov na KU a iné publikácie.

Filozofická fakulta KU vznikla z  pôvodnej KPF ŽU 
tým, že sa z nej vyčlenili katedry anglistiky, slovenského 
jazyka a literatúry, histórie, teológie a výtvarnej výchovy. 
Fakulty začínali svoju akademickú éru pod  vedením 
prvého povereného dekana ThDr. Pavla Janáča, ktorého 
od  1. januára 2001 nahradil prvý zvolený dekan doc. 
Imrich Vaško. Vedenie fakulty si veľmi rýchlo vytvorilo 

343 Porov. ŽVANDA, Jozef. História, vznik a činnosť 
Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka 
(UPAC) v Ružomberku. Dostuplné online: https://www. upac. 
sk/wp/historia/. (3. 6. 2020).

Slávnostná sv. omša z príležitosti otvorenia Katolíckej univerzity, športová hala v Ružomberku.
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všetky štandardné súčasti (akademický senát, riadne 
zvolení prodekani, študijné a ekonomické oddelenie, a. 
i.) a fakulta sa začala potešiteľne vzmáhať tak po stránke 
kvality vzdelávania, ako aj  po stránke materiálno-
technického vybavenia a  zahraničných kontaktov. FF 
KU zaznamenala v  prvých rokoch svojej existencie 
úžasnú akceleráciu svojej kvality. Dokazuje to napr. fakt, 
že už v akademickom roku 2002/2003 získala habilitačné 
a  inauguračné práva v  odbore katolícka teológia.344 
Po vzniku Teologickej fakulty KU v Košiciach boli tieto 
práva presunuté do Košíc a tamojšie vedenie fakulty ich 
v roku 2016 stratilo. 

Pedagogická fakulta KU vznikla z ostatných katedier 
KPF ŽU, ktoré sa v septembri 2000 nestali súčasťou FF 
KU. Ide teda o katedry katechetiky a praktickej teológie, 
hudobnej výchovy, matematiky a  fyziky, informatiky, 
biológie a ekológie, pedagogiky a psychológie a kabinet 
prírodných vied. Pedagogická fakulta sa od  začiatku 
svojej existencie vo zväzku katolíckej univerzity usilovala 
o  extenzívny rozvoj, čo sa prejavovalo nárastom počtu 
vyučujúcich a  študentov a  taktiež aj  zakladaním 
detašovaných pracovísk, resp. nových katedier a ústavov. 
Išlo najmä o  pracoviská v  Dolnom Kubíne, Poprade, 
Levoči a Košiciach. Konzultačné strediská boli zriadené 
v  Čadci, Žiline a  v  Starej Ľubovni. Popri uvedených 
učiteľských špecializáciách a  ich kombináciách 
sa vedenie PF KU zameralo aj  na rozvoj sociálnej 
práce a  ošetrovateľstva. Niektoré z  týchto školiacich 
a  konzultačných pracovísk boli časom zrušené, iné 
však pretrvali celé desaťročia. Najvýznamnejšie 
sú: Inštitút Juraja Páleša v  Levoči a  Inštitút Štefana 
Náhalku v  Poprade. Študijný program ošetrovateľstvo 
a  spolupráca s  okolitými klinikami v  Ružomberku, 
Poprade, Košiciach a inde sa neskôr stali základom pre 
vznik Fakulty zdravotníctva. Prvým riadne zvoleným 
dekanom Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku sa stal doc. RNDr. Viliam Chvál, CSc.

Vznik ďalších dvoch fakúlt KU

Katolícka univerzita nezostala len s  pôvodnými 
dvomi fakultami, ktoré mala na začiatku svojej existencie. 
Po vyjadrení Kongregácie pre katolícku výchovu v Ríme 
na  základe žiadosti príslušných biskupov vznikla 
Teologická fakulta KU so sídlom v Košiciach. Táto fakulta 
vstúpila do zväzku Katolíckej univerzity od 1. júla 2003. 
K tomuto dňu sa viaže zriaďovacia listina rektora KU, ako 
aj príslušný dekrét Kongregácie pre katolícku výchovu.  
Prvým dekanom Teologickej fakulty v  Košiciach 
vo  zväzku Katolíckej univerzity v  Ružomberku sa stal 

344 Porov. OLEKŠÁK, Peter – GALAN, Rastislav. Filozofická 
fakulta. Informácie o štúdiu. Informačný balík ECTS, 
akademický rok 2002 – 2003. Ružomberok: FF KU, 2002, s. 6.

prof. ThDr. Anton Konečný, PhD. Od začiatku existencie 
Teologickej fakulty bol jej súčasťou Teologický inštitút 
v  Spišskej Kapitule. Študijným programom, ktorý dáva 
tejto fakulte podstatu jej identity, je katolícka teológia. 
Popri tomto programe sa na TF KU etablovali aj ďalšie 
študijné programy: sociálna práca, učiteľstvo hudby 
a  cirkevnej hudby, učiteľstvo umelecko-výchovných 
a výchovných predmetov, filozofia a iné. 

Štvrtou fakultou KU v Ružomberku sa stala Fakulta 
zdravotníctva KU, ktorá bola zriadená dňa 1. júla 2005.345 
Tak ako postupne vznikala v  Ružomberku univerzita, 
podobne vznikala aj Fakulta zdravotníctva. Základom pre 
jej vznik bol študijný program ošetrovateľstvo, ktorý sa už 
predtým niekoľko rokov rozvíjal na Pedagogickej fakulte. 
Druhým dôvodom, neobyčajne pozitívnym, je existencia 
Vojenskej nemocnice v meste Ružomberok. Nová fakulta 
vlastne iba nadviazala na  doterajšie rozmanité formy 
spolupráce tejto nemocnice s  Katolíckou univerzitou. 
V  priebehu niekoľkých rokov si fakulta stihla vytvoriť 
nasledovné katedry: katedra pôrodnej asistencie, 
biomedicínskych vied, subkatedra odbornej praxe, 

345 Porov. História. Dostupné online: http://www. ku. 
sk/index. php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/
studium-a-vzdelavanie/e-learning/206-ku/ouniverzite/
historia. (24. 5. 2020).

Druhý rektor KU, prof. Jozef Ďurček.
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katedra verejného zdravotníctva, urgentnej medicíny 
a  vojenského zdravotníctva, pastorálnej medicíny, 
bioetiky a  všeobecného základu, subkatedra jazykov. 
Fakulta má svoje klinické pracoviská v  Ústrednej 
vojenskej nemocnici v  Ružomberku, NsP Trstená 
a  inde. Detašované pracoviská má v  Košiciach, Levoči 
a  Poprade. Postupne si táto fakulta zabezpečila alebo 
vyslúžila pozitívnu medializáciu a  rozvíjala spoluprácu 
s inými partnerskými fakultami na projektoch.

V  prvých rokoch existencie Katolíckej univerzity 
v Ružomberku a jej fakúlt najväčším problémom okrem 
počiatočných starostí (priestory, materiálne vybavenie, 
technika, personál, atď.) bola najmä tvorba vnútorných 
predpisov a  systém kreditového spôsobu štúdia 
a získavanie akreditácie na jednotlivé študijné programy. 
Fakulty začali vysielať svojich prvých študentov na časť 
štúdia do zahraničia na fakulty, s ktorými mala univerzita 
podpísané dohody o  výmene študentov. Vedenie 
univerzity a  všetkých fakúlt však bez problémov tieto 
úlohy zvládlo, fakulty zahájili kreditový systém štúdia, 
spolu s  ostatnými fakultami absolvovali komplexnú 
evaluáciu a  rozširovali ďalšie študijné programy, čím 
dokázali opodstatnenosť svojej existencie v danom čase 
aj prostredí.

Rektori Katolíckej univerzity v Ružomberku

1. Prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (7/2000 – 10/2001), 
matematik

2. Prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001 – 6/2004), 
fyzik

3. Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (7/2004 – 6/2008), 
hudobný vedec

4. Prof. Tadeusz Zasępa, PhD. (7/2008 – 6/2012, 
7/2012 – 5/2014), teológ a žurnalista

5. Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (6/2014 – 8/2018), 
teológ

6. Doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., (od 27. augusta 
2018), manažér, biológia a ekológia

Knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku

Bez preháňania možno tvrdiť, že pýchou Katolíckej 
univerzity v  prvých dvoch desaťročiach jej trvania 
sa stala jej Univerzitná knižnica. S  jej vybudovaním 
navždy zostanú spojené dve mená: prof. Tadeusz Zasępa, 
rektor KU v  rokoch 2008 – 2014 a  prof. Peter Olekšák 
z katedry žurnalistiky FF KU, prvý prorektor KU, ktorý 
bol dušou celého diela. Genéza celého projektu sa začala 
v novembri 2006, keď sa Akademický senát KU zaoberal 
koncepciou dlhodobého rozvoja KU a schválil „výstavbu 

Účastníci odovzdávania doktorátu Honoris causa kard. J. Meissnerovi.
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univerzitnej/regionálnej knižnice v  zmysle víťazného 
projektového návrhu a  uložil rektorovi a  dekanom 
fakúlt KU v  Ružomberku, aby svoj ďalší rozvoj 
a investície uskutočňovali v súlade s týmto projektovým 
návrhom.“346 Ďalším krokom k napĺňaniu tohto zámeru 
bol Plán investícií KU na roky 2008 – 2012, čo AS KU 
schválil dňa 16. decembra 2008 a Správna rada KU vzala 
na vedomie 27. mája 2009.347 

Projekt celého dlhodobo plánovaného univerzitného 
campusu vytvorili architekti Ing. Ján Potoma a Ing. arch. 
Stanislav Šutvaj, ktorí pritom spolupracovali s Mgr. Art. 
Matúšom Bišťanom.

Budova univerzitnej knižnice sa začala stavať 11. mája 
2011 posviackou základného kameňa. Posviacka knižnice 
spojená s  jej otvorením sa uskutočnila 25. septembra 
2013. Celá stavba trvala 869 dní. Pri  jej zrode vtedajší 
rektor prof. T. Zasępa napísal, že univerzitná knižnica 

346 Kempus Katolíckej univerzity v Ružomberku s dôrazom 
na výstavbu Univerzitnej knižnice (projektový zámer). In 
VAŠKO, I. – OLEKŠÁK, P. – KUNA, M. – LABUDA, P. 
(eds.). Výročná správa o činnosti Filozofickej fakulty KU 
v Ružomberku 2006. Ružomberok: FF KU, 2006, s. 86.

347 Porov. DEMKO, Jaroslav (ed.). Univerzitná knižnica 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ružomberok: 
VERBUM – vydavateľstvo KU, 2014, s. 9.

„chce byť spoluprítomná, keď človek zostupuje v  tichu 
do  svojej hĺbky, aby vypočul reč svojej duše, vrátil sa 
k fundamentálnej nevinnosti a otváral sa k eschatickým 
skutočnostiam. Vďaka knižnici univerzita túži po  tom, 
aby bola činom spĺňajúcim Pravdu, rozhovorom 
s absolútnym Ty žijúcim v ľuďoch a v cenných knihách, 
ktoré k nám prichádzajú z celého sveta. Naša otvorená 
knižnica je pripravená na  službu v  21. storočí. Chce 
pomáhať človeku uväznenému vo  svete znakových 
systémov, sfunkcionalizovanom vo  svojej spoločenskej 
existencii plytkej povrchným životom konzumenta 
informácií, dojmov a  vecí, utekajúcim od  tradícií, 
prerušujúcim prirodzené väzby s prírodou.“348 

Moderná budova umožňuje využívať jednak knižničné 
fondy a  taktiež aj  ďalšie služby: štúdium, počítače, 
kníhkupectvo, kaviareň, výstavy, besedy, prednášky 
a  je otvorená aj  pre miestne obyvateľstvo z  blízkeho 
aj  vzdialeného okolia. Materiálna hodnota stavebných 
prác (mimo prípravy a  zariadenia dosiahla 8,9 milióna 
€. Stavbu vykonala firma Swietelsky – Slovakia. Zdroje 
financií na  celú stavbu boli hľadané a  zhromažďované 
postupne.  K najhlavnejším patria príspevky z EÚ:

348 DEMKO, Jaroslav (ed.). Univerzitná knižnica Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, s. 5.
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• Rozvoj informatizácie vzdelávania a vzdelávacej 
infraštruktúry KU, 2009,

• Agentúra pre štrukturálne fondy MŠ SR v operačnom 
programe Veda a výskum výzva 5.1./03, 2010,

• Nedeľa Katolíckej univerzity v rokoch 2010, 2011, 
2012, 2013,

• mnohé inštitúcie a jednotlivci,

• Univerzitná knižnica KU je spojená aj s menom 
Jozefa kardinála Tomka, ktorý je Doctor honoris 
causa KU a významným spôsobom sa angažoval 
v hľadaní zdrojov na výstavbu UK KU.

Zaujímavá je koncepcia priestorov UK KU, ktoré 
pozostávajú z „námestí“ a „ulíc“:

• Žlté podlažie sa nazýva Vatikánske námestie a je 
spojené s ulicami Ladislava Hanusa a Antona 
Neuwirtha,

• Červené podlažie sa nazýva Námestie Jozefa 
kardinála Tomka a je spojené s ulicami Milana S. 
Ďuricu a Andreja Hlinku,

• Modré podlažie je Námestie Róberta Schumanna 
a to je spojené s ulicou Imricha Vaška a Erazmovým 
nádvorím.349

Perspektívy Katolíckej univerzity 
v Ružomberku

Významnými postrehmi sa do smerovania Katolíckej 
univerzity v Ružomberku zapísal jeden z jej zakladateľov, 
spišský biskup Mons. prof. František Tondra: „Všetkých 
pedagógov a  študentov prosím, aby univerzitu 
považovali za svoju. Pedagógovia nech majú odvahu tu 
sa realizovať, dať svoje schopnosti, čosi zo  svojho JA, 
a tak so sebou aj opečatiť to, čo ešte len rastie a veríme, 
že vyrastie. Študenti zasa nech svojou prácou a družným 
študentským životom získajú aj vedomosti, aj povedomie 
inteligenta, akého dnes spoločnosť potrebuje.“350

Katolícka univerzita v  prvých rokoch svojej 
existencie zažila krásnu rodinnú atmosféru, ktorú spolu 
vytvorili študenti aj vyučujúci pod láskavým otcovským 
vedením riaditeľa inštitútu, dekana fakulty a  rektora 
univerzity prof. Jozefa Ďurčeka. On bol dušou školy. 
Viedol ju vo  vzájomnej zhode a  v  súlade hodnôt či 
hodnotových tendencií so všetkými. Katolícka univerzita 
však zažila neskôr aj  ťažké okamihy odlišných názorov 
a  postojov, rozličných nezhôd, skúsila už aj  rozdelenie 
na viaceré tábory a tak, ako to býva v takmer všetkých 
oblastiach spoločenského života, aj  tu sa prejavili 
rozličné antagonizmy v  postojoch či v  predkladaných 
riešeniach. Katolícka univerzita v  Ružomberku už má 
aj  skúsenosť svojej hviezdnej chvíle, keď v  septembri 
2013 sa uskutočnila posviacka Univerzitnej knižnice. 
Je to dielo, na  ktoré môžu byť všetci univerzitári hrdí. 
Také dielo nemá žiadna iná univerzita na  Slovensku. 
V  oblasti duchovného života je tu postarané o  všetko 
potrebné, pastoračné centrum funguje štandardne. 
Chýba však intenzívnejší vstup univerzitných teológov 
do interdisciplinárnej diskusie, vstup do myslí študentov 
a  pedagógov. Potrebné sú idey, teologická koncepcia 
zodpovedajúca dnešnej mentalite. To všetko, dúfajme, 
ešte príde. 

Teda skúseností v  každom ohľade je viac než dosť. 
Dosť na  to, aby si každý jeden člen akademickej obce 
našiel svoj priestor. Možnosti sa dajú schematicky 
zostaviť do niekoľkých bodov:

349 Porov. DEMKO, Jaroslav (ed.). Univerzitná knižnica 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, s. 22 – 31.

350 TONDRA, František. Jeden rok Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. In Katolícka univerzita v Ružomberku, študijný 
program, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, akademický 
rok 2001 – 2002. Ružomberok: KU, 2001, s. 4.
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1. Katolícka univerzita v  Ružomberku je postavená 
na  kresťanských princípoch, ktoré sú oficiálne 
uznávané a  rešpektované. Potrebné je nielen ich 
formálne pripúšťať, ale vnútorne sa s nimi stotožniť, 
vnútorne ich akceptovať. Ideálne je akceptovať ich 
nielen ako abstraktné princípy sebakontroly, ale 
ich aj  vyhľadávať, ujasňovať si ich a  byť schopný 
diskutovať o  nich. Náboženstvo na  univerzite nech 
nie je len ideológiou, ale vnútorným faktorom 
medziosobného vzťahu so živým Bohom ako cieľom 
všetkého životného snaženia.

2. Každý vyučujúci nech sa v  duchu profesionálnej 
cti neustále zdokonaľuje vo  svojej vednej disciplíne 
a nech sa snaží nadobudnúť všetky poznatky, ktoré sú 
v  danej vednej disciplíne vo  svete známe. Ak bude 
oblasť svojho profesionálneho záujmu skutočne 
milovať, určite dokáže v študentoch vyvolať aj záujem 
a lásku k prednášanej matérii.

3. Interdisciplinarita je dnes príkazom doby. Univerzita 
má k  tomu jedinečné predpoklady. Od  pedagógov 
sa teda očakáva intenzívna spolupráca v  riešení 
rozličných vedecko-technických aj  humanitných 
otázok. Univerzita by mala prinášať analýzy všetkých 
relevantných otázok, ktoré sa v spoločnosti vynoria, 
zaujímať stanoviská a navrhovať riešenia.

4. Primerane napredovať. Manažment univerzity 
a  fakúlt má na  prvom mieste sledovať profiláciu 
vlastného pracoviska, ale zároveň má v  spoločnosti 
aj  sledovať priestor, ktorý sa ponúka na  obsadenie 
v  súlade so  zameraním vlastnej fakulty či celej 
univerzity. Hlavnou silou univerzity nie sú financie, 
ale schopnosť zmýšľať a konať tímovo.

Vivat, crescat, floreat Universitas Catholica!

DRUHÁ SYNODA SPIŠSKEJ 
DIECÉZY

V  najnovších časoch sa kolektívne vedenie 
a  kolektívne rozhodovanie stáva čím ďalej, tým viac 
charakteristické nielen vo vedení svetských spoločenstiev, 
ale nachádza si svoje miesto aj vo vedení Cirkvi, diecéz 
a  farností. Na  celocirkevnej úrovni sa v  priebehu 
ostatných desaťročí v  praxi osvedčila Synoda biskupov 
ako výborný nástroj pružného spôsobu vedenia Cirkvi 
najmä v  otázkach aktuálneho smerovania duchovného 
života veriacich.

Synodalita, vhodný nástroj cirkevného života

Po Druhom vatikánskom koncile sa v  určitých 
časových frekvenciách konajú synody s celocirkevnými 
témami (I. Riadne generálne zhromaždenie 1967; II. 
Riadne generálne zhromaždenie 1971) alebo aj s témami, 
ktoré sa týkajú len niektorých kontinentov alebo štátov 
(Synoda pre Holandsko 1980; I. Osobitné zhromaždenie 
pre Európu 1991 a iné).

Myšlienku fungovania takéhoto konzultačného 
grémia v  centre Katolíckej cirkvi vyslovil ešte 
pred  koncilom Mons. Silvio Oddi, apoštolský nuncius 
v  Egypte, a  to v  roku 1959. Pápež Pavol VI. si túto 
ideu osvojil a  v  otváracom prejave záverečnej sesie 14. 
septembra 1965 oznámil vznik Biskupskej synody. 
Na  ďalší deň potom generálny sekretár koncilu Mons. 
Pericle Felici oznámil promulgáciu Motu proprio 
Apostolica solicitudo,351 ktorým bola Synoda biskupov 
oficiálne zriadená.

Podobným spôsobom sa uberal vývoj cirkevného 
života aj na regionálnej úrovni, to znamená v cirkevných 
provinciách a  diecézach. Diecézne alebo oblastné 
synody boli známe už aj  v  minulosti, ale organizovali 
sa iba vo výnimočných momentoch, keď bolo naliehavé 
riešiť otázky komplexného charakteru, ako napr. 
znovuvybudovať systém duchovného života po  prvej 
svetovej vojne352 alebo predtým ako reakcia na niektoré 
vlny reformácie či iných udalostí, ktoré dali dôvod353 
pre zvolanie synody. Po  Druhom vatikánskom koncile 

351 Porov. Synoda biskupov. Dostupné online: www. 
radiovaticana. va/slovak/sinodo. html. (12. 3. 2020).

352 Tomu zrejme zodpovedá zvolanie Prvej synody Spišskej 
diecézy v roku 1925 zo strany spišského biskupa Mons. Jána 
Vojtaššáka.

353 Napr. Krajinská synoda v Kláštore pod Znievom. Zvolal 
ju arcibiskup Mikuláš Oláh v septembri 1558. Por. Kolektív 
autorov. Diecézna synoda. Manuál. Liptovské Matiašovce 
2006, s. 45.
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sa synodálny systém stáva štandardnou metódou 
duchovného života v jednotlivých krajinách a diecézach. 
Jednoznačne to potvrdil pápež Benedikt XVI., keď 
na otázku Petra Seewalda o možnom treťom vatikánskom 
koncile odpovedal: „Už sme tu mali spolu vyše dvadsať 
koncilov a  skôr či neskôr zaiste bude aj  ďalší. Nateraz 
na  to nevidím predpoklady. Myslím si, že momentálne 
sú tým správnym nástrojom biskupské synody. V nich je 
zastúpený celý episkopát, ktorý je takpovediac na ceste 
hľadania, spája celú Cirkev a zároveň ju vedie dopredu…
“354 

To, čo Benedikt XVI. hovoril o  Cirkvi ako celku, 
možno vzťahovať aj na rovinu diecézy a na nej synodálny 
systém práce ako optimálny nástroj napredovania 
duchovného života. Ak sa v  diecéze podarí zapojiť 
do  synodálneho diania celú miestnu Cirkev, teda celé 
presbytérium, ktoré si zachová súlad s  biskupom ako 
hlavou diecézy a  ak sa podarí do  synodálneho diania 
zainteresovať všetok Boží ľud priamou a  duchovnou 
formou, čiže priamym podieľaním sa na  prácach 
a modlitbami, potom sa synoda – keď to hlava diecézy 
uzná za vhodné – môže začať.

354 SEEWALD, Peter. Svetlo sveta. Pápež, Cirkev a znamenia 
čias. Bratislava: Don Bosco, 2011, s. 76.

Synodálny princíp v  Cirkvi a  v  diecézach obsahuje 
v sebe aj silný teologický rozmer. Ním je predovšetkým 
fakt, že tento princíp predstavuje obraz kompletného 
spoločenstva, ktoré je zhromaždené v  Ježišovi Kristovi. 
Spoločenstvo spomedzi seba nikoho nevylučuje, 
jednomyseľne je otvorené voči Duchu Svätému, spoločne 
uvažuje nad  otázkami, postupne si v  tejto otvorenosti 
formuluje svoje vízie a takto sa posúva dopredu. Okrem 
vlastnej synodálnej fázy je však do  tohto teologického 
rámca potrebné zakomponovať aj  fázu uskutočňovania 
synodálnych ustanovení. Totiž ak má byť synodálne 
dielo naozaj požehnané, potom toto Božie požehnanie 
musí byť vidieť nielen v precíznom „fahrpláne“ priebehu 
synody, ale najmä v  dôslednej realizácii synodálnych 
ustanovení. Podľa praktického ovocia možno vidieť jej 
požehnanie (porov. Mt 7,16-20).

Synodálne diela na Slovensku v dejinách

Na území Slovenska – prípadne mimo tohto územia, 
ale s účinkami na toto územie – sa konali viaceré synody: 
Trnava (1560, 1561, 1562, 1564, 1611, 1629, 1630, 1633, 
1638, 1648, 1658), Budín (1279), spišská synoda (1460), 

Členovia plenárneho zhromaždenia synody na bohoslužbách v Katedrále sv. Martina.
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ostrihomská synoda (1493), nitrianska synoda (1494), 
Kláštor pod Znievom (1558), Bratislava (1822).355

V 20. storočí, pred druhou svetovou vojnou, prebehli 
na Slovensku iba dve synody: eparchiálna synoda biskupa 
Petra Pavla Gojdiča, ktorá sa v dňoch 7. – 8. júna 1927 
konala v Prešove a synoda spišskej diecézy, ktorú zvolal 
biskup Ján Vojtaššák.356

Teda v Spišskej diecéze sa v 20. storočí uskutočnila 
jedna synoda. Konala sa v  dňoch 21. – 22. júla 1925 
z  rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. 
Jána Vojtaššáka. Táto synoda sa uskutočnila formou 
menovaných účastníkov, väčšinou to boli profesori 
z  kňazského seminára a  kanonici sídelnej kapituly. 
Priebeh pozostával zo  štyroch slávnostných zasadnutí. 
Cieľom synody bolo zdôrazniť a aktualizovať ustanovenia 
cirkevného zákonníka a sformulovať spôsob jednotného 
uplatňovania. Ustanovenia (Decreta Almae Dioecesis 
Scepusiensis Anno 1925, diebus 21-22 Julii in Synodo 
Dioecesana pubblicata et approbata) potvrdené autoritou 
spišského sídelného biskupa Mons. Jána Vojtaššáka dňa 
15. augusta 1925, začali platiť počnúc 1. novembrom 
1925.

S  určitosťou možno povedať, že táto spišská 
synoda priniesla veľký efekt, a  teda veľké požehnanie 
pre duchovný život veriacich. Dosiahla sa ňou úplná 
jednota v  obradoch a  horlivom nasadení kňazov, boli 
sformulované podstatné ťažiská ich dušpastierskej práce, 
tieto boli dobre zladené a  zodpovedali skutočnosti. 
Najdôležitejším prvkom v realizácii ustanovení bolo však 
to, že výsledky synody kňazi prijali a vnútorne sa s nimi 
stotožnili. V tom spočíva aj efektivita každej synody.

Po roku 1989 sa na  Slovensku rozvinula fáza 
obsadzovania biskupských stolcov v  jednotlivých 
diecézach a biskupi mali najskôr na starosti zakladanie 
najnutnejších inštitúcií, ako je najmä výchova kňazského 
dorastu, zakladanie diecéznych charít, kreovanie nových 
farností, posviacky kostolov, birmovky, cirkevné školy 
a s tým súvisiace personálne otázky, výchova katechétov 
a  podobne. Na  diecézne synody jednoducho nebol čas 
a  ani sily. O  skúsenostiach sa nedá hovoriť vôbec. „Na 
Slovensku sa prakticky počas celých 90. rokov hovorilo 
o  tom, že najskôr bude usporiadaný celoslovenský 
cirkevný snem a  od jeho výsledkov sa budú odvíjať 

355 Porov. ONDÁŠ, Richard. Výber z histórie diecéznych 
synod dotýkajúcich sa Spišského prepoštstva, Spišskej diecézy. 
In Kolektív autorov. Diecézna synoda. Manuál. Liptovské 
Matiašovce, 2006, s. 44 – 56.

356 Porov. VASIĽ, Cyril. Eparchiálna synoda biskupa 
Gojdiča. Dostupné online: https://www. tkkbs. sk/view. php? 
cisloclanku=20120520010. (12. 3. 2020).

diecézne aktivity podľa úvah jednotlivých biskupov 
v tomto smere.“357

Až v druhej dekáde rokov od skončenia totalitného 
režimu na  Slovensku, sa rozhodli diecézne synody 
zorganizovať najskôr v  Banskej Bystrici v  rokoch 
2003 – 2005 a neskôr v Košiciach v rokoch 2004 – 2006. 
Rovnako aj  vojenský ordinár na  Slovensku biskup 
František Rábek ohlásil pre vojenský ordinariát synodu, 
ktorá sa uskutočnila v rokoch 2015 – 2017.

Príprava druhej synody na Spiši

Ústrednou osobnosťou druhej synody na  Spiši bol, 
samozrejme, diecézny biskup Mons. František Tondra. 
On už na  začiatku svojej služby diecézneho biskupa, 
na  kňazských rekolekciách v  jeseni 1989 spomínal 
diecéznu synodu ako vhodnú na  riešenie situácie, keď 
po páde totalitného režimu bolo potrebné položiť nové 
základy systematického náboženského života v diecéze, 
aj  na Slovensku. Prakticky počas celej svojej služby 
diecézneho biskupa bol zároveň predsedom Konferencie 
biskupov Slovenska, a preto bol informovaný aj o  tom, 
ako o  možnej oblastnej synode uvažovali na  KBS. 

357 SEČKA, Štefan. Accipere Lumen gentium, tradere 
Gaudium et Spes, s. 12.

Logo synody.
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Z celoslovenského snemu nebolo napokon nič, pretože 
zrejme do  jeho plánovania vstúpila otázka príprav 
na  nové územné usporiadanie slovenských katolíckych 
diecéz. Tak sa otázka celonárodného snemu znova 
oddialila a  niektorí biskupi sa rozhodli pre diecézne 
synody, ako je to uvedené vyššie.

Mons. František Tondra napokon otvoril diecéznu 
synodu až v  záverečných rokoch svojej služby 
diecézneho biskupa na  Spiši. Na  rokovaní kňazskej 
rady 28. novembra 2005 prekvapil prítomných členov 
informáciou o  zámere zvolať diecéznu synodu. Žiadal 
vtedy členov rady vyjadriť sa k  tomuto zámeru. Tým 
splnil podmienku vyjadrenú v  kánone 461 §1 CIC, že 
biskup si má vypočuť mienku kňazskej rady. Tá bola, 
samozrejme, pozitívna. V  takejto priaznivej atmosfére 
sa začal maratón rozličných stretnutí, diskusií, štúdia 
rozličných systémov a  stratégií týkajúcich sa postupu 
prác, tém, loga, tvorby rozličných grémií a  podobne. 
Nedalo sa prehliadnuť, že atmosféra, aj  spolupráca 
kňazov a život vo farnostiach sa zintenzívnil.

Ako prvý efekt uvedenej kňazskej rady vznikla prvá 
skupinka kňazov, ktorí spontánne vyjadrili svoju ochotu 
pomáhať. Skupina vznikla okolo Marcela Šiškoviča 
a  patrili do  nej: Pavol Lacko, Anton Tyrol, Richard 
Ondáš a Pavol Janáč. Táto komisia pre prípravu synody 
začala s nadšením pracovať na príprave synody. Cieľom 
ich častých, prakticky vždy neformálnych, stretnutí bolo: 
spoznať prítomnú situáciu, analyzovať minulosť, poznať 
koncilové dokumenty ako ideál, zostaviť koncepciu toho, 
čo bude treba urobiť, t. j. sformulovať víziu, sformulovať 
praktické opatrenia na uskutočnenie vízie. Po formálnej 
stránke si to vyžadovalo: oboznámiť s témami, umožniť 
ľuďom vyjadriť názor, spracovať pripomienky, spoznať 
skutočný stav v diecéze, teda dať príležitosť ochotným, 
ktorým záleží na duchovnom dobre veriacich.358

Výber motta a loga synody

Komisia pre prípravu synody sa hneď na  začiatku 
svojej činnosti zaoberala otázkou motta a  loga synody. 
Diecéznemu biskupovi bolo predložených celkove 8 
návrhov spolu so  stručným zdôvodnením a  spomedzi 
týchto návrhov diecézny biskup vybral návrh, v ktorom 
sa objavila kombinácia dvoch koncilových dokumentov. 
Motto znelo: Accipere Lumen gentium, tradere Gaudium 
et spes (Prijať Svetlo národov, odovzdávať Radosť a nádej). 
Tento návrh veľmi dobre vystihuje aj  hlavný zámer 
synody: upriamiť pozornosť na  posolstvo Druhého 
vatikánskeho koncilu a  „pretaviť“ ho do  podmienok 
života Spišskej diecézy v danom čase. Iba prijatím Krista, 

358 Porov. ŠIŠKOVIČ, Marcel. Návrh koncepcie a štruktúry 
synody. In Kolektív autorov. Diecézna synoda. Manuál. 
Liptovské Matiašovce, 2006, s. 7.

Svetlo národov, možno osloviť tento svet a  ukázať mu, 
kde je skutočná radosť a nádej. Ukazuje sa tu sympatická 
ambícia, že veriaci Spišskej diecézy si uvedomujú svoje 
poslanie voči svetu a  chcú mu sprostredkovať svoje 
prežívanie radosti a nádeje.

S mottom diecéznej synody úzko súviselo aj jej logo. 
Členovia komisie kňazskej rady poverení prípravou 
synody sa mali obrátiť na  výtvarníkov na  Katolíckej 
univerzite v  Ružomberku s  prosbou o  návrhy, ale 
pracovali aj sami. Napokon sa do užšieho výberu dostalo 
celkove 6 návrhov, ktoré pripravil Marcel Šiškovič (2 
návrhy) a  Emília Bocková (4 návrhy). Vybratý bol 
návrh M. Šiškoviča, ktorý obsahuje motto Accipere… 
rozdelené na dve časti v obraze: vľavo hore je: Accipere 
Lumen gentium a  vpravo dole je druhá časť: tradere 
Gaudium et spes. Tieto nápisy sú na vystupujúcom žltom 
pozadí, čo symbolizuje Ježiša Krista ako Svetlo národov. 
V pozadí naľavo je červené pole postupujúce do stratena 
a  symbolizujúce radosť kresťanov. Napravo, taktiež 
na pozadí, je zelené pole predstavujúce kresťanskú nádej. 
Obidve polia, červené aj zelené, idú svojím smerom, ich 
obrysy „do stratena“ naznačujú misionársku otvorenosť 
voči dnešnému svetu. Cez žlté pole, ktoré je vyznačené 
uzavretými obrysmi, prechádzajú línie červenej a zelenej 
farby naznačujúce oheň Ducha Svätého, ktorý animuje 
všetky tri spomenuté polia.

Návrhy pani E. Bockovej sú krásnou kombináciou 
starokresťanského symbolu chíró, teda Ježiša Krista, 
Spasiteľa ľudstva s  viacerými variantmi motta Accipere 
Lumen gentium, tradere Gaudium et spes.

Prijatý návrh M. Šiškoviča našiel bohaté uplatnenie 
v  tlačových správach, v  tlačených publikáciách 
aj elektronických médiách, na rozličných banneroch, ako 
aj vo forme liturgických odevov (štóly a ornáty a ďalšie 
paramenty), ktoré sa pri  liturgii objavujú dodnes, čo 
dokazuje, že návrh bol teologicky oslovujúci, liturgicky 
vhodný a umelecky hodnotný.

Synodálne orgány

Spišská diecézna synoda organizovaná v  rokoch 
2006 – 2011 bola z  hľadiska organizačnej stránky 
komplikovaným podujatím. Na  druhej strane však 
aj  veľmi precíznym. Možno povedať, že sa nezabudlo 
na nič. Všetky dekréty, príhovory, formácie, informácie, 
dokumenty, sekretariát atď., to všetko fungovalo 
výborne. V  predprípravnej fáze boli tieto orgány 
pomenované a taktiež bola sformulovaná náplň ich práce. 
V prípravnej fáze boli rozdané dekréty a zahájená práca 
synodálnych orgánov. Konkrétne išlo o  nasledujúce 
grémiá: predseda synody, členovia synody, prípravná 
komisia, predsedníctvo synody, subkomisie (pre agendu, 
pre inFormácie, pre dokumenty, pre liturgiu), sekretariát, 
tematické komisie a  tematické skupiny. V  pláne boli 
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aj  ďalšie kancelárie (dokumentačná, organizačná, 
ekonomická), tie však neboli veľmi využívané a ich úlohy 
splývali s výkonmi sekretariátu.

Predseda synody: Je ním vždy diecézny biskup. On 
zvoláva synodu, určuje jej témy, motto, logo, menuje 
všetky synodálne orgány, ich členov a  vedúcich, 
môže sám alebo cez menovanú osobu riadiť priebeh 
jednotlivých rozpráv, kedykoľvek môže synodu prerušiť 
alebo úplne zastaviť, predsedá jednotlivým liturgickým 
sláveniam alebo poveruje zástupcu, prijíma jednotlivé 
dokumenty a preberá záverečné výstupy zo synody ako 
odporúčací materiál, ktorý upravuje podľa zváženia, 
ukončuje synodu a  promulguje jej závery ako súčasť 
partikulárneho práva a  svojou autoritou im dáva 
záväznosť odo dňa, ktorý sám určí, ako uzná za vhodné.

Členovia synody: Podľa prijatého kľúča sú menovaní 
autoritou diecézneho biskupa, keď od  neho dostanú 
menovací dekrét. Členovia synody sú viazaní účasťou 
na  plenárnych rozpravách, môžu ľubovoľne prednášať 
svoje pozmeňovacie návrhy, diskusné príspevky 
a  interpelácie podľa rokovacieho poriadku. Za  člnov 
synody sa považujú tí, ktorí dostali od biskupa menovací 
dekrét a ktorí sa zúčastňujú na plenárnych zasadnutiach 
synody.

Prípravná komisia: Je to skupina niekoľkých kňazov 
a laikov, ktorých do tejto komisie pozval diecézny biskup. 
Ich úlohou je pripraviť direktórium synody, odporučiť 
témy diecéznemu biskupovi, pripraviť materiály 
na  rokovanie, navrhnúť členov synody, koordinovať 
rozličné iniciatívy zamerané na  popularizáciu synody, 
vypracovať katechézy, pripraviť podklady pre homílie 
a materiály pre prípravnú fázu synody a iné. 

Predsedníctvo prípravnej komisie: Predsedníctvo 
prípravnej komisie predstavovali výkonný predseda 
synody a  predsedovia jednotlivých subkomisií. Ich 
úlohou bolo pod  vedením predsedu synody, čiže 
diecézneho biskupa pripraviť jednotlivé rozpravy, 
a  neskôr zas jednotlivé zasadnutia synody. Členovia sa 
stretávali pod vedením diecézneho biskupa.

Subkomisia pre agendu: Mala 6 členov. Jej hlavnou 
úlohou bolo vypracovanie kalendára synody a všetkých 
jeho úprav v priebehu synody. Predkladala ho prípravnej 
komisii, koordinovala tiež zasadnutia prípravnej komisie 
a pripravovala jej materiály, zhotovovala podrobný zápis 
zasadnutí.

Subkomisia pre inFormácie: Táto subkomisia mala 6 
členov. Úzko spolupracovala so sekretariátom, cez ktorý 
publikovala informácie, aktuálne oznamy a  rozličné 
upresnenia. Jej úlohou taktiež bolo zostavovať materiály 
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pre lineamentá a  organizovala farské a  dekanátne 
rozpravy, rovnako aj  práce v  SBF rehoľných inštitútov, 
škôl, internátov a pod.

Subkomisia pre dokumenty: Všetci šiesti členovia 
sú menovaní biskupom. Hlavnou úlohou subkomisie 
bolo spracovanie výstupov z  farských a  dekanátnych 
rozpráv. Na  základe podnetov, ktoré prichádzali 
z  farností, mohla subkomisia predkladať návrhy aj  na 
tematické modifikácie tematických okruhov do  tém. 
Praktickým výstupom z  farských rozpráv (rozpravy 
v  SBF) bolo Instrumentum laboris I. a  z  dekanátnych 
rozpráv vychádzalo Instrumentum laboris II. Materiál 
predkladaný na plenárne rozpravy mal charakter tém.

Subkomisia pre liturgiu: Mala za  úlohu podrobnú 
prípravu všetkých liturgických úkonov, teda starosť 
o formuláre, piesne, čítania, prosby, celebráciu, homílie 
a  pod. Komisia úzko spolupracovala s  diecéznym 
biskupom a s prípravnou komisiou.

Sekretariát: Práve on bol centrálnym organizačným 
uzlom synody. Na sekretariát smerovali všetky zápisnice 
a vyplnené dotazníky z SBF, taktiež z dekanátnych rozpráv 
a akákoľvek iná korešpondencia. Sekretariát rozposielal 
vedúcim jednotlivých SBF materiály, rovnako aj  na 
dekanátne rozpravy, na farské úrady rozposielal homílie 
(tzv. slovo biskupa) k  jednotlivým témam. Sekretariát 
mal za  úlohu posúvať ďalej všetky materiály, ktoré 
na  sekretariát prichádzali poštou alebo boli prinesené 
osobne. Bol taktiež zodpovedný aj  za organizovanie 
a vyhodnocovanie hlasovania na plenárnych rozpravách 
a plnil aj úlohu tlačovej kancelárie.

Tematické komisie: Celkove bolo desať tematických 
komisií. Každá mala po  cca 6 – 8 členov. Predsedovia 
pochádzali väčšinou zo subkomisie pre dokumenty a do 
tematických komisií si priberali expertov na  jednotlivé 
tematické okruhy. S  nimi potom spracovali materiály, 
ktoré prichádzali zo  SBF a  z  dekanátnych rozpráv. 
Na  základe týchto dokumentov vznikali Instrumenta 
laboris I a II pre dekanáty a pre vypracovanie tém, ktoré 
boli predkladané na plenárne rozpravy. Ak vznikla ešte 
nejaká tematická nejasnosť, napr. keď bolo potrebné 
prepracovať nejaký dokument alebo jeho časť, tak ad hoc 
vznikla tematická skupina, ktorá medzi jednotlivými 
plenárnymi zasadnutiami synody spracovala príslušnú 
časť, resp. príslušný dokument a  ten bol potom 
predložený na najbližšie rokovanie synody. Počas 2DS sa 
tak stalo v dvoch prípadoch: pri preberaní 4. a 6. témy.359

359 Spracované podľa: Kolektív autorov. Diecézna synoda. 
Manuál. Litovské Matiašovce, 2006, s. 20 – 28.

Tematické okruhy a synodálne témy

Na začiatku celého synodálneho procesu bolo 
zo strany diecézneho biskupa zvolených 10 tematických 
okruhov, ktoré boli spracovávané v SBF a na dekanátnych 
rozpravách. Išlo o nasledovné okruhy:

1. Tvár, život a spásne služby partikulárnej Cirkvi,

2. Posväcovanie života,

3. Katechéza,

4. Kňazský život,

5. Rodina,

6. Školstvo, veda, kultúra,

7. Jednota v mnohosti,

8. Iné náboženstvá, kultúry a fenomény doby,

9. Komunikácia,

10. Hmotné dobrá.

Počas rokovaní prípravnej komisie bol podaný 
návrh na rozšírenie týchto tematických okruhov o dva: 
pastoračná starostlivosť o  mládež a  diecézna charita. 
Návrh nebol prijatý z dôvodu, že synodálne práce by sa 
tým príliš predĺžili.

Jednotlivé etapy synodálnych prác

V  celom priebehu Druhej synody Spišskej diecézy 
možno rozoznať celkove štyri fázy jej napredovania: 
predprípravnú, prípravnú, plenárnu fázu a konkluzívnu 
fázu synody.360

1. Predprípravná fáza: Doteraz bola v texte spomínaná 
iba prvá skupinka piatich kňazov, ktorých možno 
považovať za komisiu kňazskej rady, ktorej úlohou bolo 
urobiť potrebné kroky v rámci predprípravnej fázy synody. 
Konkrétne ide o detailné formulovanie celého programu 
synodálnych prác, o  stanovenie jednotlivých grémií 
a pravidiel ich práce a o prípravu ľudí na ich menovanie 
do  jednotlivých sektorov synodálnych prác, stanovenie 
kalendára postupu jednotlivých akcií, prípravu dekrétov, 
modlitieb, technického zabezpečenia synody, priestorov 
a pod. Tu patrí aj formulácia tematických okruhov, ktoré 
sa neskôr pretransformovali do tém synody, atď.

