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Kázne
Príhovory/katechézy pre deti
V nasledujúcich ôsmich témach je rozdelený ţivotopis Boţieho sluhu biskupa Jána. K témam je
pripravená aj názorná pomôcka, ktorou je obrázok Boţieho sluhu biskupa Jána s ôsmimi okienkami. Do nich
sa nalepí obrázok, ktorý bude súvisieť s preberanou témou. V prípade záujmu, je moţnosť objednať si ich na
DKÚ, alebo stiahnuť z webovej stránky DKÚ a vytlačiť. V závere kaţdej témy sa nachádzajú motivačné
úlohy a otázky na opakovanie alebo na domácu úlohu.

1. Jankovo narodenie a detstvo v Zákamennom
Úvod


Na cintoríne v oravskej dedine Zákamenné sa nachádza hrob, ktorý sa odlišuje od iných.
Má vyšší pomník a vyníma sa nad ostatné. Veľký pomník, kamenná tabuľa a na ňom nie je
kríţ, ktorý by sme očakávali, ale zloţené ruky. Prichádza tam veľa ľudí, aby sa pomodlili,
aby sa povzbudili, aby prosili o orodovanie.



Zloţené ruky na pomníku charakterizujú človeka, ktorý spínal svoje ruky k modlitbe.
Modlil sa vo chvíľach radostných aj bolestných. Nemal v ţivote núdzu ani o jedno, ani o
druhé. Preţil mnoho radostí, ale aj veľa starostí, kríţov a bolestí. Na sklonku ţivota bolo
viac bolesti a utrpenia.



Kto tohto chlapca naučil zloţiť ruky? (rodičia) Čo, okrem zloţenia rúk, ho jeho rodičia
naučili, kým ešte nevedel hovoriť? (preţehnať sa)



Keď dokázal rozprávať prvé slová, určite ho učili vysloviť Boţie meno: Pán Boh, Pán
Jeţiš; od rodičov sa určite dozvedel o svojom anjelovi stráţcovi a naučili ho prvé slová
modlitieb.
Zatiaľ som vám ale neprezradil meno chlapca, muţa, o ktorom hovorím. Je to spišský biskup
Ján Vojtaššák. Dnes si povieme o jeho detstve, čo napĺňalo jeho detské roky. V niečom sa vám,
milé deti, určite podobal a v niečom zase nie, veď sa narodil pred 139 rokmi a bolo to v celkom inej
dobe ako je naša. Dátum jeho narodenia je 14. 11. 1877 v Zákamennom na Orave a v rodnej
farnosti bol na druhý deň aj pokrstený. V tomto je nám podobný. Tieţ sme prijali prvú sviatosť,
sviatosť krstu tesne po svojom narodení.
Môţeme pokračovať v podobnostiach. Janko mal rád svojich rodičov a svojich súrodencov.
Jeho otec sa volal Anton a mama Anna rod. Klimčíková. V rodine Vojtaššákovcov sa tešili
z kaţdého prírastku do rodiny. Keď pribudol nový člen rodiny, vţdy zavládla radosť z Boţieho daru
nového ţivota. Obavy z toho, ako sa oň postarajú, rodičia odovzdávali Pánu Bohu. V rodine
Vojtaššákovcov sa z narodenia syna alebo dcéry tešili jedenásťkrát. Bolo ich osem chlapcov a tri
dievčatá. Prvorodený Štefan zomrel päťročný, štvrtý Ján po niekoľkých mesiacoch. Keď sa im
narodilo v poradí siedme dieťa – opäť dostalo meno Ján. Často mu pripomínali, ţe ako dieťa veľa
plakal, jeho desaťročná sestra ho nosila na chrbte. Namiesto cumlíka radšej cmúľal jej prst.
Keďţe otec bol kostolník, Janko sa uţ v skorom veku dostal do blízkosti oltára ako miništrant.
V tom je to podobné so súčasnosťou, lebo dnes na sv. omšiach tieţ máme miništrantov. Janko začal
s miništrantskou sluţbou, keď mal sedem rokov, ale mal to o čosi ťaţšie ako vy. Sv. omša bola
v cudzom jazyku – v latinčine. A tak, keď kňaz začal sv. omšu, Janko počul slová – „In nomine
Patri et filii et Spiritus Sancti.“ Odpoveď: „Amen.“ A nato kňaz povedal úvodný pozdrav –

„Dominus vobiscum.“ Miništrant odpovedal – „Et cum spiritu tuo.“ Zo začiatkov svojej
miništrantskej sluţby spomenul v autobiografii jednu udalosť. Keď začínal miništrovať, okrem
latinčiny mu spôsobovala ťaţkosť aj kniha, z ktorej kňaz čítal a spieval texty sv. omše. (rímsky
misál) Raz dôstojne kráčal s ťaţkým misálom, ale zrazu zakopol a nechcel, aby mu kniha vypadla,
tak sa natiahol aký bol dlhý.
Záver a úloha pre deti


Na záver chcem upriamiť vašu pozornosť na dôleţité body z útleho detstva biskupa Jána.
Môţeme si všimnúť jeho rodičov a ich zodpovednú starostlivosť o rodinu a Jankovu
príkladnú a ochotnú prítomnosť v kostole na sv. omši a pri oltári.



Pre seba vyprosujeme – ochotu nájsť si čas a s radosťou sa modliť a zúčastňovať na sv.
omšiach.



Pre rodičov vyprosujeme – aby prijímali deti ako Boţí dar; s láskou a trpezlivosťou sa
starali o svoje deti a starali sa aj o ich duše.
Otázky



Ako sa volali rodičia Jána Vojtaššáka?



Kedy sa narodil a kedy bol pokrstený Ján Vojtaššák?



Akú úlohu mal Jankov otec vo farnosti?



Koľko mal Janko rokov, keď začal miništrovať?

Obrázok z pomníka a obrázok rodičov

2. Usilovný ţiak a študent
Úvod


Kedysi dávno, keď učitelia potrebovali urobiť medzi ţiakmi poriadok, pouţívali zvláštnu
výchovnú pomôcku. O akú pomôcku išlo? (palica) Raz takúto pomôcku pouţil pán učiteľ
na ţiaka, ktorý prezýval istého muţa na ulici, keď ráno kráčal do školy. Nebol to jeho
nápad, ale nechal sa na to nahovoriť staršími chlapcami. Dotyčný pán to nenechal tak
a prišiel do školy. Malý „prezývkar“ bol odhalený a pán učiteľ mu vyprášil nohavice.
Tušíte, o kom je reč? Áno, predstavte si, o Jánovi Vojtaššákovi! Priznal sa k tomu
v ţivotopise, ktorý napísal.