2. Prípravná fáza: Táto fáza synody bola veľmi 
dôležitá, pretože zahŕňala veľké množstvo úkonov: 
vyhlásenie synody, nominácie a odovzdávanie dekrétov 
jednotlivým pracovníkom, popularizácia v  médiách, 
príprava dokumentov na  formáciu a  informovanie, 
materiály na  farské a  dekanátne rozpravy a  ich 
spracovávanie. Jedným z  najťažších a  najnáročnejších 
krokov bola príprava materiálov k tematickým okruhom 
(lineamenta). Týchto okruhov bolo pomerne veľa 

360 Porov. Kolektív autorov. Diecézna synoda, s. 156.
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a  materiály museli byť pripravované priebežne a  načas 
distribuované do farností, ktoré ich posúvali synodálnym 
bunkám (SBF). Materiály z  SBF spracovávala 
Subkomisia pre dokumenty (SpD) a  posúvala ich 
na dekanátne rozpravy vo forme Instrumentum laboris 
I. Z  dekanátnych rozpráv prichádzali tieto materiály 
znovu na  SpD, ktorá z  nich pripravovala predlohy, 
Instrumentum laboris II. na plenárne rozpravy.

3. Plenárne zasadnutia synody: Účastníkmi 
plenárnych zasadnutí 2DS boli osobitne menovaní kňazi 
a  veriaci podľa navrhnutého kľúča. Členmi ex officio 
boli: pomocní biskupi, generálny vikár, súdny vikár, 
členovia kňazskej rady, rektor kňazského seminára 
a  všetci dekani. Druhou skupinou členov synody boli 
volení zástupcovia kléru za  jednotlivé dekanáty (podľa 
počtu kňazov v  dekanáte), taktiež zasvätené osoby si 
spomedzi seba zvolili po dvoch zástupcov, čím vznikol 
zoznam zvolených. Dvadsiati z nich, ktorí dostali najviac 
hlasov, boli zvolenými členmi synody. Ďalší v  poradí 
boli náhradníkmi. Ďalšou skupinou členov boli volení 
laici. Zvolený bol model prepočítania počtu veriacich 
v jednotlivých okresoch. Tak sa počet veriacich na 2DS 
ustálil na  čísle 137. Okrem týchto uvedených mal 
biskup právo povolať na  synodu vybraných kňazov, 
seminaristov, rehoľníkov a  laikov. Celkový počet 
všetkých členov synody, resp. jej plenárnych rozpráv 

bol okolo 200 členov.361 Okrem uvedených členov boli 
k  dispozícii aj  náhradníci, ktorí nastupovali do  diania 
na základe výzvy zo sekretariátu 2DS. Diecézny biskup 
mohol na  synodu pozvať aj  hostí, pozorovateľov, 
zástupcov susedných diecéz atď.

Systém práce plenárneho zasadnutia synody je 
formou hlasovania. Na  začiatku každého rokovania, 
resp. ešte predtým, dostali účastníci texty, ku  ktorým 
predkladali pozmeňovacie návrhy. Mohli predniesť 
aj  príspevky, procedurálne návrhy, ktoré mohli byť 
písomné alebo ústne. O všetkých návrhoch sa hlasovalo, 
za prijatý sa považoval návrh, ktorý hlasovaním prijala 
väčšina prítomných. Prijatý návrh, resp. odsúhlasený 
dokument, mal povahu odporúčania diecéznemu 
biskupovi, ktorý sa mohol rozhodnúť, ako uznal 
za  vhodné, či odsúhlasený návrh alebo aj  text prijal 
do  synodálnych ustanovení alebo nie, resp. mohol ho 
modifikovať, ako sám uznal za správne.

4. Konkluzívna fáza synody: Záverečná fáza 
synodálnych prác mala slávnostný charakter. 
Predstavovali ju nasledovné úkony: pontifikálna svätá 
omša v  Katedrálnom chráme sv. Martina, ktorá sa 
konala dňa 9. apríla 2011. Pri tejto príležitosti diecézny 
biskup poďakoval všetkým, ktorí mali na  synodálnych 

361 Porov. ŠIŠKOVIČ, Marcel. Návrh koncepcie a štruktúry 
synody, s. 9 – 11.

Pamätná plaketa, dar spišského biskupa členom plenárneho zhromaždenia synody.
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prácach akýkoľvek podiel, počnúc od  pomocných 
biskupov, kňazov, rehoľníkov, seminaristov a  všetkých 
veriacich diecézy. Krásne to vyjadril slovami: „Roľník, 
keď vyoral prvú brázdu, obzrel sa, či je rovná. Aj  my 
dnes stojíme na  konci veľmi dôležitého, pre Spišskú 
diecézu historického diela. Zakončujeme Druhú 
diecéznu synodu. Pre všetkých nás to bola prvá brázda. 
A  tak sa obzeráme, či bola rovná. Lebo k  nej sa budú 
teraz priorávať ďalšie brázdy posynodálnej obnovy 
diecézneho života. Samotná synoda a jej ukončenie majú 
byť impulzom do ďalších dní a rokov.“ 362

Potom nasledovalo záverečné zasadnutie plenárneho 
zhromaždenia synody. Diecézny biskup tam každému 
účastníkovi odovzdal spomienkový predmet363 
a ďakovný list. Tým sa Druhá diecézna synoda Spišskej 
diecézy skončila. Zostalo ešte zredigovať synodálne 
ustanovenia, stanoviť dátum ich záväznosti a publikovať 
ich formou, o ktorej rozhodol diecézny biskup.

Dekrét o ukončení synody bol publikovaný dňa 23. 
júla 2011 a záväznosť ustanovení nastala dňom 1. augusta 
2011. V ten istý deň boli synodálne ustanovenia Druhej 
synody Spišskej diecézy zverejnené na  internete364 a po 
istom čase aj  publikované knižne v  dvoch verziách, 
vo  forme kompletných dokumentov365 a  v  osobitnom 
zväzku366 boli vydané legislatívne nariadenia 
a odporúčania.

Záver

Nech pre dejiny zostanú zapísané tri synodálne 
skúsenosti:

1. Veľká vďaka Marcelovi Šiškovičovi, farárovi 
v Liptovských Matiašovciach, ktorý so svojou skupinou 
(Richard Ondáš, Pavol Lacko, Pavol Janáč a  Dušan 
Pardel) podali obrovský výkon a obetavo pracovali počas 
celej synody. Nech ich Pán Boh za to bohato odmení.

2. Niekoľko číselných údajov o 2DS:

362 TONDRA, František. Homília spišského diecézneho 
biskupa Mons. Prof. Františka Tondru zo dňa 9. apríla 2011 
pri príležitosti zakončenia Druhej diecéznej synody. In Brána. 
Časopis farnosti Poprad, 4/2011, s. 4.

363 Tým predmetom bola plaketa okrúhleho tvaru 
s podstavcom, na plakete v zvislej pozícii bol vyobrazený erb 
Spišskej diecézy a na druhej strane logo synody a vpísané 
motto. Autorom návrhu bol akad. sochár Štefan Hudzik zo 
Spišského Štiavnika.

364 Dostupné online: http://dieceza. kapitula. sk/userfiles/
file/Dokumenty%_komplet. pdf. (14. 3. 2020).

365 Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy. Spišské 
Podhradie: Biskupský úrad Spišská Kapitula, 2011.

366 Súhrn nariadení a odporúčaní Druhej synody Spišskej 
diecézy. Spišské Podhradie: Biskupský úrad Spišská Kapitula, 
2011.

• Prvá konzultácia diecézneho biskupa s kňazskou 
radou: 28. novembra 2005

• Dekrét o zvolaní synody: 29. apríla 2006 (230. 
výročie vzniku Spišskej diecézy)

• Prvé plenárne zasadnutie 2DS: 26. apríla 2008

• Záverečné plenárne zasadnutie 2DS: 9. apríla 2011

• Počet synodálnych buniek farností: 319

• Počet všetkých členov v SBF: 2973

• Počet delegátov na dekanátnych rozpravách: 454

• Počet členov 2DS: 165 + 17 náhradníkov367

3. Druhá synoda bola naozaj diecézna. Zapojilo 
sa do  nej celé diecézne spoločenstvo, teda množstvo 
priamych účastníkov na rozličných postoch a množstvo 
ďalších, ktorí si ku  každému okruhu vypočuli Slovo 
biskupa, uvažovali nad  ním, modlili sa za  synodu 
a  v  rodinách diskutovali o  materiáloch preberaných 
v  synodálnych bunkách. Poctivo možno konštatovať, 
že dokumenty sú originálne. Ozdobou synody nech 
zostane, že jej materiály vznikli z  otvorene vedenej 
diskusie v duchu slobody vyjadrovania. Aj keď diskusie 
boli miestami napäté, nikto nebol zahriaknutý, nikomu 
nebola odňatá možnosť vyjadriť sa. Jednou z najkrajších 
skúseností bola prítomnosť diecézneho otca biskupa 
Františka a  obidvoch pomocných biskupov, Andreja 
aj  Štefana, na  všetkých zasadnutiach. Pre každého 
účastníka synody to bola ukážka toho, ako našim 
biskupom na synode záležalo a aký jej prikladali význam.

V závere je vhodné pripomenúť si záverečné slová 
homílie, ktorou biskup František vyprevadil Spišskú 
diecézu do budúcnosti a  synodálne ustanovenia jej dal 
na cestu:

„Dali sme si smelú myšlienku ako vedúci motív: 
Prijmime Svetlo národov, prinášajme Radosť a  Nádej. 
Smelú? Alebo je to naša povinnosť? Vy ste svetlo sveta! 
Keď nám Kristus ukladá túto povinnosť, dáva nám aj silu. 
Musíme ju však prijať. Najprv musíme mať schopnosť 
rozlišovania duchov. Teda vnímať znaky časov. To bola 
aj úloha synodálnych prác a rozpráv. Potom treba hľadať 
prostriedky, ako tieto znaky časov zapojiť do  diela 
obnovy, novej evanjelizácie. Myslím, že aj v tejto oblasti 
urobila synoda veľkú prácu. Synodálny dokument 
obsahuje veľa odporúčaní i nariadení, ktoré zodpovedajú 
potrebám súčasnej doby. Kristus, Svetlo sveta všetkých 
národov, musí byť stredobodom nášho každodenného 
života, len tak môžeme prinášať svetu radosť a  nádej. 
Svet toto dnes potrebuje.“368

367 SEČKA, Štefan. Accipere Lumen gentium, tradere 
Gaudium et Spes, s. 15.

368 TONDRA, František. Homília spišského diecézneho 
biskupa Mons. Prof. Františka Tondru, s. 4.
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KÁNONICKÉ VIZITÁCIE  
PO DRUHEJ DIECÉZNEJ 
SYNODE

V 2. knihe Kódexu kánonického práva v kán. 396 je 
uvedené, že diecézny biskup má povinnosť každoročne 
vizitovať diecézu alebo jej časť tak, aby každých päť rokov 
vykonal vizitáciu celej diecézy. Vizitáciu môže robiť 
sám alebo s pomocou pomocných biskupov či vikárov, 
alebo iných poverených kňazov a môže k tomu požiadať 
sprievod klerikov, ako uzná za  vhodné. Nasledujúce 
kánony (397 a  398) ešte hovoria o  iných inštitúciách, 
veciach a  miestach, ktoré má biskup okrem farností 
vizitovať a  tiež prikazujú, aby tieto vizitácie neboli pre 
vizitované farnosti a iné inštitúcie príliš nákladné.

Situácia do roku 1989

Za čias totality bolo takmer nemožné túto požiadavku 
splniť, a to z dvoch dôvodov: jednak vzhľadom na značne 
redukované sily na  biskupských úradoch, keď diecézu 
celé desaťročia spravoval kapitulný vikár, okrem ktorého 
na biskupských úradoch pracovali 1 – 2 aulisti, a jednak 
z  dôvodu štátneho súhlasu. Totiž kapitulný vikár, resp. 
administrátor diecézy, by ťažko bol dostal štátny súhlas 
na  takúto činnosť, keďže to nebolo zaužívané. Preto sa 
táto povinnosť celé roky plnila iba tak, že kapitulný vikár 
pri  návšteve farnosti, napr. pri  vysluhovaní sviatosti 
birmovania zapísal do  každej matriky poznámku: 
Occasione sacramenti confirmationis paroeciae… vidi. 
Za tým nasledoval dátum a podpis ordinára diecézy.

Po nástupe prvých biskupov do diecéznych sídel mali 
títo biskupi mnoho iných starostí administratívneho, 
personálneho, majetkového a  iného charakteru. 
Na vizitácie diecéz ostalo málo času alebo vôbec nijaký. 
Niekoľko rokov alebo aj  jedno desaťročie išiel systém 
podľa zaužívaných pravidiel nadobudnutej praxe. Neskôr 
sa začalo rozprávať o celoslovenskom cirkevnom sneme, 
do  toho prišla otázka teritoriálnych úprav jednotlivých 
diecéz a napokon sa v niektorých diecézach uskutočnili 
diecézne synody a až vtedy došlo aj na riešenie otázky 
farských vizitácií.

Vizitácie farností pred Druhou synodou 
na Spiši

Koncom 90. rokov sa vo  vedení diecéznej kúrie 
objavili snahy o  riešenie otázky farských vizitácií, 
aby tak bola naplnená norma práva formulovaná 
v príslušných kánonoch kódexu. Preto diecézny biskup 
Mons. František Tondra publikoval v roku 1997 dekrét 

o  dekanských vizitáciách farností.369 Tieto vizitácie 
spolu s  diecéznymi synodami biskup videl ako nástroj 
novej evanjelizácie: „Vizitácie patria spolu s diecéznymi 
synodami medzi najúčinnejšie spôsoby evanjelizácie 
a  nastolenia disciplíny. Cirkev sa k  týmto uvedeným 
spôsobom utiekala osobitne v  ťažších a  na reformu 
potrebných časoch.“370 Ďalším podstatným prvkom 
dekanských vizitácií má byť budovanie spoločenstva 
kňazov a kresťanského bratstva. V promulgačnom dekréte 
o  dekanských vizitáciách sa diecézny biskup odvoláva 
na synodálne ustanovenia Prvej synody na Spiši z roku 
1925, taktiež na normy Kódexu kánonického práva a na 
diskusiu v Presbyterskej rade zo dňa 25. novembra 1996.

Poriadok dekanských vizitácií ráta s  tým, že sa 
konajú popri biskupských vizitáciách. Tento dokument 
má tri paragrafy: všeobecné ustanovenia, špeciálne 
ustanovenia a záverečné ustanovenia. Dekrét a poriadok 
boli vydané 27. januára 1997 a vstúpili do platnosti od 1. 
februára 1997.

V § 1 sa uvádzajú kompetencie dekanov a zvláštnych 
diecéznych koordinátorov vizitácií. Taktiež stanovuje, 
ktoré inštitúcie okrem farností sa majú vizitovať a v akých 
záležitostiach, aby neboli porušené kompetencie 
provinciálnych predstavených v  otázkach zasväteného 
života tých rehoľných kňazov, ktorí spravujú farnosti.

V § 2 sa detailne opisuje priebeh dekanskej vizitácie: 
hlavným bodom je sv. omša a  poučenie veriacich 
o pravdách viery a mravov. Po nej má byť diskusia dekana 
s  veriacimi najmä o  tom, či je dostatočne postarané 
o ich duchovné dobrá. Na programe majú byť obhliadky 
priestorov, zariadenia, matriky, historia domus, účty, 
intencie, úradné cirkevné dokumenty a  iné. Dekanské 
vizitácie sa majú konať každoročne.

V § 3 sú uvedené formálne náležitosti: kde má byť 
dekrét a  poriadok vizitácií publikovaný, kedy vstupujú 
tieto normy do platnosti a kedy nadobúdajú účinnosť.

Katechetické vizitácie vo farnostiach

V  Manuáli pastoračného kňaza je malý odsek 
venovaný aj katechetickým vizitáciám vo farnostiach.371 Je 
to oznam prevzatý z ACES V./01, s. 21 (diecézny obežník). 
Správa oznamuje, že bol schválený projekt školskej 
hospitácie pre hodiny náboženstva a  katechetickej 
vizitácie vo  farnosti na  základe Všeobecného direktória 

369 Poriadok dekanských vizitácií – dekrét, Č. prot. 279/97. 
In Acta Curiae Episcopalis Scepusiensis, 1/97, príloha.

370 Manuál pastoračného kňaza. Partikulárne právo Spišskej 
diecézy. Spišské Podhradie: Rímskokatolícky biskupský úrad, 
2004, s. 66.

371 Porov. III. B.10. Katechetické vizitácie vo farnostiach. In 
Manuál pastoračného kňaza, s. 103.
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pre katechizáciu. Tieto vizitácie mali vykonávať členovia 
Diecéznej katechetickej komisie. Vizitácie sa mali začať 
vykonávať od roku 2002. Na ten rok boli určené farnosti, 
ktoré mali byť vizitované a vizitovať ich mali: V. Maretta, 
J. Škantár, M. Tondra, R. Ferenc a J. Palenčár.372

Zo správy Diecézneho katechetického úradu373 
v  Spišskej Novej Vsi je známe, že tieto katechetické 
vizitácie sa mali začať vykonávať ako boli naplánované. 
Niektorí z  určených kňazov navštívili vybrané školy, 
ale farnosti vizitované neboli. Spomínaní kňazi to 
riešili formou dotazníkov, ktoré však boli štatistického 
charakteru. O  niekoľko rokov potom prišla na  pretras 
téma celodiecéznej synody, ktorá na  Spiši prebiehala 
v  nasledujúcich rokoch a  tá v  otázkach kánonických 
vizitácií priniesla nový model.

372 Porov. III. B.13. Katechetické vizitácie v roku 2002: 
rozpis. In Manuál pastoračného kňaza, s. 104 – 105.

373 Osobná konzultácia s riaditeľom Diecézneho 
katechetického úradu a biskupským vikárom pre katechizáciu 
Viktorom Pardeľom.

Druhá synoda na Spiši o diecéznych 
vizitáciách

Diecézna synoda, ktorá sa v Spišskej diecéze konala 
v  rokoch 2006 – 2011, sa veľmi výrazne dotkla otázky 
vizitácií farností. Systém synodálnych prác totiž vo veľmi 
veľkej miere umožňoval slobodné vyjadrovanie sa 
ku všetkým preberaným tematickým okruhom a v rámci 
farských synodálnych buniek, ba aj  inou cestou, bolo 
možné podať akýkoľvek návrh, pripomienku alebo 
odpovedať na  otázky, ktoré k  tematickým okruhom 
boli formulované. V  sledovanej téme vizitácií – je 
to pozoruhodné – prichádzalo na  Subkomisiu pre 
dokumenty azda najviac písomných podnetov, ktoré 
sa objavovali v  rozličných formuláciách. Zo  všetkých 
podnetov sa zračila túžba veriacich stretnúť sa s diecéznym 
biskupom na dlhšie, než je len chvíľa nejakej liturgickej 
slávnosti v miestnom kostole so stanoveným priebehom. 
Veriaci sa chceli s biskupom rozprávať, diskutovať s ním. 
Chceli, aby biskup ako otec diecézy videl aj  ich všedný 
život a rozumel ich každodenným starostiam a pod. To 
svedčí o zrelosti veriacich, ktorí sa v prvom desaťročí 21. 
storočia vyjadrovali k  danej problematike. Je potrebné 
poznamenať, že príslušná subkomisia, ktorá tieto 
podnety spracovávala a  pripravovala Instrumentum 
laboris pre dekanátne a  potom pre plenárne rozpravy, 

Kánonická vizitácia v Kline.
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tieto podnety verne zachytila, takže sa dostali aj  do 
záverečných dokumentov. Diecézny biskup Mons. 
František Tondra, ktorý tieto dokumenty revidoval 
a  upravoval do  podoby partikulárneho práva, ich tiež 
vzal na  vedomie a  zapracoval do  definitívnej podoby 
v synodálnych ustanoveniach.

Vizitácie farností sa v dokumentoch 2DS spomínajú 
na šiestich miestach:

• 2DS 1, 46, § 1: nariadenie zrevidovať a aktualizovať 
poriadok dekanských vizitácií,

• 2DS 3, 40, § 5: nariadenie: DKÚ nech vykonáva… 
farské vizitácie zamerané na farskú a rodinnú 
katechézu,

• 2DS 9, 30: opis stavu v diecéze: veriaci očakávajú 
pastoračné rady ako samozrejmosť, opakovane si 
žiadajú dlhšie a hlbšie vizitácie zo strany biskupa,

• 2DS 9, 32: opis stavu v diecéze: kánonické vizitácie sa 
pre niektorých veriacich javia ako neznámy pojem, 
vo viacerých farnostiach sa uskutočnili dekanské, ale 
biskupské si nikto nepamätá,

• 2DS 9, 32: opis stavu v diecéze: od biskupských 
vizitácií veriaci očakávajú živý záujem o život 
veriacich, stretnutie sa s rôznymi vekovými 
skupinami a stavmi, povzbudenie do života 
a predovšetkým osobný kontakt, čo napomáha 
prehlbovať diecézne spoločenstvo,

• 2DS 10, 38: opis stavu v diecéze: veriaci tiež 
očakávajú konkrétnejšie vizitácie a zverejňovanie ich 
výsledkov.

Aktuálna diecézna legislatíva o vizitáciách

Zakrátko po  skončení Druhej synody Spišskej 
diecézy nový diecézny biskup Mons. Štefan Sečka 
podpísal ustanovenie, ktoré nesie názov Poriadok 
vizitácií v Spišskej diecéze. Dokument je datovaný na 23. 
januára 2013. Dokument možno považovať za dôsledok 
vyššie uvedených synodálnych ustanovení a  za nástroj 
na dosiahnutie cieľov uvedených v jednotlivých bodoch. 
Poriadok vizitácií má nasledovnú štruktúru:

Čl. 1: Úvodné ustanovenia

 § 1: O vizitáciách všeobecne

 § 2: Povinnosť vizitácie v diecéze

 § 3: Kto podlieha vizitácii

Čl. 2: Procedurálne aspekty vizitácie

 § 1: Prvá etapa

 § 2: Druhá etapa: dekanská vizitácia

 § 3: Tretia etapa: biskupská vizitácia

Čl. 3: Záverečné ustanovenia

V  záverečných ustanoveniach je uvedené, že 
tento Poriadok vizitácií má byť uverejnený v  ACES374 
a účinnosť nadobúda jeden mesiac po zverejnení. Týmto 
poriadkom vizitácií strácajú platnosť všetky predošlé 
ustanovenia ohľadom vizitácií v Spišskej diecéze. Výklad 
jednotlivých ustanovení je rezervovaný jedine spišskému 
diecéznemu biskupovi.

Promulgačný dekrét Poriadku vizitácií v  Spišskej 
diecéze podpísal diecézny biskup Mons. Štefan Sečka 
dňa 23. januára 2013 (Prot. č. 144/13).375 

Farské vizitácie teda pozostávali z troch etáp: prvou 
etapou je dotazník, ktorý má vyplniť príslušný farár/
farský administrátor do  dvoch týždňov od  oznámenia, 
resp. poslania dotazníka na vyplnenie. Vyplnený dotazník 
si podrobne preštuduje dekan a taktiež poverená osoba 
na  biskupskom úrade. Na  základe toho kancelária 
biskupského úradu poverí dekana vykonať dekanskú 
vizitáciu a  pritom mu môže určiť aj  oblasti, na  ktoré 
sa má dekan pri  vizitácii zamerať. Dekan písomne 

374 Acta Curiae Episcopalis Scepusiensis 1/2013 dňa 
23. 1. 2013, Prot. č. 155/13.

375 Tak Promulgačný dekrét, ako aj Poriadok vizitácií 
v Spišskej diecéze predstavujú prílohy k obežníku Acta Curiae 
Episcopalis Scepusiensis 1/2013 zo dňa 23. 1. 2013.
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oznámi dotyčnému farárovi dátum svojej vizitácie 
vo  farnosti a  v  dohodnutý termín ju vykoná. Dekani 
sa zvyčajne zameriavali na chod farskej kancelárie, účty, 
dokumentáciu majetku farnosti, kontrolovali zmluvy, 
archív, historiu domus, celkový stav budov a  pod. 
Povinnosťou dekana bolo do  dvoch týždňov napísať 
zápisnicu o výsledkoch vizitácie a poslať ju do kancelárie 
biskupského úradu.

Diecézny biskup a vtedajší pomocný biskup, ktorý sa 
taktiež zúčastňoval na farských vizitáciách, si na základe 
štúdia dotazníka a  zápisnice pripravili aj  niektoré 
otázky alebo už vopred pripravené riešenia niektorých 
problémov z  uvedených dokumentov a  zapracovali ich 
do svojej prípravy na biskupskú vizitáciu.

Vizitácie v praxi

Ihneď po  zverejnení príslušných dokumentov 
o  vizitáciách diecézny biskup Mons. Štefan Sečka 
pristúpil k  realizácii svojej povinnosti danej mu 
kánonickým právom. V  diecéznom obežníku (ACES 
2/2013; správa 2.6) ohlásil prvé vizitácie vo farnostiach: 
Spišské Podhradie, Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, 
Kežmarok, Spišský Štiavnik, Stará Ľubovňa, Spišské 
Hanušovce, Žehra, Letanovce, Klčov, Poprad-Spišská 

Sobota, Vrbov, Vikartovce, Nižné Ružbachy a  Veľká 
Franková. 

Týmto ohlásením sa začala uskutočňovať prvá fáza 
vizitácie, a  to vypĺňanie questionára (dotazníka). Celý 
systém sa ujal veľmi dobre. Vizitácie farností spočiatku 
popri diecéznom biskupovi vykonával aj pomocný biskup 
Mons. Andrej Imrich a  po jeho nástupe na  emeritúru 
diecéznemu biskupovi s vizitáciami pomáhal generálny 
vikár Mons. Anton Tyrol. Spolu s nimi sa na vizitáciách 
zúčastňovali aj  kancelár Peter Majcher a  vicekancelár 
Jozef Anderák. Vizitácie prebiehali cca v dvojtýždňových 
až trojtýždňových intervaloch.

Prvá séria vizitácií v  tejto novej podobe sa 
uskutočnila v  rokoch 2013 – 2018. Všetky vizitácie 
mali štandardný priebeh a štruktúru. Trvanie dekanskej 
vizitácie podľa jednotlivých zápisníc možno limitovať 
na 2 – 3 hodiny. Biskupská vizitácia mala podstatne dlhší 
priebeh. Celý program bol vopred konzultovaný medzi 
kanceláriou biskupského úradu a  miestnym farárom, 
u  ktorého sa vizitácia mala konať. Prvým termínom 
bola zvyčajne návšteva základnej školy. Termín bol vždy 
dohodnutý tak, aby riaditeľ školy, príp. pedagogický 
zbor, nemusel na  vizitujúcich čakať a  zároveň aby 
ich vizitujúci nezdržiavali vzhľadom na  ich časový 
program. Pri stretnutiach s pedagógmi zaznela zo strany 
cirkevných predstaviteľov vždy úcta a  vďaka učiteľom 
za  ich námahu a  za ich veľké výkony, ktoré podávajú 
v  dnešnej kríze autority. Ďalším bodom bola návšteva 
vedenia obce alebo mesta. Cieľom tejto návštevy bola 
vždy snaha o  korektné vzťahy, o  spoluprácu medzi 
vedením farnosti a  obce a  hľadanie spoločného dobra. 
Boli to vždy príjemné rozhovory a vzájomné informácie 
o dosiahnutých hodnotách, ako aj o plánoch do budúcna.

Po týchto dvoch oficiálnych návštevách nasledovali 
ďalšie stretnutia v  rámci farských štruktúr: návšteva 
chorého, stretnutie so zástupcami cirkevných zoskupení 
(združenia, hnutia, spoločenstvá, skupiny). Ďalšiu 
fázu predstavovali stretnutia s  členmi hospodárskej 
a pastoračnej rady farnosti. Tieto stretnutia mali za cieľ 
napomáhať činnosti týchto grémií. Tieto štruktúry sú 
vo  farnostiach relatívne nové. Hospodárske rady sú 
povinné na základe kánonického práva a pastoračné rady 
sú v Spišskej diecéze povinné na základe partikulárneho 
práva. Svoj štandard si ešte len hľadajú tak, aby ich 
činnosť bola naozaj efektívna a  užitočná. Stretnutia 
s  členmi pastoračnej rady farnosti boli vždy využívané 
aj na informácie o tom, že od roku 2017 existuje štatút 
farských charít a  že aspoň jeden člen pastoračnej rady 
by mohol mať na starosti aj farskú charitu a rozvíjať tak 
sociálnu oblasť v danom farskom spoločenstve.

Generálny vikár Mons. A. Tyrol si spolu 
s  vicekancelárom J. Anderákom na  svojich vizitáciách 
dávali do  programu aj  stretnutie s  miništrantmi. Táto 
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skupina pomocníkov je v  každej farnosti nesmierne 
dôležitá. Je akoby až indikátorom životaschopnosti 
farnosti. Počty miništrantov sú zas vizitkou pastoračnej 
múdrosti a starostlivosti miestneho farára, resp. kaplána, 
ak je vo farnosti prítomný. Práca s miništrantmi musí byť 
veľmi systematická a dobre premyslená, a to aj vzhľadom 
na rozličné škandály, ktoré sa v ostatných rokoch dostali 
na  verejnosť. Spomínaná dvojica kňazov, vicekancelár 
a generálny vikár vykonala v rokoch 2016 – 2018 celkove 
45 vizitácií. V týchto farnostiach bolo vždy na programe 
stretnutie s miništrantmi, ktoré trvalo cca 30 – 45 minút. 
Miništranti si pritom vypočuli poďakovanie v  mene 
diecézneho biskupa za ich službu pri oltári. Dostali tiež 
modlitbu miništranta, autorom ktorej je emeritný biskup 
Mons. A. Imrich.376 Okrem toho si pri stretnutí vypočuli 
aj  katechézu na  jednu z  50 tém, ktoré sú uvedené 
v spomenutej knihe. Katechéza mala slúžiť aj ako návod, 
ako možno s  miništrantmi pracovať v  dlhodobom 
horizonte. Spomenutá kniha vznikla ako kolektívne 
dielo spišských kňazov s  cieľom formácie miništrantov 
a bola rozšírená na celom Slovensku. 

376 Porov. TYROL, Anton a kol. Ježišov malý apoštol. Spišské 
Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2013, s. 
7 – 8.

Napokon záverečnou časťou každej farskej vizitácie 
bola sv. omša a  po nej rozhovor s  veriacimi. Pri  sv. 
omši biskup ako aj  generálny vikár vždy vychádzali 
z  liturgických čítaní na  daný deň a  povzbudzovali 
veriacich predovšetkým k  pevnej jednote a  vzájomnej 
svornosti. Tam bol priestor na objasnenie aj niektorých 
synodálnych tém, predovšetkým prvej témy o  tvári, 
živote a spásnych službách v Spišskej partikulárnej cirkvi.

Po každej sv. omši nasledoval ešte rozhovor 
s  veriacimi. To boli veľmi pekné stretnutia, v  ktorých 
zástupcovia biskupského úradu informovali o prioritách 
diecézneho biskupa v  jeho službe, o  niektorých 
podujatiach celodiecézneho charakteru. Rekapitulovali 
tiež celý priebeh vizitácie, spomenuli niektoré 
špecifické prvky života tej-ktorej farnosti a  povzbudili 
k prehlbovaniu pocitu spolupatričnosti. Farnosť má byť 
organizmus, ktorý oživuje Kristov Duch a veriaci majú byť 
jeho tajomným Telom. Potom sa čítali otázky zo strany 
veriacich, resp. prítomní mali možnosť ústne predniesť 
svoje otázky alebo iné podnety. Boli to milé stretnutia, 
plné vzájomnej priazne a srdečnosti. Stretnutia vizitátora 
s veriacimi boli vždy bez účasti domácich kňazov. 

Celkom v  závere vizitácie sa v  kancelárii farského 
úradu porozprával vizitátor s  miestnym farárom 
a  oboznámil ho stručne s  predbežnými výsledkami 
vizitácie. Taktiež boli prediskutované aj  nejasnosti 

Kánonická vizitácia v Poprade-Matejovciach.
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alebo vyjadrené pokyny na základe záverov z dekanskej 
vizitácie. Všetky detaily sa zvyčajne do  niekoľkých 
dní objavili v  zápisnici, ktorú vizitátor odovzdal 
diecéznemu biskupovi spolu s  celou dokumentáciou 
(dotazník a zápisnica z dekanskej vizitácie). Každý farár/
administrátor dostal zápisnicu neoficiálne po  privátnej 
linke pre vlastnú informáciu.

Záver

Táto forma vizitácií farností je za posledné desaťročia, 
a  možno aj  storočia, kvalitatívne najlepšia. Prináša 
dostatok priestoru na  oboznámenie sa so  životom 
farností, ako si to žiadali veriaci počas synodálnych 
diskusií a  ako je to vyjadrené aj  v  synodálnych 
ustanoveniach. Účastníkom z nej ostali pekné spomienky, 
ktoré znamenajú povzbudenie a pocit, že sa o nich niekto 
zaujíma. Ostane trvalá úloha urobiť z  každej vizitácie 
konkrétne závery, čo a ako treba vo  farnosti korigovať. 
Zápisnice poslúžia aj  na dlhodobé porovnanie stavu 
farnosti v  čase predchádzajúcej a  aktuálnej vizitácie 
nezávisle od toho, či sa vo farnosti kňazi vymenili alebo 
ostalo pri jednej a tej istej osobe na jej čele. 

Kánonické vizitácie so  svojím trojfázovým 
poriadkom tak v sebe dobre zlaďujú vlastné hodnotenie 
farnosti s dekanskou a biskupskou vizitáciou. Pritom celý 
proces je jednotný. Jednotlivé stupne na seba nadväzujú 
a navzájom sa dopĺňajú. Sú vzorom tímovej spolupráce 
cirkevných štruktúr v diecéze a táto ukážka môže veľmi 
dobre poslúžiť aj  pre farnosti, pretože tímová práca sa 
v každej farnosti má stať samozrejmosťou.

ZDRUŽENIE KŇAZOV 
SPIŠSKÉHO BISKUPSTVA 
UNITAS

Obdobie po  páde totalitného režimu na  Slovensku 
prinieslo okrem iného novú náplň vzťahov medzi Cirkvou 
a štátom. Zodpovední predstavitelia cirkevných štruktúr 
si uvedomili, že budúcnosť sociálnych istôt kňazov je 
neistá. Bolo preto potrebné hľadať a  vytvárať zdroje, 
ktoré mali dopĺňať nedostatočné sociálne zabezpečenie 
zo strany štátu. V Spišskej diecéze sa tieto fakty prejavili 
tak, že len čo v 90. rokoch v Spišskej Kapitule vybudovali 
Kňazský dom sv. Jána Bosca, o  niekoľko rokov na  to, 
v  jubilejnom roku 2000, založili Združenie kňazov 
Spišského biskupstva s názvom UNITAS.

Kňazský dom sv. Jána Bosca

Kňazský dom sv. Jána Bosca predstavuje vlastne 
komplex viacerých budov vo  východnej časti Spišskej 
Kapituly v blízkosti mesta Spišské Podhradie. V prvom 
rade sem patria dve kanónie, Spišská Kapitula č. 3 a 4. Sú 
to krásne historické budovy, pochádzajúce zo  14. – 15. 
storočia, postavené v  klasicistickom štýle, prepojené 
pergolou na všetkých troch podlažiach a postupne dané 
do spoločného užívania. Najprv ich však bolo potrebné 
opraviť zvonku aj  zvnútra. Prvá budova (č. domu 3) 
bola generálne opravená a  odovzdaná do  používania 
slávnostnou posviackou, ktorá sa uskutočnila 11. 
novembra 1995.377 Je to budova bývalej kanónie, v  jej 
vnútri sa nachádza aj  nápis na  pieskovcovej obrube 
pamätnej tabule: Piis successoribus erexit Andreas 
Ondreikovicz, 1662. 

Druhá budova (č. domu 4) bola obnovená 
a  požehnaná dňa 24. mája 1997. Bol to deň liturgickej 
spomienky Panny Márie Pomocnice. Posviacku 
vykonal diecézny biskup Mons. František Tondra 
za  účasti pomocného biskupa Mons. Andreja Imricha 
a  mnohých kňazov z  kňazského seminára v  Spišskej 
Kapitule, ako aj  z  okolia. Otvorením druhého bloku 
kňazského domova sa kapacita rozšírila z pôvodných 23 
na celkových 37 miest. 

V  kňazskom dome sv. Jána Bosca sa postupne 
dopĺňalo zariadenie, pribúdali nové prístroje, vybavenie, 
technika a  pod. Veľkou udalosťou v  živote všetkých 
klientov bola oprava kaplnky a konsekrácia oltára, ktorú 

377 Informácie o Kňazskom dome prevzaté z: Archív 
Kňazského domu sv. Jána Bosca v Spišskej Kapitule. Kronika 
Dom sv. don Bosca, sestry Sv. Kríža, 1. zväzok, bez číslovania 
strán.
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vykonal diecézny otec biskup Mons. František Tondra. 
Slávnosť sa uskutočnila 21. decembra 2006.

Ku kňazskému domu patria aj ďalšie budovy: budova 
práčovne a  sušiarne, nad  ktorou býva ich správca 
pán Pavol Began; garáže, dielne a  priestory na  odpad, 
hospodárska budova, okolité pozemky a  napokon 
miestny cintorín, ktorý bol upravený a  požehnaný 
2. novembra 1998. Požehnanie vykonal miestny diecézny 
biskup Mons. František Tondra.

Kňazský dom sv. Jána Bosca ako charitná inštitúcia je 
súčasťou siete rozmanitých zariadení Spišskej katolíckej 
charity, pričom má relatívnu samostatnosť. Riaditeľom 
domu je kňaz, ktorého menuje diecézny biskup. Úlohou 
tohto kňaza je spolupracovať s vedením diecéznej charity.

Riaditelia Kňazského domu sv. Jána Bosca

• Sr. Agáta Zuzana Brutovská  
od 1. 5. 1999 do 31. 3. 2000

• Dr. Ján Buc  
od 1. 4. 2000 do 30. 6. 2002

• Dr. Jaroslav Barta 
od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2004

• Lic. Milan Ferenčík 
od 1. 7. 2004 do 30. 9. 2009

• Mgr. Pavol Zaťko378 
od 1. 7. 2009 do 11. 7. 2012

• Mgr. Pavol Žmijovský 
od 12. 7. 2012 do 31. 7. 2019

• Dr. Dušan Galica379 
od 9. 8. 2019

Združenie Unitas podľa prvého štatútu

Združenie kňazov Spišského biskupstva Unitas 
vzniklo v  roku 2000. Jeho prvý názov znel: Združenie 
Unitas. Prvý štatút podpísal Mons. František Tondra 
v  Spišskej Kapitule dňa 3. januára 2000. Dôvodom 
založenia združenia sú predpisy cirkevného práva: 
281, § 1 – 2; 384; 1254, § 1 – 2; 1274, § 1. Tieto kánony 
hovoria o  tom, že klerici si zasluhujú mzdu a  že 
sa treba postarať o  sociálnu pomoc v  ich starobe, 
invalidite a chorobe. Na prvom mieste sa o to má starať 
diecézny biskup. Je vrodeným právom Cirkvi starať sa 
okrem iného aj  o  hmotné zabezpečenie kléru. Kódex 
kánonického práva prikazuje, aby v každej diecéze boli 
také inštitúcie, ktoré sústredia majetky alebo milodary 
s  cieľom zabezpečiť sociálnu a  zdravotnícku pomoc 

378 Mgr. Pavol Zaťko bol spočiatku (2 mesiace) menovaný za 
duchovného správcu Domu Charitas.

379 Údaje čerpané z ekonomickej agendy Kňazského domu 
sv. Jána Bosca v Spišskej Kapitule.

klerikom, ktorí vykonávali službu v diecéze. Na základe 
uvedených kánonov bolo Združenie Unitas ihneď 
od  svojho vzniku definované ako cirkevná právnická 
osoba, cieľom ktorej je zabezpečiť náležitú starostlivosť 
klerikov inkardinovaných do Spišskej diecézy.

Na čele združenia stojí správna rada, ktorá pozostáva 
z  piatich volených členov, jedného kňaza-dôchodcu 
a jedného kaplána. Na základe úradu je členom správnej 
rady aj  riaditeľ kňazského domu a  napokon predseda 
správnej rady, ktorého popri kňazovi-dôchodcovi 
a kaplánovi menuje diecézny biskup. Celkový počet osôb 
správnej rady bol teda deväť členov. Spišský diecézny 
biskup má v  zmysle kán. 381, § 1 právo zvrchovaného 
rozhodnutia vo  všetkých právach a  povinnostiach 
združenia (V. Správne orgány).

Pokiaľ ide o objekt starostlivosti združenia, v štatúte 
sa uvádzajú všeobecne kňazi v  rozličných potrebách 
(choroba, staroba, nepredvídané situácie, iné výdavky 
spojené so  zdravotnou starostlivosťou), ale výslovne sa 
uvádza, že „centrom starostlivosti je Dom svätého Jána 
Bosca“. Unitas zo  svojho záujmu nevylučoval ani tých 
kňazov, ktorí nebývajú v „Dome kňazov“ – pomáha im 
pri zabezpečení dôstojnej staroby (I. Cieľ združenia, c). 

Zo štatútu Združenia Unitas vyplýva, že združenie 
spravuje správna rada. Nie je však uvedené, kto je 
štatutárom združenia. Štatút Združenia Unitas zo  dňa 
3. januára 2000 zaevidoval na  Ministerstve kultúry SR 
JUDr. Ján Juran, riaditeľ cirkevného odboru, dňa 3. 
februára 2000. V potvrdení o evidencii združenia JUDr. 
J. Juran uvádza, že „v mene Správnej rady je oprávnený 
konať tajomník, ekonóm a správca Domu svätého Jána 
Bosca v Spišskom Podhradí.“ Túto koncepciu si čiastočne 
osvojil spišský diecézny biskup F. Tondra a okruh osôb 
oprávnených konať v  mene Združenia Unitas zúžil, 
keď 14. novembra 2005 vydal potvrdenie o  právnej 
subjektivite Unitas (č. 2651/05/Mj). V tomto dokumente 
sa už objavuje názov združenia v  znení: Združenie 
kňazov Spišského biskupstva „UNITAS“, ako to uviedol 
JUDr. J. Juran v dokumente zo dňa 3. februára 2000. 

Združenie Unitas a druhý štatút

V roku 2011 sa v Spišskej diecéze uskutočnila výmena 
diecézneho biskupa. Aj  vedenie združenia sa vtedy 
personálne čiastočne zmenilo a  pokračujúci členovia 
združenia informovali nového predsedu správnej rady, 
ktorým sa stal generálny vikár A. Tyrol, že správna 
rada už prediskutovala a  rozhodla sa prijať zmenu 
v  nadobúdaní členstva v  združení Unitas. Na  tomto 
základe sa členom združenia Unitas stáva automaticky 
inkardináciou každý klerik, ktorý sa stáva súčasťou 
presbytéria Spišskej diecézy. 



161

Preto bol do  programu zasadnutia správnej rady 
združenia o. i. zahrnutý aj  tento bod a  správna rada 
túto zmenu po  opätovnej diskusii dňa 29. mája 2012 
prijala a  v  tomto zmysle pripravila nový, tzv. druhý 
štatút. Znenie tohto druhého štatútu bolo vypracované 
právnicky presnejšie vo  forme článkov, paragrafov 
a bodov, jednotlivé kompetencie sú formulované veľmi 
konkrétne a  jasne. Pre fungovanie celého združenia 
tak boli vytvorené veľmi dobré podmienky. Do  tohto 
štatútu bol aj  výraznejšie zapracovaný cieľ činnosti, 
a  to poskytovanie pomoci aj  klerikom, ktorí nebývajú 
v Kňazskom dome sv. Jána Bosca (čl. 2, § 2d). 

Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka dňa 14. júna 
2012 tento druhý štatút schválil. Následne predseda 
správnej rady žiadal na cirkevnom odbore Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky zaevidovanie tohto 
druhého štatútu, čo sa aj stalo dňa 2. októbra 2012 (MK-
2717/2012-12/14212).

Združenie Unitas a tretí štatút

Po zverejnení druhého štatútu združenia Unitas sa 
rozvinula o ňom živá diskusia. Kňazstvo vo všeobecnosti 
informáciu o automatickom členstve v združení prijalo 
a  takmer nikto s  tým nemal problém. Automatické 
členstvo, samozrejme, prinášalo niektoré výhody 
a  zjednodušenia. Veľkou výhodou automatického 
členstva by bolo, ak by sa počet členov štatisticky 
zhodoval s  počtom klerikov v  diecéze. Samozrejme, 
kňazi boli uzrozumení s  tým, že povinnosť odvádzať 
ročný príspevok na  Unitas je dobrovoľná a  závisí 
od  finančných možností každého kňaza. Určitou 
výhodou bola aj evidencia členstva a iné. 

V  tejto situácii však vstúpil do  témy vtedajší súdny 
vikár a  vypracoval návrh novej zriaďovacej listiny 
a  taktiež návrh nového štatútu združenia. Návrh však 
bol veľmi ťažkopádny a komplikovaný. Prinášal pomerne 
veľa právomocí valnému zhromaždeniu, do  diania 
a  rozhodovania zapája aj  ekonomickú radu diecézy 
a zbor konzultorov, taktiež kolégium dekanov a pod.

Následne sa zišli členovia správnej rady dňa 
4.  septembra 2012, aby tento problém prerokovali. 
Predseda správnej rady vystúpil na zasadnutí s podrobnou 
analýzou navrhovaného štatútu a  argumentoval 
najmä ťažkopádnosťou a  komplikovanosťou tohto 
návrhu štatútu. Po  dlhšej diskusii bolo na  programe 
hlasovanie, výsledkom ktorého bolo odmietnutie 
navrhovaného štatútu zo  strany súdneho vikára Jána 
Dudu a rozhodnutie, aby na zaevidovanie na MK SR bol 
poslaný pôvodný návrh, totiž druhý štatút zo  dňa 12. 
júna 2012, čo sa aj stalo.

Do diskusie vstúpil aj  istý spišský diecézny kňaz, 
študent kánonického práva, ktorý zo štúdií v Benátkach 

poslal list na  adresu predsedu správnej rady a  v  ňom 
protestoval proti automatickému členstvu v  združení 
Unitas.

Reakcia členov správnej rady bola taká, že jej predseda 
oslovil dvoch nezainteresovaných cirkevných právnikov 
so žiadosťou o vyjadrenie v otázke dobrovoľnosti členstva, 
resp. automatického členstva bez striktnej povinnosti 
hradiť každoročné príspevky. Oslovení právnici boli 
jeden z  Košíc a  druhý z  Bratislavy. Obaja sa zhodne 
vyslovili za dobrovoľné členstvo v tomto združení. Jeden 
z  nich radil aj  prepracovať štatút združenia a  zmeniť 
združenie na  nadáciu, čo by bolo ľahšie aj  z  dôvodu 
občianskeho práva, ale tento fakt zostal zatiaľ neriešený.

Na základe týchto skutočností najbližšie zasadnutie 
Správnej rady združenia Unitas, ktoré sa konalo dňa 
7. mája 2014, sa zaoberalo práve otázkou aktualizácie 
štatútu. Po  diskusii a  odbornom zdôvodnení nového 
návrhu bol prijatý nový štatút, v ktorom bola upravená 
procedúra nadobúdania členstva v  združení. Členstvo 
v uvedenom združení teda možno získať len písomnou 
prihláškou klerika inkardinovaného do Spišskej diecézy. 
Aj  iné právnické a  fyzické osoby sa môžu stať členmi 
tohto združenia, ak prejavia záujem o členstvo a činnosť 
v  ňom. Zároveň bol zapracovaný aj  inštitút valného 
zhromaždenia združenia.

Na základe súhlasu vysloveného Správnou radou 
Združenia kňazov Spišského biskupstva UNITAS zo dňa 
7. mája 2014 diecézny biskup Mons. Štefan Sečka podpísal 
aktualizovaný štatút dňa 20. mája 2015. To už bol tzv. 
tretí štatút združenia Unitas. Tento štatút bol dňa 15. júla 
2014 odoslaný na Ministerstvo kultúry, cirkevný odbor 
v Bratislave. Odtiaľ prišlo potvrdenie o zaevidovaní tohto 
štatútu dňa 28. júla 2014 pod evidenčným číslom MK-
2284/2014-260/13292 s  podpisom riaditeľa cirkevného 
odboru JUDr. Jána Jurana.

Na základe nového štatútu združenia sa uskutočnilo 
nové prihlasovanie sa za  členov združenia. Obnova 
členstva v  združení prebehla v  rámci diecéznych 
rekolekcií, ktoré boli v  jednotlivých skupinách 
dekanátov postupne v  dňoch 10. – 14. novembra 
2014. V  ojedinelých prípadoch sa za  členov združenia 
Unitas hlásili ďalší záujemci, ktorí neboli prítomní 
na  rekolekciách v uvedenom čase. Taktiež sa za členov 
združenia každoročne hlásia novokňazi diecézy. Forma 
obnovy členstva je vždy jednotná, a  to vyplnením 
písomnej prihlášky. Takto bola ukončená kryštalizácia 
vývoja štatútov združenia. Nateraz možno považovať 
budovanie vnútornej štruktúry združenia za optimálne 
a fungovanie týchto štruktúr za ideálne. Aktuálny štatút, 
jednotlivé grémiá združenia a systém ich práce, taktiež 
transparentnosť hospodárenia a  spôsob informovania 
členov možno považovať za zodpovedajúci a atmosféru 
v  združení Unitas za  ideálnu. Správna rada združenia 
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požíva všeobecnú dôveru členov združenia, ako 
aj diecézneho biskupa. 

Vývoj finančnej hotovosti  
Združenia Unitas v ostatných rokoch

Číselné údaje na  grafe označujú reálnu výšku 
finančného imania združenia Unitas v  rokoch 
2011 – 2019.

Výročné správy v združení Unitas sa začali zostavovať 
a  zverejňovať pravidelne od  roku 2011. Takmer všetky 
príjmy sú úspory kňazov, členov združenia. Niekoľkí 
kňazi nie sú členmi združenia, ale prispievajú. Asi 
2 – 3 % príjmov sú dary z 2 % daní. Niekoľkí dobrodinci 
prispievajú pravidelne každý mesiac istou finančnou 
čiastkou na združenie Unitas. V roku 2015 celkový obnos 
sa zvýšil vďaka dvom výraznejším jednorazovým darom, 
ktoré združenie dostalo. V  roku 2019 sa na  celkovom 
výsledku po prvý raz podieľali aj úroky.

Graf vývoja finančnej hotovosti v rokoch 
2011 – 2019

Vývoj v počtoch členov združenia Unitas

Otázky celkových počtov členstva v  združení 
Unitas sú pre efektívnosť tejto nadácie významné 
z  dvojakého hľadiska: na  prvom mieste je to otázka 
pocitu spolupatričnosti kňazov vo vzťahu k diecéznemu 

presbytériu ako takému a  taktiež vo  vzťahu k  tým 
starším spolubratom, ktorým treba aktuálne pomáhať. 
Na druhom mieste je to otázka finančnej sily združenia, 
pretože každému usudzujúcemu človeku je jasné, že 
čím je v  združení viac členov, tým aj  úspory budú 
vyššie. Členovia správnej rady si preto na  každý rok 
pripomínali úlohu usilovať sa o navýšenie počtov formou 
jednoduchého pozvania tých, ktorí ešte neboli členmi, 
propagáciou združenia pri  príležitosti zostavovania 
daňových priznaní, pri  farských vizitáciách a podobne. 
Názorná ukážka počtu prispievateľov v  porovnaní 
s  celkovým počtom kňazov v  diecéze je naznačená 
na nasledovnom grafe.

Budovy Kňazského domu sv. Jána Boska v Spišskej Kapitule.
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Graf počtov členov a prispievateľov združenia

Výraznejšie nákupy a investície združenia 
Unitas

Členovia správnej rady združenia Unitas v obidvoch 
svojich formáciách uskutočňovali svoje rozhodnutia 
v rámci stratégie, ktorú si formulovali do axiómy: „Teraz 
máme málo kňazov-dôchodcov a veľa mladých kňazov. 
O niekoľko rokov alebo desaťročí tu možno bude málo 
mladých kňazov a  veľa kňazov-dôchodcov. Práve teraz 
treba šetriť.“ Napriek tomu združenie Unitas podporuje 
kňazov v  ich najnutnejších potrebách. Nesledujúca 
tabuľka ukazuje všetky výdavky v rokoch 2011 – 2019:

ro
k výdavky suma €

20
11

matrace, teplomery, tlakomer, 
fonendoskopy 

958,31

 kňazskom dome (KD) 655,25

príspevok na invalidný vozík 1100,00

rehabilitačné kreslo a antidekubitné 
matrace

3700,00

2 práčky KD 9000,00

schodisková plošina KD 3650,00

dvere + fotobunka KD 3170,60

prevádzkové náklady KD

20
12

sedacia súprava KD 505,00

čítacia a elektronická lupa 846,00

vankúše KD 417,36

stôl a police KD 760,00

sprchovací stôl KD 4761,33

polyfunkčné stolíky KD 2808,00

príspevok na kňazov KD 1344,60

20
13

príspevok na kúpeľňu v dome kňaza 1000,00

oprava výťahu KD 1536,00

príspevok na kňazov KD 1500,00
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ro
k výdavky suma €

20
14

príspevok na biolampu kňazovi 400,00

skriňová zostava KD 1989,00

príspevok na kňazov KD 1520,00

príspevok na elektronickú lupu 
a čítačku

800,00

20
15

farebná terapia k biolampe 450,00

výmena skiel okuliarov 40,00

príspevok na protetické práce 200,00

príspevok na kňazov KD 1020,00

telefónna ústredňa KD 4438,52

stavebné úpravy-materiál KD 1886,36

20
16

chladiaci box na potraviny KD 4935,62

rekonštrukcia kúpeľne KD 399,21

príspevok na kňazov KD 960,00

20
17

germicídny žiarič KD 690,30

materiál, oprava dvier, zárubne KD 1482,43

príspevok na kňazov KD 1590,00

20
18 čistič Kärcher KD 3264,00

príspevok na kňazov KD 1230,00

ro
k výdavky suma €

20
19

umývačka riadu + oprava KD 3996,01

práčka KD 395,64

príspevok na kňazov KD 1260,00

oprava pohyblivej plošiny KD 142,21

spolu 70 802,35

Záver

Opis činnosti Združenia kňazov Spišskej diecézy, 
jednotlivé výdavky a  príjmy a  naznačený spôsob či 
prehľad hospodárenia, ako aj  celková profilácia tohto 
združenia jednoznačne potvrdzujú opodstatnenie 
činnosti združenia. Toto združenie sa stalo nástrojom 
prehlbovania pocitu spolupatričnosti kňazov aj veriacich 
a  nástrojom praktickej pomoci kňazom, ktorým treba 
pomáhať v čase ich nevládnosti a choroby. Jednoducho 
preto, že niekedy oni slúžili nám…
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JUBILEJNÝ ROK SV. MARTINA 
V SPIŠSKEJ DIECÉZE

Prežívanie Jubilejného roka sv. Martina patrí 
k najkrajším úsekom pôsobenia kňazov na biskupskom 
úrade v  čase služby diecézneho biskupa Mons. Štefana 
Sečku. Bol to rok plný aktivít, rozličných duchovných 
podujatí s  množstvom publikovaných článkov, súťaží 
a katechéz v diecéze. Opäť sa potvrdilo, že to, čo kňazi 
prijmú vnútorne za  svoje, to prinesie hojné ovocie 
a v diecéze je to možné aj vidieť, aj cítiť.

Historické súvislosti

Kňazi – aulisti biskupského úradu – si v  istom čase 
všimli, že roky 2016 – 2017 ukazujú významnú časovú 
súvislosť s  rokmi, v  ktorých žil sv. Martin, patrón 
Spišskej diecézy (taktiež aj  Bratislavskej arcidiecézy). 
Rok narodenia sv. Martina, ktorý sa v  prameňoch 
uvádza, bol 316 alebo 317. A  rok jeho smrti zas 397. 
To bola rozhodujúca okolnosť, na ktorú zamerali svoju 
pozornosť, najskôr v kruhu pracovníkov na biskupskom 
úrade a  potom aj  v  rámci konzultácií s  diecéznym 
biskupom Mons. Štefanom Sečkom. Taktiež si všimli, 
že niektoré, najmä diecézy v  nemecky hovoriacich 
krajinách, ale aj  inde (Eisenstadt, Mainz, Rottenburg, 
Szombathely, Buenos Aires…) slávili jubilejný rok 
pred  spomínaným dátumom. Konzultácia spišských 
aulistov s  diecéznym biskupom priniesla originálne 
rozhodnutie, podľa ktorého sa Spišská diecéza rozhodla 
sláviť Jubilejný rok sv. Martina v dňoch od 11. novembra 
2016 do 11. novembra 2017. Začiatok jubilejného roka 
bol viazaný na  rok narodenia sv. Martina (316/317), 
odkedy uplynulo 1700 rokov. Záver jubilea bol zas 
viazaný na rok smrti sv. Martina (397), odkedy uplynulo 
1620 rokov. Takto sa približne od  jesene 2015 začala 
rozvíjať intenzívna séria krokov zameraných na prípravu 
jubilejného roka. Zahŕňala v  sebe viaceré iniciatívy: 
snaha získať relikvie sv. Martina, získať privilégium 
úplných odpustkov na  jubilejný rok, príprava manuálu 
k  sláveniu jubilea, príprava pastoračných iniciatív pre 
Boží ľud diecézy, diecézny biskup pripravil pastiersky 
list atď. Za  trvalé ovocie slávenia jubilejného roka 
okrem duchovných dobier možno považovať zakladanie 
farských charít v diecéze, ktorých patrónom má byť práve 
sv. Martin a ustanovenie diecézneho vyznamenania, tzv. 
plakiet sv. Martina.

Stručný životopis sv. Martina

Úcta k sv. Martinovi sa najmä v Európe v priebehu 
stáročí rozvinula mimoriadne intenzívne. Sú mu 
zasvätené tisícky kostolov, kaplniek, miest a obcí, hradov, 

vrchov a  iných objektov, desiatky katedrál, na  sviatok 
sv. Martina sa viažu rozmanité tradície, pranostiky, 
zvyky týkajúce sa detí aj  dospelých. O  jeho živote je 
známych mnoho údajov, ktoré zanechal jeho žiak a autor 
životopisu Sulpicius Severus (363 – 420).380 Okrem neho 
Venantius Fortunatus (530 – 609), biskup v  Poitiers, 
v  rokoch 573 – 577 napísal poému v  štyroch knihách 
o sv. Martinovi (De virtutibus Martini Turonensis).381 

Martin pochádzal z  rodiny vyššieho vojenského 
dôstojníka rímskej posádky, ktorá v  čase Martinovho 
narodenia sídlila v  Sabarii (dnešné Szombathely 
v Maďarsku). Narodil sa v roku 316 alebo 317. Vyrastal 
teda vo  vojenskom prostredí a  jeho otec rozhodol 
o  vojenskej kariére aj  pre syna. Martinovu rodinu 
po  čase prevelili do  Pávie v  severnej Itálii, kde Martin 
získal vzdelanie. Už ako 15-ročný nastúpil k  vojsku, 
kde sa zoznámil s  kresťanstvom a  zapísal sa medzi 
katechumenov. Do toho však prišlo Martinovo preloženie 
do mesta Amiens v Gálii, kde sa prihodila slávna epizóda 
vojaka Martina a uzimeného žobráka. Martin už nemal 
žiadne peniaze, preto sa podelil s vojenským služobným 
plášťom, polovicu daroval žobrákovi. Podľa Sulpicia 
sa potom v noci Martinovi zjavil Ježiš Kristus prikrytý 
polovicou jeho plášťa.382 Martin bol vtedy ešte stále 
katechumenom, krst prijal na Veľkú noc r. 339 ako asi 
23-ročný. Z vojska mohol odísť približne až o 15 rokov 
neskôr. Stalo sa to tak, že Martin pred začiatkom bitky 
proti Alemanom r. 354 odmietol finančný príspevok 
„donativum“ s  tým, že žiada o  prepustenie z  vojska. 
Na hnevlivú reakciu veliteľov reagoval tak, že pôjde sám 
proti Germánom iba s krížom. K bitke nakoniec nedošlo, 
pretože Germáni požiadali o mier. Martin sa takto dostal 
z armády. Uchýlil sa k sv. Hilárovi, biskupovi v Poitiers, 
ktorý ho ustanovil za exorcistu.

Po čase sa rozhodol navštíviť rodičov, ktorí žili 
v Panónii, aby ich získal pre Krista. Na kresťanstvo sa mu 
však podarilo obrátiť iba svoju matku. V Panónii horlivo 
bránil vieru proti ariánom, ktorí ho prenasledovali. 
Martin preto odišiel do blízkosti mesta Miláno. Medzitým 
sa Hilár vrátil z vyhnanstva do Poitiers a Martin ho tam 
vyhľadal. Prijal od Hilára diakonskú a zrejme aj kňazskú 
vysviacku a  usadil sa mimo mesta, kde si zriadil 
pustovňu a tam žil s niekoľkými spoločníkmi. Miesto sa 

380 ZUBKO, Peter (transl.). Život sv. Martina. Sulpicius 
Severus: Vita sancti Martini. In TYROL, A. a kol. Manuál k 
sláveniu Jubilejného roka sv. Martina. Námestovo: Tlačiareň 
Kubík, 2016, s. 44 – 95.

381 LEJAY, Paul. Fortunatus. Dostupné online: http://
catholicencyclopedia. newadvent. com/cathen/06149a. htm. 
(17. 3. 2020).

382 Porov. ONDRUŠ, Rajmund. Blízki Bohu i ľuďom. 
Bratislava: SSV Trnava, 1991, s. 611.
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nazývalo Ligugé. Tak vznikol asi najstarší známy kláštor 
v západnej Európe.

Roku 371 zomrel v  meste Tours miestny biskup 
Libor a ľud spolu s mnohými kňazmi si za jeho nástupcu 
vyhliadli Martina, ktorý si medzičasom získal povesť 
mierneho človeka a kňaza svätého života. Pod zámienkou, 
že je potrebné ísť ku  chorému, ho vylákali do  mesta, 
kde ho aklamáciou zvolili za  biskupa. Martin to prijal 
a pravdepodobne 4. júla 371 bol vysvätený za biskupa. 
V  jeho biskupskej službe vystupujú do  popredia dve 
charakteristiky: misie na vidieku a výchova kňazstva pre 
vidiek (v komunite Marmoutier). V  rámci formácie sa 
klerici venovali prepisovaniu Svätého písma, poznávaniu 
náuky cirkevných otcov a  štúdiu teológie. Stratégia 
Martinovej pastorácie spočívala v tom, že biskup Martin 
sa usiloval zakladať na  vidieku farnosti, ktoré potom 
horlivo vizitoval.

Biskup Martin svojou činnosťou a  svojím vplyvom 
prerástol hranice svojej diecézy a  krajiny. Intervenoval 
u  cisára v  prospech väznených a  odsúdených na  smrť. 
Usiloval sa zachrániť Španiela Priscilliána, ktorý bol 
biskupom v Avile, hoci bol manichejcom383, čím zabránil 
krviprelievaniu v Španielsku.

Pri vizitácii farnosti v  Candes už ako 80-ročný 
a  vyčerpaný, 8. novembra 397 umrel. Pochovali ho 
na  cintoríne medzi veriacimi na  predmestí Tours. 
Nad  jeho hrobom onedlho vyrástla bazilika zasvätená 
jeho úcte.

Relikvie sv. Martina a relikviár

Pri jednom z prvých rozhovorov medzi pracovníkmi 
biskupského úradu padla otázka, či by sme sa mohli 
pokúsiť nejakým spôsobom nadobudnúť relikvie 
svätého Martina. Bolo totiž všetkým známe, že takéto 
relikvie diecéza dovtedy nevlastnila. Preto sa ihneď 
začalo konať. Dňa 25. novembra 2015 bol pripravený 
list pre arcibiskupa metropolitu mesta Tours, Mons. 
Bernard-Nicolas Jean-Marie Aubertin, OCist., podpísal 
ho diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Spišský biskup 
v ňom prosil arcibiskupa v Tours o relikvie sv. Martina. 
Ako dôvod tejto prosby Mons. Štefan Sečka uvádza 
jednak prosbu svojich kňazov a  jednak zámer nechať 
relikvie putovať po  farnostiach diecézy ako záruku 
duchovných dobier vyplývajúcich z  orodovania sv. 
Martina za celú Spišskú diecézu.

Onedlho prišla z  Francúzska odpoveď arcibiskupa 
v Tours, ktorý s ľútosťou oznamoval, že prosbe spišského 
biskupa nemôže vyhovieť, pretože relikvie jednoducho 

383 Porov. HÜNERMANN, Wilhelm. Rytier milosrdenstva. 
Životný príbeh svätého Martina. Bratislava: Lúč, 2009, s. 
194 – 195.

nemá. Dve relikvie, ktoré v  Tours sú k  dispozícii, sú 
umiestnené v  hrobe a  na inom mieste, a  nedajú sa už 
deliť. Ostatné relikvie boli v  minulosti zničené počas 
rozličných vojen.

Po tomto prvom nevydarenom pokuse získať relikvie 
sv. Martina sa cieľ hľadania zameral na Rím. Na jeseň 2015 
sa v rámci kánonickej návštevy Ad limina Apostolorum 
vybral aj  spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Stretol sa 
tam okrem iného aj  so slovenskými kňazmi-študentmi 
na  postgraduálnom štúdiu. V  rozhovoroch sa zmienil 
aj  o svojej túžbe získať pre Spišskú diecézu relikviu sv. 
Martina pre nadchádzajúci jubilejný rok. V  určenom 
čase sa vrátil domov. Po Novom roku 2016 do kancelárie 
biskupského úradu v Spišskej Kapitule prišli dvaja spišskí 
kňazi-študenti z  Ríma, Patrik Taraj a  Peter Pincel. Ich 
návšteva priniesla všetkým obrovskú radosť, pretože 
so  sebou priniesli vytúžené relikvie. Ako prvému ich 
odovzdali diecéznemu biskupovi Štefanovi Sečkovi, 
ktorý ďakoval Božej prozreteľnosti za  tento duchovný 
veľký dar.

Relikvie pochádzajú z  rímskeho kláštora sestier 
dominikánok Monte Mario. O  ich získanie sa zaslúžil 
vtedajší vicerektor Pápežského kolégia sv. Cyrila 
a  Metoda v  Ríme, ThLic. Marek Haratim. Pravosť 
relikvií certifikátom potvrdil generálny postulátor 
rehole dominikánov Fr. Vitus Th. Gomez. Príslušný 

Sv. Martin, patrón Spišskej diecézy.
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dokument je uložený v príručnej registratúre kancelárie 
generálneho vikára v Spišskej Kapitule.

Svätý Martin teda prišiel na Spiš. A v akej vznešenej 
spoločnosti! Išlo nielen o  kňazov, študujúcich 
na rímskych univerzitách, ale priam v sprievode pápeža 
sv. Pia V.! Rehoľné sestry  v kláštore Monte Mario v Ríme 
majú totiž zásadu, že ku každej žiadanej relikvii pridávajú 
aj relikviu niektorého zo svätcov svojej rehole. Takto sa 
do  kapsuly so  sv. Martinom na  Spiš dostala aj  relikvia 
sv. Pia V., ktorý bol pápežom v  rokoch 1566 – 1572 
a pochádzal z rehole sv. Dominika. Relikvie sv. Martina 
boli sľubným závdavkom požehnaného slávenia 
Jubilejného roka sv. Martina v Spišskej diecéze. Ihneď sa 
začali podnikať kroky na zhotovenie nového relikviára.

Zhotovenie relikviára

Hneď po  obdŕžaní relikvií sv. Martina začiatkom 
roka 2016 sa začali prípravy na zhotovenie originálneho 
relikviára. Asi v  apríli 2016 sa stretol generálny vikár 
Mons. A. Tyrol s umelcami Štefanom Siváňom a Petrom 
Krupom zo Spišského Podhradia. Východiskovou ideou 
bolo, že by to mal byť relikviár, ktorý bude nejako 
naznačovať línie diecézneho erbu. Pokiaľ ide o materiál, 
požiadavka bola na kombináciu skla a pozláteného kovu. 

Návrhom sa začal ďalej zaoberať Mgr. art. Peter 
Krupa, ktorý pripravil návrh relikviára v tej podobe, akú 
má dnes. Línie obidvoch veží, strechy centrálnej lode 
a  vstupného portálu katedrály sv. Martina sa odrážajú 
v  sklenej časti relikviára. V  hornej časti skleného 
segmentu sú tri kartuše s relikviami viacerých svätcov:

V  strednej kartuši sa nachádzajú relikvie sv. 
Martina a  sv. Pia V., pápeža. Sv. Pius V. bol horlivým 
uskutočňovateľom záverov Tridentského koncilu, najmä 
v oblasti liturgie. Zomrel r. 1572.

V  ľavej kartuši sú relikvie sv. Valentína, 
prvokresťanského mučeníka a  sv. Valentína Berrio 
Ochoa de Aristi, vietnamského biskupa a  mučeníka, 
ktorý žil v rokoch 1827 – 1861. Ján Pavol II. ho vyhlásil 
za svätého r. 1988. Bol členom dominikánskej rehole.

V  pravej kartuši sú relikvie bl. Zdenky (Cecílie) 
Schelingovej, panny a  mučenice (1916 – 1955). 
Pochádzala zo  Spišskej diecézy, z  Krivej nad  Oravou. 
Patrila do  Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža 
a  stala sa obeťou prenasledovania kresťanov v  čase 
komunistickej totality v  Česko-Slovensku. Zomrela 31. 
júla 1955 v  trnavskej nemocnici na  následky mučenia 
v  komunistických väzniciach. Dňa 14. septembra 2003 
ju blahorečil sv. Ján Pavol II. v Bratislave-Petržalke.

Kartuše sa nachádzajú na  mieste troch hviezd 
z  diecézneho erbu. Tri hviezdy pôvodne označovali 
kontinuitu s erbom pápeža Pia VI., ktorý r. 1776 erigoval 

Spišskú diecézu. Tri hviezdy zároveň symbolizujú tri 
historické archidiakonáty, Oravu, Liptov a Spiš.

Kríž v  hornej časti relikviára a  spodná rukoväť 
s krížovou podstavou relikviára sú z pozláteného kovu. 
Relikviár má hmotnosť 5,3 kg a výšku 58 cm. Zadná stena 
relikviára je odnímateľná, preto bude možné jednotlivé 
kartuše kombinovať aj ináč podľa potreby. Mgr. art. Peter 
Krupa relikviár nielen navrhol, ale aj zrealizoval.

Nech je tento relikviár výrazom našej úcty k  sv. 
Martinovi, nášmu nebeskému patrónovi, nech tieto 
relikvie upevnia v  nás vieru v  spoločenstvo svätých 
a  nech nám zaistia orodovanie svätých u  Pána Boha 
za nás.

Úplné odpustky pre Jubilejný rok sv. Martina

Druhým veľkým dielom v  prípravách na  slávenie 
jubilejného roka bola snaha diecézneho biskupa Mons. 
Štefana Sečku získať pre Spišskú diecézu úplné odpustky 
od Svätého Otca Františka. Preto v prvej polovici roku 
2016 putoval list zo  Spišskej Kapituly na  Posvätnú 
penitenciáriu v Ríme, v ktorom spišský biskup úctivo prosí 
Svätého Otca Františka, aby vzhľadom na  pripravené 
posvätné podujatia v čase od 11. novembra 2016 do 11. 
novembra 2017 udelil úplné odpustky tým, ktorí sa 
na  týchto sláveniach zúčastnia. Tak sa medzi veriacimi 
pozdvihne spásna úcta nebeského patróna sv. Martina 
a na jeho príhovor sa ich život sformuje podľa evanjelia. 
Týmto veriacim sa tak ešte viac otvoria poklady Božej 
milosti.

Svätý Otec túto prosbu spišského biskupa láskavo 
prijal a Posvätnej penitenciárii udelil mandát, na základe 
ktorého Apoštolská penitenciária dovolila slávenie 
Jubilejného roka sv. Martina a  toto slávenie ozdobila 
úplnými odpustkami pre veriacich za týchto podmienok:

„…veriacim, ktorí v duchu pravého pokánia a vedení 
láskou, za  obvyklých podmienok (sviatostné vyznanie 
hriechov, sväté prijímanie a  modlitba na  úmysel 
Najvyššieho Veľkňaza) ich môžu získať raz za  deň, 
ako aj  dušiam veriacich nachádzajúcim sa v  očistci, 
ak so  srdcom spojeným s  duchovnými cieľmi Svätého 
roka milosrdenstva navštívia: spišský katedrálny chrám 
alebo iný kostol zasvätený úcte sv. Martina alebo 
akýkoľvek diecézny kostol formou putovania, tam sa 
nábožne zúčastnia na nejakom posvätnom obrade alebo 
nábožnom skutku, na prvý piatok ktoréhokoľvek mesiaca 
alebo krátko predtým, určitý čas nábožne meditujú 
pri  eucharistickej adorácii, zakončiac Modlitbou Pána, 
Vyznaním viery a  vzývaním Najsvätejšej Panny a  sv. 
Martina.“384 Okrem týchto riadnych podmienok boli 

384 ABÚ SK, Registratúra, Generálkny vikár. Dekrét 
Apoštolskej penitenciárie, Prot. N. 904/16/I, dňa 12. septembra 
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pre chorých a  starších ľudí udelené úplné odpustky 
za  podmienok odvrátenia sa od  zla, prijatia sviatostí 
a  modlitieb a  s  úmyslom duchovného spojenia 
s  jubilejnými sláveniami, a  to na  tom mieste, kde sa 
aktuálne zdržujú. Na adresu kňazov je v dekréte uvedená 
výzva horlivejšie vysluhovať sviatosť zmierenia a prinášať 
Eucharistiu chorým, aby tak veriaci mohli mať účasť 
na uvedených dobrách.

Okrem tohto dekrétu došiel na  biskupský úrad 
na  Spiši aj  druhý dekrét z  Apoštolskej penitenciárie 
zo dňa 12. septembra 2016, prot. číslo 905/16/I, ktorým 
toto dikastérium Svätej Stolice udeľuje spišskému 
biskupovi udeliť pápežské požehnanie:

„…Najvznešenejšiemu a  Najdôstojnejšiemu Otcovi, 
pánovi Štefanovi Sečkovi, spišskému biskupovi, láskavo 
dovoľuje, aby pri  Jubileu svätého Martina, nebeského 
patróna, po vykonaní Najsvätejšej obety udelil všetkým 
prítomným veriacim pápežské požehnanie spojené 
s  plnomocnými odpustkami, ktoré je možné získať 
za  obvyklých podmienok…“385 Úplné odpustky vtedy 
bolo možné získať aj  v  prípade sledovania cez rozhlas 
a televíziu. 

Pod obidvomi dekrétmi bol podpísaný Maurus card. 
Piacenza, Veľký Penitenciár a  Christophorus Nykiel, 
Regens. Obidve tieto privilégiá boli náležitým spôsobom 
využité a veriacim iste priniesli bohaté duchovné dobrá.

Manuál k sláveniu Jubilejného roka sv. Martina

Dôležitou súčasťou slávenia Jubilejného roka sv. 
Martina bola príručka, nazvaná „Manuál k  sláveniu 
Jubilejného roka sv. Martina“386. Nachádza sa v  nej 
všetko potrebné a  najzákladnejšie, čo bolo vtedy 
aktuálne. Zostavovateľom tejto príručky bol A. Tyrol 
a  spolupracoval pritom s  Petrom Zubkom (Košická 
arcidiecéza), Jánom Garajom, Štefanom Tukom a Petrom 
Majcherom. Grafickú úpravu previedol Jozef Svitek. 
Knihu vydalo vydavateľstvo Tlačiareň Kubík, Námestovo 
2016. Publikácia má nasledovné súčasti:

Obraz sv. Martina na  titulnej strane obálky. Je 
to vzácny obraz, ktorý sa nachádza v  biskupskej 
rezidencii v  Spišskej Kapitule. Martin je zobrazený 
ako biskup. V  ľavej ruke drží berlu, v pravej drží plášť. 
Ide o  najznámejší a  najčastejší atribút tohto svätca. 
Na pozadí Martinovej postavy sú dve budovy: naľavo je 
budova spišskej katedrály zasvätenej sv. Martinovi a na 
pravej strane je budova jezuitského konventu, neskôr 

2016.

385 ABÚ SK, Registratúra, Generálkny vikár. Dekrét 
Apoštolskej penitenciárie, Prot. N. 904/16/I.

386 TYROL, Anton a kol. Manuál k sláveniu Jubilejného roka 
sv. Martina. Námestovo: Tlačiareň Kubík, 2016.

kňazského seminára a  učiteľskej preparandie. Podoba 
tejto budovy je rozdielna od dnešnej. Celkom v spodnej 
časti obrazu je niekoľko ťažko identifikovateľných línií, 
z ktorých sa – pri istej dávke fantázie – dajú identifikovať 
dve písmená ako iniciály autora: WA. Obidve písmená 
sa prekrývajú, takže poradie môže byť aj  opačné. Rok 
vzniku obrazu nie je uvedený. Obraz má modré pozadie, 
namaľovaný je na plechu a vložený je do dreveného rámu, 
ktorý má tvar bojového štítu. Obraz bol v  jubilejnom 
roku veľmi populárny, tento motív bol často používaný 
na  rôznych banneroch, na  publikáciách, na  Kňazskom 
diári v roku 2017 a pod.

Príhovor diecézneho biskupa je uvedený 
na  úvodných stranách manuálu. Diecézny biskup 
Mons. Štefan Sečka v ňom píše o Martinovi ako o vzore 
milosrdenstva. Toto aktuálne prirovnanie bolo veľmi 
významné, pretože rok 2016 bol v  Cirkvi slávený ako 
Mimoriadny rok milosrdenstva a  svätomartinské 
jubileum vlastne predstavilo Martina ako vzor 
milosrdenstva. V príhovore sa diecézny biskup zmienil 
o  spoločných formách slávenia nadchádzajúceho 
jubilejného roka, ale zdôraznil aj kreatívnu vynaliezavosť 
jednotlivých farností a  iných spoločenstiev, ktorej bolo 
treba dať priestor. Všetko dianie malo mať jeden cieľ, 
ktorý pán biskup vyjadril pôsobivo: „Mojou najväčšou 
túžbou a očakávaním od tohto jubilejného roka je, aby 
sa v našej diecéze zintenzívnil zvyk pravidelne prijímať 
sviatosť zmierenia na prvé piatky, adorácia a prijímanie 
Eucharistie. Toto všetko nech má svoj vonkajší prejav 
v skutkoch milosrdenstva.“387

Pastoračné podujatia, ktoré sa v tom období v diecéze 
realizovali, boli dvojaké: spoločné a  fakultatívne. 
Spoločné podujatia sa týkali celej diecézy ako celku. 
Išlo o spoločné rekolekcie, dekanátne púte do katedrály, 
adorácie Oltárnej sviatosti, impulz pre zakladanie 
farských charít a piesne k úcte sv. Martina. Fakultatívne 
pastoračné podujatia boli len spomenuté ako možný 
podnet, ale boli ponechané na  ľubovôľu tých, ktorí sa 
nimi chceli zaoberať. Išlo o: konferenciu o sv. Martinovi 
(uskutočnila sa v  kňazskom seminári 26. novembra 
2016), homílie pre deti, katechézy, čítanie životopisu, 
súťaže, predsavzatia (24 hodín bez kompromisov), 
a rôzne iniciatívy (Daruj blížnemu, obdaruješ Krista…). 

Dva dekréty Apoštolskej penitenciárie (Prot. N. 
904/16/I; Prot. N. 905/16/I) o úplných odpustkoch pre 
veriacich, ktorí navštívia katedrálu alebo iný kostol 
zasvätený úcte sv. Martina alebo iný kostol formou 
putovania a  tam sa zúčastnia na  liturgickom slávení. 
Za  obvyklých podmienok mohli veriaci získať úplné 

387 SEČKA, Štefan. Príhovor diecézneho biskupa. In 
TYROL, A. a kol. Manuál k sláveniu Jubilejného roka sv. 
Martina. Námestovo: Tlačiareň Kubík, 2016, s. 5 – 6.
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Relikviár zhotovený pre Jubilejný rok sv. Martina.
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odpustky pre seba alebo pre zomrelých. Starší a  chorí 
ľudia mali v tomto smere primerané podmienky. Druhý 
dekrét bol adresovaný osobitne diecéznemu biskupovi, 
ktorý na  začiatku a  na konci jubilejného roka mohol 
udeliť úplné odpustky udelením pápežského požehnania, 
čo diecézny biskup, samozrejme, využil a  udelil toto 
požehnanie, ktoré sa vzťahovalo na fyzicky prítomných, 
aj  na tých, ktorí priamo sledovali tieto bohoslužby cez 
rádio a televíziu.388

Usmernenia k  liturgickým úkonom uvedené na  str. 
11 – 12 sa týkajú možností slúženia votívnych svätých 
omší v  rozličných častiach liturgického roka, ďalej 
obsahujú výklad niektorých častí dekrétov o odpustkoch 
a  prinášajú tiež usmernenia pre prijatie relikviára 
s ostatkami sv. Martina.

Novéna k sv. Martinovi bola obľúbenou pobožnosťou 
mnohých veriacich a  tiež rodinných či iných 
spoločenstiev. Štruktúra novény pozostávala z  hymnu, 
ktorý bol prevzatý z Liturgie hodín a na jednotlivé dni boli 
vybraté pasáže zo  Sulpíciových Listov389 a  Dialógov390. 
Za každým úsekom bola modlitba, čítanie krátkej časti 
Svätého písma, priliehavá časť z Dialógov, Litánie k  sv. 
Martinovi a záverečná modlitba. Príležitostné modlitby 
k  sv. Martinovi boli rôzne zamerané, boli to prosby 
o orodovanie sv. Martina za dar lásky, za vierohodnosť 
kresťanského života, za  diecézu, za  farnosť a  napokon 
modlitba pútnika k sv. Martinovi.

Dielo Sulpícia Severa „Život sv. Martina“ je 
najznámejšie spomedzi jeho diel o  svätom biskupovi 
z  Tours. Dielo má 27 článkov, resp. kapitol.391 
V  uvedenom preklade od  Petra Zubka sa nachádzajú 
všetky kapitoly, v  manuáli sú na  str. 44 – 66. Druhé 
Sulpíciovo dielo v slovenskom preklade, Listy, sú celkove 
tri, adresované Euzébiovi (I.), diakonovi Auréliovi (II.) 
a Basule (III.), v manuáli sú na str. 67 – 76. Tretie dielo 
má názov „Dialógy“. V manuáli sú uvedené tri dialógy, 
tieto ale nie sú kompletné. Podávajú ohlasy a svedectvá 
o  Martinovom živote a  jeho čnostiach. Cieľom tohto 
diela je dosvedčiť, že formát Martinovho života sa 
môže priradiť k otcom púšte z kresťanského staroveku. 
V manuáli sú na str. 77 – 95.

388 Dekréty sú publikované In: TYROL, Anton a kol. 
Manuál k sláveniu Jubilejného roka sv. Martina, s. 8 – 10.

389 Sulpiciove Listy, výber z tých, ktoré sa týkali sv. Martina, 
uverejnené In: TYROL, Anton a kol. Manuál k sláveniu 
Jubilejného roka sv. Martina, s. 67 – 76.

390 Sulpiciove Dialógy, výber z tých, ktoré sa týkali sv. 
Martina, uverejnené In: TYROL, Anton a kol. Manuál 
k sláveniu Jubilejného roka sv. Martina, s. 77 – 95.

391 Porov. SULPICIUS SEVERUS: Vita Sancti Martini 
episcopi et confessoris. Dostupné online: http://www. intratext. 
com/X/LAT0410. htm. (20. 3. 2020).

Ďalší článok uverejnený v  manuáli slávenia 
jubilejného roka pochádza od  Martina Schirmersa 
a má názov „Stolička služobníka namiesto biskupského 
trónu“.392 Ide o preklad z nemeckého originálu. Cieľom 
tohto článku bola ponuka kritickejšie zostaveného opisu 
života sv. Martina, na vyváženie značne zidealizovaného 
opisu zo strany dobového autora, Sulpícia Severa.

Katechézy o  sv. Martinovi z  Tours: celkove ich pre 
manuál bolo pripravených 12 a boli adresované mladým 
ľuďom. Ich autorom bol vsdp. Ján Garaj, vtedy farár 
v  Ludrovej. Zostavené boli podľa jednotlivých etáp 
Martinovho života od  výberu mena pri  narodení až 
po posledné roky Martinovho života. Vedľajším cieľom 
týchto katechéz bolo poskytnúť inšpiráciu, ako sa dajú 
tvoriť katechézy aj na iné motívy zo života sv. Martina. 

Na konci manuálu boli uverejnené tri piesne k  sv. 
Martinovi: Zhliadni na  nás z  výšky skvelej (autor: A. 
Radlinský, hudba: M. Schneider-Trnavský); Martin, si 
ako apoštol (text: Liturgia hodín, hudba: Štefan Tuka); 
Vyznávač Pána (text: Liturgia hodín, hudba: Stano 
Kmotorka).

Forma manuálu bola knižná, rozmer A5, okrem toho 
bol manuál vystavený aj  na stránke www. kapitula. sk. 
Jeho publikovanie prinieslo mnohým cenné impulzy 
k  sláveniu jubilejného roka a  znamenal obsahové 
obohatenie prežívania viery, pretože priniesol aj jednotné 
postupy, aj  nové informácie o  života patróna Spišskej 
diecézy, sv. Martina z Tours.

Logo Jubilejného roka sv. Martina

Pre Jubilejný rok sv. Martina bolo pripravené aj logo. 
Jeho obsah sformuloval Mons. A. Tyrol a  technicky 
ho spracoval seminarista Andrej Ondrejka. Logo 
svätomartinského jubilea Spišskej diecézy sa inšpiruje 
logom francúzskej arcidiecézy Tours. Logo pozostáva 
z modrého rámca, ktorý pripomína mariánsku dimenziu 
jednoty Božieho ľudu. Bol to aj  odkaz na  mariánske 
zjavenia vo  Fatime r. 1917, od  ktorých v  slávenom 
roku prešlo presne 100 rokov. Na modrom rámci je 12 
žltých hviezd. Tieto pripomínajú jednak kontinuitu 
s  hviezdami v  erbe pápeža Pia VI., ktorý zriadil 
Spišskú diecézu a  označujú tiež 12 kostolov v  diecéze 
zasvätených úcte sv. Martina. Dvanásť je aj  biblické 
číslo plnosti. Cez tento rámec prechádza odspodu meč, 
nástroj, ktorým Martin rozdelil svoj plášť. Meč postupne 
prechádza do  biskupskej berly, symbol biskupskej 

392 Článok je v manuáli: TYROL, Anton (transl.). Stolička 
služobníka namiesto biskupského trónu. In TYROL, Anton 
a kol. Manuál k sláveniu Jubilejného roka sv. Martina. 
Námestovo: Tlačiareň Kubík, 2016, s. 96 – 104. Originál 
publikovaný v: Christ in der Gegenwart, Herder GmbH 
Freiburg 4. sept. 2016, č. 36, s. 389 – 393.