Dnes budeme teda rozprávať o Jankových školských rokoch. Uţ sme hovorili o zloţených
rukách, jeho rodisku, rodičoch, rodine a aj o jeho sluţbe, ktorú robil rád od svojich siedmich rokov.
Spomeniete si na to, o akú sluţbu išlo? (miništroval) O čo bola jeho miništrantská sluţba ťaţšia ako
je dnes? Jankovi nadišiel čas, keď mal nastúpiť do školy. Jankove školské časy boli o čosi iné ako
je to v súčasnosti. Rovnako i chvíle mimo školy. Desať mesiacov, ktoré sa teraz trávia v školských
laviciach, nazývame školský rok. V ţivotopise pána biskupa Vojtaššáka sa dočítame, ţe vtedy sa
chodenie do školy počítalo na zimy. Poväčšine iba vtedy bol čas na to, aby deti z gazdovských
rodín mohli ísť do školy.
Keď Janko začal navštevovať ľudovú školu, bol na tom presne takto. Do novembra pásol
dobytok a aţ tak začal jeho školský rok. Hoci býva zvykom, ţe ţiak celú základnú školu navštevuje
vo svojom rodisku, s Jankom to bolo inak. V Zákamennom chodil do školy štyri roky a keď bol
desaťročný, išiel do školy k svojmu strýkovi do Stankovian. Bol to brat Jankovej mamky a bol
kňaz. Dva roky na fare boli prípravou na štúdium na gymnáziu. V jednej triede boli natlačení všetci,
ţiaci od prvého aţ po šiesty ročník. U strýka veľa čítal a zdokonaľoval sa v matematike, ktorú
nazývali počty, a v jazykoch. Strýko Anton Klimčík ho vzdelával v maďarčine, hoci sa tak u nich
nerozprávalo, ale v škole bol tento jazyk potrebný. Ján neskôr ako gymnazista, bohoslovec aj
kaplán zisťoval, ako násilne bol tento jazyk násilne vnucovaný Slovákom. V Stankovanoch
prvýkrát videl a čítal z novín, ktoré mali na fare. Keď skončil jeho posledný školský rok v ľudovej
škole, ráno sa prebudil a videl nad sebou otca, ktorý preňho prišiel. Nemal sa zle u strýka, ale doma
je doma.
Pretoţe Janko nemal s učením problémy, strýko Anton poradil rodičom, aby Janko pokračoval
v štúdiu. Gymnaziálne roky strávil v dvoch mestách: v Trstenej a v Ruţomberku. Nad školami mali
patronát rehoľníci. V Trstenej to boli františkáni a v Ruţomberku piaristi. Na obidve miesta ho
odviezol otec na povoze. Zaistil mu ubytovanie na celý školský rok, musel sa mu postarať o
oblečenie, zaplatiť štúdium, kúpiť knihy a iné školské pomôcky. Bývanie bolo skromné a jedlo tieţ,
ale Ján bol za všetko bol vďačný. Bol vzorný študent a bol obetavý, vďaka tomu sa dostal na
stravovanie do školskej jedálne. Keď uţ študoval v Ruţomberku, mohol bývať u piaristov, ktorým
pomáhal a miništroval u nich na sv. omšiach. Rodičom hrdo oznámil, ţe nebude potrebovať, aby aţ
toľko platili.
Doma cez prázdniny pracoval zo všetkých síl, aby vynahradil rodičom a súrodencom, čo
nestihol počas školského roka, keď bol preč. Neprázdninoval iba doma a na poli, ale často bol
v kostole. Ráno zastupoval otca v kostolníckej sluţbe a naďalej rád miništroval. Mal tieţ záľuby,
boli nimi šport a hry. Spomínal na to, ako robili zhyby. Nemali hrazdu, ale chytili sa trámu a dvíhali
sa hore. Počítal sa taký zhyb, keď sa dotyčný dotkol hlavou stropu. V zime chodili na zamrznutú
rieku Oravicu, aby sa korčuľovali. Boli však aj hry, ktorým sa vyhýbal, lebo boli pochybné. Keď
spoluţiaci hrali karty o peniaze, vtedy sa im vyhýbal a radšej sa išiel učiť vonku alebo
k spoluţiakovi. Obával sa, aby ho neprepustili zo školy, ak vyjde najavo, aké hry sa hrajú jeho
spolubývajúci. Prichádzal záver jeho štúdia na gymnáziu v Ruţomberku a Janko vedel, ako bude
pokračovať ďalej...
Záver a úloha pre deti


Janko si váţil, ţe rodičia prinášajú obetu a robia všetko preto, aby mohol chodiť do školy.



Váţiť si a byť vďačný za čas strávený v škole.

 Modliť sa za učiteľov aj rodičov, aby boli dobrými učiteľmi a vychovávateľmi.
Otázky


Koľko rokov chodil do školy v Zákamennom?



Kde dokončil ľudovú školu?



Na ktorých miestach študoval na gymnáziu?



Ktorí rehoľníci sa starali o študentov?

Obrázok rodnej obce

3. Bohoslovec Ján
Úvod





Poznáme tri stupne škôl – základné, stredné, vysoké. Ján Vojtaššák prešiel všetkými týmito
stupňami. Vtedy sa volali trocha inak, ale môţeme si to zopakovať a prispôsobiť na naše
podmienky.
Kde navštevoval základnú školu a ako sa volala v tom čase? (Zákamennom a Stankovanoch;
ľudová škola).
Strednú školu navštevoval na dvoch miestach a jej názov poznáme aj v súčasnosti? (Trstená,
Ruţomberok; gymnázium).



Ktorých rehoľníkov stretával počas gymnaziálnych štúdií? (františkánov a piaristov)
Po skončení gymnázia prišlo dôleţité rozhodovanie, ktoré sa týkalo jeho ţivotného povolania.
Mladého gymnazistu oslovil príklad kňazov v jeho farnosti, jeho strýka Antona a vo svojom vnútri
pocítil, ţe Pán ho povoláva za kňaza. Bola to preňho obrovská radosť, keď sa na konkurze
(prijímacích skúškach) na Spišskej Kapitule dozvedel, ţe je prijatý.
Od septembra 1895 sa mohla začať napĺňať jeho túţba stať sa sluţobníkom oltára a zasvätiť
svoj ţivot Bohu. Pred cestou na Spišskú Kapitulu bol v Stankovanoch u strýka, chcel mu
poďakovať za starostlivosť a poprosiť o poţehnanie.
Na sviatok Narodenia Panny Márie sa slávnostným Veni Sancte v katedrále sv. Martina začalo
jeho štúdium teológie a príprava na kňazstvo. Štúdium bolo ako na iných školách, ale ubytovanie to
uţ nebol internát, ale volal sa, a dodnes sa volá, kňazský seminár. Oblečenie, ktoré mal bohoslovec
sa volá reverenda. Teraz nosia bohoslovci reverendu od štvrtého ročníka. Aj nás kňazov stretávate
oblečených v reverende.