171

moci, ktorá zjednocuje v pravde a láske. Na bielom poli 
v  strede loga sú červenou farbou naznačené rozdelené 
šaty – rozdelené mečom, zjednotené biskupskou berlou. 
Centrálna pozícia rúcha a  berly pripomína charitu, 
teda skutky lásky k blížnemu praktizované pre nebeské 
kráľovstvo. Toto logo bolo počas jubilejného roka hojne 
používané a  iste zohralo pozitívnu úlohu v  celom jeho 
slávení. 

Pastoračné iniciatívy, dekanátne púte

K najkrajším momentom prežívania Jubilejného roka 
sv. Martina patrili dekanátne púte. Organizované boli 
v  mesačných intervaloch, vždy na  3. sobotu mesiaca. 
Keďže je v  diecéze 14 dekanátov, niektoré púte boli 
súčasne v dvoch dekanátoch. Pred púťou sa vo farnostiach 
konali deväťdňové pobožnosti (novény) k sv. Martinovi 
a  v  sobotu bolo stretnutie farností každého dekanátu 
v  katedrále. Desať minút pred  sv. omšou veriacich 
privítal generálny vikár diecézy Mons. A. Tyrol, stručne 
oboznámil prítomných s históriou katedrály a biskupstva 
a  predstavil program púte. Ten spočíval v  účasti na  sv. 
omši, ktorú zvyčajne celebroval diecézny alebo emeritný 
biskup a  koncelebrovali kňazi dekanátu. V  závere 
sv. omše bolo požehnanie s  relikviárom sv. Martina 
a  hneď potom nasledovalo uctenie relikvií. Potom sa 
veriaci, ktorí mali záujem pozrieť si historické priestory 

biskupskej rezidencie, zhromaždili pred  biskupským 
úradom a  generálny vikár spolu so  seminaristami 
brali jednotlivé skupiny, asi po  30 ľudí, do  biskupskej 
rezidencie na prehliadku týchto priestorov. Po skončení 
prehliadky mohli veriaci, individuálne alebo podľa 
farností, navštíviť hrob zomrelého spišského biskupa 
Mons. Františka Tondru. Tým bola púť ukončená. 

Okrem týchto podujatí boli vo  farnostiach 
organizované rozmanité iniciatívy, napr. poznávanie 
života sv. Martina, rozličné povzbudivé články 
vo  farských časopisoch, súťaže, plesy pre deti, nácviky 
piesní, 48 (alebo 72) hodín bez kompromisov, 
vo  viacerých farnostiach sa začali organizovať tzv. 
svätomartinské sprievody, na  web-stránke biskupského 
úradu boli vystavené k  dispozícii video-dokumenty 
o kláštoroch v Marmoutier a Candés spätých so životom 
sv. Martina a pod. Mnohé z  týchto iniciatív zostali ako 
trvalé a pravidelne alebo sporadicky sa opakujú.

Záverom možno konštatovať, že tento jubilejný 
rok sa vydaril a  priniesol rozmanité duchovné ovocie 
vo  viacerých formách: oboznámenie sa so  životom 
a  čnosťami sv. Martina, prehĺbenie úcty voči sv. 
Martinovi, posilnenie pocitu spolupatričnosti farností, 
dekanátov a  všetkých veriacich voči katedrále, diecéze 
a  diecéznemu biskupovi a  napokon ako trvalé ovocie 
slávenia jubilejného roka zostali v diecéze farské charity, 
pre zakladanie ktorých bol práve v tomto jubilejnom roku 
publikovaný štatút farských charít, ktorých nebeským 
patrónom bude práve sv. Martin. 

Ovocie jubilejného roka: farské charity 
a svätomartinské plakety

V závere Jubilejného roka sv. Martina, dňa 4. októbra 
2017, podpísal diecézny biskup Mons. Štefan Sečka 
nový štatút farských charít (FCH). Bol to jeden z cieľov 
slávenia Jubilejného roka sv. Martina. Farské charity sa 
s menom patróna Spišskej diecézy spájajú z toho dôvodu, 
že najznámejšou čnosťou sv. Martina boli skutky lásky 
k blížnemu, a to má byť hlavnou náplňou služby členov 
týchto farských charít. Teda biskup Martin je patrónom 
farských charít Spišskej diecézy. Uvedené je to v 1. článku 
(Základné ustanovenia), bod 3.393 

Štatút farských charít Spišskej diecézy je 
koncipovaný tak, že farské charity nemajú priznaný 
stav právnických osôb a predsedom FCH je vždy farár/
farský administrátor. Je v  kompetencii farára menovať 
koordinátora a pokladníka a jeho úlohou ako predsedu 
je rozhodnúť – po porade s  členmi farskej pastoračnej 

393 Kompletný štatút farských charít Spišskej diecézy. 
Dostupné online: http://dieceza. kapitula. sk/userfiles/file/
CHARITA_statut. pdf. (21. 3. 2020).
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rady – či farskú charitu budú registrovať v  diecéznej 
charite alebo nie (čl. 4, bod 1). FCH nemajú členskú 
základňu, ale pracujú systémom dobrovoľníkov. Ak 
finančný obrat dosiahne relevantnú výšku, tento sa 
zapíše do  farských výkazov. Štatút vytvára priestor pre 
spoluprácu FCH s  farskou pastoračnou radou a  medzi 
farskými charitami dekanátu či iných oblastí. Spoluprácu 
so  zahraničím koordinuje vedenie Spišskej diecéznej 
charity, ktoré poskytuje svoje služby a  pomoc farským 
charitám. Spolupráca so  zahraničím sa však môže 
rozvíjať aj  na úrovni jednotlivých iniciatív a  v  prípade 
FCH ich zastrešuje príslušný farár.

Činnosť FCH sa po  skončení Jubilejného roka sv. 
Martina zintenzívnila, v  súčasnosti jestvuje niekoľko 
desiatok FCH a  vzniku ďalších charít napomáha 
aj  Spišská diecézna charita. Vypracovaný štatút 
a  priaznivé prostredie pre prácu farských charít dáva 
nádej, že táto oblasť života Cirkvi sa v spišskej miestnej 
Cirkvi bude neustále rozvíjať.

Iným druhom ovocia slávenia Jubilejného roka sv. 
Martina sú tzv. svätomartinské plakety. Ide o  formu 
oceňovania služby rozličných veriacich vo  farnostiach 
diecézy. Generálny vikár A. Tyrol spolu s  farárom 
Ľubomírom Krettom pripravili niekoľko variantov 
plakiet a  tieto boli predstavené členom kňazskej 
rady na  zasadnutí začiatkom roka 2018. Po  diskusii 
a vyjadreniach prítomných sa ustálilo, že plakety budú 
zhotovované v  troch verziách: žltej, sivej a  hnedej, čo 
pripomína zlato, striebro a bronz (meď). Tieto odtiene 
znamenajú základné odstupňovanie: po  25 rokoch 
služby je možné odovzdať plaketu s medeným odtieňom, 
za 35 rokov striebornú plaketu a za 50 a viac rokov Zlatú 
plaketu sv. Martina.

Každá plaketa pozostáva z jemného plechu, ktorý je 
pripevnený na drevenom podklade, na každej plakete je 
obraz diecézneho biskupa a sv. Martina a v strede plakety 
je text: Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský diecézny 
biskup, udeľuje zlatú plaketu sv. Martina… z  farnosti… 
z  príležitosti životného jubilea, 75 rokov, a  ako prejav 
vďačnosti a  uznania za… rokov služby organistky… 
dátum a podpis biskupa.

Tieto plakety boli následne predstavené kňazom, 
ktorí sa podľa vlastného uváženia môžu rozhodnúť 
takto si oceniť službu kostolníkov, kantorov, členov 
rozličných rád, komisií, farských charít, mimoriadnych 
vysluhovateľov sv. prijímania alebo kohokoľvek, kto 
sa významnou mierou zaslúžil o  činnosť vo  farnosti. 
Plakety odovzdávajú svojim farníkom ich kňazi alebo 
si k  tomu pozývajú príslušného dekana či pracovníka 
biskupského úradu. Jestvuje aj  taká možnosť, že zlatú 
plaketu odovzdáva oceneným diecézny biskup v  deň 
vonkajšej slávnosti sv. Martina v  katedrále v  Spišskej 
Kapitule.

Toto symbolické ocenenie je výrazom vďačnosti 
diecézneho biskupa a  pozorných kňazov, ktorí sa 
aj  takýmto spôsobom chcú zavďačiť svojim veriacim, 
s ktorými vytvárajú farskú a spolu aj diecéznu rodinu.
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PRÁVNICKÉ SYMPÓZIÁ 
V SPIŠSKEJ KAPITULE

Totalitný režim sa na Slovensku „vyznamenal“ tým, 
že prenasledoval akékoľvek výraznejšie snahy kňazov 
o  duchovné povznesenie farností. Rovnako smutné 
dedičstvo po tomto politickom režime ostalo aj v oblasti 
vzdelania katolíckych kňazov. Počas 40 rokov nesmel 
za  špeciálnym teologickým vzdelaním vycestovať 
do  zahraničia nikto. Domáci profesori vyučujúci 
na  jedinej teologickej fakulte boli síce v  podávaní 
katolíckej doktríny spoľahliví, ale ich odborná diskusia 
so  svetom bola pričinením politického režimu úplne 
znemožnená. Počas týchto desaťročí sa však teologická 
diskusia vo  svete výrazne posunula. V  rokoch 
1962 – 1965 sa uskutočnil Druhý vatikánsky koncil, 
ktorý mal vo  svojich základoch diskusiu nemeckých 
a francúzskych teológov o Božom zjavení394 absolvovanú 
počas desaťročí pred  koncilom. V  roku 1979 dostala 
Katolícka cirkev nový kritický preklad Svätého písma 
autorizovaný pápežom Jánom Pavlom II. a v roku 1983 
nový Kódex kánonického práva, ktorý priniesol so sebou 
novú právnickú kultúru…

Toto všetko bolo treba po páde totality na Slovensku 
dobiehať. V  prípade biblických vied zvolili biskupi 
taktiku vysielania vybraných kňazov na  zahraničné 
štúdiá do  Ríma a  Jeruzalema a  po ich návrate právom 
od nich očakávali, že okrem prednášok na teologických 
fakultách a  v seminároch budú pracovať aj  na poli 
biblického apoštolátu. V  oblasti kánonického práva sa 
okrem vysielania kňazov na zahraničné štúdiá rozhodli 
organizovať aj  domáce školenia vybraného personálu 
spomedzi kňazov aj laikov, aby mohli konštituovať riadne 
diecézne tribunály na  riešenie rozličných prípadov, 
s  ktorými sa veriaci obracajú na  svojich biskupov 
s prosbou o pomoc v spletitých otázkach každodenného 
života.

Cirkevno-právna agenda  
po páde totalitného režimu na Slovensku

Spišská diecéza mala v  agende kánonického práva 
veľmi výhodnú pozíciu, ktorú biskup František Tondra 
veľmi pragmaticky zužitkoval, keď do Spišskej Kapituly 
pozval najpovolanejšie osobnosti v oblasti kánonického 
práva: biskupa Z. Grocholewského a pápežského preláta 
Mons. Daniela Faltina.

394 Porov. TYROL, Anton. Úvod do Svätého písma, Spišské 
Podhradie: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka, 2019, s. 41.

Mons. Daniel Faltin OFM (1927 – 2008) účinkoval 
celé desaťročia na Rímskej Rote, čo je jeden z najvyšších 
cirkevných tribunálov a bol v rímskych cirkevno-právnych 
kruhoch veľmi dobre známy, nadovšetko skúsený 
právnik a  zdatný diplomat. Pochádzal z  Kurimian, 
vstúpil do  františkánskej rehole, začal študovať v  Brne, 
ale po  nástupe komunizmu emigroval do  Ríma. Tam 
absolvoval postgraduálne špecializačné štúdiá v  oblasti 
kánonického práva. V Ríme získal doktoráty z  teológie 
a cirkevného práva. Stal sa advokátom a sudcom Rímskej 
Roty a prednášal rotálne právo v Ríme.395 Rímska Rota je 
významná cirkevno-právna inštitúcia, ktorá pracuje ako 
apoštolský apelačný súd v Ríme a má dôležité poslanie 
pre zabezpečenie jednoty cirkevných súdov v Cirkvi. 

Kardinál Zenon Grocholewski (1939 – 2020) 
pochádzal z  poľskej diecézy Poznań. Po  krátkom 
účinkovaní v  pastorácii sa dostal na  štúdium 
kánonického práva v Ríme a po jeho ukončení pracoval 
na  Apoštolskej Signatúre vo  Vatikáne. Postupne tam 
prechádzal viacerými funkciami, až sa napokon roku 
1998 stal prefektom Apoštolskej Signatúry, ktorá je 
najvyšším tribunálom Katolíckej cirkvi, okrem iného 
vykonávajúcim dozor nad diecéznymi tribunálmi. O rok 
neskôr, roku 1999, ho pápež Ján Pavol II. vymenoval 
za  prefekta Kongregácie pre katolícku výchovu a  roku 
2001 za kardinála. Vo funkcii prefekta tejto kongregácie 
bol viackrát potvrdený a v marci 2015 pápež František 
prijal jeho zrieknutie sa z  dôvodu veku. Kardinál Z. 
Grocholewski sa celý život venoval problematike 
kánonického práva a bol v ňom uznávaným špecialistom, 
čo ocenili viaceré svetové univerzity udelením čestného 
doktorátu.

Na sympóziách kánonického práva v Spišskej Kapitule 
boli títo dvaja špecialisti ústrednými osobnosťami, 
vďaka ktorým sa v  slovenských diecézach urýchlene 
konštituovali diecézne tribunály, boli vyriešené 
personálne otázky a cirkevná legislatíva nabrala správny 
kurz neustáleho prehlbovania odbornej kompetencie 
v tejto nesmierne dôležitej oblasti cirkevného života.

Prvé sympózium kánonického práva  
v roku 1991

Usporiadanie sympózií cirkevného práva bolo 
veľmi šťastnou myšlienkou, ktorá vznikla na  základe 
intenzívnych kontaktov spišského biskupa Mons. 
Františka Tondru a sudcu Rímskej Roty Mons. Daniela 
Faltina. Priamu zásluhu na  zorganizovaní tohto 
sympózia majú aj  pracovníci trnavského diecézneho 
tribunálu Mons. František Truc a arcibiskup Ján Sokol. 

395 Porov. DRDÚLOVÁ, Margita. Úvodná správa 
o sympóziu. In Ius et Iustitia. Acta I symposii iuris canonici, 
anni 1991. Bratislava: RKCMBF UK, 1991, s. 9.
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Obaja žiadali sekretára Apoštolskej Signatúry a dekana 
Rímskej Roty396 o  pomoc pri  skvalitnení súdnej praxe 
na  Slovensku. Prakticky ihneď po  páde totalitného 
režimu na  Slovensku sa spomínané sympóziá začali 
konať a v krátkom čase priniesli skvelé ovocie.

Prvé sympózium sa uskutočnilo v Spišskej Kapitule 
v  dňoch 17. – 20. septembra 1991 za  účasti takmer 
všetkých vtedajších biskupov a pracovníkov diecéznych 
tribunálov z  celej krajiny. Malo charakter introdukcie 
do  súdnej administratívy a  do súdnej praxe. K  jeho 
najvýznamnejším výsledkom patrí fakt, že na  tomto 
sympóziu bol konštituovaný metropolitný súd ako súd 
druhého stupňa so  sídlom v  Trnave, ktorý mal slúžiť 
celému Slovensku, veriacim rímsko-katolíkom, ako 
apelačný súd II. inštancie. Oficiálom tohto tribunálu sa 
stal biskup Mons. Vladimír Filo a  za členov súdu boli 
vymenovaní devätnásti odborníci z  celého Slovenska, 
ktorí počas sympózia zložili prísahu a  vyznanie viery 
pred svojimi biskupmi.

Na sympóziu vystúpili ako hlavní referenti 
s nasledovnými témami prednášok:

• biskup Zenon Grocholewski:  
O zriadení a úlohe tribunálov v Cirkvi 
Otázky z procesného kánonického práva

• biskup Vladimír Filo:  
Prirodzené podmienky manželského súhlasu

• pápežský prelát Mons. Daniel Faltin:  
Súdny sporový proces

Pre Mons. D. Faltina bolo toto sympózium historické, 
pretože mal možnosť prvý raz verejne vystúpiť 
na  Slovensku po  štyridsiatich rokoch! Vo  svojom 
vystúpení uviedol, že toto sympózium je odpoveďou 
na želanie Svätého Otca Jána Pavla II., aby Rímska Rota 
pomáhala po páde totality miestnym cirkvám v Strednej 
a Východnej Európe v urgentných potrebách diecéznych 
tribunálov.397

Na tomto sympóziu sa okrem spomenutých hostí 
z  Ríma zúčastnil aj  ďalší významný hosť Mons. Jozef 
Medový (1926 – 1999). Kompletné prednášky z  1. 
sympózia boli publikované v  zborníku Ius et Iustitia. 
Acta I symposii iuris canonici, anni 1991.

396 Porovnaj prílohy v zborníku In: Ius et Iustitia. Acta 
I symposii iuris canonici, anni 1991, s. 157 – 163.

397 Porov. FALTIN, Daniel. Súdny sporový proces. In Ius et 
Iustitia. Acta I symposii iuris canonici, anni 1991, Bratislava: 
RKCMBF UK, 1991, s. 89.

Druhé sympózium kánonického práva  
v roku 1992

O  rok neskôr sa uskutočnilo 2. sympózium 
cirkevného práva. Konalo sa opäť v Spišskej Kapitule od 9. 
do 11. septembra 1992. Organizátorom tohto sympózia 
bol Metropolitný cirkevný súd v  Trnave. Významnou 
súčasťou tohto sympózia bolo ustanovenie prešovského 
diecézneho tribunálu. Medzinárodný rozmer tohto 
sympózia bol zvýraznený aj  tým, že medzi účastníkmi 
sympózia boli nielen prednášatelia zo  zahraničia, 
ale aj  členovia diecéznych tribunálov v  Česku a  na 
Morave. Toto podujatie zaznamenali aj  diplomatické 
zastupiteľstvá. Účastníkov sympózia pozdravil radca 
veľvyslanectva ČSFR pri Svätej Stolici pán Egon Arnold 
a  účastníci sympózia zaslali pozdravné telegramy 
kardinálovi J. Tomkovi do Ríma, apoštolskému nunciovi 
G. Coppovi do Prahy, pánu Egonovi Arnoldovi do Ríma, 
J. E. E. Fioremu, dekanovi Rímskej Roty.398 Hlavnými 
odborníkmi medzi prednášateľmi a  konzultanti 
odborných diskusií boli opäť arcibiskup Z. Grocholewski 
a Mons. D. Faltin.

Druhé sympózium kánonického práva malo 
nasledovnú štruktúru prednášateľov a ich tém:

Úvodné pozdravy: 

• J. E. Mons. František Tondra, J. E. Zenon 
Grocholewski

Prednášky:

• Z. Grocholewski:  
De periodo initiali seu introductorio processus  
in causis nullitatis matrimonii

• V. Filo:  
Pertractatio causarum in secunda instantia

• P. Holec:  
Forma celebrationis matrimonii ordinaria  
et extraordinaria in Codice vigenti

• V. Poláček:  
De forma canonica celebrationis matrimonii  
in Ecclesia orientali

• Š. Ujhelyi:  
O miešaných manželstvách

• J. Zlatňanský:  
Rozviazanie manželstva v prospech viery

Referáty:

• F. Truc:  
Aktuálne otázky z praxe Metropolitného súdu

398 Porov. DUDA, Ján (ed.). Zborník z II. sympózia 
kánonického práva. Spišské Podhradie: Kňazský seminár 
biskupa Jána Vojtaššáka, s. 1 – 5.
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• A. Harčár:  
Dušpastierska starostlivosť o rozvrátené manželstvá

• L. Gašaj:  
Poznámky k zákonu SNR č. 234/92 Zb.  
o uzatváraní manželstiev

• V. Mikula:  
Poznámky k novému prekladu CIC

Dodatky:

• Z. Grocholewski:  
Dokumenty Apoštolskej Signatúry týkajúce sa 
cirkevných súdov v súčasnej Českej a Slovenskej 
Federatívnej Republike

• Z. Grocholewski:  
Obnova kánonického práva na Slovensku

• M. Červený:  
Kánonické problémy Cirkvi na Slovensku (rozhovor 
s arcibiskupom Z. Grocholewským)

Súčasťou 2. sympózia kánonického práva bola aj voľba 
členov výboru Slovenskej spoločnosti cirkevného práva, 
ktorá vznikla v  roku 1991 ako združenie osôb a  má 
vlastnú právnu subjektivitu. Má svoj štatút schválený 
príslušnými autoritami, členskú základňu a  presne 
formulované ciele. Súčasným predsedom spoločnosti je 
prof. Ján Duda.

Druhé sympózium kánonického práva malo 
vo svojom programe aj duchovné a kultúrne iniciatívy, 
ako návštevy Mariánskej hory v  Levoči, bohoslužby 
v  Katedrále sv. Martina v  Spišskej Kapitule a  prijatie 
účastníkov u primátora mesta Levoča v Mestskej radnici.

Tretie sympózium kánonického práva v roku 
1993

Organizácia konferencií a sympózií takého rozmeru, 
akým boli sympóziá kánonického práva v  Spišskej 
Kapitule, si vyžaduje nesmierne úsilie a  nasadenie 

celého tímu nadšených a  kompetentných ľudí. Tretie 
sympózium sa konalo v  dňoch 24. – 27. augusta 
1993 v  Spišskej Kapitule. Dokumentujú to okrem 
iného pozdravné telegramy najvyšších cirkevných 
predstaviteľov z  Poľska, Nemecka, Česka a  Moravy 
a  z  diplomatického zastupiteľstva ČSFR vo  Vatikáne. 
Rovnako urobili aj účastníci sympózia na ich adresy.

Pokiaľ ide o  celkovú štruktúru preberaných tém, 
možno v  nich – v  porovnaní s  predchádzajúcimi 
ročníkmi – zaznamenať určitý posun od  urgentných 
otázok administratívneho charakteru k  filozoficko-
juristickým témam a témam, v ktorých bol objasňovaný 
určitý status jednotlivých stavovských kategórií 
v  miestnych cirkvách. Poukazuje na  to aj  nasledovný 
prehľad prednášok a referátov:

Úvodné pozdravy:

• J. Em. Ján Ch. Korec, J. E. Mons. Ján Sokol, J. E. 
Mons. František Tondra, J. E. Zenon Grocholewski 
(inauguračný prejav O vzťahu kánonického práva 
a lásky), Mons. Daniel Faltin, prof. Juraj Švec, rektor 
UK Bratislava.

Prednášky:

• P. E. Krapka SJ:  
Primát a kolegialita

• Mons. D. Faltin:  
Postavenie a poslanie biskupa v Cirkvi všeobecnej 
a zvlášť v partikulárnej Cirkvi; o jeho povinnosti učiť, 
posväcovať a riadiť jemu zverenú diecézu

• Mons. V. Filo:  
Kňazi a ich podiel na moci biskupa v jeho povinnosti 
učiť, posväcovať a riadiť Boží ľud

• Mons. D. Hrušovský:  
Rehoľníci a ich účasť na živote Cirkvi

• F. Kočiš:  
Povinnosti a práva laikov v Cirkvi

Účastníci sympózia na sv. omši v konkatedrále Poprad.
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• Z. Grocholewski:  
Apelačné pokračovanie v kauzách manželskej nulity

• Z. Grocholewski:  
Úvodná fáza procesu v kauzách manželskej nulity

Referáty:

• Mons. F. Truc:  
Správa za Metropolitný súd v Trnave

• Š. Janega:  
Pastoračná činnosť súdu

• Mons. M. Marek:  
De processu super rato non consumato

• Mons. P. Holec:  
Aktuality zo života diecézneho súdu v Košiciach

• P. V. Kulhanek:  
Správy z pražského interdiecézneho súdu

• F. Polášek:  
Správa za olomoucký cirkevný súd

Oznamy:

• Mons. V. Filo:  
Referát o preklade a vydaní CIC v slovenskom jazyku

• Mons. J. Jarab:  
Referát o Slovenskej spoločnosti kánonického práva

Otázky a odpovede

V tejto časti zborníka je uvedených niekoľko desiatok 
otázok a odpovedí, ktoré zazneli počas sympózia. Je to 
cenná ukážka odbornej kvality sympózia a  ukážka 
praktických prípadov, s  ktorými sa členovia tribunálov 
stretávajú a ktoré musia kompetentne riešiť pre duchovný 
úžitok a spásu veriacich.

Dodatky

V  treťom zborníku sú publikované štúdie mladých 
právnikov, ktorí medzičasom dosiahli akademické 
stupne v oblasti cirkevného práva a do zborníka prispeli 
výsledkami svojho bádania:

• P. C. Vasiľ SJ:  
Účinkovanie sv. Cyrila a Metoda a začiatky cirkevného 
zákonodarstva u slovanských národov

• E. Bredschneider:  
Kompetentné súdy vo veciach manželských 
nerezervovaných Apoštolskej Stolici; vývoj od Kódexu 
kánonického práva 1917 až po súčasnosť

• J. Duda:  
Kňazský celibát v zákonodarstve Katolíckej cirkvi

• J. Duda:  
Všeobecné a hierarchické kňazstvo (teologicko-právny 
pohľad)

• D. Faltin:  
Návrh témy na štvrté sympózium kánonického práva

• Z. Grocholewski:  
Múdrosť, ktorá je darom Ducha Svätého (homília 
v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule; sv. omša 
s účastníkmi sympózia; 25. augusta 1993)

• Z. Grocholewski: Recenzia zborníka: DUDA, J. 
(zost.): Zborník z II. sympózia kánonického práva, 
Spišská Kapitula 1992

Tretie sympózium kánonického práva v  Spišskej 
Kapitule opäť výrazne posunulo odborné kompetencie 
účastníkov a  čitateľov publikovaného zborníka a  tým 
prispelo k prehĺbeniu cirkevno-právnej kultúry v našom 
prostredí.

Štvrté sympózium kánonického práva v roku 
1994

Sympózia kánonického práva v 90. rokoch v Spišskej 
Kapitule pomaly nadobúdali charakter pravidelných 
podujatí na  najvyššom stupni organizačných kvalít 
a  odbornej kompetencie. Vznikala z  nich tradícia 
so  všetkými známkami kontinuity medzi jednotlivými 
ročníkmi a  predstavovala najskôr výbornú introdukciu 
a potom postupné prehlbovanie preberaných tém. Ak sa 
v prvých ročníkoch venovali účastníci administratívnemu 
konštituovaniu diecéznych súdov a  metropolitného 
súdu, nasledujúce ročníky priniesli účastníkom základný 
pohľad na  najčastejšie prípady v  manželských kauzách 
a na právny status jednotlivých stavov v Cirkvi.

Štvrté sympózium kánonického práva (22. – 26. 
augusta 1994 v  Spišskej Kapitule) malo široký ohlas 
v  cirkevných a  občianskych kruhoch. Účastníkov 
sympózia pozdravili najvyššie cirkevné autority okolitých 
krajín a z Vatikánu (štátny sekretár kardinál A. Sodano, 
prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál J. 
Tomko, nitriansky biskup kardinál J. Ch. Korec, pražský 
arcibiskup kardinál M. Vlk, maďarský prímas kardinál 
L. Paskai, olomoucký arcibiskup J. Graubner, dekan 
Rímskej Roty M. Pompedda, veľvyslanec SR pri  Svätej 
Stolici A. Neuwirth a  ďalší). Spomedzi účastníkov 
a prednášateľov na sympóziu možno osobitne spomenúť 
opäť arcibiskupa Z. Grocholewského, kardinála F. 
Macharského z  Krakowa a  domácich arcibiskupov 
a biskupov takmer zo všetkých diecéz Slovenska.

Po obsahovej stránke bolo sympózium konštituované 
tak, že pozornosť bola venovaná podstatným 
vlastnostiam a  podstatným cieľom manželstva. Sú to 
základné vieroučné kategórie, podľa ktorých sa hodnotí 
platnosť manželského súhlasu, ako aj hodnotová náplň 
manželstva a rodiny. Podľa nich sa má rozvíjať aj morálka 
manželov a  výchova detí v  rodine. Je to jednota 
a nerozlučiteľnosť a pokiaľ ide o ciele manželstva, je to 
dobro manželov a dobro detí. Tak to ukazuje štruktúra 
prednášok a referátov, ako aj diskusia.
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Inauguračný prejav:

• J. E. Zenon Grocholewski:  
Spravodlivosť a pravda

Prednášky:

• Mons. Daniel Faltin:  
Pastoračný pohľad kňaza-sudcu v Cirkvi

• J. E. Zenon Grocholewski:  
Najvyšší tribunál Apoštolskej Signatúry v súdnej 
štruktúre Cirkvi

• Mario Francesco Pompedda:  
Chápanie kánona 1095 Kódexu vo svetle právnej 
náuky a jurisprudencie

• Bronislaw Wenanty Zubert:  
Error in persona et in qualitate personae

• J. E. Mons. Vladimír Filo:  
Omyl týkajúci sa jednoty, nerozlučiteľnosti alebo 
sviatostnej hodnosti manželstva v zmysle kán. 1099 
CIC

• Mons. Daniel Faltin:  
Nedostatok manželského súhlasu z dôvodu podvodu

Referáty:

Peter Holec, Michal Marek, Štefan Janega, Ján Kubus 
referovali o  aktualitách z  praxe tribunálov z  Košickej, 
Spišskej, Nitrianskej a Rožňavskej diecézy.399

Piate sympózium kánonického práva  
v roku 1995

S pedantnou presnosťou sa v Spišskej Kapitule v dňoch 
22. – 25. augusta 1995 konalo už piate sympózium 
kánonického práva v  priestoroch Kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtaššáka. Tento ročník sympózia bol 
venovaný najmä administratívnemu právu a  správe 
hmotných dobier v  diecézach. Medzi hosťami ani 
v  tomto ročníku nechýbal arcibiskup Z. Grocholewski 
a pápežský prelát Daniel Faltin.

Hlavné prednášky:

• J. E. Mons. Z. Grocholewski:  
Osobitný cieľ vysluhovania spravodlivosti v Cirkvi 
(inauguračná prednáška)

399 Porov. DUDA, Ján (ed.). Ius et Iustitia. Acta IV Symposii 
Iuris Canonici anni 1994. Spišské Podhradie: Kňazský seminár 
biskupa Jána Vojtaššáka, 1995.

Účastníci sympózia v aule kňazského seminára v Spišskej Kapitule.
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• J. Huber:  
Právo Cirkvi na nadobudnutie, vlastnenie, 
spravovanie a predaj cirkevného majetku

• T. Mauro:  
Cirkevné majetky v Taliansku a v iných krajinách

• J. E. Mons. V. Filo:  
Administratíva farnosti

• Mons. D. Faltin:  
Administratíva diecézy

• J. E. Mons. C. Sepe:  
Hierarchické rekurzy podané na dikastériá rímskej 
kúrie

• J. E. Mons. Z. Grocholewski:  
Sporový administratívny proces na Apoštolskej 
signatúre

• I. Chalupecký:  
Cirkevné majetky na Slovensku

• J. Duda:  
Formácia kléru.400

400 Porov. DUDA, Ján (ed.). Ius et Iustitia. Acta V Symposii 
Iuris Canonici anni 1995. Spišské Podhradie: Kňazský seminár 
biskupa Jána Vojtaššáka, 1997.

Šieste sympózium kánonického práva  
v roku 1996

Aj v  roku 1996 sa konalo sympózium kánonického 
práva, čím sa opäť predĺžila tradícia týchto významných 
podujatí právnického charakteru. Jeho ozdobou v roku 
1996 bol pozdrav samotného pápeža Jána Pavla II., 
ktorý účastníkom poslal kardinál štátny sekretár Angelo 
Sodano. Sympózium sa konalo v  dňoch 27. – 30. 
augusta 1996 v  Spišskej Kapitule. Na  sympóziu sa 
zúčastnili tvorcovia tejto obdivuhodnej série arcibiskup 
Z. Grocholewski a pápežský prelát Daniel Faltin a ďalší 
vzácni hostia: arcibiskupi a  biskupi zo  Slovenska a  zo 
zahraničia, predseda Ústavného súdu v  SR prof. M. 
Čič, dekani teologických fakúlt a  významní odborníci 
z oblasti cirkevného i občianskeho práva.

Hlavné prednášky:

• J. E. Mons. Z. Grocholewski:  
Deklaratívna povaha rozsudkov v kauzách manželskej 
nulity (inauguračná prednáška)

• prof. M. Čič:  
Úvodný pozdrav

• J. E. Mons. F. Rábek:  
Sviatosti ako prostriedky duchovnej obnovy 
na Slovensku
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• J. Em. Mons. Ch. Schönborn:  
Katolícka náuka o sviatostiach podľa Katechizmu 
Katolíckej cirkvi

• C. G. Fürst:  
Sviatosť krstu: „Status“ pokrsteného veriaceho v Cirkvi 
vo svetle CIC a CCEO

• J. E. Mons. V. Filo:  
Právny aspekt sviatosti birmovania, Eucharistie, 
pokánia a pomazania chorých

• J. E. Mons. Z. Grocholewski:  
Teologické základy manželstva v kánonickom práve

• Mons. D. Faltin: Sviatosť posvätného rádu.401

Siedme a ôsme sympózium kánonického práva 
v rokoch 1997 a 1998

Aj keď dokumentácie z  uvedených dvoch sympózií 
vyšli spolu v  jednom zväzku402 až v  roku 2004, predsa 
sa uvedené sympóziá uskutočnili v riadnom čase, ktorý 
nenarušil kontinuitu a  jedinečnú tradíciu podujatí. 
Siedme sympózium sa teda konalo v  dňoch 25. – 29. 
augusta 1997 a  ôsme sympózium 24. – 28. augusta 
1998 v  Spišskej Kapitule. Organizátorom aj  týchto 
sympózií bola Slovenská spoločnosť kánonického 
práva v  spolupráci so  spišským seminárom biskupa 
Jána Vojtaššáka. Na  siedmom sympóziu sa prioritná 
pozornosť venovala vzťahu Cirkev a štát.

Najvýznamnejšie prednášky:

• J. E. Mons. Z. Grocholewski:  
Základné princípy v náuke Svätého Otca o manželstve, 
najmä princíp nerozlučnosti – indissolubilitas 
(inauguračná prednáška)

• prof. P. Blaho:  
Vzťah Cirkvi a štátu v rímskom práve

• Mons. D. Faltin:  
Manželstvo a rodina ako základ ľudskej spoločnosti 
vo svetle kánonického práva a Ústavy a legislatívy 
Slovenskej republiky

• M. Nemec:  
Niektoré právne vzťahy v oblasti rodinného 
(manželského) práva v Slovenskej republike

• J. Em. Mons. Péter Erdö:  
Morálna istota sudcu

401 Porov. DUDA, Ján (ed.). Ius et Iustitia. Acta VI Symposii 
Iuris Canonici anni 1996. Spišské Podhradie: Kňazský seminár 
biskupa Jána Vojtaššáka, 1997.

402 Porov. HOLEC, Peter (ed.). Ius et Iustitia. Acta VII 
et VIII Symposii Iuris Canonici anni 1997 et 1998. Spišské 
Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2004.

• prof. M. Čič:  
Postavenie Katolíckej cirkvi v legislatíve Slovenskej 
republiky

• J. Krukowski:  
Otázky príprav na uzavretie konkordátu

• J. Em. Mons. V. Filo:  
Filozofické korene postoja štátu k Cirkvi

• F. Ligi:  
Právo v službe pokoja

• J. E. Mons. Z. Grocholewski:  
Morálne hodnoty v perspektíve opravdivého rozvoja 
(prednáška pri udelení čestného občianstva mesta 
Levoča, 26. 8. 1997)

• F. Ligi:  
Učíme sa umeniu spolužiť

Prednášky počas 8. sympózia:

• J. E. Mons. Z. Grocholewski:  
Activitas Tribunalium ecclesiasticorum utpote 
Evangelizationis munus (inauguračná prednáška)

• prof. H. Misztal:  
Priebeh procesu kanonizácie na diecéznej úrovni

• J. E. Mons. E. Nowak:  
Aktuálne problémy procesov svätorečenia

• Mons. P. Holec:  
Znalec v procese m 
Proces na dosiahnutie dišpenzu od uzavretého 
a nedokonaného manželstva (kán. 1697 – 1706 CIC)

• E. Górecki:  
Farnost a její problémy

• J. R. Tretera OP:  
Konfesní právo v českých zemích

• Mons. D. Faltin:  
Vis et metus

• P. M. Antalóczy:  
Exclusio boni fidei (kán. 1101, § 2 CIC)

• J. E. Mons. Z. Grocholewski:  
Sv. Augustín nás vyzýva hľadať Boha a lásku (homília 
pri sv. omši 28. 8. 1998, spomienka sv. Augustína)

Ďalšie sympóziá kánonického práva  
v rokoch 1999 až 2018

Do roku 2020 bolo celkove zorganizovaných 
19 sympózií kánonického práva. Všetky sa konali 
v  priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána 
Vojtaššáka v  Spišskej Kapitule. Pravidelná frekvencia 
týchto podujatí pokračovala ešte v  dvoch ročníkoch 
každoročne, ale po  roku 2000 sa sympóziá konali 
v  dvojročných intervaloch, ako to ukazuje nasledovná 
tabuľka:
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rok poradie 
sympózia dátum

1999 IX. 23. – 27. augusta 1999

2000 X. 21. – 25. augusta 2000

2002 XI. 8. – 11. septembra 2002

2004 XII. 6. – 10. septembra 2004

2006 XIII. 5. – 8. septembra 2006

2008 XIV. 25. – 29. august 2008

2010 XV. 23. – 27. augusta 2010

2012 XVI. 21. – 24. augusta 2012

2014 XVII. 25. – 29. augusta 2014

2016 XVIII. 22. – 26. augusta 2016

2018 XIX. 27. – 31. augusta 2018

V  roku 2020 sa malo konať XX. sympózium 
kánonického práva opäť v Spišskej Kapitule, ale z dôvodu 
epidémie a  s  tým spojených ťažkostí – predovšetkým 
kvôli ťažkostiam s príchodom zahraničných odborníkov 
– bolo toto podujatie zrušené.

Z  osobností, ktoré svojou prítomnosťou poctili 
tieto právnické sympóziá, je potrebné spomenúť 
na  prvom mieste prítomnosť arcibiskupa Zenona 
Grocholewského, ktorý sa v  roku 1999 už predstavil 
v  pozícii prefekta Apoštolskej signatúry a  prednášal 
o  vzťahu medzi právom a  spravodlivosťou. Spolu 
s ním pricestoval na Spiš Mons. Tarcisio Bertone SDB, 
sekretár Kongregácie pre náuku viery, ktorý sa neskôr 
stal kardinálom a  štátnym sekretárom za  pontifikátu 
Benedikta XVI. Na  sympóziu predniesol viaceré 
prednášky týkajúce sa spolupráce Kongregácie pre náuku 
viery s inými vatikánskymi úradmi v oblasti kánonického 
práva. Mons. Jozef Zlatňanský prispel do  priebehu IX. 
sympózia prednáškou o Stálej interdikasteriálnej komisii 
pre Cirkev vo východnej Európe.

Spomedzi ďalších odborníkov je nevyhnutné 
spomenúť napr. prof. Joaquína Llobella z  Pápežskej 
univerzity Santa Croce v  Ríme, ktorý prednášal 
o  spôsobilosti stránok a  o  patrónoch. Prof. Andrzej 
Dzięga, dekan Fakulty práva, kánonického práva 
a  administrácie na  KUL Lublin prednášal o  ústnom 
procese v  kánonickom práve. Cenným vystúpením 
bola prednáška prof. Pétra Erdöa, rektora Katolíckej 
univerzity P. Pázmanya v  Budapešti a  neskoršieho 
kardinála, ktorý objasnil problematiku trestných 
procesov. Prof. E. Górecki objasnil problematiku 
nedostatku rozoznávacieho úsudku, čo môže byť 
dôvodom neplatnosti manželstva.403

403 Porov. HOLEC, Peter (ed.). Ius et Iustitia. Acta IX. 
Symposii Iuris Canonici anni 1999. Spišské Podhradie: 

Nasledovné ročníky sympózií kánonického práva, 
a  sčasti aj  predchádzajúce, mali charakter špeciálnych 
otázok a  problémov, ktoré sa počas sympózií riešili. 
Arcibiskup Z. Grocholewski sa na  sympóziu roku 
2000 predstavil už ako prefekt Kongregácie pre 
katolícku výchovu a  jeho referát o  metóde vyučovania 
kánonického práva to plne potvrdil. Na  sympóziu 
v roku 2000 sa predstavili aj osobnosti verejného života 
na Slovensku – doc. Martin Fronc, Ing. Ján Figeľ a JUDr. 
Daniel Lipšic.404

Na XI. sympóziu roku 2002 sa zúčastnil aj Apoštolský 
nuncius arcibiskup Henryk Józef Nowacki, ktorý srdečne 
privítal a  v  mene Svätého Otca pozdravil kardinála 
Zenona Grocholewského a  ďalších prednášateľov 
a všetkých účastníkov XI. sympózia kánonického práva, 
ktoré sa konalo, ako zvyčajne, v prvých dňoch septembra 
2002 v  Spišskej Kapitule. Dôležitým momentom tohto 
sympózia bol fakt, že bratislavská Cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského 12. 
septembra 2002 udelila kardinálovi Z. Grocholewskému 
čestný doktorát honoris causa, čím vyjadrila vďačnosť 
celého Slovenska za jeho prínos pre rozvoj kánonického 
práva, pre skvalitnenie súdnej praxe a kánonickej kultúry 
na Slovensku. Slávnostnú laudáciu pripravil a predniesol 
dekan CMBF UK prof. Viliam Judák, neskorší nitriansky 
biskup.405

V  roku 2004 sa popri známych osobnostiach 
z cirkevno-právnického sveta na XII. sympóziu predstavil 
kardinál Julián Herranz Casado, predseda pápežskej 
rady pre legislatívne texty, ktorý vo  svojom vystúpení 
prezentoval systém a metódu práce uvedenej pápežskej 
rady. Zaujímavá bola aj  aktívna účasť litovských 
profesorov kánonického práva na Katolíckej teologickej 
fakulte univerzity v Litve, prof. Vytautasa S. Vaiciunasa 
a Dr. Robertasa Pukenisa.406

Hlavnou osobnosťou XVI. sympózia kánonického 
práva v roku 2012 bol kuriálny kardinál Raymond Leo 
Burke, ktorý bol v  tom čase prefektom Apoštolskej 
signatúry vo Vatikáne. Na sympóziu predniesol viaceré 
prednášky zamerané na predstavenie práce Apoštolskej 
signatúry a na najhlavnejšie odborné otázky, ktoré tento 
najvyšší cirkevný tribunál rieši. Popri kardinálovi R. 

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2000.

404 Porov. HOLEC, Peter (ed.). Ius et Iustitia. Acta X. 
Symposii Iuris Canonici anni 2000. Spišské Podhradie: 
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2002.

405 Porov. HOLEC, Peter (ed.). Ius et Iustitia. Acta XI. 
Symposii Iuris Canonici anni 2002. Spišské Podhradie: 
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2004.

406 Porov. DUDA, Ján (ed.). Ius et Iustitia. Acta XII. Symposii 
Iuris Canonici anni 2004. Spišské Podhradie: Kňazský seminár 
biskupa Jána Vojtaššáka, 2006.
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L. Burkem vystupoval aj  podsekretár Kongregácie pre 
klérus Mons. Antonio Neri, ktorý prednášal o  rôznych 
možnostiach straty klerického stavu.407

Najnovší zväzok Ius et Iustitia, ktorý je v súčasnosti 
k dispozícii, je z roku 2016 a nesie poradové číslo XVIII.408 
V publikácii sú zachytené prednášky z XVIII. sympózia, 
ktoré bolo venované dvom základným témam: novej 
legislatíve pápeža Františka409 pre procesy manželskej 
nulity a  ochrane mladistvých pred  zneužívaním.410 
Sympózium sa konalo v  dňoch 22. – 26. augusta 2016 
v  Spišskej Kapitule a  jeho organizáciu zabezpečovala 
Slovenská spoločnosť kánonického práva. Medzi 
prednášateľmi sa objavili nové mená, ako: Miroslav 
Konštanc Adam OP z  Rímskej Roty, Paweł Malecha 
z  Apoštolskej Signatúry, prelát Grzegorz Erlebach 
z  Apoštolskej Signatúry, prof. Giugliano Brunotto 
a prof. Benedict Ndubueze Ejeh z Fakulty kánonického 
práva sv. Pia X. v  Benátkach, Róbert Oliver, sekretár 
Pápežskej komisie na  ochranu mladistvých, Andriy 
Tanasiychuk, vicerektor kánonicko-právneho oddelenia 
Kúrie vyššieho arcibiskupstva Gréckokatolíckej cirkvi 
na Ukrajine.

Záver

Oblasť kánonického práva je pre celú Cirkev 
a rovnako aj pre každú miestnu Cirkev kľúčovou oblasťou, 
pretože pomocou kánonického práva sa usmerňuje chod 
jednotlivých cirkevných spoločenstiev po  organizačnej 
stránke. Je preto prirodzené, že tejto oblasti venuje každý 
biskup prioritnú pozornosť.

Celá séria sympózií kánonického práva v  Spišskej 
Kapitule je toho dôkazom. Na týchto podujatiach prijali 
účasť najvyšší predstavitelia príslušných cirkevných 
inštitúcií, boli tam nunciovia, kardináli, arcibiskupi 
a  biskupi a  profesori z  prestížnych fakúlt a  iných 
pracovísk, v ktorých sa riešia tie najzložitejšie cirkevno-
právne otázky.

Obdiv a  uznanie popri domácich biskupoch patrí 
aj  členom a  najmä vedúcim predstaviteľom Slovenskej 

407 Porov. DUDA, Ján (ed.). Ius et Iustitia. Acta XVI. 
Symposii Iuris Canonici anni 2012. Spišské Podhradie: 
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2014.

408 Porov. DUDA, Ján (ed.). Ius et Iustitia. Acta XVIII. 
Symposii Iuris Canonici anni 2016. Kežmarok: SSKP, 2016.

409 Pápež FRANTIŠEK. Mitis iudex Dominus Iesus. 
Apoštolský list Motu proprio z 15. 8. 2015. Dostupné 
online: https://www. kbs. sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-
vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/mitis-iudex-dominus-
iesus. (10. 8. 2020).

410 Porov. DUDA, Ján. Predhovor. In Ius et Iustitia. Acta 
XVIII. Symposii Iuris Canonici anni 2016. Kežmarok: SSKP, 
2016, s. 7.

spoločnosti kánonického práva, ktorí si založili 
svoju rezortnú organizáciu na  lepšie zvládnutie úloh 
vyplývajúcich z ich poslania. Séria sympózií to jedinečne 
dokazuje. Ostáva len zaželať si, aby podobné iniciatívy 
pokračovali aj  naďalej a  aby to všetko poslúžilo pre 
duchovné dobro všetkých členov Božieho ľudu.
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KURZY PRE SPOVEDNÍKOV 
V SPIŠSKEJ KAPITULE

Veľmi presná charakteristika súčasnej doby sa 
nachádza v  úvode Nóty Apoštolskej penitenciárie 
o  význame vnútorného fóra a  neporušiteľnosti 
spovedného tajomstva zo  dňa 29. júna 2019, ktorú 
pripravil Najvyšší penitenciár kardinál Mauro Piacenza 
a regent Mons. Krzysztof Nykiel:

„V tomto čase ľudských dejín, poznačenom 
utrpením, zdá sa, rastúcemu vedecko-technickému 
pokroku nezodpovedá primeraný etický a  sociálny 
rozvoj, ba ide skôr o  skutočný kultúrny a  morálny 
„regres“, keď sa v dôsledku zabudnutia na Boha – ak nie 
priam nepriateľstva voči nemu – stávame neschopnými 
spoznať a  rešpektovať základné koordináty ľudského 
života v každom prostredí a na každej úrovni a  s nimi 
aj samotný život Cirkvi.“411

Pracovníci Apoštolskej penitenciárie a  ich 
spolupracovníci z celého sveta s pocitom zodpovednosti 
sledujú vyššie charakterizovaný vývoj mentality 
a citlivosti pre dobro a zlo a snažia sa primerane tomu 
reagovať a  napomáhať tak túto jedinečnú schopnosť 
človeka, reflektovať dobro a  zlo a  schopnosť korigovať 
svoje konanie voči Bohu, voči sebe a voči blížnym.

Dôvody pre kurzy spovedníkov

Aj pracovníci Teologickej komisie, konkrétne 
jej Bioetickej subkomisie, pri  Konferencii biskupov 
Slovenska, berúc na vedomie spomenuté faktory súčasnej 
mentality na  Slovensku, rozhodli sa zorganizovať sériu 
sympózií, a  to predovšetkým pre kňazov-spovedníkov. 
Dôvody pre toto rozhodnutie boli nasledovné:

• nárast subjektívneho posudzovania mravnej hodnoty 
ľudských skutkov,

• oslabená schopnosť ľudí rozoznávať dobré od zlého,

• výskyt nových morálnych problémov, ku ktorým je 
potrebné zaujať kvalifikované stanoviská,

• zvýšený tlak médií a niektorých politických síl 
na zrušenie spovedného tajomstva.

Všetky tieto a ďalšie znepokojujúce javy boli príčinou 
toho, že sa členovia Bioetickej subkomisie KBS rozhodli 

411 APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA: Nóta o význame 
vnútorného fóra a neporušiteľnosti spovedného tajomstva. 
Dostupúné online: https://www. kbs. sk/obsah/sekcia/h/
dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-
uradov/c/nota-o-o-vyzname-vnutorneho-fora-a-
neporusitelnosti-spovedneho-tajomstva. (20. 6. 2020).

usporiadať sériu sympózií a  pozvať na  ne kňazov-
spovedníkov z celého Slovenska.

Údaje o kurzoch a organizátoroch

Celkove boli doteraz zorganizované tri ročníky kurzov 
pre spovedníkov. Veľký podiel na týchto sympóziách má 
okrem iných spišský kňaz a profesor morálnej teológie 
v Spišskej Kapitule ThDr. Martin Koleják. 

Prvý ročník

V dňoch 6. – 8. septembra 2016 sa uskutočnil prvý 
ročník, a to v priestoroch kňazského seminára v Spišskej 
Kapitule. Prednášateľmi na tomto sympóziu boli:

• kardinál Mauro Piacenza, Veľký penitenciár 
Apoštolskej penitenciárie,

• páter Ján Ďačok SJ, teológ Apoštolskej penitenciárie, 
profesor na Gregorovej univerzite v Ríme,

• Mons. Ľubomír Welnitz, sekretár Apoštolskej 
penitenciárie.

• Z preberaných tém možno spomenúť témy:

• Spovedník – svedok Božej milosrdnej lásky (kard. M. 
Piacenza)

• Spovednica ako privilegované miesto evanjelizácie, 
odovzdávania viery a zdravej náuky (kard. M. 
Piacenza)

• Prečo je svätá spoveď najdôležitejšou sviatosťou novej 
evanjelizácie (kard. M. Piacenza)

• „Bezpečný sex“? Vedecké, morálne a pastoračné 
pohľady (P. J. Ďačok SJ)

• Gender – zbraň XXI. storočia? Antropologicko-
teologická analýza (P. J. Ďačok SJ)

• Aktuálna teologicko-morálna a bioetická kazuistika 
(P. J. Ďačok SJ)

• Kompetencie tribunálu Apoštolskej penitenciárie 
(rezervované delikty a ich riešenie, irregularity, 
omšové intencie, sanácie, spovedné tajomstvo) (Ľ. 
Welnitz)

Druhý ročník

Po vydarenom prvom ročníku sympózia bolo 
zorganizované aj  druhé, ktoré sa uskutočnilo v  dňoch 
5. – 7. septembra 2017 v  Spišskej Kapitule. Jeho téma 
znela: Kňaz lekár. Činy kajúcnika a  kňaza v  spovedi. 
Prednášateľmi na tomto sympóziu boli:

• Mons. Krzysztof Nykiel z Apoštolskej penitenciárie,

• prof. José Noriega z Pápežského inštitútu sv. Jána 
Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme. 

Z preberaných tém možno spomenúť témy:

• Apoštolská penitenciária: dikastérium Rímskej kúrie 
pre službu spovedníkom a kajúcnikom (K. Nykiel)
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• Spovedník a sviatosť zmierenia. Povinnosti a práva 
kajúcnikov (K. Nykiel)

• Typológia niektorých prípadov právnickej povahy, 
ktoré sa objavujú v spovednici (K. Nykiel)

• Dobrý spovedník vo svetle apoštolského listu pápeža 
Františka „Misericordia et misera“ (K. Nykiel)

• Skutky kajúcnika: čo vyznávať? (J. Noriega)

• Skrúšené srdce a sexuálna náklonnosť (J. Noriega)

• Zadosťučinenie: znovuzrodenie priateľstva. Ako čeliť 
„dcéram“ zmyselnosti (J. Noriega)

• Aká postupnosť? Cesta nádeje (J. Noriega)

• Úlohy spovedníka: počúvať, viesť dialóg, súdiť 
a rozhrešiť (J. Noriega)

• Dialóg v oblasti sexuality: spoločné chodenie 
a manželská čistota (J. Noriega)

Tretí ročník

Na organizácii sympózia pre spovedníkov sa v  3. 
ročníku podieľali pracovníci Apoštolskej penitenciárie 
v  Ríme, členovia Subkomisie pre bioetiku pri  KBS 
a vedenie Kňazského seminára a Teologického inštitútu 
v  Spišskej Kapitule. Sympózium sa konalo v  dňoch 
27. – 29. augusta 2017 v Spišskej Kapitule v priestoroch 
Teologického inštitútu. Témou sympózia vedeckej 
konferencie boli Aktuálne výzvy spovednej praxe.

Hlavnými prednášateľmi na sympóziu boli:

• Don Renzo Peggoraro, kancelár Pápežskej akadémie 
pre život,

• P. Ján Ďačok SJ, teológ Apoštolskej penitenciárie, 
profesor na Gregorovej univerzite v Ríme,

• Don Robert Oliver, sekretár Pápežskej komisie pre 
ochranu maloletých.

Preberané témy:

• Transsexualizmus a otázka „zmeny pohlavia“ (Renzo 
Peggoraro)

• Prenatálna diagnostika a potrat (Renzo Peggoraro)

• Eutanázia a paliatívna starostlivosť z pohľadu praxe 
(kazuistika) (Renzo Peggoraro)

• Teologicko-morálne prípady, ktoré sa prezentujú 
v spovednici (Ján Ďačok SJ)

• Spovedné tajomstvo je absolútne? (Robert Oliver)

• Kedy môže spovedník odmietnuť rozhrešenie? (Robert 
Oliver)

• Čo by malo charakterizovať dialóg s obeťami 
sexuálneho zneužitia? (Robert Oliver)

Prednášky dona Róberta Olivera z  organizačných 
dôvodov neboli prednesené, pretože prednášateľovi sa 
na  poslednú chvíľu zmenil program v  jeho služobných 

povinnostiach v  Ríme. Týmto témam sa venoval 
náhradný prednášateľ, Dr. Andrej Kačmár z Košíc, ktorý 
sa tejto problematike venuje a  R. Olivera si vypočul 
na inom sympóziu v Ríme krátko predtým.

Organizátormi všetkých doterajších sympózií 
boli: Apoštolská penitenciária a  Konferencia 
biskupov Slovenska, Subkomisia Teologickej komisie 
pri  KBS v  spolupráci s  profesormi morálnej teológie 
na  teologických fakultách Slovenska. Spomedzi 
slovenských biskupov sa rozhodujúcim spôsobom 
na  sympóziách podieľali predovšetkým Mons. Milan 
Lach SJ a domáci spišský diecézny biskup Mons. Štefan 
Sečka.

Význam a ovocie kurzov

Azda na  žiadnej inej konferencii nevystupuje téma 
radikálnosti kňazskej a kresťanskej identity do popredia 
tak nástojčivo, ako práve pri  týchto sympóziách 
pre spovedníkov. Trefne to vyjadril hlavný iniciátor 
sympózií kardinál Mauro Piacenza, ktorý sa v  jednej 
z  homílií počas sympózia vyjadril takto: „Nemôžeme 
sa uspokojiť s  priemernosťou; pri  nasledovaní Ježiša 
nemožno „živoriť“, je potrebné žiť, žiť v  plnosti. Ako 
inak by mohol žiť ten, kto celebruje obetu kríža? Vieme 
to dobre: nemôžem „robiť“ kňaza, ale „som“ kňazom!“412

Nejde tu len o konferenciu, ale vôbec o celé vnútorné 
fórum človeka ako takého. „Tekutá mentalita“ našich 
čias, ako ju zvyknú nazývať dnešní psychológovia 
a  filozofi (Zygmunt Bauman), zasahuje súčasného 
človeka v jeho myslení a vo svedomí. Preto sa spovednica 
stáva privilegovaným miestom novej evanjelizácie. 
Pritom nová evanjelizácia neznamená nejaký nadšený 
nový „budovateľský“ rozlet. Ide skôr o situáciu, v ktorej 
sa musíme – obrazne povedané – najskôr zorientovať 
v  ruinách a  nájsť základy, potom urobiť poriadok 
a  nanovo začať stavať čosi zmysluplné… Evanjelium je 
nadčasovým modelom a Ježišov príklad je nadčasovým 
vzorom.

Je isté, že počas niekoľkých dní sympózia nie je 
možné nájsť odpovede na všetky otázky. Je však možné 
objasniť si množstvo otázok, oboznámiť sa so  svetom 
tých, ktorí o  daných problémoch uvažujú neustále, je 
možné nadviazať kontakty a  spolupracovať aj  naďalej 
po  skončení prednášok. Ide teda o  systematickú, 
koordinovanú a  konštruktívnu spoluprácu. To nie je 
málo. Preto treba rozvíjať všetky relevantné idey, ktoré 
zazneli na  sympóziách a  hľadať nové témy pre ďalšie 
ročníky tohto významného podujatia.

412 PIACENZA, Mauro. Svätá omša za kňazov. Homília na 
sviatok sv. košických mučeníkov. In Konferencia biskupov 
Slovenska. Kurz pre spovedníkov. Trnava: SSV, 2017, s. 130.
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DIECÉZNA ŠKOLA VIERY

Otázka formácie dospelých ľudí sa v  súčasnom 
životnom štýle stala veľkým problémom. Inštitucionálne 
je v  našich podmienkach dobre zvládnutá formácia 
detí a  mládeže vyučovaním náboženstva v  školách 
a  osobitnou prípravou na  prijatie sviatosti Eucharistie 
a  birmovania. Vcelku aj  príprava na  prijatie sviatosti 
manželstva a krstu je dobre zabezpečená a táto príprava 
sa kvalitatívne zlepšuje. Ale celková formácia dospelých 
sa realizuje pomerne ťažko.

Preto diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, krátko 
po  prevzatí vedenia diecézy, prišiel s  myšlienkou 
uskutočniť v  Spišskej diecéze formáciu dospelých 
a  to spôsobom 4-ročného kurzu vzdelávania, ktorý 
by prebiehal na  viacerých miestach diecézy. Malo 
ísť o  prednášky na  rozličné témy. Na  prednášky by 
boli pozvaní všetci záujemci, ktorí už prijali sviatosť 
birmovania. Prvá zmienka o zamýšľanom kurze zo strany 
diecézneho biskupa zaznela pri  spoločných kňazských 
rekolekciách v  katedrále v  Spišskej Kapitule v  októbri 
2017 a  odvtedy sa celý projekt začal systematicky 
konkretizovať a  začali sa pripravovať konkrétne kroky 
na jeho realizáciu.

Jeden z  dôvodov, pre ktorý padlo rozhodnutie 
pristúpiť k tejto formácii dospelých, bolo aj to, že biskupi 
pri návštevách Ad limina Apostolorum na jednotlivých 
kongregáciách referujú o  stave diecézy, a  to vopred 
písomne a  potom ústne, resp. vypočujú si referencie 
zo  strany pracovníkov vatikánskych úradov už ako 
reakcie na predchádzajúce písomné správy. Ako uviedol 
spišský diecézny biskup, otázka permanentnej formácie 
dospelých pri týchto návštevách býva často spomínaná. 
Aj preto sa rozhodol zrealizovať tento projekt.

Vytvorenie systému prednášok v diecéze

Prvá zmienka o  projekte s  názvom Škola viery 
odznela na  Kňazskej rade v  Spišskej Kapitule dňa 4. 
decembra 2017. Projekt predložil diecézny biskup Mons. 
Štefan Sečka a  oboznámil s  ním prítomných členov. 
Bližšie detaily, ktoré uviedol, boli nasledovné:

• začiatok bude v septembri 2018,

• pôjde o 4-ročný kurz,

• témy v jednotlivých rokoch: sviatosti, prikázania, 
pravdy viery, Sväté písmo,

• kurz bude prebiehať na viacerých miestach diecézy,

• štruktúra stretnutí: sv. omša, potom 40 minút 
prednáška a 20 minút diskusia,

• cieľová skupina: dospelí ľudia po sviatosti 
birmovania,

• na záver každého ročníka dostanú absolventi 
certifikát,

• za organizáciu kurzu budú zodpovední kňazi.

Projekt Škola viery bol zo strany kňazov vrelo prijatý 
a koordinácie tohto projektu sa ujal generálny vikár Mons. 
A. Tyrol. Ihneď si vytvoril tím kňazov, ktorí prichádzali 
na  dohodnuté pracovné stretnutia na  biskupský úrad. 
Boli to: A. Tyrol, V. Pardel, Š. Vitko, F. Trstenský. Prvé 
stretnutia boli pomerne časté, bolo treba koordinovať 
celý systém a spresňovať či konkretizovať prijaté závery 
z  kňazskej rady. Postupne boli vytipované miesta 
prednášok a odsúhlasované s dotyčnými kňazmi. Ďalšou 
úlohou bol výber autorov, ktorí pripravia jednotlivé 
prednášky a  napokon výber prednášateľov podľa 
určitých kritérií (aby cestovanie na  miesto prednášky 
nebolo zdĺhavé, aby matéria bola prednášateľovi blízka). 
K  vybraným materiálom bolo potrebné vypracovať 
aj powerpointovú prezentáciu. Počas prípravy materiálov 
a  ďalších detailov bolo dohodnuté, že počet stretnutí 
za  rok bude sedem (september, október, november, 
január, február, marec/apríl, máj) a  pre získanie 
certifikátu bude potrebné absolvovať aspoň päť stretnutí. 
Prednášky budú vždy v 3. štvrtok v mesiaci. V prípade 
slávnosti je možné stanoviť iný termín. Evidenciu účasti 
mali zabezpečovať miestni pp. farári prostredníctvom 
na to určených dobrovoľníkov. 

Postup pri  príprave materiálov bol nasledovný: 
Materiály vypracoval vždy iný kňaz, pretože termín 
prednášok sa už neodvratne blížil. Autormi jednotlivých 
prednášok boli:

Krst    Š. Vitko

Birmovanie   V. Pardeľ

Oltárna sviatosť  J. Kuboš

Pokánie   J. Bieľak

Pomazanie chorých  O. Želonka

Kňazstvo   A. Tyrol

Manželstvo   R. Neupauer

Tí istí autori, ktorí pripravovali prednášky, pripravili 
aj  powerpointové prezentácie, aby účastníci mohli mať 
v  matérii lepší prehľad a  lepšie porozumeli obsahu. 
Okrem autorov textov sa na príprave materiálov podieľali 
aj cenzori: A. Tyrol, V. Pardeľ, F. Trstenský, Š. Vitko.

Realizácia projektu DŠV I. a prvé skúsenosti

Projekt sa začal uskutočňovať podľa pôvodného 
plánu v septembri 2018. Na jeho začiatku poslal diecézny 
biskup Mons. Štefan Sečka veriacim list, ktorý sa čítal 
v  rámci oznamov v  nedeľu 9. septembra pri  všetkých 
svätých omšiach. Diecézny biskup v  ňom vysvetlil 
ciele, ktoré týmto projektom sledoval a pozval všetkých 
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veriacich na  tieto vzdelávacie stretnutia. Z  jeho listu 
vyberáme:

Prijmite všetci môj srdečný pozdrav v  Pánovi. 
Od  začiatku mojej služby diecézneho biskupa 
pred siedmimi rokmi som si viackrát položil otázku, ako 
prehĺbiť náboženský život veriacich našej diecézy. (…) 

V snahe prehĺbiť duchovný život Vás, mojich veriacich, 
ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej spolupatričnosti 
som sa rozhodol, že počas nasledujúcich štyroch rokov 
zorganizujeme Diecéznu školu viery. Pôjde o  praktické 
prednášky a  diskusie z  oblasti: náuky o  sviatostiach, 
o  prikázaniach, o  pravdách viery a  o  Svätom písme. 
Prednášky budú určené pre dospelých veriacich, ktorí už 
prijali sviatosť birmovania. Prednášky budú zamerané 
na  vieroučné témy, ale aj  na praktické otázky, ktoré sa 
v  súčasnom duchovnom živote objavujú. Pomerne veľký 
priestor bude vyhradený na diskusie. 

Verím, že diecézna škola viery, ktorú s Božou pomocou 
chceme začať, nám všetkým prinesie očakávané duchovné 
ovocie. Chcem vás všetkých uistiť o  mojich modlitbách 
na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.  
Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup

Ďalší list s organizačnými informáciami a povzbu de-
ním aktívne sa zapojiť do projektu poslal diecézny biskup 
kňazom. Ich úlohou bolo v  každej farnosti a  v  každej 
filiálke prečítať list biskupa, povzbudiť ľudí k  účasti 
na  prednáškach a  podľa možnosti sa na  prednáškach 
zúčastniť, na  farských nástenkách vystaviť termíny 
prednášok, v miestach prednášok zabezpečiť miest nosť, 
pro jekčnú techniku, prezenčné hárky a  2 – 3 dobro-
voľníkov na pomoc pri organizácii prednášok.

Zoznam prednášajúcich a náhradníkov: prednášatelia 
a zástupcovia podľa miest

miesto prednášok 
(sviatosti)

prednášateľ náhradník

Poprad Š. Vitko J. Pramuka
Kežmarok M. Janiga F. Knapík
Stará Ľubovňa J. Kuboš J. Stašák
Spišská Nová Ves J. Bieľak P. Pincel
Levoča P. Majda F. Trstenský
Liptovský Mikuláš V. Pardeľ R. Neupauer
Ružomberok J. Trstenský M. Baloga
Dolný Kubín S. Misál Ľ. Pekarčík
Trstená O. Želonka D. Pardel
Námestovo A. Tyrol M. Pekarčík

Na rokovanie Kňazskej rady dňa 18. marca 2019 bol 
zaradený bod, v  ktorom zazneli informácie o  prvých 
skúsenostiach s  priebehom projektu. Prvé skúsenosti 
ukázali na desiatich miestach spolu okolo tisíc ľudí. Bolo 
to nad očakávanie. Popritom bola predávaná zostatková 

literatúra zo seminára a z biskupského úradu. Hlavnou 
otázkou bolo, či sa v  druhom roku bude pokračovať 
tak ako doteraz alebo sa prejde na  iný systém, napr. 
prednášky v každom kostole raz za mesiac pri všetkých 
svätých omšiach. Účastníci zasadnutia sa vyjadrovali 
skôr za zotrvanie na pôvodnom systéme prednášok.

Takto sa dokončil prvý ročník Diecéznej školy viery 
(2018/2019) a  výsledky boli nad  očakávanie dobré. 
Celkove si certifikát, podpísaný diecéznym biskupom, 
na  všetkých miestach vybralo takmer tisíc účastníkov, 
za  zostatkovú hodnotu sa predalo okolo 850 kníh 
zo seminára a biskupského úradu. Z osobných skúseností 
prednášateľov bolo cítiť odhodlanie pokračovať 
v  druhom ročníku tým istým spôsobom ako doteraz. 
Prednášatelia konštatovali veľmi dobré skúsenosti 
s pozornosťou poslucháčov a úrovňou diskusie. Ostáva 
len dúfať, že táto námaha a úmysel prinesú v budúcnosti 
dobré ovocie.

Diecézna škola viery II., realizácia a skúsenosti

Druhý ročník DŠV II. (2019/2020) naštartoval 
podobne ako prvý ročník. Diecéza doň vstúpila iba 
s malými úpravami v stratégii. V prvom rade sa zmenil 
obsah prednášok: po  sviatostiach v  prvom ročníku 
sa teraz preberalo Desatoro Božích prikázaní a  sčasti 
aj  Pätoro cirkevných prikázaní. Prednášalo sa na  tých 
istých miestach ako v  prvom ročníku. Štruktúra 
jednotlivých prednášok ostala nezmenená, teda 
v  určenom čase sv. omša a  po nej 40 minút prednáška 
a 20 minút vyhradených na diskusiu.

Aj na začiatku druhého ročníka DŠV poslal diecézny 
biskup list veriacim:…V tomto školskom roku (2019/2020) 
chceme formáciu dospelých zamerať na prikázania. Téme 
sme dali spoločný názov: Život s Kristom. Predmetom úvah 
a diskusií budú Božie prikázania a z cirkevných príkazov 
budú preberané niektoré dôležité otázky. K týmto témam 
sa nám treba neustále vracať a pýtať sa na vnútorný dôvod 
toho, prečo máme a  chceme konať tak, a  nie inak, aby 
nám náš praktický náboženský život prinášal radosť, pocit 
zmysluplnosti a jasnej, zdôvodnenej orientácie života ako 
takého. Teda pôjde o  správne rozlišovanie… Pozývam 
vás teda, aby ste sa čím viacerí zapojili do tejto formácie 
dospelých.

(List sa čítal v  nedeľu 15. septembra 2019 v  rámci 
oznamov pri všetkých bohoslužbách)

Kňazom Spišskej diecézy ich biskup na  začiatku 
druhého ročníka napísal: Milí bratia kňazi,… s radosťou 
som prijal pozitívne svedectvá o vašom nasadení za tento 
spôsob formácie dospelých (organizácia, spovedanie, 
aktívna účasť a  pod.)… Druhý ročník bude prebiehať 
tým istým spôsobom ako doteraz, ale chceme pritom 
využiť aj  rezervy, ktoré sa v  tomto systéme ukazujú: 
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zjednodušiť evidenciu účastníkov a obsahovo zjednodušiť 
prednášky, aby boli konkrétnejšie a praktickejšie… Chcem 
vás všetkých požiadať o  väčšie angažovanie sa v  celom 
projekte, a to: vašou účasťou na prednáškach (ak sa vám 
dá), koncelebráciou, možno aj  aktívnym zapojením sa 
do diskusií, spovedaním počas sv. omší alebo aj dlhšie, ak 
bude potrebné… Napokon vám všetkým vopred ďakujem 
za každú námahu spojenú s priebehom tohoročnej školy 
viery. Od každého z vás vo veľkej miere závisí duchovný 
účinok toho, o čo sa spoločne chceme usilovať…

Zjednodušenie evidencie spomínanej v liste kňazom 
spočíva v  tom, že na  začiatku druhého ročníka bola 
vytlačená kartička so  všetkými dátumami a  miestami 
prednášok na  všetkých miestach diecézy a  miestni 
organizátori im na  príslušné miesta kartičky dávali 
pečiatky príslušného úradu. K  pružnejšej organizácii 
vzdelávania mal prispieť aj plagát, ktorý organizačný tím 
pripravil a ktorý bol rozšírený v celej diecéze na farských 
nástenkách.

miesto prednášok 
(sviatosti)

prednášateľ náhradník

Poprad Š. Vitko R. Neupauer
Kežmarok J. Kuboš
Stará Ľubovňa A. Lisník F. Knapík
Spišská Nová Ves P. Pincel
Levoča P. Taraj
Liptovský Mikuláš V. Pardeľ M. Janiga
Ružomberok F. Volf R. Slotka
Dolný Kubín S. Misál Ľ. Pekarčík
Trstená J. Spuchľák D. Pardel
Námestovo C. Hamrák M. Pekarčík

Autormi materiálov pre jednotlivé stretnutia boli:

1. prikázanie   M. Koleják

2. a 3. prikázanie  J. Trstenský

4. prikázanie   J. Bystriansky

5. prikázanie   V. Littva

6. a 9. prikázanie  R. Neupauer

7. a 10. prikázanie  A. Lisník

8. prikázanie   V. Pardeľ

Aj v  tomto druhom ročníku DŠV sa osvedčila 
procedúra prípravy materiálu od autora k recenzentom, 
potom späť k  autorovi na  zapracovanie pripomienok. 
Ako recenzenti materiálov v rokoch 2019/2020 pracovali: 
Koordinátorom prípravy materiálov po  obsahovej 
stránke bol M. Koleják. Recenzentmi boli: A. Tyrol 
(organizačný koordinátor), Š. Vitko, R. Neupauer, M. 
Janiga, F. Trstenský, O. Želonka. Autorom jednotlivých 
materiálov okrem textov pribudla aj  úloha pripraviť 
powerpointovú prezentáciu, takže práce na  prípravách 

materiálov bolo dosť. O  to viac možno očakávať, že 
kvalitné materiály boli veriacim na úžitok, poznanie sa 
iste premietlo do skutkov. Nech to Boh požehná.

Záver

Záverom možno konštatovať, že 4-ročný projekt 
s názvom Diecézna škola viery spĺňa svoj účel. Vytvoril 
sa štandardný postup aj tempo spracovania jednotlivých 
tém. Ich obsahová úroveň je skôr praktická, teológia 
je podávaná formou klasickej a  laikom zrozumiteľnej 
terminológie pre lepšie pochopenie zo strany adresátov. 
Epidémia korona-vírusu narušila plynulý chod 
jednotlivých prednášok, takže posledné dve prednášky 
z  2. ročníka museli byť prezentované iba cez internet. 
Ostáva však dúfať, že po  skončení epidémie bude celý 
projekt v  ďalších ročníkoch pokračovať a  uskutoční sa 
v plnej miere podľa pôvodných plánov.
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SPIŠSKÁ KATOLÍCKA 
CHARITA

Na konci druhej dekády 21. storočia sa názov Spišská 
katolícka charita (ďalej Sp) stal verejnosti dostatočne 
známy, a  to nielen v  našej diecéze, ale aj  na celom 
Slovensku. Nie je to len tým, že SpKCh. je najväčšia 
spomedzi diecéznych charít413, ani tým, že v  Tatrách 
je charitný domov pre návštevníkov našich veľhôr, ale 
charita sa stala známou svojou činnosťou a  službami 
chudobným a  núdznym. Tieto služby sú naozaj 
rozmanité a účinné.

Charita ako integrálna súčasť Evanjelia

Charitatívna práca bola v  Katolíckej cirkvi vždy 
chápaná ako integrálna súčasť Evanjelia. Popri 
doktrinálnej oblasti, ktorú si Cirkev neustále starostlivo 
stráži a  rozvíja a  popri posväcujúcej činnosti všetkých 
časných hodnôt Cirkev obracia svoj zrak najmä 
k  chudobným a  núdznym a  preukazuje im svoju 
preferenčnú lásku. Táto láska nie je len teoretická, 
ale striktne konkrétna. Bez charity by Evanjelium 
nebolo úplné. Charitu teda možno vnímať jednak ako 
inštitúciu a  jednak ako postoj. Charita „pracuje bez 
rozdielu národného a  náboženského. Vidí pred  sebou 
len biedneho a  núdzu trpiaceho človeka. Zasahuje 
vždy tam, kde pomáhať treba.“414 Tak vlastne doktrína, 
posväcovanie a charita vo vzájomnom súlade predstavujú 
ideálne štruktúrovanú tvár Evanjelia. Ukazujú to známe 
citáty z Písma:

Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene 
Otca i  Syna, i  Ducha Svätého a  naučte ich zachovávať 
všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky 
dni až do skončenia sveta (Mt 28,19-20).

Čokoľvek ste urobili jednému z  týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili (Mt 25,40).

Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého (Mk 
12,31).

Uvedené citáty jasne ukazujú, aké je poslanie 
spoločenstva veriacich vo  svete. Všetko musí byť 
ukotvené na vzťahu človeka k Bohu a na snahe Ježišových 
nasledovníkov všetkých privádzať ku Kristovi. To sa dá 
najúčinnejšie dosiahnuť vlastným príkladom a účinnou 
pomocou každému, kto túto pomoc potrebuje. 

413 V roku 2018 mala SpKCh. 518 zamestnancov, čo je 
absolútne najviac zo všetkých diecéznych charít na Slovensku. 
Porov. Výročná správa SpKCh. 2018, s. 17. Dostupné online: 
https://www. charita. sk/wp-content/uploads/2019/09/
rocenka_2018_web. pdf. (11. 6. 2020).

414 KOVÁČ, Belo. Karita. In Katolícke Slovensko 833 – 1933. 
Trnava: SSV, 1933, s. 510.

V  takýchto dôsledne zachovávaných postojoch 
Evanjelium garantuje aj  prítomnosť či sprievod Ježiša 
Krista. Ja som s vami až do skončenia sveta… Čo iné si 
Ježišovi nasledovníci, Božie deti, majú a  môžu priať? 
Stačí Ježišova prítomnosť medzi nami… 

Charitné štruktúry na Slovensku do roku 1989

Je prirodzené, že aj  charitatívna práca predpokladá 
vhodné štruktúry. Nevytvára si ich z dôvodu spoločenskej 
reklamy, aby ľudia o katolíckej charite vedeli, ale vyžaduje 
si to podstata spoločenského usporiadania. Vytváraním 
štruktúr – či ide o  celoslovenskú alebo diecéznu, ba 
aj  o  farskú charitu – sa totiž dosahuje väčšia účinnosť, 
silnejšia akcieschopnosť a odbornosť poskytovanej práce. 
Bolo by teda chybou tieto štruktúry nevytvárať. Katolícka 
cirkev na  Slovensku mala svoje štruktúry charitatívnej 
práce budované veľmi pružne a  prispôsobovala si ich 
podľa momentálnej štátnej legislatívy a  podľa ďalších 
okolností, vždy však s cieľom čím väčšieho účinku.

V rámci spoločnej Česko-Slovenskej republiky bola 
charitatívna práca organizovaná celoštátne. Najvyššou 
inštanciou charity bolo Ríšske ústredie zväzov charity 
v  Republike Česko-Slovenskej. Na  čele ústredia stál 
Mons. Ján Stavěl, pražský svätiaci biskup, ríšsky predseda 
Charity. Najvyšším orgánom slovenskej charity bola 
Ústredná Karita na Slovensku. Jej predsedom bol Mons. 
Ján Vojtaššák, spišský diecézny biskup. Sídlo ústredia 
bolo v  Bratislave. Podpredsedom Ústrednej Karity 
na Slovensku v 30. rokoch 20. storočia bol Dr. František 
Koperniczký, prelát-prepošt z  Bratislavy. V  štruktúre 
charity nasledovali 3 oblastné predsedníčky v  Nitre, 
Košiciach a Bratislave a 5 podpredsedníčok. Generálnym 
riaditeľom charity bol Dr. Belo Kováč, generálnym 
tajomníkom Dr. Gejza Zubek, správcom Kuratória 
Dr. Ján Ferenčík zo  Spišskej Kapituly. Ústredný výbor 
pozostával zo  6 diecéznych riaditeľov. Katolícka rada 
mala v charite 3 vyslaných výborníkov a diecézy vyslali 
19 výborníkov. 

Ústredná Karita na  Slovensku vznikla v  roku 1927 
na  žiadosť veriacich. Práve oni si žiadali organizovanú 
a systematicky vedenú prácu na pomoc núdznym ľuďom 
a  všetkým, ktorí sú odkázaní na  pomoc. V  prvých 
desaťročiach sa jej činnosť rozvíjala veľmi sľubne. 
Do  Ústrednej Karity na  Slovensku patrili v  tom čase 
aj farské charity. V roku 1933 bolo na Slovensku spolu 422 
pobočiek, z  toho v  Spišskej diecéze 68 pobočiek.415 Ich 
počet však vďaka úsiliu diecézneho biskupa Mons. Jána 
Vojtaššáka a jeho spolupracovníkov prerástol počet 100. 
Ústredie celoslovenskej charity sa usilovalo docieliť, aby 
v každej farnosti bola zriadená miestna pobočka charity. 

415 Porov. KOVÁČ, Belo. Karita, s. 512 – 513.



188

Túto víziu sa podarilo zrealizovať len čiastočne, a preto 
sa stala dlhodobým cieľom a  podnetom pre súčasnosť. 
Ak veriaci ľudia vnútorne prijmú a pochopia, že charita 
je integrálnou súčasťou Evanjelia, potom by založenie 
charity v  každej farnosti mal byť ľahko dosiahnuteľný 
štandard.

Riaditeľom diecéznej charity v  Spišskej diecéze 
v uvedenom období bol Dr. Jozef Tomanóczy, kanonik 
v  Spišskej Kapitule. K  najprestížnejším charitným 
ustanovizniam v  Spišskej diecéze patrili: Ozdravovňa 
v Dolnom Smokovci (odovzdaná verejnosti v septembri 
1929; celkovo sú to 3 vily: Vila Caritas, Vila Bambino, 
Vila Lisieux) a Katolícky sirotinec v Ružomberku. 

V  časoch po  Druhej svetovej vojne sa na  katolícku 
charitu odohral ťažký útok zo  strany uchvatiteľov 
politickej moci na Slovensku, komunistov. V 50. rokoch 
a  nasledujúcich desaťročiach jej činnosť zablokoval 
komunistický režim, ktorý dovolil len existenciu 
charitných domovov, pretože tamojších klientov, 
ktorými boli kňazi a  rehoľné sestry, tak mohol držať 
pod kontrolou.

Je síce pravda, že katolícka charita oficiálne nebola 
zrušená, bol však na  ňu uvalený politický dozor, 
ktorý dovolil iba najnevyhnutnejšiu a  najzákladnejšiu 
činnosť, totiž starostlivosť o  kňazov vo  veľmi vysokom 
veku a rehoľné sestry, ktoré režim nestihol zrušiť alebo 

rozpustiť. Všetky ostatné, najmä výchovné a  formačné 
služby charity režim zrušil. Samozrejme, majetok charity 
bol poštátnený. K  opätovnému plnému obnoveniu 
činnosti katolíckej charity došlo až po roku 1989.

Usporiadanie diecéznych charít na Slovensku 
po roku 1989

Pádom komunistického režimu v  roku 1989 došlo 
konečne k  zmene aj  v postavení katolíckej charity 
na  Slovensku. Slovenská katolícka charita sa mohla 
opäť vrátiť k  svojmu pôvodnému poslaniu. V  roku 
1991 vznikli diecézne charity, no vtedy ešte nemali 
právnu subjektivitu. Po inštitucionálnom, projektovom, 
personálnom a  finančnom stabilizovaní rozhodla 
Konferencia biskupov Slovenska na  sklonku roku 1995 
o  právnom osamostatnení diecéznych charít, ktoré 
ako právnické osoby začali pracovať pod  vedením 
svojich diecéznych biskupov od  1. januára 1996.416 
Osamostatnilo sa takto sedem diecéznych charít, vrátane 
Spišskej katolíckej charity. Roku 2002 Konferencia 
biskupov Slovenska ustanovila za prezidenta S spišského 
pomocného biskupa Mons. Štefana Sečku. Generálnym 
sekretárom S je t. č. Erich Hulman.

416 Porov. O charite. Dostupné online: https://caritas. sk/o-
charite/. (9. 6. 2020).

Riaditeľ SpKCH Ing. P. Vilček.
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V súčasnosti tvoria S: 4 arcidiecézne charity 
(Bratislava, Trnava, Košice, Prešov), 6 diecéznych (Nitra, 
Žilina, Banská Bystrica, Rožňava, Spiš, eparch. Košice). 
Ich činnosť koordinuje Sekretariát S. Slovenská katolícka 
charita je členom Caritas Europa (CE) a  Caritas 
Internationalis (CI).417 V  roku 2018 v  S pracovalo 
1 599 zamestnancov a  1 000 dobrovoľníkov. Ročne 
poskytne pomoc viac ako 24 139 ľuďom v 322 charitných 
zariadeniach.418419 Táto štruktúra je jednoduchá, ale 
zároveň pružná, čo je vidieť najmä z toho, že S je známa 
obyvateľom Slovenska a  jej činnosť presahuje rámec 
Slovenska a mnoho aktivít smeruje do menej rozvinutých 
krajín Európy, Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. V roku 
2018 išla pomoc Slovenska prostredníctvom slovenskej 
charity adresátom v 11 krajinách sveta.

Spišská diecézna charita, založenie a štruktúra

Spišská diecézna charita (ďalej Sp) ako samostatná 
právnická osoba vznikla dňa 1. januára 1996 na základe 
zriaďovacej listiny, ktorú deň predtým (31. decembra 
1995) podpísal spišský diecézny biskup Mons. František 

417 Porov. Výročná správa SpKCh. 2018, s. 4.

418 Porov. História a súčasnosť. Dostupné online:  https://
www. charita. sk/historia-a-sucasnost/. (10. 6. 2020).

419 Porov. Výročná správa SpKCh. 2018, s. 17.

Tondra.420 Ten istý dokument jej priznáva právnu 
subjektivitu. Štatutárnym zástupcom SpKCh. je diecézny 
riaditeľ a  jeho zástupcom, ktorý je oprávnený konať 
v mene SpKCh. v neprítomnosti riaditeľa, je generálny 
sekretár.

Prvým diecéznym riaditeľom SpKCh. v jej novodobej 
histórii sa stal Ing. Peter Maľučký. Do  tejto služby ho 
menoval spišský diecézny biskup Mons. František Tondra 
dňa 29. decembra 1995 (č. j. 2804/95) s  účinnosťou 
od 1. januára 1996. Od 16. júna 2008 ho v tejto funkcii 
vystriedal PhDr. Ing. Pavol Vilček (dekrét z 3. júna 2008, 
č. j. 1132/08/Št). V tejto funkcii bol znovupotvrdený dňa 
3. novembra 2016 (č. j. 3772/16) na obdobie piatich rokov. 
Za  prvého generálneho sekretára SpKCh. vymenoval 
spišský diecézny biskup František Tondra dňa 30. mája 
2011 Mgr. Jozefa Matlocha s účinnosťou od 1. júna 2011 
(č. j. 992/11).421 

Štruktúru a  činnosť SpKCh. upravujú Stanovy 
Spišskej katolíckej charity. Pôvodné stanovy schválil 
spišský diecézny biskup Mons. František Tondra dňa 
11. novembra 1995. Tieto stanovy aktualizoval dňa 

420 Porov. Archív Spišskej katolíckej charity, Spišská Nová 
Ves (ďalej len ASp). Zriaďovacia listina  zo dňa 31. decembra 
1995.

421 Porov. príslušné menovacie dekréty v ASp.

Administratívne pracovníčky SpKCH v Spišskej Novej Vsi.  