Pre bohoslovcov nebolo dôleţité iba to, ţe majú strechu nad hlavou a jedlo a môţu študovať,
ale i to, ţe formovali svoje srdcia a v modlitbe sa pripravovali, aby boli dobrými pastiermi Boţieho
ľudu diecézy. Predstavení v seminári zvlášť hodnotili jeho hlbokú zboţnosť, pokoru, dobrotu,
zápal, s akým pracoval na svojom sebazdokonaľovaní, plný vnútornej disciplíny. Ako „clericus
exemplaris“ – „príkladný bohoslovec“ sa stal tichým príkladom pre mnohých seminaristov.
Školáci majú počas školského roka zauţívaný istý reţim - čas vstávania, čas odchodu do
školy, presný rozvrh hodín v škole a naplnený program ráno a večer.
V seminári deň vyzeral takto: budíček bol ráno o piatej, po rannej modlitbe nasledovalo
štúdium, svätá omša, prednášky a znova štúdium. Počas prestávok bol čas na jedlo. Okrem raňajok,
pretoţe tie v seminári nemali. Zmenilo sa to aţ v poslednom ročníku, keď dostávali kúsok chleba.
Reţim dňa a program vyučovania bol zverejnený na kamennej tabuli na prízemí. Doteraz sa
nachádza na prízemí seminára, ale uţ sa na ňu nedáva rozvrh. Bohoslovec Ján prejavil odvahu, keď
bolo treba napísať v dotazníku materinský jazyk. Väčšina napísala zo strachu maďarčinu, ale on
patril medzi troch bohoslovcov, ktorí napísali slovenčinu.
Po desiatich mesiacoch v seminári chodil na prázdniny domov do Zákamenného. Prázdniny
boli podobné tým, z čias gymnázia. Pomáhal doma na poli, zastupoval otca v kostole a miništroval.
Pribudla však jedna budova, ktorú navštevoval oveľa častejšie ako predtým. Bol častým hosťom na
fare a pánu farárovi pomáhal. Spolu s ďalšími dvomi bohoslovcami pomáhal v kancelárii i pri
výrobe sviec z včelieho vosku. Počas prázdnin pomáhal aj pri odpuste, ktorý bol v ich farnosti na
slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Vtedy prichádzali pútnici zo širšieho okolia.
Jeho roky v seminári sa chýlili ku koncu a nasledovali dôleţité dni v jeho ţivote.
Záver a úloha pre deti


Bohoslovec Ján vyuţíval čas na to, aby sa modlil, študoval, pracoval.



Učiť sa od neho ochote modliť sa, učiť sa a pomáhať.

 Čas v škole je príleţitosť ako rozvíjať svoje talenty a dary, ktoré nám Pán Boh dal.
Otázky



Koľko rokov trvali Jankove bohoslovecké štúdiá?
Koho navštívil pred nástupom do seminára?

 Čo nosil oblečené, keď sa stal bohoslovcom?
Obrázok z tabla

4. Kaplánske roky kňaza Jána
Úvod
 Viete, ktorého je dnes? Aký máme dátum? Je niečím tento dátum dôleţitý? Nevieme. Ale
pre niekoho moţno je dôleţitý. Moţno má dnes niekto sviatok...



V ţivote sú dôleţité dátumy, ktoré si pamätáme po celý ţivot.
Pre deti sú dôleţité a vzácne meniny, narodeniny, Vianoce, prázdniny.



Pre tretiakov je dôleţitý májový dátum 1. sv. prijímania, 1. sv. spovede... Dôleţité dátumy
v ţivote postupne pribúdajú.
V ţivote Jána Vojtaššáka bolo veľa významných udalostí a teda i dátumov, na ktoré
nezabudol. Keď písal svoj ţivotopis, mal vyše sedemdesiat rokov a predsa si na mnohé ţivo
pamätal.
Vy si pamätáte, koľko rokov študoval na Spišskej Kapitule a pripravoval sa na kňazstvo? Ako
sa volal odev, ktorý nosil?
Dôleţitým dátumom po jeho štúdiách na Spišskej Kapitule bol – 1. júl 1901. Bol to deň jeho
kňazskej vysviacky. O týţdeň po vysviacke sa konali jeho primície – prvá sv. omša v jeho rodisku
v Zákamennom. Potom nasledovala prvá kaplánka – v Hornej Zubrici. Dnes by sme túto farnosť
márne hľadali na mape Slovenska. K Slovensku uţ totiţ nepatrí. Táto časť Oravy uţ patrí Poľsku.
Zo svojich kaplánskych rokov si spomínal na to, ako komplikovane cestoval v zime, keď
napadal sneh a musel sa brodiť na sv. omšu, alebo preňho prišli na saniach, keď bolo potrebné ísť
zaopatriť sviatosťami chorých a zomierajúcich. Stávalo sa, ţe aj uprostred noci ktosi prišiel a prosil
o kňazskú sluţbu. Veľa času venoval katechéze – vyučovaniu náboţenstva. V školách učil
náboţenstvo a v kostole vysvetľoval katechizmus dospelým.
Vo Vianočnom období navštevoval domy a posviacal ich. V miestnom nárečí sa to volalo
koľada. Všetci sa modlili a prosili o Boţie poţehnanie a dary pre kaţdý dom a rodinu. Mal moţnosť
spoznať ľudí, povzbudiť ich, poradiť im. Počas posviacky domov mu rodičia dávali aj predplatné na
katolícku tlač.
Kaplánovi Jánovi záleţalo na tom, aby sa v rodinách čítali dobré veci. Ak by s nami rozprával
dnes, tak by nám pripomenul to isté a ešte by k tomu pridal, čo je aktuálne a čo bolo neznáme pred
vyše sto rokmi. Vtedy nepoznali televíziu, nepoznali internet. My poznáme a máme byť zodpovední
v tom, ako sa správame – čo čítame, čo pozeráme, čo píšeme! Aj dospelí a rodičia by mali prevziať
zodpovednosť a uvedomiť si ako ísť najmenším príkladom vo vyuţívaní internetu a médií. Mali by
pozorne sledovať, čo deti pozerajú v televízii, aký obsah si prezerajú na internete.
V jednej farnosti, v ktorej boli dvaja kňazi, sa deti presúvali na spoveď do druhého radu
a šepkali si: „Pán farár dáva za pokánie zrieknuť sa počítača, nechoďte k nemu...“ Kaţdý piatok sa
zriekame mäsa, preţívame ho ako deň kajúcnosti, ale dôleţitý je aj pôst očí. Ustriehnuť si, na čo sa
budem pozerať a aký dlhý čas. Nájsť si niečo hodnotné a prečítať si to. Obohatiť sa a nepustiť cez
svoje oči otravu do svojho vnútra.
Pán kaplán Ján rodičom pripomínal, aby dbali o to, akú školu vyberú svojim deťom. Je
dôleţité, aký duch vládne v škole, akí učitelia tam učia a vychovávajú. Ján Vojtaššák vţdy
odporúčal výber katolíckych škôl.

Sprievodným znakom jeho prvých kňazských rokov bolo sťahovanie. Po Hornej Zubrici
nasledovali: Kvačany, Bijacovce, Podvlk, Zubrohlava, Ústie, Tvrdošín, Veličná, Vyšné Repaše. Od
roku 1901 – 1910 bol na deviatich miestach. Všade bol obetavým, horlivým a zboţným kňazom.
Záver a úloha pre deti


Kňaz Ján Vojtaššák dbal o to, aby sa v rodinách čítalo a aby sa čítali hodnotné veci. Pri
čítaní literatúry, prezeraní časopisov a internetu treba byť obozretný a pozorný.



Premôcť sa a zrieknuť nepotrebného a nesprávneho prezerania, čítania.



Dodrţiavať disciplínu v súvislosti s trávením času pri hre, zábave na mobile, tablete alebo
počítači.
Otázky


V ktorom roku mal kňazskú vysviacku a primície Ján Vojtaššák?



Vymenujte farnosti, v ktorých pôsobil kaplán Ján Vojtaššák? (Horná Zubrica, Kvačany,
Bijacovce, Podvlk, Zubrohlava, Ústie, Tvrdošín, Veličná, Vyšné Repaše)
Obrázok z ľudových misií

5. Farár vo Veličnej
Úvod


Partia detí sa hrala vonku na sídlisku. Pristavila sa pri nich staršia pani a spýtala sa: „Čo sa
to hráte?“ Deti jej smelo odpovedali: „Na vojnu!“ Povzdychla si: „Keby ste vy vedeli, čo je
to vojna“ a kráčala ďalej. Ešte si pamätala, aká hrozná bola vojna, bola dieťaťom a neraz
sa bála, čo sa môţe stať.



O Jankových školských časoch uţ bola reč dávnejšie. O voľnom čase, ktorý trávili športom
a hrami. Viete, kde začínal stredoškolské štúdium? V ktorom oravskom meste bolo
gymnázium?
Boţí sluha Ján zaradil do svojho ţivotopisu príhodu, keď sa starší gymnazisti hrali na vojnu.
Počas hry, ktorá začínala spravidla po zotmení sa naháňali a hádzali po sebe kamene a gule z blata.
Jeden chlapec pri behu narazil do časti voza a udrel si oko aţ tak, ţe naň oslepol. Bola to posledná
hra na vojnu trstenských gymnazistov. Dnes je uţ takýchto hier pomenej. Deti väčšinou sedia doma.
Avšak takéto hry sa hrávajú na počítačoch, tabletoch, mobiloch. Je pri nich „veľká zábava“ z násilia
a zo zabíjania. Je to zvláštny a nie správny druh hry a zábavy. Sýrske alebo iracké deti by sa
nechceli hrať takéto hry. Vedia, čo je to vojna.
Jeho kaplánske pôsobenie trvalo deväť rokov a počas nich prešiel niekoľkými farnosťami.
Viete, v koľkých farnostiach pôsobil?

V roku 1911 sa Ján Vojtaššák stal farárom vo farnosti Veličná. Vo Veličnej preţil pokojné tri
roky, no po nich vypukla 1. svetová vojna. Hoci sa vojna nedotkla nášho územia, predsa hrôzy
vojny poznačili mnoho rodín vo Veličnej, ba i samotnú rodinu Jána Vojtaššáka. Počas vojny mu
zahynuli dvaja bratia. Z frontu denne prichádzali tragické správy a rodiny strácali svojich otcov,
synov a vnukov. Pán farár Vojtaššák musel povzbudzovať, potešovať, prejavovať súcit. Jeden brat,
ktorý neskôr zahynul, býval aj s rodinou u neho na fare. Spolu sa starali sa o celé gazdovstvo, ktoré
mala fara. Rodina ostala bez otca.
Ako je to s vojnou? Ako a prečo vznikne? Vojna sa rodí z nepokoja a z nenávisti medzi ľuďmi
i medzi celými národmi. Nepokoj a nenávisť, ktoré sú v srdci, sa prejavia navonok a ľudia si začnú
škodiť, ničiť majetok, ubliţovať na zdraví a ţivote. Nemusí sa ani strieľať, bojovať a nemusí ani
tiecť krv, ale keď si vzájomne škodíme, to je vojna. Takisto vtedy, keď nie sme ochotní vzájomne
si odpustiť.
Vo Veličnej Jánovi Vojtaššákovi rokmi pribúdali ďalšie povinnosti, ktoré musel stihnúť.
Staral sa o vydávanie časopisu Rodina a neskôr aj časopisu Kráľovná svätého ruţenca. Po skončení
vojny mu pribudla ďalšia úloha. Musel dochádzať na biskupský úrad, lebo sa stal jeho riaditeľom.
Do tejto sluţby ho menoval kapitulný vikár Štefan Mišík. Počas týţdňa bol na Spišskej Kapitule
a v nedeľu vo Veličnej. Kým nebol prítomný vo farnosti, zastupoval ho kaplán. Cestoval vlakom do
Spišských Vlách a odtiaľ pešo deväť kilometrov na Spišskú Kapitulu. Cestovanie bolo neisté
a nebezpečné, vlaky rozbité a v zime neraz zamrzli a nedošli do cieľa cesty. Kostol vo Veličnej je
zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi, moţno aj toto prispelo k tomu, ţe jeho náboţnosť bola
preniknutá hlbokou úctou k anjelom a najmä k anjelovi stráţcovi.
Po skončení vojny bolo treba zvládnuť ešte jednu namáhavú úlohu. Bolo treba obnoviť
činnosť kňazského seminára. Jánovi Vojtaššákovi odľahlo a mal veľkú radosť, ţe v jeseni 1919
znova do seminára nastúpili bohoslovci. Boli medzi nimi tí, ktorí študovali v Košiciach, taktieţ tí,
ktorí sa vrátili z vojny a rovnako i novoprijatí prváci.
Cestovanie medzi Veličnou a Spišskou Kapitulou trvalo takmer dva roky. Zmena v ţivote
pána farára Vojtaššáka nastala 16. novembra 1920. V tento deň bol menovaný za spišského biskupa.
Z duchovného otca oravskej farnosti a správcu biskupského úradu i seminára sa mal stať správca
a pastier celej Spišskej diecézy.
Záver a úloha pre deti


Na svete je mnoho vojen, násilia a nepokoja.