190

17. novembra 2016 jeho nástupca v  službe diecézneho 
biskupa Mons. Štefan Sečka. V týchto novších stanovách 
sa prehlasuje, že SpKCh. je „samostatným právnym 
subjektom konfederatívne združeným v  Slovenskej 
katolíckej charite“.422 SpKCh. má nasledovnú personálnu 
štruktúru: prezident, diecézna konferencia, kuratórium, 
diecézny riaditeľ (štatutár), duchovný správca, 
sekretariát SpKCh. (výkonný orgán), kolégium kontroly 
a podnetov.423

Územná štruktúra SpKCh. sa rozvíja podľa regiónov 
Oravy, Liptova a  Spiša, ktoré predstavujú oblastné 
charity. Tieto koordinujú a metodicky riadia aj činnosť 
farských charít vo svojej oblasti. V roku 2011 bolo v Sp 
zaregistrovaných celkove 31 farských charít, z  toho 
v oravskej oblastnej charite 12, v liptovskej 11 a v spišskej 
oblastnej charite 8 farských charít.424

422 ASp. Stanovy Spišskej katolíckej charity, Prvá časť, hl. I., 
bod 2.

423 ASp. Stanovy Spišskej katolíckej charity, Druhá časť, hl. 
IV., body 1 – 7.

424 Porov. TURACOVÁ, Monika. Predpoklady, kvalifikácia 
a formovanie charitatívnych pracovníkov. Prešov: VMV, 2016, 
s. 32.

Ustanovizne a služby

Spišská katolícka charita má rozvinutú sieť 
rozmanitých služieb poskytovaných všetkým, ktorí sú 
odkázaní na pomoc.

Pobytové služby (domy Charitas + hospic): Čenčice, 
Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Vyšný Slavkov, Spišský 
Štiavnik, Trstená, Zázrivá, Rabča, Liptovský Mikuláš, 
Spišská Kapitula, Nová Ľubovňa, Ľubica (hospic). 

Terénne služby (Agentúra domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti a  charitatívna služba v  rodinách): Spišská 
Nová Ves, Spišské Vlachy, Levoča, Kežmarok, Stará 
Ľubovňa, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, 
Dolný Kubín, Námestovo, Spišská Stará Ves, Trstená, 
Hrabušice, Betlanovce, Letanovce, Markušovce, 
Rudňany, Spišská Nová Ves, Bystrany, Lendak, Slovenská 
Ves, Huncovce, Spišské Bystré, Hranovnica, Kravany, 
Hôrka, Gánovce, Svit, Švábovce, Spišská Teplica, Spišský 
Štiavnik, Mengusovce, Štôla, Poprad, Liptovský Mikuláš, 
Ľubochňa, Lisková, Lúčky, Liptovská Štiavnica, Likavka, 
Liptovské Revúce, Liptovská Lúžna, Ludrová, Štiavnička, 
Zázrivá, Žaškov, Dolný Kubín, Párnica, Istebné, Liesek.

Ambulantné služby (denné stacionáre a nocľahárne 
+ špecializované poradenstvo): Žaškov, Námestovo, 
Liptovský Mikuláš, Lisková, Liptovská Lúžna, Zuberec, 
Lendak, Údol, Vikartovce, Hôrka, Hranovnica, Spišská 

Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči.
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Belá, Ždiar, Spišská Nová Ves, Domaňovce, Spišské 
Vlachy, Liptovské Revúce, Ľubotín, Spišská Nová Ves, 
Levoča, Spišské Podhradie, Liptovský Mikuláš. 

Mobilné hospice: Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, 
Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Poprad, Liptovský 
Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo.

Humanitárne služby: potravinová a  humanitárna 
pomoc.

Pedagogické služby: Spojená škola sv. Maximiliána 
Kolbeho Spišská Nová Ves, MŠ Spišská Nová Ves, MŠ 
Svit.

Lekáreň: Poprad. 

Kníhkupectvá: Poprad, Ružomberok, Stará Ľubovňa.

Na základe uvedeného prehľadu možno vidieť, že 
rozmanitosť služieb, ktoré Spišská katolícka charita 
poskytuje ľuďom odkázaným na  pomoc druhých, je 
naozaj široká. Vďaka pružnému vedeniu a  zmyslu ľudí 
pre solidaritu a  kresťanskú lásku k  blížnemu a  vďaka 
štedrej podpore charity zo strany veriacich diecézy je to 
možné.

Perspektívy služieb do budúcna

Základnou charakteristikou každej ľudskej 
ustanovizne je stabilizovať to, čo je dané a rozvíjať to, čo 
je možné. Tak je to aj v prípade Spišskej katolíckej charity. 

Jej vedenie chce v prvom rade stabilizovať a posilňovať 
tie inštitúcie či služby, ktoré už vykonáva. Na  druhom 
mieste je to sledovanie určitých cieľov rozvoja. Znamená 
to v  prvom rade napomáhať zakladaniu farských 
charít, pre ktoré bol v  závere Roka sv. Martina dňa 4. 
októbra 2017 vypracovaný nový štatút. Ďalšou súčasťou 
vízie rozvoja Spišskej katolíckej charity je sledovať 
oblasti – či už na regionálnej úrovni alebo čo do druhu 
preukazovaných služieb – a vstupovať do  týchto oblastí 
a snažiť sa o poskytnutie pomoci tým, ktorí to potrebujú. 

Napokon najhlavnejšou úlohou a  perspektívou 
do  budúcna je neustála kultivácia kompetencií 
charitatívnych pracovníkov a  formácia srdca v  duchu 
Evanjelia, čo je vynikajúco konkretizované v  encyklike 
pápeža Benedikta XVI. Deus Caritas est. Pápež Benedikt 
XVI. v nej píše, že profesionálna kompetencia a formácia 
srdca privádza ľudí k  stretnutiu sa s  Bohom v  Kristovi 
a  to prebudí v  nich lásku a  otvorí srdcia pre druhých 
(Deus caritas est, 31).425 To nech je a nech zostane stálou 
náplňou práce všetkých pracovníkov Spišskej katolíckej 
charity.

425 Porov. TURACOVÁ, Monika. Predpoklady, kvalifikácia 
a formovanie charitatívnych pracovníkov, s. 38.

Návšteva z Francúzska.
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CIRKEVNÉ ŠKOLSTVO 
V SPIŠSKEJ DIECÉZE

Katolícka cirkev od  počiatku uskutočňuje svoje 
poslanie, ktoré dostala od svojho božského Zakladateľa 
Ježiša Krista, aby ohlasovala Evanjelium a  učila všetky 
národy. Cirkev vykonáva toto poslanie podľa možností, 
ktoré má na  jednotlivých miestach a  v  jednotlivých 
obdobiach k dispozícii. Súčasťou tohto poslania Cirkvi je 
nielen ohlasovanie nadprirodzených právd bezprostredne 
potrebných k spáse, ale aj výchova a vzdelávanie človeka. 
Cirkev sa preto hlási ako k svojmu prirodzenému právu 
zakladať školy všetkých typov a  stupňov. Cirkevná 
legislatíva konkretizuje toto právo a  povinnosť Cirkvi 
v aktuálnych kánonoch CIC 793 – 806.

Je zrejmé, že prvé školy v dejinách vôbec zakladala 
práve Cirkev. Boli to farské školy, potom odborné 
a kláštorné, z ktorých sa v stredoveku vyvinuli univerzity. 
Teda skúsenosti Cirkvi s  výchovou a  vzdelávaním 
v školách sú nesporné.

Najstaršie stredné školy na  území, ktoré pripadlo 
do  Spišskej diecézy, boli v  Levoči (ostrihomský 
arcibiskup Juraj Szecheny 5. februára 1694 vytvoril 
majetkový základ), v  Spišskom Podhradí, Trstenej 
(zakladateľmi týchto gymnázií boli uhorskí králi alebo 
magnáti). Tieto školy boli zverené zvyčajne do rúk reholí, 
hlavne piaristov a  jezuitov. Gymnázium v  Podolínci 
založil gróf Lubomírszky roku 1642 a viedli ho piaristi. 
Podobne aj  v  Ružomberku, gymnázium tu založila 
rodina Löwenberg roku 1726 a  viedli ho tiež piaristi. 
Trstenské gymnázium bolo založené z  rozhodnutia 
Študijného fondu roku 1868 a viedli ho svetskí učitelia.426 
V  Tvrdošíne bolo taktiež založené gymnázium v  roku 
1868.

Štátna legislatíva  
o cirkevných školách do roku 1918

Zriadenia a  činnosti cirkevných škôl sa v  rakúsko-
uhorskej monarchii týkali najmä nasledovné normy: 

Zákonný článok VI z  roku 1840: zákon sa týkal 
vyučovacieho jazyka. Spočiatku (roky 1849 – 1861) to 
bola nemčina, potom sa začala éra maďarizačného tlaku. 
Ten trval až do roku 1918.

Zákonný článok XX, § 3 z  roku 1848: štát má 
podporovať aj katolícke stredné školy.

426 Porov. POBOŽNÝ, Róbert. Katolícke stredné školy. In. 
Katolícke Slovensko 833 – 1933. Bratislava: SSV Trnava, 1933, 
s. 230 – 232.

Zákonný článok XXXVIII z roku 1868: o zriaďovaní 
všetkých ľudových škôl (teda aj cirkevných).

Zákonný článok XLIV, § 26 z  roku 1868: cirkevné 
školy sú rovnoprávne s  ostatnými ustanovizňami, ak 
dodržia všetky predpisy, ktoré riadia školské ustanovizne.

Zákonný článok XXX, § 47 z  roku 1883: štát má 
podporovať aj katolícke stredné školy.

Zákonný článok XXX, § 54 z roku 1883: zakladatelia 
škôl sú povinní nahlásiť to ministerstvu školstva 
4 mesiace vopred. Ak minister do 2 mesiacov neodpovie, 
škola môže byť otvorená.427

Zákonný článok XXVII z  roku 1907: vláda môže 
cirkevnú školu zatvoriť a nariadiť zriadenie obecnej alebo 
štátnej ľudovej školy po  napomenutiach, ak nenastane 
náprava.

Cirkevné školy na Slovensku v rokoch 1918 – 1948

Legislatíva v Česko-Slovenskej republike nadviazala 
na  školské právne normy z  Rakúsko-Uhorska, ktoré 
zostali v  platnosti aj  naďalej. Pritom však v  školských 
otázkach boli kontinuálne vydávané nové právne 
úpravy. Zriadenia a  činnosti cirkevných ľudových škôl 
sa v Česko-Slovenskej republike týkali najmä nasledovné 
normy:

Zákon č. 292/1920 o správe školstva,

Zákon č. 226/1920 tzv. malý školský zákon,

Zákon č. 104/1926 o služobných platoch učiteľstva.428

Meštianske školy mohla Cirkev zakladať a  mať 
v nich dozor nad výchovou, osnovami a celou správou. 
Na  prevádzku mohla žiadať príspevok od  obce alebo 
od štátu. Najvyšší dozor v nich mal štát.

Stredné školy sa riadili podľa zákonov XXX z  roku 
1883 a  XXXIII z  roku 1890, pričom v  prvých rokoch 
ČSR platilo, že na  Slovensku sa stredné školy riadia 
podľa právnych noriem vydaných pre Česko, Moravu 
a Sliezsko.

Cirkevné školstvo na  Slovensku v  období medzi 
dvomi svetovými vojnami malo svoju najvyššiu 
ustanovizeň v  Katolíckej školskej rade. Predsedal jej 
biskup ako zástupca biskupského zboru. Katolícka 
školská rada bola poradným orgánom episkopátu a  jej 
kompetencie boli široké: bola zodpovedná za učebnice, 
riešila didaktické otázky, určovala aplikáciu vládnych 
nariadení, podávala ich výklad, vyjadrovala sa k návrhom 
zákonov v školských otázkach, starala sa o popularizáciu 
rozličných otázok, ktoré sa týkali katolíckych škôl a iné. 

427 Porov. POBOŽNÝ, Róbert. Katolícke stredné školy, s. 
230 – 235.

428 Porov. FUNCZIK, Emil. Rím.-kat. cirkevné školy na 
Slovensku. In Katolícke Slovensko 833 – 1933. Bratislava: SSV 
Trnava, 1933, s. 246.



193

Predsedom Katolíckej školskej rady v  30. rokoch 20. 
storočia bol košický apoštolský administrátor, biskup 
Jozef Čársky, podpredsedom bol senátor Karol Krčméry 
a tajomníkom Mons. Róbert Pobožný. Členmi rady boli 
traja referenti a piati škôldozorcovia. Výkonným orgánom 
rady bola Katolícka ústredná školská kancelária, v ktorej 
pracoval predseda, jednateľ a  právny zástupca. 429 Sídlo 
kancelárie bolo v Bratislave. 

Situácia so  strednými školami v  uvedenom období 
na  Slovensku bola veľmi zložitá. Dňa 12. augusta 
1921 bol prijatý zákon č. 354 o  poštátnení cisársko-
kráľovských majetkov. Na  základe tohto zákona sa 
vlastníkom bývalých kráľovských katolíckych gymnázií 
z čias Rakúsko-Uhorska stal československý štát. Cirkev 
však sama nestačila tieto školy udržiavať zo  svojich 
prostriedkov, preto boli zatvorené.

Zbor biskupov Slovenska zostavil dňa 4. októbra 
1928 v  Olomouci, z  príležitosti osláv 10. výročia 
založenia Česko-Slovenskej republiky, memorandum430 
adresované Vysokej vláde Česko-Slovenskej republiky. 
V tomto memorande (pamätnom spise) slovenskí biskupi 
podrobne opisujú situáciu a  žiadajú, aby kráľovské 
cirkevné gymnáziá (diecézne aj  rehoľné), založené 
za  čias bývalého Uhorska a  následne po  vzniku prvej 
ČSR zatvorené, boli opäť otvorené na princípe kontinuity 
s predchádzajúcim stavom a na princípe spravodlivosti. 
Išlo predovšetkým o  menovanie profesorov 
a  o  prevádzku týchto škôl. Z  územia Spišskej diecézy 
sú výslovne spomínané stredné školy v  Levoči (1673, 
1694), Podolínci (1642), Ružomberku (1726) a Trstenej 
(1868). Memorandum podpísali všetci slovenskí biskupi. 
Za Spišskú diecézu ho podpísal Ján Vojtaššák, za českých 
a moravských biskupov Dr. Leopold Prečan, olomoucký 
sídelný arcibiskup. Hoci sa situácia s cirkevným stredným 
školstvom ani týmto memorandom nevyriešila, predsa 
tento mohutný hlas slovenských biskupov priniesol 
jednotne sformulovaný cieľ v  otázke vzdelávania 
slovenskej mládeže v  katolíckom duchu. Slovensko sa 
začalo hlásiť o  svoje práva. V  tom čase (r. 1933) boli 
na Slovensku iba tri katolícke gymnáziá, kým pred r. 1918 
ich bolo desať. Od roku 1635 bola na Slovensku jediná 
vysoká cirkevná škola, Trnavská univerzita. Tá však roku 
1777 bola preložená do Budína a r. 1784 do Pešti.431

429 Porov. ČÁRSKY, Jozef. Naše katolícke školstvo. In 
Katolícke Slovensko 833 – 1933. Bratislava: SSV Trnava, 1933, 
s. 229.

430 Úplný text memoranda je uvedený In: Katolícke 
Slovensko 833 – 1933, s. 235 – 240.

431 Porov. FUNCZIK, Emil. Rím.-kat. cirkevné školy na 
Slovensku, s. 247.

Cirkevné školy v Spišskej diecéze  
pred nástupom komunizmu

Cirkevné školstvo v Spišskej diecéze pred nástupom 
totalitného režimu po  Druhej svetovej vojne bolo 
na  vysokej úrovni. Možno to tvrdiť jednoznačne a  bez 
preháňania, či už sa berú do úvahy počty škôl a školských 
zariadení alebo ich kvalita.

Vynikajúce meno mal predovšetkým Učiteľský 
ústav v Spišskej Kapitule založený v roku 1819.  Biskup 
Ján Vojtaššák mu venoval mimoriadnu pozornosť tak 
po  stránke kvalitných profesorov, ako aj  po stránke 
materiálnej. V  roku 1931 dal ústav zmodernizovať 
a  vytvoril tak priestory aj  pre internát pre študentov. 
V  roku 1929 dal vybudovať novú budovu pre malý 
seminár a pre ženský učiteľský ústav, ktoré viedli školské 
sestry Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Katolícke meštianske školy boli na  Slovensku 
zriedkavé, v  Spišskej diecéze v  polovici 30. rokov 20. 
storočia boli iba dve: v  Spišskej Novej Vsi (viedli ju 
Dcéry Božského Vykupiteľa) a v Ružomberku (viedli ju 
školské sestry sv. Františka).432

Podľa presných štatistík z roku 1933 bolo v Spišskej 
diecéze celkom 162 ľudových škôl, ktoré vydržiavala 
Cirkev a 64 ľudových škôl, ktoré vydržiavala obec. Na 15 
ľudových škôl prispieval v plnej alebo čiastočnej miere 
štát.433

V  roku 1944 bolo podľa schematizmu v  Spišskej 
diecéze celkove 340 ľudových škôl (vrátane Nedeckého 
dekanátu, dnes Poľsko), ktoré boli katolícke. Tieto školy 
navštevovalo 41  877 žiakov.434 Okrem týchto v  diecéze 
bolo 1 biskupské gymnázium (Levoča), 1 dievčenské 
gymnázium (Spišská Nová Ves), 2 učiteľské akadémie 
(Spišská Kapitula, Levoča), 1 ústav na  vzdelávanie 
učiteliek dom. náuk (Levoča), 1 obchodná škola (Spišská 
Nová Ves), 3 dievčenské meštianske školy (Levoča, 
Spišská Nová Ves, Ružomberok) a  2 detské opatrovne 
(Levoča, Ružomberok).435 

Komunistický režim, ktorý na  Slovensku nastúpil 
vo februári 1948, všetky školy všetkých stupňov poštátnil 
a  nastolil jednotný systém vzdelávania, a  to štátny 

432 Porov. KÖRPER, Karol. Katolícke meštianske školy na 
Slovensku. In Katolícke Slovensko 833 – 1933. Bratislava: SSV 
Trnava, 1933, s. 242.

433 Porov. KOPČAN, Michal. Štatistický prehľad r. kat. a gr. 
kat. školstva ľudového na Slovensku. In Katolícke Slovensko 
833 – 1933. Bratislava: SSV Trnava, 1933, s. 254 – 395.

434 Porov. Schematismus Almae Dioecesis Scepusiensis, pro 
anno a Christo nato MCMXLIV. Ružomberok: Lev, 1944, s. 
289.

435 Porov. Schematismus Almae Dioecesis Scepusiensis, pro 
anno a Christo nato MCMXLIV, s. 289.
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systém, ktorý bol úplne podriadený materialistickej 
a  ateistickej ideológii. Katolíckej cirkvi ostala iba 
jediná škola, a to Teologická fakulta v Bratislave určená 
na  prípravu katolíckych kňazov. Aj  táto však bola 
úplne ovládaná štátnym režimom po  každej stránke 
(menovanie profesorov, počty študentov sa neustále 
znižovali a  vyučovanie bolo pod  štátnou kontrolou. 
Do  tejto atmosféry prišlo krátkodobé nadýchnutie sa 
počas rokov „pražskej jari“ (1968 – 1969), ale krátko nato 
boli akékoľvek nádejné reformy udusené normalizáciou 
a definitívna sloboda prišla až v roku 1989.

Obnova cirkevného školstva v Spišskej diecéze 
po roku 1989

Do roku 1989 bol školský systém na  Slovensku 
organizovaný jednotne, nediferencovane. Odvíjal sa 
podľa dokumentu Ďalší rozvoj československej výchovno-
vzdelávacej sústavy, ktorý bol skoncipovaný v roku 1976. 
Dokument tvoril východisko všetkých legislatívnych 
noriem, prijatých v  rozpätí rokov 1978 – 1984 (zákon 
o sústave základných a stredných škôl, zákon o školských 
zariadeniach, zákon o  štátnej správe v  školstve, zákon 
o  vysokých školách).436 Na  základe tohto dokumentu, 
a  vôbec celého ideologického zamerania spoločnosti 
boli všetky školy a  školské zariadenia v  rukách štátu 
a  nepripúšťala sa ani len žiadna možnosť, aby školy 
zriaďoval niekto iný ako štát. 

Po roku 1989 však nastali spoločenské zmeny 
a štátnou materialistickou ideológiou diktovaný systém 
škôl padol. Otvorila sa možnosť, aby školy všetkých 
stupňov mohli zriaďovať aj  fyzické alebo právnické 
osoby, cirkvi alebo náboženské spoločnosti. Začala 
sa uplatňovať diferenciácia vzdelávania podľa výberu 
žiakov a ich rodičov.

Podmienky pre vznik cirkevných a  súkromných 
škôl boli vytvorené novelou zákona č. 29/1984 Zb. 
o  sústave základných a  stredných škôl (školský zákon). 
Novela bola prijatá ako zákon č. 171/1990 Zb. v  znení 
zákona č. 230/1994 Zb.437 Na  základe tohto zákona, 
resp. jeho novely, bolo možné zakladať cirkevné školy 
na základnom a strednom stupni.

Obnova cirkevného školstva ani na  Slovensku, 
ani v  Spišskej diecéze nešla ľahko. Bolo potrebné 
prekonať prvotný strach z  návratu štátnej ideológie, 
ktorú si obyvatelia veľmi živo pamätali. Na  druhej 
strane bolo potrebné prekonať opačný extrém, a  to 

436 Porov. VOŠKOVÁ, Marcela. Financovanie cirkevných škôl 
a školských zariadení v pôsobnosti diecézy. Diplomová práca. 
Ružomberok: KU, 2009, s. 20.

437 Porov. VOŠKOVÁ, Marcela. Financovanie cirkevných škôl 
a školských zariadení v pôsobnosti diecézy, s. 20.

obavy – vyvolávané najmä nepriateľmi cirkevného 
školstva – z  náboženskej indoktrinácie. Najvhodnejším 
argumentom na  všetky formy výhrad, ktoré sa 
cirkevných škôl priamo dotýkajú, sú v  prvom rade 
výsledky, ktoré žiaci na týchto školách dosahujú. Úroveň 
vzdelávania na  cirkevnej škole je tak nepochybne 
porovnateľná s úrovňou vzdelávania v školách miestnych 
samospráv a  príkladov, kedy cirkevná škola dosiahla 
lepšie výsledky je taktiež veľmi veľa. Nezanedbateľná 
je pritom aj  formácia žiakov a  ich vyššia bezpečnosť 
pred nebezpečenstvami, akými sú drogy, šikanovanie či 
iné neblahé prejavy vzájomných vzťahov medzi žiakmi.

Cirkevné školy v Spišskej diecéze

„V Spišskej diecéze začali vznikať prvé cirkevné školy 
v školskom roku 1991/1992. V uvedenom školskom roku 
otvorilo svoje brány 5 škôl, z nich 4 základné školy, jedno 
gymnázium a  jedna špeciálna škola. Početne najviac 
cirkevných škôl vzniklo v školskom roku 1992/1993, a to 
celkom 13, z toho 11 základných.“438

K začiatku školského roka 2020/2021 boli na území 
Spišskej diecézy v zriaďovateľskej pôsobnosti biskupstva 
nasledovné školy a  školské zariadenia uvedené podľa 
jednotlivých druhov a stupňov:

Štatistika škôl a  počtu žiakov cirkevných škôl 
v Spišskej diecéze

Počet škôl 
a školských 
zariadení

Žiaci

Šk
ol

y 
 

ZŠ 18 4052

MŠ 10 627

Gymnázium 4-roč. 5 571

Gymnázium 5-roč. 1 118

Gymnázium 8-roč. 3 439

SOŠ 1 82

SZŠ 1 383

ZUŠ 3 869

Šp
ec

iá
ln

e 
šk

ol
y MŠ 1 40

Špeciálne triedy 11

ZŠI 6 193

OU 1 28

Praktická škola 1 9

Spolu za školy 51 7422

Počet žiakov, ktorí navštevujú cirkevné školy v roku 
2020, je 7 422 (do celkového počtu sú zahrnuté iba 
počty žiakov v  školách, nie v  internátoch či centrách 
a kluboch). K tomu je potrebné pripočítať školy a žiakov 

438 VOŠKOVÁ, Marcela. Financovanie cirkevných škôl 
a školských zariadení v pôsobnosti diecézy, s. 22.
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v  cirkevných školách, ktoré zriadili iné subjekty ako 
biskupstvo (porov. údaje nižšie).

Cirkevné školy v  zriaďovateľskej pôsobnosti iných 
právnických osôb ako je spišské biskupstvo:

• Spišská katolícka charita: 
Spojená špeciálna ZŠ a MŠ sv. M. Kolbeho Sp. Nová 
Ves (75 žiakov) 
Materská škola Svit (40 žiakov)

• Inštitút sestier Povýšenia sv. Kríža: 
Stredná zdrav. škola M. T. Schererovej Ružomberok 
  (180 + 80 žiakov)

• Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmárky: 
Základná škola sv. Vincenta (361 žiakov) 
Materská škola sv. Lujzy  (69 žiakov)

• Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa 
(kongregácia je zriaďovateľom n. o. Alžbetka a tá je 
zriaďovateľom súkromnej MŠ):  
Súkromná materská škola Alžbetka (20 žiakov)

• Spolu:  825 žiakov

Ak porovnáme stav pred začiatkom totalitného režimu 
na  Slovensku so  súčasným stavom cirkevného školstva 
v  diecéze, vidíme, že celkový počet škôl a  školských 
zariadení je 57. V Spišskej diecéze to predstavuje 16,33 % 
z  celkového počtu škôl a  zariadení, ktoré jestvovali 
na  území Spišskej diecézy pred  rokom 1948. Súčasné 
počty žiakov (8 247) oproti počtom z roku 1944 (41877/
nie sú k  dispozícii údaje o  počtoch študentov na  9 
stredných a odborných školách) predstavujú 19,69 %.

Perspektívy rozvoja cirkevných škôl  
v Spišskej diecéze

Rozvíjanie cirkevného školstva tak v diecéze ako aj na 
území celej krajiny je vždy komplexná záležitosť. Závisí 
od celkovej spoločenskej klímy, od dobrého nastavenia 
rezortnej legislatívy, od  ambicióznosti a  formácie 
pedagogických zborov v jednotlivých školách a napokon 
od  spoločne formulovanej vízie rozvoja cirkevného 
školstva v Spišskej diecéze.

Za základný dokument o rozvoji cirkevného školstva 
v  Spišskej diecéze možno považovať závery Druhej 
diecéznej synody, ktorá sa konala v rokoch 2006 – 2011. 
Problematike sa venovala 6. téma s  názvom Školstvo, 
veda, kultúra.439

Cirkev vychádza z faktu, že v najstarších dejinách bola 
dlho jedinou inštitúciou, ktorá sa venovala vzdelávaniu 
a výchove ľudí a že každý človek má právo na výchovu, 
pričom kresťan má právo na kresťanskú výchovu (porov. 
2DS 6, 1 – 5). Prirodzený zákon si vyžaduje, aby o forme 

439 Porov: Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy, s. 
95 – 112.

výchovy detí rozhodovali ich rodičia a verejné inštitúcie 
(štát a samospráva) majú toto právo rešpektovať.

Jednou z  hlavných úloh katolíckej školy v  našich 
podmienkach je jasná formácia žiakov aj  pedagógov 
a  porovnateľné, ba v  mnohých prípadoch i  lepšie 
vzdelávanie ako na  iných typoch škôl. Vo  vzťahu 
k  rodičom a  k  verejnosti má katolícka škola jednu 
z hlavných úloh najmä v tom, aby školy svojou činnosťou 
a  výsledkami pomohli prekonať rozličné predsudky či 
výhrady voči vzdelávaniu a formácii v katolíckom duchu. 
Postupom času sa túto ideu darí napĺňať a katolícke školy 
si na  základe svojich výsledkov získavajú všeobecný 
rešpekt a akceptáciu.
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PERMANENTNÁ  
FORMÁCIA KŇAZOV

V  druhej polovici 20. storočia začal v  niektorých 
krajinách rapídne klesať počet kňazov. Súviselo 
to s  celkovým spoločenským dianím vo  svete a  s 
nastupujúcim konzumným spôsobom života. 
Nedostatok kňazov sa aj  dnes javí ako dlhotrvajúci 
problém. Zamýšľajú sa nad ním nielen miestni biskupi, 
ale celá Cirkev. Na  jednotlivých stretnutiach Synody 
biskupov v Ríme sa často ozývali hlasy za riešenie tohto 
problému. Viaceré synody biskupov a rovnako aj pápeži 
preto venovali tejto otázke veľkú pozornosť.

Rozhodujúcim pápežským dokumentom v  našich 
časoch pre oblasť kňazskej formácie je apoštolská 
exhortácia sv. Jána Pavla II. Pastores dabo vobis. Je 
to posynodálna apoštolská exhortácia ako výsledný 
dokument po  synode biskupov z  roku 1990. Synoda 
mala tému Kňazská formácia v súčasných podmienkach. 
Ján Pavol II. podpísal túto exhortáciu 25. marca 
1992.440 V  nej podrobne analyzoval situáciu vzhľadom 
na danú tému, vymenoval príčiny, pre ktoré mladí ľudia 
v  mnohých prípadoch váhajú pozitívne odpovedať 
na  Božie volanie do  kňazského stavu. Tak sa stáva, že 
v  mnohých cirkevných spoločenstvách chýbajú kňazi, 
veriaci dlhé roky ostávajú bez primeranej kňazskej 
pomoci a  duchovný život veriacich tak trpí rozličnými 
nedostatkami (porov. Pastores dabo vobis /ďalej: PDV/, 
8). Na  vine je najmä hedonistické chápanie ľudskej 
existencie, materiálne chápaný blahobyt, subjektívne 
orientovaná mentalita mladých ľudí, odmietanie obety 
v  prospech druhého človeka a  napokon aj  mnohé 
ideológie, či nezdravá psychologická a etický uzavretosť. 
V  kňazských radoch takáto mentalita spôsobila vážnu 
krízu, ktorá sa naplno prejavila najmä po  Druhom 
vatikánskom koncile a  prispelo k  nej okrem iného 
aj nesprávne chápanie učenia Koncilu (porov. PDV, 11).

V 4. kapitole exhortácie pápež Ján Pavol II. vyzdvihol 
význam rozličných farských a  iných modlitbových 
skupín, ktoré sa modlia a  obetujú svoje utrpenia 
za kňazské povolania. V 5. kapitole v bodoch 42 – 69 sa 
podrobne venoval problematike formácie kandidátov 
kňazstva. Rozlišuje pritom počiatočnú a  permanentnú 
formáciu kňazov s  cieľom dobre ich pripraviť 
na  život a  účinkovanie v  komplikovaných sociálnych, 

440 JÁN PAVOL II. Pastores dabo vobis. Dostupné 
online: https://www. kbs. sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-
vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/pastores-dabo-vobis. 
(28. 7. 2020).

psychologických, politických a kultúrnych podmienkach 
dnešného sveta.

Napokon 6. kapitola (body 70 – 82) predstavuje 
permanentnú formáciu kňazov, ktorí už pracujú 
v  pastoračnej službe. Ukladá osobitne sa venovať 
začínajúcim kňazom, osobitne kňazom v strednom veku 
a osobitne starším kňazom. Pre každú skupinu navrhuje 
primerané formy starostlivosti, vrátane miesta, času 
a tém. Pamätá tiež aj na dobre pripravených formátorov 
a zvlášť sa prihovára každému kňazovi, ktorý je osobne 
zodpovedný za  vlastnú formáciu a  neustálu konverziu. 
Exhortácia sa končí pôsobivou modlitbou k  Panne 
Márii, Matke kňazov.

Začiatky permanentnej formácie kňazov  
Spišskej diecézy

Prvý raz sa formácia mladých kňazov spomína 
v  2. diecéznom obežníku z  roku 2001.441 V  správe č. 
2.6 pod  nadpisom „Rekolekcie a  formačné stretnutia 
u  mladších kňazov“ diecézny biskup pripomína 
„povinnosť zúčastňovať sa na rekolekciách, či už v malom 
subdekanáte alebo v celom dekanáte spolu s biskupom.“ 
Odvoláva sa pritom na  dekrét Presbyterorum ordinis, 
8 a na kánon 279 KKP. Ešte nešlo o formáciu v zmysle 
smerníc z exhortácie Pastores dabo vobis, ale o všeobecný 
predpis kánona 279 hovoriaceho o  následnej formácii 
kňazov po prijatí presbyterátu. 

V ACES z roku 2001, bod 4.6, sa nachádza zoznam 
garantov jednotlivých predmetov:

Liturgika  doc. A. Akimjak

Kánonické právo doc. J. Duda

Morálna teológia ThLic. S. Zonták CM

Biblická teológia Dr. A. Tyrol

Spiritualita  doc. Ľ. Stanček CM

Religionistika  Dr. J. Bieľak

Katechetika  Mons. Dr. Štefan Sečka

Pastorálna teológia Mons. doc. J. Jarab

Dogmatická teológia Dr. A. Frankovský

Zoznam garantov je zostavený na základe požiadaviek 
uvedených v  „Programe vzdelávania kňazov Spišskej 
diecézy“442 (§ 1 ods. 3).

V  ACES z  roku 2002, bod 5.3, sa nachádza správa 
z  jesenného zasadnutia Presbyterskej rady Spišskej 

441 ACES 2001, s. 6.

442 Program vzdelávania kňazov Spišskej diecézy bol 
zostavený skôr, uverejnený bol však v zbierke partikulárneho 
práva. Por. Manuál pastoračného kňaza. Partikulárne 
právo Spišskej diecézy, Spišské Podhradie: Rímskokatolícky 
biskupský úrad, 2004, s. 53 – 58.



197

diecézy. Okrem iného sa na  uvedenom zasadnutí 
preberala otázka permanentnej formácie novokňazov: 
„Komisiou pre kňazov bol predložený doplnený 
program permanentnej formácie kňazov v  diecéze. 
K programu vzdelávania by sa pridali ďalšie tri spôsoby: 
trojročná formácia novokňazov pod  názvom „trvalá 
formácia“ (duchovno-spoločenská formácia; stretnutie 
so špirituálom a potom pastoračné otázky s biskupom); 
duchovno-pastoračné stretnutia kňazov činných 
v pastoračnej službe nad 50 rokov života (2x do roka); 
stretnutia dôchodcov.“443

Prerokovanie tohto návrhu v  presbyterskej 
(kňazskej) rade bolo zrejme kľúčové pre ďalšiu profiláciu 
permanentnej formácie kňazov. V  kňazskej rade bol 
prednesený návrh na  3-ročnú formáciu novokňazov. 
Formácia ďalších skupín (na 50-ročných a dôchodcov) 
sa neujala, resp. kňazské rekolekcie, súčasťou ktorých je 
vždy aj prednáška, sa majú rozumieť ako permanentná 
formácia. 

Spomínaná 3-ročná formácia sa teda od  roku 2002 
ujala a uskutočňovala sa v dvoch skupinách: prvú skupinu 
tvorili novokňazi a  ich mesačné stretnutia trvali jeden 
rok. Druhú skupinu tvorili kňazi v 2. a 3. roku kňazského 
života a  títo sa spoločne stretávali každý mesiac počas 
dvoch rokov tak, že každý ročník bol najskôr v skupine 
so staršími a potom s mladšími kňazmi.

Takto prešli prvé tri roky formácie. Potom nasledoval 
jeden rok voľna a  po ňom novokňazi opäť nastúpili 
na  3-ročný kurz vzdelávania. Ten sa uskutočňoval 
formou troch skupín po  tri predmety, celkove 9 
predmetov. Prednášky boli organizované 4-krát za  rok, 
každé stretnutie trvalo poldruha dňa. Na každý predmet 
boli k  dispozícii 3 hodiny v  celkovej dĺžke 3x60 minút. 
Absolventi vzdelávania teda za  3 roky absolvovali 
prednášky z 9 predmetov. Takýto systém vzdelávania trvá 
dodnes. Keď bola vyššie spomínaná frekvencia stretávania 
každý mesiac, neznamená to 12 stretnutí za  rok, ale 
celkove išlo o 8 stretnutí, pretože sa vynechávali mesiace 
jún (1. sv. prijímanie vo farnostiach, kňazské a diakonské 
vysviacky…), júl – august (prázdniny a  dovolenky) 
a december (vianočné spovedanie, prípravy atď.).

V  ACES z  roku 2003 sa pod  číslom 1.18 uvádza 
menoslov kňazov, ktorí absolvovali Program vzdelávania 
kňazov.444 Celkove je uvedený menoslov 29 kňazov, ktorí 
boli prví absolventi tohto programu vzdelávania.

V  ACES z  roku 2003 sú pod  číslom 3.10 uvedené 
termíny vzdelávania kňazov. Z  uvedeného oznamu sa 
dá dedukovať systém vzdelávania. Prednášky sa konali 
každý rok zo  všetkých predmetov podľa nasledovného 

443 ACES 2002, s. 23.

444 Porov. ACES 2003, s. 8.

systému: vzdelávanie trvalo jeden týždeň počas 
siedmich mesiacov (október – máj vrátane; okrem 
apríla). Vzdelávanie prebiehalo vždy v  inom dekanáte 
z celkových piatich.

Hlavným garantom vzdelávania mal byť tajomník 
pracovnej skupiny kňazskej rady.

Povinnosť absolvovať vzdelávanie mal každý kňaz 
diecézy, ktorý bol v službe viac ako 3 roky a mal menej 
ako 50 rokov veku. Výnimku z  tejto povinnosti mali 
kňazi doktorandi z teológie, absolventi doktorandského 
štúdia z teológie alebo kanonického práva. Vzdelávanie 
spočiatku nebolo jednorazové, ale kňazi mali povinnosť 
znovu sa prihlásiť na  vzdelávanie po  siedmich rokoch 
od  absolvovania predchádzajúceho vzdelávania. 
Povinnosťou účastníkov vzdelávania bolo napísať prácu 
z  každého predmetu v  rozsahu 10 strán a  na konci 
3-ročného kurzu záverečnú prácu v  rozsahu 30 strán 
textu zo  zvoleného predmetu a  obhájiť ju. Výsledkom 
vzdelávania mal byť certifikát. Tento systém vzdelávania 
bol zo strany diecézneho biskupa schválený 1. septembra 
2001 a v platnosti bol do roku 2004. Potvrdzuje to napr. 
rozpis termínov vzdelávania kňazov v ACES 2003, s. 17. 

Úprava Programu vzdelávania kňazov

V  Manuáli pastoračného kňaza vydanom v  roku 
2004 je ako partikulárne právo uvedená úprava 
dovtedajšieho systému vzdelávania kňazov Spišskej 
diecézy. Na  návrh Presbyterskej (kňazskej) rady sa 
systém mesačných stretnutí zredukoval na  4 stretnutia 
do roka, každé stretnutie trvá jeden a pol dňa. Prednášajú 
sa iba 3 disciplíny, každá disciplína pol dňa, t. j. 3 hodiny 
(180 minút). Prednášané matérie sa striedajú, takže 
po  troch rokoch sa opakujú. Prednášky sa konajú iba 
v Spišskej Kapitule a kňazi sú povinní v priebehu troch 
rokov absolvovať všetkých 9 disciplín.445

Komplexný systém  
kňazskej formácie a vzdelávania

Po všetkých úpravách a úvodných improvizáciách sa 
systém permanentnej kňazskej formácie a  vzdelávania 
ustálil nasledovným spôsobom. Vznikli tri formačné 
skupiny: novokňazi (jeden ročník, tzv. formácia I.), 
kňazi v  2. a  3. roku služby (dva ročníky, tzv. formácia 
II) a  napokon vzdelávanie kňazov (tri ročníky; kňazi 
v 5.,  6. a 7. roku služby). Kňazi v 4. roku služby majú 
jeden rok prestávku. Na  vzdelávanie chodia kňazi 
počas troch rokov, každý rok absolvujú tri predmety 
prednášok počas štyroch stretnutí v kňazskom seminári 
v  Spišskej Kapitule. Takýto systém zaviedol Mons. 
Štefan Sečka, ktorý bol v rokoch 2002 – 2011 spišským 

445 Porov. Manuál pastoračného kňaza, s. 58.
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pomocným biskupom a  mal na  starosti permanentnú 
formáciu diecéznych kňazov. Tento systém pokračoval 
aj v nasledujúcich rokoch.

Obsahová náplň formačných a vzdelávacích 
stretnutí

V  rokoch 2011 – 2020 mal permanentnú formáciu 
kňazov Spišskej diecézy na starosti autor tejto štúdie Mons. 
A. Tyrol v čase svojej služby generálneho vikára diecézy. 
V lete 2020 prevzal starostlivosť o formáciu kňazov nový 
pomocný biskup Mons. Ján Kuboš. V uvedených rokoch 
prebiehala formácia podľa zaužívanej schémy:

Formácia I:  novokňazi 8 stretnutí ročne

Formácia II: kňazi v  2. a  3. roku služby 8 stretnutí 
ročne

1 rok prestávka

Vzdelávanie: kňazi v 5. – 7. roku služby 4 stretnutia 
ročne, každé stretnutie 1,5 dňa

Počiatočná formácia teda trvá 7 rokov. Pritom 
za  formáciu sa považuje aj  účasť na  kňazských 
rekolekciách, ktoré bývajú 5x za  rok. Na  všetkých 
rekolekciách bola spoločná sv. omša, spoločná modlitba 
časti Liturgie hodín a  prednáška na  rozličné odborné 
alebo duchovné témy, vrátane diskusie. Okrem toho sa 

pravidelne konajú alebo majú konať tzv. malé rekolekcie 
v  mesačných frekvenciách a  tieto rekolekcie sledujú 
taktiež určité formačné ciele.

Po obsahovej stránke v  rokoch 2011 – 2020 mala 
každá skupina svoju vlastnú náplň.

Novokňazi (F I) mali celkove 8 stretnutí a každé malo 
svoju vlastnú tému:

• stretnutie s kňazmi na dôchodku (Mons. Ľ. Piovarči, 
J. Gazda, Mons. V. Dorník, V. Olos, P. Majzel). 
Dôvodom tejto témy bola výmena skúseností, referát 
o pastoračných princípoch, o duchovnom živote, 
o ťažkostiach a radostiach v pastorácii a i.,

• pastorácia miništrantov (návšteva rozličných farností 
v diecéze: Liptovský Trnovec, Vrbov, Zákamenné; A. 
Legutký, C. Hamrák, P. Solár),

• pastorácia a sprevádzanie mládeže; skúsenosti 
z účasti na SDM v Poľsku, Paname, Španielsku; 
návšteva centra eRko v Liptovskej Osade; návšteva 
UPC na KU v Ružomberku (M. Janiga, M. Holík; M. 
Pasiar, Z. Uramová, B. Dubovecký, M. Brezňan, M.- 
Z. Čaučík, L. Molnárová, D. Galica, J. Žvanda),

• prvé skúsenosti s homíliou (A. Fabián, A. Imrich, P. 
Randjak),

Permanentná formácia kňazov v Aule biskupa F. Tondru v Spišskej Kapitule.
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• prvé skúsenosti s vysluhovaním sviatosti zmierenia 
(bp. F. Tondra, M. Koleják),

• prvé slávenie vianočného tajomstva Vtelenia (A. 
Kostelanský),

• život modlitby a osobnej meditácie (návšteva 
kláštora sestier redemptoristiek v Kežmarku; 
prednášky tamojších sestier, Sr. Martina Ledecká, V. 
Kasan),

• duchovný život mládeže počas obdobia totality 
(prednáška vsdp. L. Stromčeka o mládežníckych 
skupinách počas totalitného režimu),

• naše vzory: Jozef Krišanda (P. Hucík, Š. Hrbček), 

• starostlivosť o chorých: prednáška a skúsenosti 
v službe chorým v nemocnici (nemocničný kaplán J. 
Jendrejovský z NsP Martin, František Bebko),

• mariánska úcta v živote kňaza (pravidelne v máji 
sme putovali na Mariánsku horu v Levoči, kde Mons. 
F. Dlugoš oboznámil viaceré ročníky účastníkov 
s históriou mariánskej úcty v Levoči a ďalší pozvaný 
kňaz predniesol svoju koncepciu mariánskej úcty; 
film o mariánskej úcte v čase tureckých nájazdov 
(Mons. F. Dlugoš, M. Zamkovský, S. Rok, J. Barta, J. 
Benko, Mons. A. Frankovský, A. Tyrol),

• účasť na konferenciách (profesor Nového zákona 
z Jeruzalema G. C. Bottini, účasť novokňazov 
na sympóziu pre spovedníkov…),

• dokumenty 2DS, Kongregácie pre náuku viery: 
(synodálne ustanovenia: Mons. A. Tyrol, Dominus 
Jesus – D. Holubčík),

• diskusie o knihách Benedikta XVI. (Z môjho života, 
Ježiš Nazaretský I. – III.),

• starostlivosť o sakrálne pamiatkové objekty (farský 
kostol v Okoličnom a filiálny v Smrečanoch (J. 
Tomaga),

• pastorácia rodín (J. Bystriansky).