Je potrebné modliť sa za pokoj vo svete, za pokoj v srdciach a ochotu odpustiť.
Dôleţitým príspevkom k šíreniu pokoja je predchádzanie sporom, hádkam, konfliktom
a pomoc pri urovnávaní sporov a nedorozumení medzi druhými.
Otázky


V ktorej farnosti bol Ján Vojtaššák farárom?



Aké úlohy pribudli p. farárovi Vojtaššákovi po skončení 1. svetovej vojny?

 Ktorý deň bol Ján Vojtaššák menovaný za spišského biskupa?
Obrázok z kostola sv. Michala vo Veličnej

6. Horlivý biskup, pastier Spišskej diecézy
Úvod


Keď Ján Vojtaššák nastupoval do prvého ročníka v kňazskom seminári, zastavil sa cestou
u jedného kňaza, poďakoval mu za starostlivosť a poprosil o poţehnanie. Komu ďakoval a
prosil o poţehnanie? (strýka A. Klimčíka, farára v Stankovanoch) Anton Klimčík vtedy
povedal prorocké slová: „Choď v mene Boţom, aby si sa raz mohol stať jeho biskupom.“
Kedy sa začali napĺňať tieto slová? (16. 11. 1920)
Dôleţitým dňom pre tri slovenské diecézy bol 13. február 1921. Vtedy boli v Nitre vysvätení
na biskupov Ján Vojtaššák – spišský biskup, Karol Kmeťko – nitriansky biskup, Marián Blaha –
banskobystrický biskup.
Vo svojej katedrále mohli kňazi a veriaci vidieť svojho nového spišského biskupa 27. februára
1921. V tento deň začal konať úrad diecézneho biskupa a spravovať celú Spišskú diecézu. Všetci
biskupi nosia na hlave mitru, solideo, na prsiach kríţ – pektorál, v ruke biskupskú palicu – berlu
a prsteň. To sú spoločné znaky biskupskej hodnosti. Avšak kaţdý biskup má svoj erb a biskupské
heslo. To si uţ volí kaţdý sám. Boţí sluha biskup Ján si vybral do svojho erbu anjela a heslo znelo:
Anjelom svojím prikáţem o tebe. K anjelom mal veľkú úctu a utiekal sa pod ochranu svojho anjela.
Keď bol na púti vo Svätej zemi spolu s ďalšími biskupmi, vystupoval z člna na
Genezaretskom jazere. Udrel sa o veslo a ochrane anjela stráţcu pripisoval, ţe neprišiel o oko.
V pokročilom veku spadol počas prechádzky na väzenskom dvore. Narazil si chrbát a hlavu.
Spomínal, ako mu bolesť hlavy aj po šiestich rokoch od úrazu pripomínala, ţe sa mohol vtedy
zabiť.
O výbere biskupského hesla napísal tieto slová: „Do biskupského odznaku som si vzal slová
ANJELOM PRIKÁZAL O TEBE. Seba a celé svoje pôsobenie zveril som ochrane svojich anjelov
stráţcov, lebo len za ich pomoci trúfal som si prejsť úskalím ťaţkej doby.“
Biskupi sú nástupcovia apoštolov a apoštolom zveril Pán Jeţiš poslanie: „Choďte a učte všetky
národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (Mt 28,19). Boţí sluha biskup Ján bol
horlivým plniteľom misijného príkazu Pán Jeţiša. Kým bol kaplán a farár, jeho kňazská sluţba sa
týkala farností, do ktorých bol poslaný, po biskupskej vysviacke a prevzatí úradu spišského biskupa
sa jeho starostlivosť týkala celej diecézy, ktorá zahŕňa Oravu, Liptov a Spiš.
Pán Jeţiš poslal apoštolov a ich nástupcov, aby učili. Pán biskup to robil prostredníctvom
kázní a mal veľkú starosť o to, aby mal dostatok spolupracovníkov: kňazov a učiteľov. Zasadil sa

zato, aby bol obnovený kňazský seminár, prestavaný učiteľský ústav na Spišskej Kapitule
a v Levoči vznikol učiteľský ústav pre učiteľky. Podporoval sirotince, charitu, ktoré boli určené pre
tých najbiednejších. Pripomínal rodičom, aká je dôleţitá ich úloha vychovávať z detí dobrých
a zboţných ľudí. Podľa vzoru dobrého Pastiera navštevoval farnosti diecézy, birmoval
a povzbudzoval veriacich Boţím slovom.
Na Mariánskej hore v Levoči v roku 1947 na sviatok Navštívenia Panny Márie zasvätil seba a
celú Spišskú diecézu Panne Márii.
Spišskú diecézu zveroval do Boţej ochrany a v roku 1947 ju zasvätil Boţskému Srdcu. Stalo
sa tak na slávnosť Boţského Srdca Jeţišovho. Pestovaním úcty k Boţskému Srdcu najmä
praktizovaním prvých piatkov máme moţnosť konať pravidelnú mesačnú duchovnú obnovu. V
tomto úsilí o duchovnú obnovu nášho srdca nám pomáha aj sviatosť zmierenia, prijatá pred prvým
piatkom. Niektorí povaţujú úctu k Boţskému Srdcu a praktizovanie prvých piatkov za preţitok
minulosti, uţ nevhodný do tretieho tisícročia.
Záver a úloha pre deti


Biskup Ján Vojtaššák vnímal ochranu anjela stráţcu a bol vďačný, ţe nás anjeli chránia
a sprevádzajú. Anjeli nie sú iba pre najmenšie deti, sú s nami celý ţivot. Nezabúdajte na
modlitbu k ním.



Ruţenec sa mnohým javí ako príliš dlhá a modlitba a prvé piatky ako preţitok. Biskup Ján
Vojtaššák našu diecézu zasvätil Panne Márii na Levočskej hore a Boţskému Srdcu
Jeţišovmu v Ruţomberku. Nedajte sa znechutiť a modlite sa k Panne Márii.



Prichádzajte na prvé piatky. Pozývajte k tomu svojich blízkych a aj svojich kamarátov.
Spoločná modlitba ruţenca a sväté prijímanie na prvý piatok môţe byť pravidelnou
duchovnou obnovou celej rodiny.
Otázky


Kedy bol vysvätený za biskupa Ján Vojtaššák a kedy prevzal úrad spišského biskupa?



Aké mal heslo a erb?

 Komu zasvätil biskup Ján našu diecézu?
Obrázok biskupského erbu Boţieho sluhu biskupa Jána

7. Väzeň a mučeník
Úvod


Väčšina z nás sa cíti dobre keď sme vonku na čerstvom vzduchu alebo v Boţej prírode.
Ale aj keď sme v nejakej miestnosti, máme spojenie s okolitým svetom. Pohľad cez okno
nás spája s tým, čo je vonku.



Kedy nám robí radosť pohľad cez okno? (pekné počasie, sneţí...)



Kedy je pohľad cez okno neradostný? (keď prší a nie je pekné počasie)



Čo myslíte, aký je pohľad cez zamreţované okno? Ktoré budovy majú takéto okná?
Niekedy sú mreţe na oknách kvôli bezpečnosti, ale budovy, ktoré majú zamreţované
všetky okná, sú väzenia.
Na stene kaplnky biskupského úradu sa nachádza maľba inšpirovaná slovami Pána Jeţiša:
„Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.“ (Lk 10,3). Na obraze je biskup, ktorý svätí
nového kňaza. Pán biskup vnímal, ţe prichádza ťaţká doba a obraz na stene bol proroctvo do
budúcnosti. Bolo to zároveň bolestné proroctvo, ktoré sa dotklo jeho samého.
S koncom druhej svetovej vojny prichádzal ťaţký duchovný boj a prenasledovanie Cirkvi.
Biskupi na Slovensku sa ozývali a protestovali proti zákrokom štátu voči Cirkvi, proti rušeniu
cirkevných škôl a internátov. Boţí sluha biskup Ján bránil právo Cirkvi na slobodné ohlasovanie
evanjelia, vyučovanie náboţenstva, vydávanie katolíckej tlače a literatúry, fungovanie
náboţenských spolkov. Popudil tým proti sebe štátnu moc a začali preňho veľké komplikácie a roky
väzenia. Dvakrát bol internovaný, nesmel vychádzať, stráţili ho a mal akoby domáce väzenie. Bol
izolovaný od ostatných. V roku 1945 bol sedem mesiacov väznený v Bratislave.
15. septembra 1950 bol podvodne odvezený štátnou bezpečnosťou zo Spišskej Kapituly. Malo
ísť o schôdzku kňazov v Trenčíne, ale pán biskup sa ocitol v ruzyňskom väzení v Prahe.
Nasledovalo vypočúvanie, psychické a fyzické týranie a nútenie priznať sa k vymysleným
zločinom. Po štyroch mesiacoch bol vynesený rozsudok. Znel: dvadsaťštyri rokov odňatia slobody,
strata občianskych práv, zhabanie majetku a pol milióna korún pokuty. Takýto trest dostal za tieto
údajné zločiny: úklady proti republike, velezrada, vojnová zrada a vyzvedačstvo. Pokuta nemohla
byť splatená, nebolo z čoho, neodsúdili boháča, ale odsúdili skromného a veľkodušného biskupa.
Ján Vojtaššák mal vtedy takmer sedemdesiatštyri rokov, na svoj rozsudok povedal: „To aby som po
smrti dosluhoval...“
Po piatich rokoch mal prerušený trest, ale nemohol sa vrátiť do svojej diecézy, ani na
Slovensko. Mal nariadený pobyt v charitnom dome v ďalekom českom Děčíne. Ale v apríli 1957,
teda po necelom roku, bol opäť uväznený a nasledovalo ďalších vyše šesť rokov väzenia. Prešiel
najťaţšími väznicami v Čechách a na Slovensku (Valdice, Leopoldov, Ilava, Pankrác). Nejeden
trest navyše sa mu ušiel ešte aj vo väzení: obmedzenie jedla, spánku, samotka. Bachári, ktorí stráţili
väzňov sa neraz správali ako krutí kati. Nespravodlivo väznený biskup Ján dostával spoluväzňov,
ktorí boli skutoční zločinci a spoločný pobyt v cele mu patrične strpčovali. Jeden krutý spoluväzeň
ho zbil za to, ţe vstáva ráno o štvrtej, aby sa pomodlil a duchovne pripravil na nový deň. Údajne ho
to rušilo, hoci pán biskup vstával v tichosti a v tichosti sa modlil. Bolo preňho veľkou úľavou, keď
bol v cele s kňazom alebo s človekom, ktorý si ho váţil. Z väzenia sú svedectvá, ţe Boţí sluha
biskup Ján znášal tieto roky trpezlivo. Hovorili, ţe celé hodiny meditoval, modlil sa ruţence.
Nechcel sa dať obsluhovať. Na celách bola sluţba, ktorú chcel mať aj on a chcel umývať podlahu.
Hoci dostával málo jedla, nesťaţoval sa, bol s tým spokojný. Keď mal kúsok mäsa, zabalil ho do
papiera a pri najbliţšej prechádzke daroval niekomu, koho stretol. Čo dostal ako darček pre seba,
vţdy rozdal.
Po dlhých rokoch väzenia bol 5. októbra 1963 prepustený, vrátil sa na Slovensko k svojmu
synovcovi Tomášovi Vojtaššákovi na faru do Oravskej Lesnej. Konečne bol vo svojej diecéze a na
rodnej Orave.

Záver a úloha pre deti


Nespravodlivý rozsudok poslal Boţieho sluhu Jána Vojtaššáka na dlhé roky do väzenia.
Súd vysielal rozhlas v celej republike, aby všetci počuli vymyslené a nepravdivé
obvinenia.



Hocikto sa môţe stať neláskavým a nespravodlivým sudcom. To sa môţe stať aj mimo
súdnej budovy, keď súdime druhých. Keď ich ohovárame a osočujeme.

 Dávať si pozor, ako rozprávam o druhých.
Otázky


Akú maľbu môţeme vidieť na stene biskupskej kaplnky a čo z nej moţno vyčítať?