Kňazi v  2. a  3. roku kňazskej služby (F II) mali 
každoročne 8 stretnutí (v mesiacoch IX-X-XI-I-II-
III-IV-V). Systém fungoval tak, že vždy boli spolu dva 
ročníky kňazov, ale po roku sa vymenili: kňazi v 3. roku 
išli „na ročné prázdniny“, kňazi 2. roka postúpili do 3. 
roka a  k  nim sa pridali novokňazi z  predchádzajúceho 
roka. Témy, s  ktorými sa účastníci zaoberali, boli 
celoročné. Koordinátor týchto stretnutí, gen. vikár A. 
Tyrol, na celoročnú prácu s účastníkmi pozýval rozličné 
osobnosti z  celého Slovenska a  títo počas celého roka 
pomáhali formovať kňazov svojimi prednáškami, 
praktickou prácou v  tímoch a  diskusiami. V  prípade 
potreby však boli niektoré témy jednorázové alebo 
sa vystriedali aj  2 – 3 témy. Tak sa v  priebehu 9 rokov 
so svojimi témami postupne predstavili:

• Mons. M. Gavenda: Spoločenská situácia 
na Slovensku a miesto kňaza v nej

• P. Majda: kancelaristika: Základné zručnosti farskej 
agendy 

• J. Barta: Transakčná analýza: psychoanalytická 
analýza zameraná na vzťahy rodičov a detí

• V. Pardeľ, R. Neupauer, F. Knapík: Sprevádzanie 
rodín

• M. Bielová: Komunikačné zručnosti, požiadavky 
synodálnych ustanovení 2DS

• J. Žuffa, V. Štofaník, P. Lesanská, M. Šarkan: 
Zrozumiteľná komunikácia náboženských tém

• Sr. K. V. Barátová, F. Kovaľ SJ: Spiritualita kňaza

• K. Hulmanová, V. Stich: Kresťan na vidieku; 
animácia hnutia kresťanských farmárov

• M. Reiner: Skúsenosti z práce v mládežníckom 
centre A. Kolesárovej Vysoká n. Uhom

• J. Korený: Združenie Erko: štruktúry a činnosť

• P. Žmijovský: Skúsenosti zo služby kňazom-
seniorom v Kňazskom dome sv. Jána Bosca v Spišskej 
Kapitule.

Vzdelávanie kňazov (5., 6. a  7. rok kňazstva) 
prebiehalo bezo zmeny tak, ako bolo dané v  úprave 
z  roku 2004. Jednotliví garanti, resp. prednášatelia 
sa snažili na  prednáškach podať informácie a  výklad 
najnovších teologických tém.

Záver

Súčasťou všetkých prednášaných tém na F I, F II a na 
vzdelávaní bola spoločná, komunitná sv. omša, príslušná 
časť Liturgie hodín a  na záver každého stretnutia 
aj spoločná modlitba sv. ruženca. Počnúc jeseňou 2020 
prevzal permanentnú formáciu kňazov nový pomocný 
biskup Mons. Ján Kuboš, ktorý do  tejto oblasti života 
a  služby kňazov iste prinesie nové idey a  impulzy 
na úžitok kňazov a celého Božieho ľudu Spišskej diecézy.
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POMOCNÍ SPIŠSKÍ BISKUPI

Štefan Čech (Csech)

Štefan Čech sa narodil 22. mája 1762 v  Prešove, 
v šľachtickej rodine. Už v detstve osirel. Vďaka podpore 
grófa Almášiho (Almássy) však mohol študovať v Prešove 
a  vo Vacove, neskôr filozofiu v  Trnave. Následne sa 
stal bohoslovcom za  Spišskú diecézu, pričom teológiu 
študoval v Budíne a v generálnom seminári v Bratislave. 
Za  kňaza bol ordinovaný v  roku 1787 vo  Vacove.446 
V tom istom roku sa stal tajomníkom vtedajšieho vikára 
Spišskej diecézy Jozefa Vitalisa, ktorý spravoval diecézu 
v  čase sedisvakancie po  smrti biskupa Salbecka. O  rok 
nato sa Štefan Čech stal   kancelárom diecéznej kúrie 
v Spišskej Kapitule. Zároveň bol menovaný za titulárneho 
spišského kanonika. Medzitým sa v  roku 1795 stal 
farárom v  Liptovskom Trnovci a  v  Liptovskej Sielnici. 
V  roku 1799 bol inštalovaný za  riadneho spišského 
kanonika. V  roku 1800 sa stal titulárnym opátom sv. 
Hypolita na  Zobore. V  priebehu nasledujúcich rokov 
postupoval v kanonických hodnostiach. V roku 1805 bol 
inštalovaný za oravského, v  roku 1806 za katedrálneho 
archidiakona, 1808 za  kanonika kustóda,  roku 1816 
za kanonika kantora a v roku 1818 kanonika lektora.447 
Medzi zaujímavosti, ktoré sa udiali počas jeho pôsobenia 
v  Spišskej Kapitule patrí, že 12. novembra 1815 slúžil 
slávnostnú svätú omšu pri  príležitosti otvorenia 
Spišského kňazského seminára.448

Medzitým sa však zhoršil zdravotný stav vtedajšieho 
diecézneho biskupa Michala Brigida. Štefan Čech bol 
preto už 28. septembra 1814 menovaný za  titulárneho 
belehradského a  smederevského biskupa (Belgradiensis 
et Semendriensis). Biskupskú konsekráciu prijal Štefan 
Čech 15. mája 1815.449 Stal sa tak pomocným spišským 
biskupom. Zatupoval diecézneho biskupa Michala 
Brigida, ktorý sa medzitým zo  Štiavnického kaštieľa 
utiahol do  rodného Terstu (Taliansko). Tam 23. júna 
1816 zomrel. Pomocný biskup Štefan Čech pokračoval 
v  správe diecézy aj  v  čase sedisvakancie vo  funkcii 
kapitulného vikára, a  to až do  12. mája 1819, kedy sa 
spišským biskupom stal Ján Ladislav Pyrker.450

446 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 54.

447 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 508.

448 ŠPIRKO, Jozef. Výchova kňazstva na území spišskej 
diecézy, s. 119 – DLUGOŠ, František. Spišský seminár už dvesto 
rokov vychováva a vzdeláva kňazov. Levoča, 2015, s. 34.

449 ZUBKO, Peter. Dejiny Spišského biskupstva, s. 602.

450 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 571.

Dňa 8. januára 1820 cisár František I. vymenoval 
Štefana Čecha na  post košického biskupa. Zo  strany 
Svätej stolice bol elektovaný 8. februára 1821. Jeho 
slávnostná intronizácia v  Košiciach sa uskutočnila 8. 
mája v  tom istom roku.451 Zo  Spiša teda odišiel, no 
kontakty so Spišskou Kapitulou udržiaval aj potom. Ako 
príklad možno uviesť, že v roku 1829 venoval 50 zlatých 
na údržbu Kaplnky sv. Františka Xaverského na lokalite 

451 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 54.
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Pažica, ktorú dnes poznáme pod  názvom Spišský 
Jeruzalem.452

V  Košiciach sa venoval pozdvihnutiu svojej 
diecézy. Podporoval chudobné farnosti i  študentov, 
pozornosť venoval školám a  vyučovaniu náboženstva. 
V roku 1829 uzavrel s gréckokatolíckymi biskupstvami 
v Prešove a v Mukačeve dohodu a vydal presné smernice 
o  podmienkach prestupu medzi rímskym a  gréckym 
obradom. Zamedzil tak množstvu nedorozumení medzi 
rímskokatolíkmi a  gréckokatolíkmi.453 Biskup Štefan 
Čech zomrel po plodnom episkopáte 4. júna 1831. Dňa 
7. júna bol pochovaný v krypte Košickej katedrály.454

ThDr. Martin Kheberich (Keberič)

Martin Kheberich sa narodil 9. októbra 1869 
v  Partizánskej Ľupči. Pochádzal zo  šľachtickej rodiny. 
Študoval na gymnáziu v Ružomberku, Levoči a v Jágri, 
teológiu v  Spišskej Kapitule a  v Budapešti. Za  kňaza 
bol ordinovaný 29. júna 1892 v  Spišskej Kapitule. 
Bol kaplánom v  Spišskom Hrhove, Letanovciach a  v 
Spišskom Podhradí, od  roku 1893 vychovávateľom 
v  rodine Čákyovcov (Csáky). V  roku 1894 sa stal 
biskupským ceremonárom. O  rok nato získal 
na  budapeštianskej univerzite doktorát teológie a  stal 
sa konzistoriálnym protonotárom Svätej Stolice. V roku 
1901 sa stal biskupským tajomníkom. V  roku 1903 mu 
bol udelený titul komorníka Jeho Svätosti. V  roku 
1905 bol inštalovaný za  spišského kanonika a  v  roku 
1907 dostal hodnosť titulárneho kanonika de Aicska 
vo  Veľkovaradínskej diecéze. V  roku 1911 dostal titul 
domáci prelát Jeho Svätosti. V roku 1914 bol inštalovaný 
za liptovského a o rok nato za katedrálneho archidiakona. 
V  roku 1915 bol pápežom Benediktom XV. menovaný 
za titulárneho biskupa sabratského. Biskupskú vysviacku 
prijal 20. februára 1916 v kaplnke centrálneho seminára 
v Budapešti a  stal sa spišským biskupom koadjútorom. 
V roku 1917 bol inštalovaný za kanonika kantora. Dňa 
8. septembra 1918 dostal od biskupa Párvyho poverenie 
spravovať diecézu ako generálny vikár so  všetkými 
právomocami biskupa. V dekréte biskup Párvy uvádza, 
že mu zveruje:

452 SA LE, fond Rímskokatolícky biskupský úrad 
v Spišskej Kapitule, oddelenie Registratúra, č. 635/1829. 
Viac k problematike OLEJNÍK, Vladimír. Spišský Jeruzalem. 
Najnovšie poznatky k tvorbe a dejinám sakrálnej krajiny pri 
Spišskej Kapitule. In. LENČIŠ, Š. – FILIP, T. (eds.). Putovanie 
za duchovnom po Gotickej ceste. Košice: KSK a TI KU, 2012, s. 
153.

453 HIŠEM, Cyril. Čech (Csech), Štefan. In. PAŠTEKA, 
J. (ed.). Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. 
Bratislava, Lúč, 2000, s. 203, 204.

454 ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi, s. 54.

1. všetku právomoc ordinára s  výnimkou prípadov 
rezervovaných ordinárovi s  tým, že špeciálne sebe 
vyhradil akékoľvek trvalo platné rozhodnutia v diecéze, 
všetky rozhodnutia týkajúce sa diecézneho seminára, 
ďalej menovanie skúšajúcich pre prosynodálne skúšky 
a sudcov tribunálu a napokon schvaľovanie kandidátov 
na  cirkevné benefíciá prezentovaných patrónmi. 
Rovnako si vyhradil udeľovanie pochvál, pôct a  titulov 
zaslúžilým kňazom,

2. jurisdikciu vo  všetkom, na  čo má jurisdikciu 
delegovanú od  Apoštolského stolca a  rovnako všetky 
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kompetencie, ktoré ako spišský ordinár dostal 
od posvätných kongregácií.455

Kheberich sa v  tom istom roku stal aj  generálnym 
vikárom, o  rok nato spišským veľprepoštom a  bol tiež 
zvolený za  kapitulného vikára. Ešte toho istého roku 
však na  intervenciu vlády ČSR rezignoval a  podľa 
potreby pomáhal ako pomocný biskup nasledujúcemu 
spišskému biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Za  svoje 
zásluhy bol viackrát odmenený: V  roku 1907 mu 
bulharský cár Ferdinand udelil titul komandéra 
bulharského Národného radu za občianske zásluhy a v 
roku 1911 komandéra Radu sv. Alexandra. V roku 1916 
František Jozef I. ocenil jeho zásluhy na duchovnom poli 
počas svetovej vojny. Až do svojej smrti 29. apríla 1951 
žil utiahnuto v Spišskej Kapitule.

ThDr. Štefan Barnáš

Štefan Barnáš bol spišským pomocným biskupom, 
teológom a tomistickým filozofom. Narodil sa 19. januára 
1900 v  Slovenskej Vsi. Pochádzal z  roľníckej rodiny. 
Gymnázium študoval v Podolínci a Rožňave, zmaturoval 
roku 1919 v Košiciach. Vyštudoval teológiu v Prahe. 29. 
júna 1925 bol ordinovaný za kňaza. Pastoračné pôsobenie 
začal ako kaplán v Námestove, od roku 1927 bol kaplánom 
v  Liptovských Revúcach. Medzitým v  roku 1931 získal 
doktorát teológie. Od  roku 1933 bol profesorom 
Vysokej školy bohosloveckej v  Spišskej Kapitule, kde 
prednášal fundamentálnu teológiu, kresťanskú filozofiu, 
hebrejský jazyk a  biblickú archeológiu. Zároveň bol 
prefektom tunajšieho kňazského seminára. V  rokoch 
1938 – 1939 bol jeho vicerektorom. V rámci diecéznych 
štruktúr zastával od roku 1935 funkciu prosynodálneho 
examinátora, v  rokoch 1942 – 1946 úrad cenzora 
a v roku 1949 sudcu tribunálu. Dňa 5. decembra 1945 ho 
biskup Vojtaššák vymenoval za  rektora Kňazského 
seminára v  Spišskej Kapitule. Túto funkciu vykonával 
Štefan Barnáš až do  násilného zatvorenia seminára 
14. júla 1950. Medzitým bol v  roku 1947 vymenovaný 
za  pápežského komorníka. V  tom istom roku sa stal 
aj  diecéznym riaditeľom Ústrednej katolíckej charity 
na Slovensku.456

Ako už bolo uvedené na  inom mieste, v  tomto 
období sa stupňoval tlak štátnej moci na cirkev. Biskup 
Vojtaššák v  tejto situácii 7. júla 1949 vymenoval troch 
mimoriadnych generálnych vikárov pre prípad, že by 

455 Acta Curiae Episcopalis Scepusiensis (ACES), roč. 12, 
1918, s. 41 – 42.

456 ABÚ SK, SpB, odd. Osobné spisy, inv. č. 1. Protocollum 
status personalis sacerdotum Dioecesis Scepusiensis, Tom I., 
s. – LETZ, Ján. Barnáš, Štefan. In. PAŠTEKA, J. (ed.). Lexikón 
katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava, Lúč, 
2000, s. 57, 58.

bolo jemu a  jeho generálnemu vikárovi Tomanóczymu 
znemožnené spravovať diecézu. Pre Oravský 
archidiakonát to bol Michal Mrkva, farár v  Krivej 
na Orave, pre Liptov Eduard Bugár, farár v Liskovej a pre 
katedrálny archidiakonát bol menovaný Štefan Barnáš. 
Od  19. júna 1949 bol na  biskupský úrad v  Spišskej 
Kapitule dosadený vládny zmocnenec, ktorý kontroloval 
poštu i kontakty diecéznej kancelárie a špeciálne biskupa 
Vojtaššáka s  cieľom obmedziť jeho vplyv v  diecéze. 
Reakciou Svätej stolice bola snaha o  posilnenie 
cirkevných štruktúr vymenovaním nových svätiacich 
biskupov, ktorí by boli oporou svojim diecéznym 
biskupom. Rozhodnutie padlo práve na Štefana Barnáša. 
Tomu bolo jasné, že s  prípadným menovaním by 
zobral na svoje plecia len kríž a prenasledovanie. Svoje 
menovanie za  spišského pomocného biskupa z  25. 
novembra 1949 prijal na  apoštolskej internunciatúre 
v Prahe. Jeho kňazská vysviacka sa konala v sobotu dňa 
5. novembra 1949, v seminárskej kaplnke za prítomnosti 
úzkeho okruhu pozvaných hostí. Jeho svätiteľom bol 
biskup Ján Vojtaššák a spolusvätiteľom pomocný spišský 
biskup, ThDr. Martin Kheberich.457 Štefan Barnáš 
prijal titul biskupa Conanenského a  funkciu spišského 
pomocného biskupa. Za  svoje osobné biskupské heslo 

457 LETZ, Róbert. Biskup Štefan Barnáš. Bratislava, Ústav 
pamäti národa, 2017, s. 57, 58, 60.
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si zvolil výrok Ut intelligam corde (Aby som porozumel 
srdcom). Jeho episkopát však spadal do obdobia ťažkého 
prenasledovania.

Na jar 1950 biskup Vojtaššák, podobne ako ostatní 
biskupi v  Československu, dostal prostredníctvom 
pražskej internunciatúry od  Svätej stolice tzv. tajné 
fakulty na  správu diecézy v  prípade jej obmedzenia 
nepriateľsky ladenou štátnou mocou. Medziiným tieto 
fakulty od diecéznych biskupov požadovali, aby vybrali 
dvoch kňazov, ktorí by v prípade hatenia výkonu úradu 
biskupa prevzali správu diecézy. Biskup Vojtaššák 
poveril používaním tajných fakúlt generálneho 
vikára Tomanóczyho a  pomocného biskupa Barnáša. 
Do funkcií tajných vikárov boli menovaní aj ďalší kňazi, 
Štefan Nahálka a Jozef Cehuľa. Každý z nich mal nastúpiť 
do  funkcie až po  uväznení jeho predchodcu. Medzi 
málo úkonov, ktoré stihol Štefan Barnáš ako biskup 
urobiť, patrilo udelenie sviatostí birmovania v Spišských 
Vlachoch 29. mája a  v  Chrasti nad  Hornádom 4. júna 
1950.458 Deň predtým, 3. júna, bol izolovaný v domácej 
internácii biskup Vojtaššák. Generálnemu vikárovi 
Tomanóczymu vládny zmocnenec znemožňoval správu 
diecézy a  nastala tak situácia, kedy sa funkcie tajného 
generálneho vikára ujal Štefan Barnáš. Od  9. júna 
bol však v  biskupskej rezidencii, kam ho zo  seminára 
podvodne vylákali, izolovaný aj on.459

Dňa 25. júla 1950 bol biskup Barnáš prevezený 
do  internačného tábora pre kňazov v  Mučeníkoch 
pri Nitre. Následne 9. októbra, kvôli obhajovaniu Cirkvi 
počas „preškoľovaní”, ho s  ďalšími „najreakčnejšími“ 
kňazmi previezli do  vyšetrovacej väzby v  Nových 
Zámkoch. Dňa 23. februára 1951 orgány Štátnej 
bezpečnosti biskupa Barnáša zaistili a  umiestnili ho 
do  vyšetrovacej väzby Krajského veliteľstva Štátnej 
bezpečnosti v  Prešove. Tam podstúpil tvrdé výsluchy 
a  mučenie. Po  skončení vyšetrovacej väzby čakal 
na súdne pojednávanie v Krajskej väznici v Bratislave.460 
Dňa 28. novembra 1951 bol spolu s  ďalšími kňazmi 
vo vykonštruovanom procese „Barnáš a  spol.” Štátnym 
súdom v Bratislave uznaný za vinného z trestného činu 
velezrady a  vyzvedačstva a  nespravodlivo odsúdený 
na  pätnásť rokov odňatia slobody nepodmienečne, 
stratu občianskych práv, prepadnutie majetku a peňažný 
trest.461 Väznený bol v Leopoldove a na Mírove.

Dňa 12. mája 1960 bol biskup Barnáš zo zdravotných 
dôvodov amnestovaný. Vzhľadom k  jeho zlému 

458 SISKOVÁ, M. Život J. E. ThDr. Štefana Barnáša, spišského 
pomocného biskupa. Kežmarok, str. 7.

459 LETZ, Róbert. Biskup Štefan Barnáš, s. 68.

460 BENKO, Jozef. Vysvätený pre väzenie. Rukopis, s. p.

461 Podrobne o vykonštruovaní celého procesu LETZ, 
Róbert. Biskup Štefan Barnáš, s. 75 – 89.

zdravotnému stavu na jeho prípad uplatnili rozhodnutie 
prezidenta republiky o  amnestii z  9. mája. Z  trestu 
mu bolo odpustených 5 rokov, 9 mesiacov a  14 dní. 
Po  prepustení sa uchýlil do  Charitného domova pre 
kňazov a rehoľníkov na odpočinku v Pezinku, kde býval 
až do smrti. Zomrel 16. apríla 1964. Pochovaný bol 20. 
apríla v  rodnej Slovenskej Vsi. Pokus jeho príbuzných 
o  rehabilitáciu v  októbri 1968 bol neúspešný z  celkom 
zrejmých dôvodov obsadenia Československa vojskami 
Varšavskej zmluvy a z dôvodu nastupujúcej normalizácie. 
Biskup Štefan Barnáš tak bol rehabilitovaný až 27. 
septembra 1990.462

462 LETZ, Róbert. Biskup Štefan Barnáš, s. 124, 125.
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ČLENOVIA SPIŠSKEJ 
SÍDELNEJ KAPITULY 
V ROKOCH 1776 – 1977

Počas doterajšej existencie Spišskej 
katedrálnej – sídelnej kapituly kanonikov sa 
v  kanonických štalách vystriedalo deväťdesiatštyri 
legitímnych kanonikov. Posledný z  nich, Jozef 
Michna, zomrel 25. júna 1977.463 Po  uväznení biskupa 
Vojtaššáka bol spišský biskupský stolec z  právneho 
hľadiska hatený a po jeho smrti vakantný. To znamená 
že biskup Vojtaššák už ďalších kanonikov menovať až 
do svojej smrti nemohol. Kapitulný vikár Scheffer v tejto 
záležitosti konal protiprávne a bez patričnej jurisdikcie 
menoval niekoľkých kanonikov, ktorí však zostali 
nelegitímni. Ďalších legitímnych kanonikov nemohli 
menovať ani nasledujúci kapitulní vikári ThDr. Jozef 
Ligoš (1968 – 1973), či Štefan Garaj (1973 – 1989). 
Nových kanonikov sa rozhodol nemenovať ani 
v  poradí nasledujúci spišský biskup Mons. František 
Tondra (1989 – 2011). V  týchto intenciách pokračoval 
aj diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.

Nasledujúci menný zoznam členov Spišskej sídelnej 
kapituly bol vypracovaný predovšetkým na  základe 
dostupných súborných archívnych materiálov 
a literatúry.464 Zahŕňa zoznamy veľprepoštov, kanonikov 

463 ABÚ SK, SpB, odd. OS, Protocollum Status Personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1824. Tom. II., s. 
31.

464 Opierali sme sa predovšetkým o tzv. Kmeňovú knihu 
kňazov: ABÚ SK, SpB, odd. OS, Protocollum Status Personalis 
Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1824. Tom I., Tom. 
II.; ako aj o esenciálne dielo k dejinám Spišskej Kapituly: 
HRADSZKY, Josephus. Initia, progressus ac praesens status 
Capituli Scepusiensis. Szepesváralyae 1901-1902, s. 492 – 564; 
čiastočne použiteľný bol historický schematizmus Némethy, 
Ludovicus. Series parochiarum et parochorum archidioecesis 
Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894. 
Strigonii 1894; využili sme viaceré spišské schematizmy, 
predovšetkým Schematismus almae Dioecesis Scepusiensis 
pro Anno a Christo nato MCMXIII. Agriae 1913, s. 7 -10; 
Schematismus almae Dioecesis Scepusiensis pro Anno a Christo 
nato MCMXL. s. l. 1940, s. 11 – 14; Schematismus almae 
Dioecesis Scepusiensis pro Anno a Christo nato MCMXLIV. s. 
l. 1944, s. 17 – 20; Schematismus almae Dioecesis Scepusiensis 
pro Anno a Christo nato MCMXLVIII. Ružomberok 1947, s. 
15 – 18: Z novších prác sa prosopografii Spišskej Kapituly 
a Spišskej diecézy venujú HAMRÁČEK, Peter. Historický 
schematizmus Spišskej diecézy. Časť I. A – K. Diplomová práca. 
Spišské Podhradie: RMCMBF 1997; HROMJÁK, Ľuboslav. 
Historický schematizmus Spišskej diecézy L – Z. Rkp., s. d.; 
STOLÁRIK, Lukáš. Kanonici Spišskej katedrálnej kapituly v 20. 

Spišskej sídelnej kapituly a  kanonikov, ktorých 
nelegitímne vymenoval v  období rokov 1955 – 1963 
kapitulný vikár Andrej Scheffer.

Zoznam veľprepoštov obsahuje krátke životopisné 
medailóny každého z pätnástich prelátov, ktorí stáli v čele 
kapituly v  naznačenom období. Výnimku tvorí biskup 
Martin Kheberich, ktorého medailón je samozrejme 
uvedený medzi spišskými pomocnými biskupmi.

Zoznam kanonikov je koncipovaný jednoduchšie. 
U  každého z  kanonikov sú uvedené roky a  miesto 
(ak sú známe) narodenia a  úmrtia, roky inštalácie 
na  jednotlivé kanonické miesta a  prípadné dosiahnuté 
akademické a  cirkevné tituly a  hodnosti. V  prípade, 
že ide o  veľprepošta, povýšeného zo  spišského 
kanonikátu, dáta sa u tejto osoby v zozname kanonikov 
neopakujú, je tam uvedený už len časový rozsah 
zastávania všetkých kanonických miest. Časový rozsah 
v  tomto prípade zahŕňa aj  obdobie zastávania úradu 
veľprepošta. V prípade katedrálnych – sídelných kapitúl 
pri  katedrálnych chrámoch totiž veľprepošt vystupuje 
síce na  čele kapituly, no v  duchu zásady „prvý medzi 
rovnými“ a neprestáva byť kanonikom.

Oproti prvému dielu publikácie tu uvádzame 
aj miesta posledného odpočinku niektorých kanonikov, 
u  ktorých sa uvedená skutočnosť podarila zistiť 
doterajším výskumom, či obhliadkou krýpt katedrály.465

Životopisné medailóny kanonikov, ktorých 
mená sú uvedené kurzívou, sa dajú nájsť na  inom 
mieste publikácie – medzi pomocnými biskupmi, či 
veľprepoštmi. Ich biografické údaje v zozname kanonikov 
sme už duplicitne neuvádzali.

storočí. Diplomová práca. Spišské Podhradie: TF KU 2015, s. 
92, 93; SCHUSTER, Rudolf. Schematizmus kňazov slúžiacich 
Bohu v Spišskej diecéze v rokoch 1848 – 1950. Rkp. Poprad 
2018.

465 Jednotlivé pohrebné miesta – kolumbáriá – v kanonickej 
krypte sa v intervale približne sto rokov purifikovali 
a pripravovali na pohreb ďalších kanonikov. Ostatky pôvodne 
pochovaných osôb boli uložené do spoločných osárií, ktoré sa 
nachádzajú v krypte Čákiovcov. Niektoré zmienky o mieste 
posledného odpočinku konkrétneho kanonika v starších 
dokumentoch a literatúre preto v súčasnosti už nemusia byť 
aktuálne. Z tohto dôvodu pri konkrétnych biografických 
medailónoch a v zozname kanonikov uvádzame len známe 
miesta pochovania. Viac o problematike a podrobnosti o 
polohách pochovania OLEJNÍK, Vladimír. Krypty Katedrály 
sv. Martina. In. JANOVSKÁ, Magdaléna – OLEJNÍK, 
Vladimír (eds.). Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule. 
Spišské podhradie 2017, s. 349.
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Veľprepošti

Ján Feja

Zvolený biskup skutarský (Scutariensis), spišský 
veľprepošt 1776 – 1784.

Pochádzal z  Rakova (Nagyrákó). Vyštudoval 
na  Pázmaneu. Kaplánom bol v  Spišskom Podhradí 
a  v  Bratislave, onedlho nato tajomníkom vtedajšieho 
vikára Ostrihomskej kapituly Františka Klobušického. 
1. 5. 1735 bol inštalovaný za  spišského kanonika, v  r. 
1737 zastával funkciu kapitulného dekana. 8. 2. 1749 
bol menovaný za  kanonika kustóda. Od  r. 1752 bol 
farárom farnosti Spišská Kapitula. V  r. 1755 sa stal 
kanonikom kantorom, 8. 7. bol menovaný a 25. 7. 1757 
inštalovaný za kanonika lektora, v r. 1761 bol menovaný 
za  titulárneho opáta sv. Jána Krstiteľa v  Huncovciach 
a  titulárneho prepošta Blahoslavenej Panny Márie 
na  Liptove. 18. 5. 1774 bol menovaný za  generálneho 
vikára Ostrihomského arcibiskupa na  Spiši, 22. 4. 1776 
bol menovaný a  14. 9. inštalovaný za  veľprepošta 
Spišskej katedrálnej kapituly kanonikov. Zároveň bolo 
k  tomuto postu pripojené benefícium fary v  Spišskom 
Podhradí a  Ján Feja sa stal prvým z  radu veľprepoštov 
farárov Spišského Podhradia. V  r. 1777 bol menovaný 
za titulárneho biskupa skutarského (Scutariensis).

Zomrel 12. 11. 1784 v Spišskej Kapitule, je pochovaný 
v krypte Katedrály sv. Martina.466

Anton Jasvic  
(Jaszvicz)

Spišský veľprepošt 1785 – 1802.

Narodil sa r. 1735 vo  Viedni. Teológiu vyštudoval 
v Kolégiu sv. Apolinára v Ríme. Bol dvorným kaplánom 
dcéry cisárovnej Márie Terézie, arcivojvodkyne Márie 
Kristíny Habsbursko-lotrinskej na  Bratislavskom 
hrade. 27. 2. bol menovaný a  23. 11. 1768 inštalovaný 
za spišského kanonika. Hneď sa ujal funkcie kapitulného 
dekana a ešte toho istého roku bol inštalovaný za kanonika 
kustóda. V r. 1775 bol inštalovaný za kanonika kantora 
a  v  r. 1782 opäť zastával funkciu kapitulného dekana. 
6. 1. 1784 bol inštalovaný za  veľprepošta Spišskej 
katedrálnej kapituly kanonikov, zároveň bol investovaný 
za farára v Spišskom Podhradí. V r. 1788 sa stal prvým 
z  radu spišských veľprepoštov, ktorý nosil pri  liturgii 
mitru a  ďalšie pontifikálne insígnie. Toto právo dostali 
všetci veľprepošti katedrálnych kapitúl v  Uhorsku 
od  cisára Jozefa II. V  Spišskej Kapitule ho slávnostne 
publikoval 26. 10. 1788 vtedajší spišský biskup Ján Révaj 
a zároveň odovzdal prepoštovi Jasvicovi pektorál a prsteň 

466 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 471 – 473.

a udelil jemu a  jeho nástupcom právo nosiť pri  liturgii 
pontifikálne insígnie. Spišskí veľprepošti následne tieto 
práva užívali až do polovice 20. storočia.

Anton Jasvic sa 18. 12. 1786 vzdal farského benefícia 
Spišského Podhradia, v r. 1791 ho dostal opäť.

Zomrel 21. 1. 1802 v Spišskej Kapitule.467

Jozef Vitáliš z Vitálišoviec a Markušoviec 
(Vitalis de eadem et in Markusfalva)

Spišský veľprepošt 1803 – 1804.

Narodil sa vo  Veľkej Lomnici. Študoval v  Seminári 
sv. Štefana v  Trnave, kde r. 1764 získal titul bakalára 
a  r. 1768 magistra filozofie. V  tom istom roku tu 
ukončil teológiu a  bol ordinovaný. Ako kaplán začal 
pôsobiť vo  farnosti Spišská Kapitula, čoskoro sa stal 
ceremonárom vtedajšieho prepošta, ThDr. Jozefa 
Karola Zbiška (sp. prepošt 1755 – 1774). Od r. 1769 bol 
kaplánom v Levoči, od r. 1771 farárom v Matiašovciach, 
od r. 1774 zároveň zastával funkciu dekana Dunajeckého 
dekanátu.468 13. 2. 1779 bol inštalovaný za  spišského 
kanonika a stal sa kanonikom a latere biskupa Salbecka. 
V r. 1780 sa stal oravským archidiakonom, a 12. 6. 1784 
bol inštalovaný za  kanonika kustóda. 21. 11. 1786 bol 
zvolený za  kapitulného vikára, tento úrad zastával až 
do príchodu nového biskupa Jána Révaja 20. 8. 1788.469 
Dňa 3. 1. 1787 sa stal vikárom Tarnowského 
biskupstva v  Ľubovnianskom dištrikte, čo trvalo až 
do  inkardinácie tohto sporného dekanátu do  Spišskej 
diecézy 13. 3. 1787.470 26. 11. 1790 bol Jozef Vitáliš 
inštalovaný za kanonika lektora, 3. 9. 1800 bol vysvätený 
za  titulárneho opáta de Vallis Ebron a  11. 11. 1803 
bol inštalovaný za  spišského veľprepošta. Kvôli zlému 
zdravotnému stavu však ani raz nepredsedal zasadnutiu 
kapituly a nezúčastnil sa ani raz konventuálnej sv. omše.

Zomrel 12. 11. 1804 v Spišskej Kapitule, je pochovaný 
v kanonickej krypte Katedrály sv. Martina.471

František Madočáni z Madočian  
(Madocsanyi de eadem)

Spišský veľprepošt 1806 – 1809.

Pochádzal z  Madočian (dnes časť obce Liptovská 
Teplá). Od  20. 5. 1758 bol kaplánom vo  Zvolene. 
13. 4. 1760 bol investovaný za  farára v  Turčianskom 

467 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 487 – 488.

468 NÉMETHY, Ludovicus. Series parochiarum et 
parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis 
temporibus usque annum 1894. Strigonii 1894, s. 1025.

469 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 497.

470 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 501.

471 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 498.
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Petre, 30. 12. 1761 v Kvačanoch, 26. 3. 1770 v Sedliackej 
Dubovej a  od 20. 9. 1775 vo  Veličnej. V  správe 
tejto farnosti pokračoval aj  po jej inkorporácii 
do novovzniknutej Spišskej diecézy r. 1776.472 V r. 1785 
bol inštalovaný za  spišského kanonika a bol menovaný 
za titulárneho prepošta sv. Jána Krstiteľa v Huncovciach. 
V  r. 1787 sa stal liptovským,  v  r. 1789 oravským a  r. 
1790 katedrálnym archidiakonom, v r. 1797 kanonikom 
kustódom, v  r. 1805 kanonikom lektorom a  v  r. 1806 
veľprepoštom a  farárom v  Spišskom Podhradí. V  čase 
sedisvakancie po  smrti biskupa Révaja bol František 
Madočáni od  12. januára 1806, až do  svojej rezignácie 
na tento post 24. marca 1807, kapitulným vikárom.

Zomrel 19. 1. 1809, je pochovaný v  kanonickej 
krypte.473

Štefan Maťašovský z Matiašoviec  
(Matyasovszky de eadem)

Apoštolský protonotár, spišský veľprepošt 
1809 – 1815.

Narodil sa v  Mečedeľovciach (dnes súčasť obce 
Spišský Štvrtok). Študoval na gymnáziu v Levoči, teológiu 
v  Trnave. Po  vysviacke bol kaplánom vo  Vydrníku, 
od r. 1769 v Spišskom Bystrom, neskôr sa stal farárom 
v Štrbe. V r. 1790 bol inštalovaný za spišského kanonika 
a  vzápätí za  oravského archidiakona. Od  r. 1794 bol 
farárom Spišskej Kapituly. V r. 1797 sa stal katedrálnym 
archidiakonom, v  r. 1802 kanonikom kustódom a  bol 
menovaný za  titulárneho opáta sv. Henricha. V r. 1805 
sa stal kanonikom lektorom a 9. 8. 1809 bol inštalovaný 
za veľprepošta. Bol apoštolským protonotárom.

Zomrel 25. 3. 1815 a  bol pochovaný v  kanonickej 
krypte.474 V  súčasnosti je na  tomto mieste pochovaný 
Jozef Hradszky.475

Anton Fridmanský  
(Friedmanszky, Fridmanszky)

Zvolený biskup Skopje (Scopiensis), spišský veľprepošt 
1815 – 1824.

Narodil sa v Levoči. Študoval na tunajšom gymnáziu, 
teológiu v  Trnave a  potom vo  Viedni na  Pázmaneu. 
Po  kňazskej ordinácii pôsobil ako kaplán v  Smolníku 
a  neskôr desať rokov v  Spišskom Podhradí. V  r. 1786 
sa stal farárom vo  Vrbove. V  r. 1790 bol inštalovaný 

472 NÉMETHY, Ludovicus. Series parochiarum et 
parochorum, s. 756.

473 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 500.

474 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 505.

475 OLEJNÍK, Vladimír. Krypty Katedrály sv. Martina, s. 
349.

za kanonika a čoskoro sa stal liptovským archidiakonom. 
V r. 1802 bol inštalovaný za oravského archidiakona, v r. 
1806 za kanonika kantora a v r. 1809 kanonika lektora. 
V  r. 1811 bol menovaný za  biskupa Skopje. V  r. 1815 
sa stal veľprepoštom a farárom v Spišskom Podhradí.476 
Po odchode spišského biskupa Pyrkera bol od 1. 1. 1821 
bol kapitulným vikárom.477 V r. 1822 sa zúčastnil synody 
v Bratislave. V r. 1823 sa zo zdravotných dôvodov zriekol 
úradu kapitulného vikára.

Zomrel 25. 2. 1824 a  bol pochovaný v  kanonickej 
krypte. V súčasnosti je na tomto mieste pochovaný Ignác 
Zimmerman.478

Ján Maťašovský  
(Mattyasovszky)

Spišský veľprepošt 1825 – 1827.

Pochádzal zo Slatviny. Za kanonika bol inštalovaný 
r. 1797, r. 1805 sa stal liptovským, v  r. 1806 oravským 
a  19. 8. 1808 katedrálnym archidiakonom. V  r. 
1809 – 1821 bol farárom Spišskej Kapituly. V  r. 1816 
kanonikom kustódom, r. 1818 kanonikom kantorom a r. 
1821 kanonikom lektorom. 3. 1. 1825 bol inštalovaný 
za veľprepošta.

Zomrel 6. 2. 1827 v Spišskej Kapitule.479 Je pochovaný 
v kanonickej krypte.

Ján Andujár

Zvolený biskup vovadrijský (Vovadriensis), veľprepošt 
1830 – 1847.

Vyštudoval teológiu na  bratislavskom seminári 
a  v  roku  1796 bol ordinovaný za  kňaza. Následne 
za  biskupov Révaja a  Brigida dvanásť rokov pôsobil 
v diecéznej kúrii. V r. 1809 bol menovaný za spišského 
kanonika a v r. 1818 sa stal liptovským archidiakonom. 
V  r. 1819 bol menovaný za  titulárneho opáta Svätého 
Ducha v  Hrabkove. V  r. 1821 sa stal oravským a  v  r. 
1822 katedrálnym archidiakonom, v r. 1825 kanonikom 
kustódom. 28. 2. 1829 bol inštalovaný za  kanonika 
Jágerskej kapituly. 1. 5. 1830 bol inštalovaný za spišského 
veľprepošta a investovaný za farára v Spišskom Podhradí. 
Zároveň bol menovaný za  vikára biskupa Bélika. V  r. 
1846 bol menovaný za  vovardijského biskupa. V  čase 
sedisvakancie po smrti biskupa Bélika bol Ján Andujár 
od 5. marca 1847 až do svojej smrti kapitulným vikárom.

476 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 506.

477 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 572.

478 OLEJNÍK, Vladimír. Krypty Katedrály sv. Martina, s. 
349. 

479 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 508.
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Zomrel 16. 7. 1847 v Spišskej Kapitule, bol pochovaný 
v kanonickej krypte.480 V súčasnosti je na tomto mieste 
pochovaný Ján Jurík.481

Dominik Biacovský  
(Biaczovszky)

Rektor kňazského seminára, riaditeľ učiteľskej 
preparandie, spišský veľprepošt 1848 – 1869.

Narodil sa 20. 2. 1788 v Spišskej Kapitule. Vyštudoval 
gymnázium v  Levoči, filozofiu v  Trnave a  teológiu 
v Trnave, Egri a v Pešti. Za kňaza bol vysvätený v r. 1810.

Pôsobil ako kaplán v  Podolínci, Kluknave 
a v Spišských Vlachoch. Od r. 1813 bol vychovávateľom 
u grófa Štefana Dessewffyho, od 27. 10. 1821 kaplánom 
v  Kežmarku. 22. 8. 1822 sa stal profesorom biblika 
v  Spišskom kňazskom seminári. Dňa 13. 12. 1829 bol 
inštalovaný za spišského kanonika teológa, 27. 12. 1836 
za  liptovského archidiakona. Od r. 1837 do r. 1842 bol 
rektorom Spišského kňazského seminára, zároveň 
prodirektorom biskupského lýcea a  riaditeľom 
Spišskokapitulskej učiteľskej preparandie. 27. 12. 1837 
bol katedrálnym archidiakonom, 27. 3. 1839 bol 
menovaný za  titulárneho opáta „Novae Abbatiae inter 
Hungariam et Poloniam“, čiže de facto za  titulárneho 
opáta Červeného kláštora. 28. 8. 1842 bol inštalovaný 
za kanonika kustóda a 27. 4. 1847 za kanonika lektora. 
Medzitým bol v  r. 1844 kvôli starobe biskupa Bélika 
menovaný za  správcu biskupských majetkov. Dňa 
20. 7. 1847, po smrti kapitulného vikára Jána Andujára, 
bol zvolený za kapitulného vikára Spišskej diecézy v čase 
trvajúcej sedisvakancie po  smrti biskupa Bélika. Úrad 
zastával až do 22. 7. 1851. Dňa 21. 3. 1848 ho Ferdinand 
V. (rakúsky cisár 1835 – 1848) formálne menoval 
za  veľprepošta Spišskej sídelnej kapituly, s  čím súvisela 
aj  funkcia farára v  Spišskom Podhradí. Menovací 
dekrét na  spišského veľprepošta však v  nepokojných 
časoch dostal až od  Františka Jozefa I. (rakúsky cisár 
1848 – 1916) v roku 1852.

Zomrel 8. 4. 1869 v Spišskej Kapitule. Bol pochovaný 
v  krypte Katedrály sv. Martina.482 V  súčasnosti je 
na tomto mieste pochovaný Ján Jalovecký.483

480 HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 513, 514.

481 OLEJNÍK, Vladimír. Krypty Katedrály sv. Martina, s. 
349.

482 OLEJNÍK, Vladimír. Kapitulný vikár Spišskej diecézy 
Dominik Biacovský a zmeny v Katolíckej cirkvi roku 1848. 
In. ŽIFČÁK, F. (ed.). Z minulosti Spiša XXVI. Levoča 2018, s. 
23 – 40.

483 OLEJNÍK, Vladimír. Krypty Katedrály sv. Martina, s. 
349.

ThDr. Roman Kežmarský  
(Kézsmárszky)

Pápežský prelát, riaditeľ učiteľskej preparandie, 
veľprepošt 1874 – 1880.

Narodil sa 27. 9. 1818 v  Dravciach. Vyštudoval 
Gymnázium v  Miškovci, filozofiu v  Jágri jeden 
ročník právnických štúdií v  Jágri a  teológiu vo  Viedni 
na Pázmaneu. Za kňaza bol ordinovaný 20. 4. 1830.