 Na koľko rokov ho za vymyslené zločiny odsúdil súd?
 Kedy bol prepustený z väzenia a kam prišiel?
Obrázok z biskupskej kaplnky

8. Boţí sluha biskup Ján Vojtaššák
Úvod


Desaťročné dievča z Iraku rozprávalo o tom, ako rada by sa vrátila domov. Musela spolu
s rodinou utekať, aby si zachránili ţivot a bývali potom v tábore. Hovorila: „Ako rada by
som sa vrátila domov.“
 Poznáte radosť z návratu domov. Čo je radostné na návrate domov? (vrátenie sa medzi
blízkych, ...)
Naposledy sme naše rozprávanie o Boţom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi ukončili
prepustením z väzenia a návratom do rodiska. Pamätáte si dátum? (3. 10. 1963) Obraz na stene
v kaplnke sa naplnil. Cirkev bola na Slovensku prenasledovaná. Biskupi, kňazi, rehoľníci vo väzení
a mnohí nemohli pôsobiť. Kto chodil do kostola, na náboţenstvo, kto sa nehanbil za vieru mohol
mať problémy v škole, v zamestnaní. Komunisti boli ako draví vlci a útočili na Cirkev s nenávisťou.
Mali plán, ţe prejde niekoľko desiatok rokov a budú prázdne kostoly, nové sídliská budú bez
kostolov a kňazov bude málo.
Pán biskup pocítil úľavu, ţe sa dostal na slobodu po rokoch nespravodlivého väzenia. Bol
naspäť vo svojej diecéze a v rodnom kraji. Zvítanie s rodinou bolo dojemné a srdečné, všetci boli
natešení, ţe biskup Ján uţ nie je väznený. Slávil sv. omše v kostole, rozprával so synovcom a chodil
na krátke prechádzky. Pokojné dni netrvali ani celé tri týţdne. Nesmel ostať v Oravskej Lesnej,
nesmel ostať na Orave, vo svojej diecéze, ani na svojom milovanom Slovensku. Príkaz znel,

presťahovať do Senohrabov pri Prahe! Nedovolili mu preţiť so svojimi najbliţšími ani narodeniny,
ktoré mal mať onedlho.
Takmer osemdesiatšesťročný bol donútený odísť do vyhnanstva a ţiť v izolácii. Jeho ţivot
v Senohraboch bol naplnený modlitbou a ţivým záujmom o situáciu Cirkvi u nás. Do kaplnky
chodil kaţdý deň o piatej hodine a bol tam do trištvrte na osem. Po obede sa kľačiačky pol hodinu
modlil ruţenec. Večer kľačal v kaplnke od piatej hodiny do trištvrte na sedem a kľačiačky sa modlil
breviár a ruţenec. Denne dostával desiatky listov a pohľadníc od veriacich ľudí. Na Vianoce 1964
mu prišlo viac ako štyristo pozdravov zo zahraničia a okrem toho ďalšie z Čiech, Moravy
a Slovenska. Pán biskup bol aktívny v písaní. Písal štátnym orgánom a upozorňoval na
obmedzovanie slobody Cirkvi, písal i do Ríma, písal biskupom, dekanom Spišskej diecézy a napísal
aj spišským kňazom. Kňazov svojej diecézy povzbudzoval k jednote. Aj táto činnosť niekomu
vadila a dávali ho sledovať. Vedúci charitného domu bol zároveň stráţcom pána biskupa a sledoval
kaţdý jeho krok. Snaţil sa kontrolovať biskupovu korešpondenciu. Domov nesmel opustiť na viac
ako deň a musel mať nato povolenie. Veľkou túţbou pána biskupa bolo dostať sa na Slovensko
aspoň na niekoľko dní. Chcel ísť na krátky čas k príbuznému do hájovne v Blatnej doline na Orave
blízko Roháčov. Nedostal dovolenie...
Posledné dni ţivota nastali v lete 1965. Pán biskup zoslabol, dostal sa do nemocnice
v Říčanoch. Na tretí deň v nemocnici zomrel. Dušu svojmu Spasiteľovi odovzdal v osemdesiatom
ôsmom roku ţivota, 4. augusta 1965. Na pohreb, ktorý sa konal 7. augusta v jeho rodisku, prišlo
napriek mnohým prekáţkam, ktoré robila štátna moc, mnoţstvo veriacich.
Po roku 1990 boli zrušené všetky obvinenia, za ktoré bol pán biskup Vojtaššák odsúdený.
Počas svojej návštevy na Slovensku v roku 1995 nám sv. Ján Pavol II. na Mariánskej hore v Levoči
nám pripomenul, akých sme mali na Slovensku v časoch komunizmu vzácnych svedkov viery
a vernosti Cirkvi. Pápeţ Ján Pavol II. vyzval spišského biskupa Františka Tondru, aby začal proces
blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka. Proces blahorečenia sa začal v roku 1996 a my s nádejou
čakáme a modlíme sa zato, aby bol vyhlásený za blahoslaveného a svätého.
Pán biskup Vojtaššák premýšľal aj o mieste svojho posledného odpočinku, na ktorom bude
uloţené a pochované jeho telo, kde bude čakať na oslávenie a vzkriesenie. V jednom liste písal, ţe
pri oprave krypty v katedrále, mal pripravené miesto, na ktorom mal byť pochovaný. Lenţe poznal
situáciu počas komunizmu, preto jeho vôľou bolo, byť pochovaný v rodisku.
Kvôli procesu blahorečenia boli jeho pozostatky exhumované a dané na skúmanie.
V novembri 2003 boli jeho pozostatky prenesené do katedrály na Spišskej Kapitule a sú uloţené
v kaplnke Zápoľských. Biskup Ján sa vrátil do svojej katedrály. Časť z jeho telesných pozostatkov
bola uloţená i do pôvodného hrobu v Zákamennom.
Záver a úloha pre deti


Boţí sluha Ján Vojtaššák cítil zodpovednosť za svoju diecézu aţ do konca ţivota.



Modlime sa za nášho diecézneho biskupa, ktorý je našim duchovným pastierom a rovnako
i za kňazov, ktorí sú jeho predĺţenou rukou vo farnostiach.



Meno biskupa Jána bolo po rokoch očistené, zapamätajme si jeho svätý ţivot a šírme
pravdu o ňom.
Otázky


Kam sa musel presťahovať Boţí sluha Ján Vojtaššák na sklonku ţivota?

 Čo robil počas posledných rokov ţivota?
 Ktorý pápeţ hovoril o blahorečení biskupa Jána Vojtaššáka?
Obrázok z pohrebu Boţieho sluhu biskupa Jána

;

Milosrdné a láskavé srdce biskupa Jána
V nasledujúcich 12 príhovoroch/katechézach sú spracované skutky duchovného a telesného
milosrdenstva v ţivote Boţieho sluhu biskupa Jána.
Skutky telesného milosrdenstva hladných kŕmiť a smädných napájať sú spojené do jednej témy. Taktieţ
navštevovať chorých a väzňov. K témam sa hodí pieseň – Milosrdné, láskavé srdce mal biskup Ján, ktorá je
súčasťou tejto príručky.
Na záver kaţdej témy je zhrnutie a úlohy pre deti, ktoré si môţu značiť do tzv. skutkovníka a pripraviť
ako obetný dar na sv. omšu. Skutkovník je pripravený v elektronickej podobe a môţete si ho stiahnuť
z webovej stránky DKÚ (www.dkuspis.sk).