Už pred  ordináciou ako diakon zastával 
od  16. 11. 1829 funkciu aktuára diecéznej kúrie. 
Po  vysviacke ďalej študoval vo  Viedni, kde získal 
r. 1833 doktorát teológie. V  tom istom roku začal 
na  biskupskom lýceu v  Spišskej Kapitule prednášať 
cirkevné dejiny, kánonické a občianske právo. 25. 1. 1845 
bol investovaný za  farára do  Popradu, 14. 7. 1848 
inštalovaný za  kanonika. 3. 10. 1852 sa stal liptovským 
archidiakonom a  29. 1. 1857 titulárnym opátom 
Preblahoslavenej Panny Márie z  Ugry. V  tom istom 
roku bol menovaný za  hlavného diecézneho školského 
inšpektora. 22. 2. 1858 bol menovaný za  riaditeľa 
učiteľskej preparandie. 22. 8. 1860 sa stal oravským 
a  30. 9. 1861 katedrálnym archidiakonom,  14. 7. 1863 
kanonikom kustódom, 26. 4. 1867 kanonikom kantorom 
a  9. 4. 1868 kanonikom lektorom. Zároveň sa v  tomto 
roku stal generálnym vikárom biskupa Zábojského. 
Od 20. 4. 1869 bol správcom farnosti Spišské Podhradie. 
Po  smrti biskupa Zábojského bol Roman Kežmarský 
počas sedisvakancie zvolený 12. 9. 1870 za kapitulného 
vikára. tento úrad zastával až do 27. 8. 1871. Dňa 1. 12. 
v  tom istom roku sa stal generálnym vikárom nového 
biskupa Juraja Čásku. Od  6. 5. 1872 bol predsedom 
prosynodálnej komisie. 2. 9. 1873 sa stal generálnym 
vikárom biskupa Samašu. V  r. 1874 sa vzdal funkcie 
riaditeľa učiteľského ústavu a 8. 9. toho istého roka bol 
menovaný za veľprepošta Spišskej sídelnej kapituly. V r. 
1877 sprevádzal vtedy už kaločského arcibiskupa Čásku 
na  pravidelnej audiencii u  pápeža Pia IX. Ad limina 
apostolorum, kde ho pápež vymenoval za  domáceho 
preláta.

Zomrel 25. 4. 1880 v Spišskej Kapitule. Je pochovaný 
v krypte Katedrály sv. Martina.484

484 ABÚ SK, SpB, odd. OS, inv. č. 1. Protocollum Status 
personalis Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab Anno 1824. 
Tom I., s. 284, 285; HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 537, 
538; KÚTNIK – ŠMÁLOV, Jozef. Reťaz riaditeľov kapitulskej 
preparandie od r. 1819 do r. 1904. Rkp. nedatované, 1970 post, 
s. 8, 9.
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František Liptaj  
(Liptay)

Zvolený biskup novijský (Noviensis), pápežský prelát, 
veľprepošt 1880 – 1903.

Narodil sa 16. 9. 1814 v  Krompachoch. Študoval 
na  gymnáziu v  Levoči, filozofiu v  Jágri, teológiu 
vo  Viedni. Za  kňaza bol ordinovaný 2. 8. 1838. Hneď 
od 7. 8. tohto istého roka bol kaplánom v Partizánskej 
Ľupči, od  16. 4. 1841 aktuárom diecéznej kúrie a  od 
15. 9. 1842 tajomníkom biskupa Bélika. 6. 3. 1847 sa 
stal tajomníkom vtedajšieho kapitulného vikára Jána 
Andujára a od 22. 7. 1851 tajomníkom nového biskupa 
Ladislava Zábojského. Od  28. 10. 1851 bol správcom 
farnosti Poprad a  ešte 26. 12. toho istého roka sa stal 
konzistoriálnym prísediacim. Od  5. 9. 1855 zastával 
funkciu administrátora Dekanátu Veľká. 19. 3. 1858 
bol prezentovaný za farára v Poprade a od 21. 10. 1859 
bol riadnym dekanom Dekanátu Veľká. 1. 2. 1861 bol 
do farského benefícia v Poprade investovaný. 19. 7. 1863 
bol inštalovaný za  spišského kanonika. Od  1. 1. 1866 
do  30. 12. 1868 bol farárom Spišskej Kapituly. 
Od  25. 8. 1866 zastával funkciu prosynodálneho 
examinátora. 16. 4. 1867 sa stal IX. kanonikom, 
9. 4. 1869 VIII. kanonikom, 2. 1. 1870 bol menovaný 
za  titulárneho opáta sv. Archanjela Gabriela de Mezö-
Telegd. 27. 9. 1874 sa stal liptovským archidiakonom. 
22. 10. 1874 bol menovaný za  riaditeľa učiteľskej 
preparandie a  od 14. 8. 1877 až do  30. 5. 1891 bol 
diecéznym inšpektorom elementárnych škôl. 27. 4. 1880 
sa stal generálnym vikárom biskupa Samasu a 22. 6. v tom 
istom roku bol inštalovaný za veľprepošta. 23. 12. 1881 
bol vymenovaný za  pápežského preláta a  16. 9. 1888 
za zvoleného biskupa novijského (Noviensis). 28. 1. 1892 
sa stal generálnym vikárom kapituly a 10. 2. v tom istom 
roku opäť generálnym vikárom biskupa Samasu. Tohto 
úradu bol zbavený na vlastnú žiadosť 9. 3. 1894.

V r. 1857 bol za zásluhy odmenený zlatým krížom.

Zomrel 11. 10. 1903 v Spišskej Kapitule, je pochovaný 
v kanonickej krypte.485

Ferdinand Ladislav Fertšek  
(Fertsek)

Pápežský prelát, veľprepošt 1904 – 1918.

Narodil sa 28. 11. 1846 v  Spišskej Novej Vsi. 
Vyštudoval gymnázium v  Levoči, filozofiu a  teológiu 
v  Pešti. Za  kňaza bol ordinovaný 24. 7. 1810 
v  Spišskej Kapitule. Svoje pôsobenie začal ako kaplán 

485 ABÚ SK, SpB, odd. OS, inv. č. 1. Protocollum Status 
personalis Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab Anno 1824. 
Tom I., s. 382, 383; HRADSZKY, Josephus. Initia, s. 547, 548.

v  Zubrohlave, od  13. 8. 1872 bol kaplánom v  Lokci, 
od  13. 10. 1872 prednášal dogmatiku a  latinský jazyk 
v seminári. Od 25. 8. 1873 bol archivárom biskupského 
úradu, od  16. 10. 1874 tajomník a  ceremonár biskupa 
Čásku, 11. 7. 1876 bol vymenovaný za  riaditeľa 
diecéznej kancelárie. Od  30. 7. toho istého roka bol 
konzistoriálnym prísediacim. 15. 12. bol prezentovaný 
a 25. 12. investovaný za farára v Liskovej. Od 20. 3. 1880 
bo dekanom a školským inšpektorom dekanátu Dolného 
Liptova. 1. 2. 1881 bol menovaný za  titulárneho 
kanonika a  7. 7. 1882 za  prosynodálneho examinátora. 
27. 8. 1883 sa opäť stal riaditeľom diecéznej kúrie. 
Dňa 14. 11. 1883 bol menovaný a  7. 12. inštalovaný 
za kanonika magistra, zároveň sa stal kanonikom a latere 
biskupa Čásku. 24. 4. 1884 sa stal dočasným správcom 
farnosti Ružomberok. 7. 6. 1886 bol menovaný 
za  titulárneho opáta Blahoslavenej Panny Márie de 
Tornova. 23. 8. 1889 sa stal IX. kanonikom, 27. 10. 1890 
liptovským archidiakonom. 19. 1. 1892 bol menovaný 
za  pápežského preláta, zároveň sa stal oravským 
archidiakonom, v  r. 1893 katedrálnym archidiakonom, 
1895 kanonik kustód, 1903 kapitulný vikár. 8. 9. 1904 sa 
vzdal funkcie riaditeľa diecéznej kancelárie. 22. 9. 1904 
bol menovaný za  generálneho vikára a  kanonika 
a  latere biskupa Párvyho. 22. 11. 1904 bol inštalovaný 
za veľprepošta.

Zomrel 20. 11. 1918.486 Je pochovaný v  kanonickej 
krypte.

Martin Kheberich

Spišský pomocný biskup, veľprepošt 1919 – 1951.

ThDr. Štefan Ľach

Spišský veľprepošt 1951 – 1963.

Narodil sa 16. 10. 1894 v  Spišskom Podhradí. 
Študoval na  Gymnáziu v  Levoči, v  Rožňave filozofiu 
a  teológiu na  Pázmaneu vo  Viedni. Za  kňaza bol 
ordinovaný 30. 6. 1918. Od  8. 7. 1918 pôsobil ako 
kaplán v  Smižanoch. 12. 10. 1918 sa stal biskupským 
ceremonárom a  kaplánom, od  4. 7. 1919 vypomáhal 
ako kaplán v  Spišskom Podhradí. 9. 9. 1920 bol 
vymenovaný za  profesora biblických štúdií a  zároveň 
za  prefekta v  Spišskom kňazskom seminári v  Spišskej 
Kapitule. Biblikum tu prednášal až do  r. 1937. V  r. 
1922 bol z  funkcie prefekta uvoľnený. 7. 10. 1922 bol 
na Viedenskej univerzite promovaný na doktora teológie. 
19. 12. 1927 bol menovaný za vicerektora Vysokej školy 
bohosloveckej v  Spišskej Kapitule. Na  tomto poste 

486 ABÚ SK, SpB, odd. OS, inv. č. 1. Protocollum Status 
personalis Sacerdotum Dioecesis Scepusiensis Ab Anno 1824. 
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pôsobil až do  1. 1. 1930. 23. 2. 1937 bol inštalovaný 
za desiateho kanonika Spišskej sídelnej kapituly a zároveň 
sa stal správcom fundačnej pokladne. V  r. 1938 sa stal 
deviatym kanonikom a  zároveň kapitulným dekanom, 
v  r. 1939 liptovským archidiakonom a  prosynodálnym 
sudcom, v r. 1940 oravským archidiakonom. 29. 2. 1944 
bol vymenovaný za katedrálneho archidiakona a 31. 8. 
toho istého roku bol inštalovaný na  kanonika kantora. 
Až do  r. 1948 zastával funkciu starostu samostatnej 
obce Spišská Kapitula, ktorá sa r. 1948 stala súčasťou 
Spišského Podhradia. Od  26. 10. 1950 bol riaditeľom 
diecéznej kúrie v  Spišskej Kapitule. 25. 6. 1951 bol 
zvolený za  veľprepošta Spišskej sídelnej kapituly. Bol 
členom Komisie pre opravu slovenského Písma svätého, 
zriadenej pri Spolku sv. Vojtecha. Bol členom okresného 
výboru a zastupiteľstva v Levoči. 1. 5. 1955 bol uvoľnený 
z  funkcie riaditeľa biskupskej kancelárie a  odišiel 
do dôchodku.

Zomrel 30. mája 1963 v  nemocnici v  Levoči.487 Je 
pochovaný v kanonickej krypte Katedrály sv. Martina.

Martin Gallovič

Spišský veľprepošt 1963 – 1969.

Narodil sa 5. 11. 1886 v  Nemešanoch. Vyštudoval 
na  gymnáziu v  Levoči, filozofiu v  Rožňave a  teológiu 
v Spišskej Kapitule. Za kňaza bol ordinovaný 1. 6. 1911. 
Hneď 16. 6. začal pôsobiť ako aktuár na  biskupskom 
úrade. Od  17. 10. toho istého roku pôsobil ako kaplán 
v  Spišskom Bystrom, od  31. 7. 1912 ako aktuár 
fundačnej pokladne v  Spišskej Kapitule, od  26. 7. 1918 
ako kaplán v  Spišských Vlachoch. 3. 12. 1919 sa stal 
správcom farnosti Ždiar a  26. 8. 1920 bol investovaný 
za tunajšieho farára. Od 1. 7. 1928 bol správcom farnosti 
Spišský Hrhov a  onedlho tunajším farárom. 31. 1. bol 
menovaný a  8. 2. 1940 inštalovaný za  X. kanonika. 
Stal sa spolusprávcom fundačnej pokladne v  Spišskej 
Kapitule. 17. 10. 1940 bol inštalovaný za  X. kanonika 
a od 6. 9. 1940 bol farárom Spišskej Kapituly. 29. 2. 1944 
sa stal VIII. kanonikom a  24. 2. 1949 oravským 
archidiakonom. V r. 1963 bol menovaný za veľprepošta.

487 ABÚ SK, SpB, odd. OS, inv. č. 1. Protocollum status 
personalis sacerdotum Dioecesis Scepusiensis. Tom. I., s. 390, 
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Zomrel 14. 4. 1969 v  Spišskej Kapitule.488 Je 
pochovaný v kanonickej krypte.

Kanonici Spišskej sídelnej kapituly

• Ján Feja, veľprepošt

kanonik 1735 – 1784

• Ján Jozef Chryzostom Dežéfi z Černeku (Desewffy, 
Dezsöffy de Csernek)

1753 kanonik, 1776 farár Spišská Kapitula, 1779 
katedrálny archidiakon, zomrel v  r. 1782, pôvodne bol 
pochovaný v kanonickej krypte.

• Karol Anton ab Eyersperg

1754 kanonik, zomrel v  r. 1779, pôvodne bol 
pochovaný v kanonickej krypte.

• Pavol Ordódy, apoštolský protonotár

Nar. v Liskovej v Trenčianskej stolici, 1769 kanonik, 
apoštolský protonotár, 1774 kapitulný dekan, 1776 
kanonik lektor, zomrel v r. 1786, pôvodne bol pochovaný 
v kanonickej krypte.

• Anton Jasvic, veľprepošt

kanonik 1769 – 1802

• František Borgiáš Rozgonyi

1771 kanonik, 1773 kapitulný dekan, 1774 podkustód, 
1775 kanonik kustód, zomrel v  r. 1779, pôvodne bol 
pochovaný v kanonickej krypte.

• Jozef Fabian

1773 kanonik, 1776 kapitulný dekan, 1779 farár 
Spišská Kapitula, zomrel v  r. 1798, je pochovaný 
v kanonickej krypte.

• Imrich, barón Peréni (Perényi), neskôr rektor 
Pázmanea

Nar. r. 1746 v Szőllősi (dnes HU), 1774 kanonik, 1775 
kapitulný dekan, 1776 kanonik lektor, v  to istom roku 
však odišiel zo Spiša do Trnavy.

• Ján, gróf Révay, spišský biskup

kanonik 1774 – 1783

• Michal, barón Brigido, spišský biskup

kanonik 1776 – 1780

• Ján Fridvalský, SJ (Friedvalszky)

1776 kanonik, 1777 oravský archidiakon, kapitulný 
dekan, 1780 liptovský archidiakon, 1783 katedrálny 
archidiakon, zomrel v  r. 1784, pôvodne bol pochovaný 
v kanonickej krypte.

488 ABÚ SK, SpB, odd. OS, inv. č. 1. Protocollum status 
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• Jozef Vitáliš, veľprepošt

kanonik 1779 – 1804

• Juraj Klobušický z Klobušíc, SJ (Klobusiczky de 
eadem)

Nar. v  Klobušiciach, 1779 kanonik, 1783 liptovský 
archidiakon, 1784 oravský archidiakon, 1785 katedrálny 
archidiakon, 1797 kanonik kantor, v  r. 1803 bol 
menovaný za veľkovaradínskeho kanonika a zo Spišskej 
Kapituly odišiel.

• Ignác Kratzer

Nar. v  Levoči, 1780 kanonik, zomrel v  r. 1790, bol 
pochovaný v kanonickej krypte, v súčasnosti je na tomto 
mieste pochovaný Neitus Hillay.

• Ján Nepomucký Kirschner

Nar. v Banskej Bystrici, 1783 kanonik, 1784 oravský 
archidiakon, kapitulný dekan, 1790 kanonik kustód, 
zomrel v r. 1796, pôvodne bol pochovaný v kanonickej 
krypte.

• František Madočáni, veľprepošt

kanonik 1784 – 1809

• Ján Krstiteľ Molnár

Nar. v  Csecsény (dnes HU), 1784 kanonik, zomrel 
v r. 1804, bol pôvodne pochovaný v kanonickej krypte.

• Karol Hornlak

1786 kanonik, 1787 kapitulný dekan, 1790 rezignoval 
na  kanonikát, bol investovaný za  farára v  Spišských 
Vlachoch.

• Štefan Maťašovský, veľprepošt

kanonik 1790 – 1815

• Anton Fridmanský, veľprepošt

kanonik 1790 – 1824

• Pavol Erös z Betlanoviec, SJ (Erös de Betlehemfalva)

Nar. v  Zemplínskej stolici, 1791 kanonik, kapitulný 
dekan, 1797 liptovský archidiakon, 1805 katedrálny 
archidiakon, 1806 kanonik kustód, 1810 kanonik kantor, 
1816 kanonik lektor, zomrel v  r. 1817, bol pochovaný 
v  kanonickej krypte, v  súčasnosti je na  tomto mieste 
pochovaný Anton Landiger.

• Tomáš Vitáliš (Vitalis), apoštolský protonotár

Nar. v Čenčiciach (dnes súčasť obce Jánovce), 1794 
kanonik, 1795 kapitulný dekan, apoštolský protonotár, 
zomrel v r. 1798. bol pôvodne pochovaný v kanonickej 
krypte.

• Ján Maťašovský, veľprepošt

kanonik 1797 – 1827

• Štefan Čech (Csech), titulárny biskup belehradský 
a smeredevský, spišský pomocný biskup, neskôr košický 
biskup

kanonik 1799 – 1820

• Jakub Šeliga (Seliga)

Nar. v  Spišskom Bystrom, 1804 kanonik, 1805 
liptovský archidiakon, 1810 oravský archidiakon, 1816 
katedrálny archidiakon, 1818 kanonik kustód, 1821 
kanonik kantor, kapitulný dekan, zomrel v  r. 1827, bol 
pochovaný v kanonickej krypte, v súčasnosti je na tomto 
mieste pochovaný Ladislav Popovič.

• Juraj Vyda

1804 kanonik, 1810 liptovský archidiakon, 1816 
oravský archidiakon, 1818 katedrálny archidiakon, 1821 
kanonik kustód, 1822 kanonik kantor, 1823 kanonik 
lektor, zomrel v  r. 1821, bol pochovaný v  kanonickej 
krypte, v  súčasnosti je na  tomto mieste pochovaný 
Fridrich Rolný.

• PhDr., ThDr. František Kovalský, SJ (Kovalszky)

Nar. v  Trnave, 1805 kanonik, zomrel v  r. 1819, bol 
pochovaný v kanonickej krypte, v súčasnosti je na tomto 
mieste pochovaný Ján Beerwaldszky.

• Juraj Palleš (Palles, pales, Pallisch)

Nar. r. 1753 v Kľačne, 1805 kanonik, 1816 liptovský 
archidiakon, 1818 oravský archidiakon, 1821 katedrálny 
archidiakon, 1822 kanonik kustód, 1825 kanonik kantor, 
zomrel v  r. 1833, je pochovaný vo  vlastnom mauzóleu 
západne od Katedrály sv. Martina.

• Ján Andujár, veľprepošt

kanonik 1809 – 1847

• Daniel Udránsky (Udránszky)

Nar. r. 1768 v Nedeci (dnes PL), 1815 kanonik teológ, 
1822 liptovský archidiakon, 1825 oravský archidiakon, 
1830 kanonik lektor, zomrel v  r. 1846, je pochovaný 
v kanonickej krypte.

• Štefan Lang

Nar. r. 1784 v  Levoči, 1819 kanonik teológ, 1825 
liptovský archidiakon, zomrel v Levoči r. 1836, tam bol 
aj pochovaný.

• Imrich Paluďaj z Palúdzky a Bodíc (Palugyay de 
eadem et in Bodafalva), neskôr košický a potom 
nitriansky biskup.

1819 kanonik, 1821 liptovský archidiakon, 1822 
oravský archidiakon, 1825 katedrálny archidiakon, 
v  r.  1827 bol menovaný za  vacovského kanonika a  zo 
Spiša odišiel, 1832 košický biskup, 1839 nitriansky 
biskup.

• Jozef Klinovský (Klinovszky)

Nar. r. 1772 v  Oravskej stolici, 1821 kanonik, farár 
Spišská Kapitula, 1830 kanonik kustód, kapitulný dekan, 
zomrel v  r. 1832, bol pochovaný v  kanonickej krypte, 
v  súčasnosti je na  tomto mieste pochovaný ThDr. Ján 
Stuckner.
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• Ján Valenčík (Valentsik)

Nar. r. 1767 v  Spišských Vlachoch, kanonik 
1827 – 1842, bol pochovaný v  kanonickej krypte, 
v súčasnosti je na tomto mieste pochovaný Štefan Mišata.

• Dominik Biacovský, veľprepošt,

kanonik 1829 – 1869

• Ján Fejérvári

Nar. v  Dúbrave, 1829 kanonik, 1830 oravský 
archidiakon, liptovský archidiakon, 1833 katedrálny 
archidiakon, 1836 kanonik kustód, zomrel v r. 1837, bol 
pôvodne pochovaný v kanonickej krypte.

• Jozef Martinko (Marcinko, Marczinko)

Nar. r. 1777 v  Klčove, 1829 kanonik, 1833 oravský 
archidiakon, 1836 katedrálny archidiakon, kapitulný 
dekan, zomrel v  r. 1837, je pochovaný v  kanonickej 
krypte.

• Gašpar Nemešáni z Nemešian (Nemessanyi de 
eadem)

Nar. r. 1780 v  Nemešanoch, 1830 kanonik, 1836 
oravský archidiakon, 1837 kanonik kustód, 1842 kanonik 
kantor, 1843 farár Spišská Kapitula, zomrel v r. 1846, bol 
pochovaný v kanonickej krypte, v súčasnosti je na tomto 
mieste pochovaný Anton Kurimský.

• Jakub Dulovič (Dulovics)

Nar. r. 1781, 1833 kanonik, 1837 oravský archidiakon, 
1842 katedrálny archidiakon, 1847 kanonik kantor, 1846 
farár Spišská Kapitula, 1852 kanonik lektor, zomrel v r. 
1859, bol pochovaný v kanonickej krypte, v súčasnosti je 
na tomto mieste pochovaný Ján Seman.

• Melichar Andreánsky (Andreánszky)

Nar. r. 1783 v  Liptovskom Ondreji, 1836 kanonik, 
1837 liptovský archidiakon, 1842 oravský archidiakon, 
1847 kanonik kustód, zomrel v  r. 1851, bol pochovaný 
v kanonickej krypte, v súčasnosti je tu pochovaný Viktor 
Milan.

• Jozef Kolbay

Nar. r. 1787, 1837 kanonik teológ, 1842 liptovský 
archidiakon, 1847 katedrálny archidiakon, 1852 kanonik 
kantor, 1860 kanonik lektor, zomrel v  r. 1867, bol 
pochovaný v kanonickej krypte, v súčasnosti je na tomto 
mieste pochovaný Ignác Paňák.

• Ján Fragner

Nar. r. 1789, 1838 kanonik, 1847 oravský archidiakon, 
1852 kanonik kustód, niekoľko období kapitulný dekan, 
1860 menovaný za  kanonika kantora, zomrel však ešte 
pred  inštaláciou, bol pochovaný v  kanonickej krypte, 
v súčasnosti je tu pochovaný Vendelín Húska.

• Tomáš Andreánsky (Andreánszky)

Nar. r. 1790 v  Liptovskom Ondreji, 1838 kanonik, 
1847 liptovský archidiakon, niekoľko období kapitulný 
dekan, zomrel v  r. 1849, bol pochovaný v  kanonickej 
krypte, v súčasnosti je na tomto mieste pochovaný ThDr. 
Alexander Horvát.

• Michal Labucký (Labuczky)

Nar. r. 1808 v  Spišských Vlachoch, 1842 kanonik 
teológ, 1852 katedrálny archidiakon, 1857 farár Spišská 
Kapitula, 1860 kanonik kustód, 1861 kanonik kantor, 
zomrel v  r. 1866, bol pochovaný v  kanonickej krypte, 
v súčasnosti sú na tomto mieste umiestnené pozostatky 
biskupa Jána Vojtaššáka.

• Juraj Plentzner

Nar.  r. 1775, 1847 kanonik, 1852 liptovský 
archidiakon, 1858 oravský archidiakon, 1860 katedrálny 
archidiakon, 1861 kanonik kustód, zomrel v r. 1862, bol 
pochovaný v kanonickej krypte, v súčasnosti je na tomto 
mieste pochovaný Jozef Michna.

• ThDr. Roman Kežmarský, veľprepošt

kanonik 1848 – 1880

• Ján Evanjelista Nálepka

Nar. r. 1792, 1853 kanonik, kapitulný dekan, zomrel 
v r. 1858, bol pochovaný v kanonickej krypte, v súčasnosti 
je na tomto mieste pochovaný Peter Wjecha.

• Jozef Machay

Nar. r. 1802 v Jablonke (dnes PL), 1853 kanonik junior, 
1860 liptovský archidiakon, 1861 oravský archidiakon, 
1863 katedrálny archidiakon, 1867 kanonik kustód, 1868 
kanonik kantor, 1874 kanonik lektor, zomrel v r. 1889, je 
pochovaný v kanonickej krypte.

• Ján Janečko (Janecsko)

Nar. r. 1808 v  Klčove, 1856 kanonik, 1860 VIII. 
kanonik, 1861 liptovský archidiakon, 1863 oravský 
archidiakon, 1867 katedrálny archidiakon, 1868 kanonik 
kustód, 1874 kanonik kantor, 1889 kanonik lektor, 
zomrel v r. 1895, je pochovaný v kanonickej krypte.

• Andrej Kučma (Kucsma)

Nar. r. 1800 v  Domaňovciach, 1860 kanonik, 1861 
farár Spišská Kapitula, VIII. kanonik, 1863 liptovský 
archidiakon, 1867 oravský archidiakon, 1870 kanonik 
kustód, zomrel v  r. 1880, je pochovaný v  kanonickej 
krypte.

• Alexander Grus (Grusz)

Nar. r. 1826 vo Veľkej, 1860 kanonik teológ, 1861 IX. 
kanonik, 1863 VIII. kanonik, 1867 liptovský archidiakon, 
1868 oravský archidiakon, 1874 katedrálny archidiakon, 
1880 kanonik kustód, zomrel v  r. 1882, je pochovaný 
v kanonickej krypte.

• Jozef Berzák
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Nar. r. 1811 v  Trnave, 1861 X. kanonik, 1867 IX. 
kanonik, 1868 liptovský archidiakon, 1874 katedrálny 
archidiakon, zomrel v r. 1882 v Budapešti.

• František Liptay, veľprepošt

kanonik 1863 – 1903

• Baltazár Andreánsky z Liptovského Ondreja 
(Andreánszky de eadem)

Nar. r. 1813 v  Liptovskom Ondreji, 1867 kanonik, 
1871 farár Spišská Kapitula, 1880 liptovský archidiakon, 
1883 kanonik kustód, zomrel v  r. 1883, je pochovaný 
v kanonickej krypte.

• Karol Pisch, zvolený biskup baczinský (Baciensis)

Narodený r. 1891 v  Solivare, 1868 kanonik, 1883 
kanonik kustód, 1889 kanonik kantor, 1891 menovaný 
za biskupa baczinského (Baciensis), zomrel v r. 1893, je 
pochovaný v kanonickej krypte.

• Jozef Kankala

Nar. r. 1824 v  Markušovciach, 1874 kanonik, 
zomrel v  r. 1876, bol pochovaný v  kanonickej krypte, 
v  súčasnosti je na  tomto mieste pochovaný veľprepošt 
Martin Gallovič.

• Ladislav Liptaj (Liptay)

Nar. r. 1815 v Levoči, 1876 kanonik, 1883 katedrálny 
archidiakon, 1889 kanonik kustód, zomrel v  r. 1889, je 
pochovaný v kanonickej krypte.

• ThDr. Pavol Richnavský (Richnavszky), pápežský 
prelát

Nar. r. 1836 v Kolačkove, 1880 kanonik teológ, 1881 
pápežský komorník, 1889 katedrálny archidiakon, 1890 
kanonik kustód, 1890 pápežský prelát, 1893 kanonik 
kantor, 1895 kanonik lektor, zomrel v  r. 1904, bol 
pochovaný v kanonickej krypte.

• Anton Landiger

Nar. r. 1827 v  Poprade, 1881 kanonik, 1882 farár 
v  Spišskej Kapitule, 1883 liptovský archidiakon, 1889 
oravský archidiakon, 1890 katedrálny archidiakon, 1893 
kanonik kustód, 1894 kanonik kantor, 1904 kanonik 
lektor, zomrel v  r. 1909, je pochovaný v  kanonickej 
krypte.

• Imrich Hýros-Sliacky (Hiros-Szliaczky)

1883 kanonik, 1889 liptovský archidiakon, oravský 
archidiakon, zomrel v r. 1892, je pochovaný v kanonickej 
krypte.

• ThDr. Ján Čaja (Csaja)

Nar. r. 1843, 1883 kanonik, zomrel v  r. 1890, je 
pochovaný v kanonickej krypte.

• Ferdinand Ladislav Fertšek, veľprepošt

kanonik 1883 – 1918

• Ladislav Popovič (Popovich)

Nar. r. 1830 v Žehre, 1889 kanonik, farár v Spišskej 
Kapitule, 1892 liptovský archidiakon, 1893 oravský 
archidiakon, 1895 katedrálny archidiakon, 1904 
kanonik kantor, 1909 kanonik lektor, zomrel v r. 1913, je 
pochovaný v kanonickej krypte.

• Štefan Koštialik (Kostialik)

Nar. r. 1834 v Bobrove, 1890 IX. kanonik, 1892 VIII. 
kanonik, 1893 liptovský archidiakon, 1895 oravský 
archidiakon, zomrel r. 1901 v  Spišskej Kapitule, je 
pochovaný v kanonickej krypte.

• ThDr. Ignác Zimmermann, pápežský komorník

Nar. 1843 v Smolníckej Hute, 1890 kanonik teológ, 
1897 liptovský archidiakon, 1904 oravský archidiakon, 
1919 kanonik kantor, 1914 kanonik lektor, 1916 pápežský 
komorník, zomrel v r. 1920.

• Neitus Hillay

Nar. r. 1837 v Spišskej Novej Vsi, 1892 kanonik, 1901 
liptovský archidiakon, 1904 katedrálny archidiakon, 
kanonik kustód, 1914 kanonik kantor, zomrel v r. 1914, 
je pochovaný v kanonickej krypte.

• Jozef Hradszky

Nar. r. 1827 v Krompachoch, 1893 kanonik, zomrel 
v r. 1904, je pochovaný v kanonickej krypte.

• Viktor Andrej Horváth

Nar. r. 1848 v  Spišskom Podhradí, 1895 kanonik, 
kanonik teológ, 1909 katedrálny archidiakon, 1914 
kanonik kustód, zomrel v  r. 1914, je pochovaný 
v kanonickej krypte.

• František Zvada (Zwada)

Nar. r. 1846 v  Ružomberku, 1901 kanonik, 1904 
liptovský archidiakon, 1909 oravský archidiakon, 1914 
katedrálny archidiakon, 1915 kanonik kantor, zomrel v r. 
1916 v Spišskej Kapitule.

• PhDr. Ján Beerwaldský (Bervalszky, Beerwaldszky)

Nar. v  r. 1846 vo  Vyšných Repašoch, 1904 kanonik 
magister, zomrel v  r. 1909, je pochovaný v  kanonickej 
krypte.

• Anton Kurimský

Nar. v r. 1837, 1904 kanonik magister, 1909 liptovský 
archidiakon, 1914 oravský archidiakon, 1915 kanonik 
kustód, zomrel r. 1920 v Spišskej Kapitule, je pochovaný 
v kanonickej krpyte.

• Martin Kheberich, spišský pomocný biskup

kanonik 1905 – 1951

• ThDr. Martin Pavol Pirhalla

Nar. r. 1852 v  Kežmarku, 1909 kanonik, 1913 farár 
v  Spišskej Kapitule, 1915 oravský archidiakon, 1917 
katedrálny archidiakon, 1921 kanonik lektor, zomrel v r. 
1922 v Spišskej Kapitule.
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• ThDr. Fridrich Rolný

Nar. r. 1864 v  Spišskej Belej, 1909 kanonik 
magister, 1915 liptovský archidiakon, 1917 oravský 
archidiakon,1921 kanonik kantor, 1923 kanonik lektor, 
zomrel v r. 1937, je pochovaný v kanonickej krypte.

• ThDr. Ján Viktor Stuckner, pápežský prelát

Nar. r. 1869 v  Liptovskom Jáne, 1914 kanonik, 
1917 liptovský archidiakon, 1921 kanonik kantor, farár 
v  Spišskej Kapitule, 1927 pápežský prelát, zomrel v  r. 
1930, je pochovaný v kanonickej krypte.

• ThDr. Ján Jurík

Nar. r. 1866 v  Hrabušiciach, 1915 kanonik, 1927 
kanonik kustód, 1930 kanonik kantor, 1937 kanonik 
lektor, zomrel v r. 1939.

• Peter Wjecha (Wiecha, Viecha)

Nar. r. 1873 v  Prekážke (dnes súčasť Liptovského 
Hrádku), 1915 X. kanonik, 1921 katedrálny archidiakon, 
1930 kanonik kustód, zomrel v  r. 1940, je pochovaný 
v kanonickej krypte.

• Július Kern

Nar. r. 1859 v  Újhely (HU), 1917 kanonik, 1921 
liptovský archidiakon, 1923 oravský archidiakon, zomrel 
r. 1927 v Gánovciach.

• Jozef Vojtíček (Vojticsek), pápežský prelát

Nar. r. 1861 vo  Vyšnej Lipnici (dnes PL), 1921 
kanonik, 1923 liptovský archidiakon, 1927 pápežský 
prelát, 1930 katedrálny archidiakon, zomrel v r. 1931, je 
pochovaný v Zákamennom.

• Štefan Miššata (Missata)

Nar. r. 1892 v  Liskovej, 1921 IX. kanonik, zomrel 
v r. 1923 v Spišskej Kapitule, je pochovaný v kanonickej 
krypte.

• Vendelín Húska (Huszka), pápežský prelát, 
apoštolský protonotár

Nar. r. 1875 v  Ružomberku, 1921 kanonik, 1927 
domáci pápežský prelát, liptovský archidiakon, 1928 
oravský archidiakon, 1931 katedrálny archidiakon, 1943 
apoštolský protonotár, zomrel v  r. 1943, je pochovaný 
v kanonickej krypte.

• ThDr. Ján Seman (Szeman)

Nar. r. 1871 v  Bijacovciach, 1923 kanonik, 1930 
liptovský archidiakon, 1931 oravský archidiakon, 
1944 kanonik lektor, zomrel v  r. 1944, je pochovaný 
v kanonickej krypte.

• Ignác Paňák (Paynák)

Nar. r. 1886 v  Jablonke (dnes PL), 1923 kanonik, 
farár Spišskej Kapituly, 1931 liptovský archidiakon, 
1940 kanonik kustód, zomrel v  r. 1959, je pochovaný 
v kanonickej krypte.

• ThDr. Alexander Horváth

Nar. r. 1878 v Spišskom Podhradí, 1927 X. kanonik 
(magister/junior), 1930 IX. kanonik, 1931 VIII. 
kanonik, 1937 liptovský archidiakon, zomrel v r. 1939, je 
pochovaný v kanonickej krypte.

• ThDr. Jozef Tomanóczy, pápežský prelát, apoštolský 
protonotár

Nar. r. 1893 v  Brandone (CAN), 1930 kanonik, 
1939 liptovský archidiakon, 1940 oravský archidiakon, 
katedrálny archidiakon, 1943 pápežský prelát, 1944 
kanonik kantor, kanonik lektor, 1949 apoštolský 
protonotár, 1950 uväznený, zomrel v  r. 1976 v  Nižnej 
na Orave, tam je aj pochovaný.

• Viktor Milan (Millán)

Nar. r. 1879 v  Ružomberku, 1931 X. kanonik 
(magister), 1937 IX. kanonik, kapitulný dekan, zomrel 
v r. 1938 v Spišskej Kapitule, je pochovaný v kanonickej 
krypte.

• ThDr. Štefan Ľach, veľprepošt

kanonik 1937 – 1963

JUDr. Vojtech Kováč (Kovács), pápežský komorník

Nar. r. 1892 v  Levoči, 1938 kanonik, 1944 oravský 
archidiakon, katedrálny archidiakon, zomrel v  r. 1963 
v Levoči, je pochovaný v kanonickej krypte.

• Pavol Drbják

Nar. r. 1887 vo Veľkom Borovom, 1939 kanonik, 1944 
liptovský archidiakon, oravský archidiakon, zomrel v r. 
1948 v Spišskej Novej Vsi, tam je aj pochovaný.

• Martin Gallovič, veľprepošt

kanonik 1940 – 1969

• Ján Jalovecký

Nar. r. 1894 v  Podkriváni, 1940 kanonik, 1949 
liptovský archidiakon, zomrel v  r. 1950, je pochovaný 
v kanonickej krypte.

• doc. ThDr. Jozef Špirko

Nar. r. 1896 v  Spišskom Podhradí, 1944 kanonik, 
zomrel v r. 1954 vo Fričovciach, tam je aj pochovaný.

• Karol Kaučiarik (Kaucsárik)

Nar. r. 1821 v Spišskom Podhradí, 1944 IX. kanonik, 
1948 farár Spišskej Kapituly, 1949 VIII. kanonik, zomrel 
r. 1963 v Tvrdošíne.

• Jozef Michna

Nar. r. 1890 vo  Veľkej Lesnej, 1944 kanonik, 1963 
kanonik kantor, zomrel v r. 1977 v Spišskej Kapitule. Je 
pochovaný v  kanonickej krypte Katedrály sv. Martina 
v Spišskej Kapitule.
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Nelegitímni kanonici, ktorých protikánonicky 
menoval kapitulný vikár A. Scheffer

Po svojom nástupe do funkcie kapitulného vikára 5. 
novembra 1950 sa Andrej Scheffer snažil udržať aspoň 
relatívne zdanie fungujúcej Spišskej Kapituly a  tunajšej 
sídelnej kapituly kanonikov. V  päťdesiatych rokoch 
zomreli traja kanonici: Ján Jalovecký (10. 3. 1950), 
pomocný biskup Martin Kheberich (29. 4. 1951) a Jozef 
Špirko (30. 10. 1954). Tieto uprázdnené kanonické 
štalá sa Andrej Scheffer rozhodol obsadiť. Postupoval 
však svojvoľne a  proti kánonicky platným právnym 
normám. Vtedy platný Kódex kánonického práva 
z  roku 1917 v  kánone 403 a  404. §1 špecifikoval, že 
kanonikáty udeľuje výlučne biskup. Kapitulný vikár je 
funkcia dočasná. Je síce ordinárom diecézy, no k  jeho 
právomociam nepatrí platné menovanie kanonikov. 
Kánon 435. §3 dokonca jasne určuje, že kapitulný vikár 
a  kapitula nesmú konať nič, čo by mohlo byť na  ujmu 
diecéze alebo práv biskupa. To, že Andrej Scheffer 
vymenoval kanonikov ešte za života biskupa Vojtaššáka, 
bolo jasným porušením biskupových práv. Svedčia 
o tom mimo iného aj spomienky kňazov, ktorí biskupa 
Vojtaššáka po  jeho prepustení z  väzenia navštívili 
a  uvedenú problematiku s  ním preberali. Svätá stolica 
týchto kanonikov ani po  dvoch pokusoch o  sanáciu 
týchto menovaní neuznala.489

• Michal Baran

Nar. r. 1900 vo Farkašovciach, 1955 kanonik, zomrel 
v r. 1961, je pochovaný v kanonickej krypte.

• Andrej Podolský

Nar. r. 1894 v  Reľove, 1955 kanonik magister, 1963 
kanonik kantor, zomrel v r. 1969 v Spišskej Novej Vsi.

• Jozef Sárený

Nar. r. 1913 v  Medzibrodí nad  Oravou, 1955 
kanonik  magister, 1963 oravský archidiakon, zomrel v r. 
2005.

• Branislav Stuglík

Nar. r. 1914 v  Suwalde (PL), 1962 kanonik junior, 
1963 liptovský archidiakon, zomrel v r. 1988.

• Mikuláš Stanislav

Nar. r. 1908 v Liptovskom Jáne, 1963 kanonik, zomrel 
v r. 1975, je pochovaný v Liptovskom Jáne.

489 STOLÁRIK, Lukáš. Kanonici Spišskej katedrálnej 
kapituly v 20. storočí, s. 74 – 78.

• Jozef Pavčík

Nar. r. 1899 v Spišskej Teplici, 1963 kanonik kustód, 
zomrel v r. 1976 v Ružomberku.

• Štefan Garaj, kapitulný vikár

kanonik 1963 – 1998

• Karol Hudáč

Nar. r. 1911 v  Spišskom Podhradí, 1963 kanonik, 
zomrel v r. 1987 v Bobrovci.
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SUMMARY

Representing a cultural-educational centre Spišská Kapitula played a significant role in the history of the Hungarian 
Kingdom and Slovakia as well. The monograph focuses on the period since the establishment of the Spiš bishopric 
in 1776 up to the present. Until the dissolution of Austria-Hungary the bishopric had been administered by eleven 
diocesan bishops, the first of which was Karol Salbeck (1776-1785) whereas Alexander Párvy (1904-1919) was the 
last one of the time. During the periods of sede vacante the diocese was administrated by the vicar capitulars. During 
the hard time period of the communist totalitarian regime between 1948-1989 many priests and believers had been 
persecuted in various ways, including the bishop Ján Vojtaššák who was unjustly imprisoned. At that time Spišská 
Kapitula and the diocese as a whole were administrated by the ordinaries, i.e. the vicar capitulars: Andrej Scheffer 
(1950-1968), ThDr. Jozef Ligoš (1968-1973) and Štefan Garaj (1973-1989). 

In 1989 a revival of the Catholic Church began within our territory under the episcopates of the diocesan bishops 
František Tondra (1989-2011) and Štefan Sečka (2011-2020). During the time many events happened that have been 
affecting Spišská Kapitula as the cultural and educational centre. In particular, episcopate of the bishop František 
Tondra was marked by the renewal of charitable facilities and institutions, namely The Spiš Catholic Charity and 
UNITAS - the Association of the Spiš Bishopric Priests. After the end of the totalitarian regime, the educational system 
at church schools was restored again, within the territory of the Spiš diocese. Consequently, the Catholic University in 
Ružomberok was founded at the time. In 1994 the management of bishopric forests was restored as well and thus have 
begun to be administered by the company named PRO POPULO, s.r.o. up to the present day.  In 1995 Spišská Kapitula 
was visited by the Pope John Paul II. In the meanwhile, the bishop František Tondra, together with his successor Štefan 
Sečka and their co-workers have managed to hold several pastoral, educational, formative and scientific events as well. 
Moreover, The Second Spiš Diocesan Synod took place, canonical visitations were carried out, and The Symposium 
of Canon Law was established. Since that time several confessor courses have been going on, including permanent 
formation of priests and The Diocesan School of Faith. In jubilee 2017 the whole diocese commemorated its patron 
saint, St. Martin of Tours. 

The last volume of the publication is dedicated to the before mentioned aspects, apart from other aspects of cultural 
and educational life of Spišská Kapitula. Notwithstanding, listing of figures and biographical portraits of the auxiliary 
bishops, provosts and the canons of the Spiš cathedral chapter have been comprised by the monograph as well.

The historical research of Spišská Kapitula - as of any other live institutions respectively - cannot be considered 
definitely finalized at any stage. Neither does the presented monograph claim that all possible issues have been covered 
by the book. There still are lots of figures and events that have increasingly influenced spiritual and cultural heritage of 
Spišská Kapitula and thus need to be researched in the future more profoundly. 
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