1. Hladných kŕmiť a smädných napájať
Úvod


Čo je to pôst? Čoho sa najčastejšie zriekame? Od čoho sa postíme? (sladkosti, mäso,...)



Ľudia, ktorí majú tráviace problémy, niekedy tieţ hladujú, alebo aj tí, ktorí chcú schudnúť.
Lenţe to uţ nie je pôst, pouţívame na to iný názov, aký? (diéta)



Niekedy ľudia neprijímaním jedla protestujú. Ako to nazývame? (hladovka)



Sú ľudia, ktorí sa postia, ale nie preto, ţe majú v tom záľubu, ale preto, ţe nemajú čo dať
do úst. To tieţ nie je pôst, ale pouţíva sa iný názov: nedostatok jedla – hlad a nedostatok
vody – smäd.
Svedectvo Svätého písma: Pán Jeţiš povedal: „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol
som smädný a dali ste mi piť.“ (Mt 25,35). Je to výzva ku konaniu dvoch skutkov telesného
milosrdenstva: kŕmiť hladných a dávať piť (napájať) smädným. V závere sa môţe spomenúť
zázračné rozmnoţenie chleba (Mk 8,1-8) a delenie sa: „Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem.
Vzal sedem chlebov, vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali; a oni ich
rozdali zástupu.“ (Mk 8,6).
Zo ţivota biskupa Jána: Keď si všimneme ţivot otca biskupa Jána, vybadáme skutky
milosrdenstva v mnohých situáciách. Keď bol dieťa, boli mu príkladom jeho rodičia. Do konca
ţivota si pamätal, ako odloţili svoje lyţice skôr akoby by sa boli najedli, keď videli, ţe jedla je
málo. Nechali sa najesť deti. Hladných krkov bolo u nich dosť. Koľko mal súrodencov Ján
Vojtaššák? (9)

Keď sa stal kňazom, citlivo vnímal a všímal si tie rodiny, ktoré trpeli núdzu a pomáhal im.
Najviac biedy videl počas 1. svetovej vojny. Vtedy otcovia a synovia zanechali svoje rodiny
a museli ísť do vojny. Mnohí sa nevrátili a zahynuli. Rodinám bez otcov a synov sa ťaţko staralo
o ţivobytie. Príleţitosť vidieť ţivot rodín bola preňho posviacka domov. Neraz nechal to, čo dostal
v „lepšej“ rodine, tým, ktorí boli na tom horšie a potrebovali pomoc.
Na núdznych nezabudol, ani keď sa stal biskupom. Ako sa volá inštitúcia, ktorá sa stará
o chudobných? Poskytuje sluţbu chorým, starým aj chudobným a prejavuje skutky milosrdenstva?
(charita) Pán biskup vloţil veľa úsilia do budovania charity na Slovensku. Podporoval sirotince
(detské domovy), povzbudzoval kňazov, aby boli aktívni v charitatívnej činnosti vo svojich
farnostiach. Hmotné a duchovné potreby chudobných sa nesmeli prehliadnuť. Charita na Slovensku
sa vďaka nemu rozrástla a mala 507 pobočiek. V stravovaní bol skromný a jeho spolupracovníci
hovorili, ţe pán biskup má na obed zemiaky s mliekom a na večeru mlieko so zemiakmi.
Počas rokov väzenia biskup Ján neraz skúsil, čo to znamená byť hladný a smädný aţ na smrť.
V komunistických väzeniach sa beţne pouţívalo trestanie hladom a smädom. Strava, ktorá sa tam
podávala, bola skromná a niekedy sa bolo treba premáhať, aby to väzeň zjedol. Avšak hlad bol
krutý a preto sa zjedlo aj to, čoho by sa na slobode moţno ani nedotkli. Z času na čas sa stalo, ţe
ktorýsi väzeň niečo z jedla ušetril, výnimočne prišiel do väzenia balík s jedlom a dostal sa aţ
k adresátovi. Hoci podmienky boli ťaţké, väzni nemysleli iba na seba. Obdarovaní sa delili
a obdarúvali ďalej. Svedkovia z väzenia spomínajú, ako si raz anonymne pán biskup Vojtaššák
vymieňal malý darček v cele s pátrom Zgarbíkom. Jeden obdarúval toho druhého a tak darček stále
putoval medzi nimi dvomi.
Záver a úlohy pre deti
Príklad Boţieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka povzbudzuje:


k ochote podeliť sa a nebyť lakomý (čokoláda má dieliky, aby sa ľahšie delila)



k vďačnosti za Boţie dary (spokojnosť s jedlom doma, v školskej jedálni, na návšteve,
neplytvať a neodhadzovať)



k modlitbe pred a po jedle



preţehnať chlieb pred krájaním
Skutkovník s úlohami

2. Nahých zaodievať
Úvod


Z rozprávania starších ľudí som počul, ţe boli časy, keď oni ako deti nešli do kostola.
Dôvod bol, ţe si nemali čo obliecť. Nebolo oblečenie, v ktorom mohli ísť do kostola.
Nezničili si všetky šaty, ale bola taká doba.



Počuli alebo povedali ste niekedy vetu: „Nemám si čo obliecť?“ Bola to pravda? Ţijeme
v ťaţkej dobe, ţe väčšina si nemá za čo kúpiť oblečenie? Ţijeme skôr v rozmarnej dobe,
keď nie sme spokojní s tým, čo máme.

 Ako sa dnes preháňa so značkovým oblečením...
Svedectvo Svätého písma: Čo povedal Pán Jeţiš na tému oblečenia? „Čo sa tak staráte o svoj
odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, ţe ani Šalamún v
celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich... Váš nebeský Otec predsa vie, ţe toto všetko

potrebujete.“ (Mt 6,28-29;32). Keď hovoril o tom, ako budeme súdení na konci sveta, povedal aj
slová: „bol som nahý a priodeli ste ma.“ (Mt 25,36)
Zo ţivota biskupa Jána: Boţí sluha biskup Ján mal v katedrále sv. Martina často na očiach
jednu scénu z jeho ţivota, ktorá je vyobrazená na katedrálnom okne. Viete, ktorá scéna je
najznámejšia zo ţivota tohto svätca? (rozdelenie plášťa) Sv. Martin po podelení sa s plášťom mal
sen a v ňom uvidel Pána Jeţiša, ktorý bol zahalený časťou jeho vojenského plášťa.
Ako to bolo s oblečením v ţivote Jána Vojtaššáka? V tom čase bolo málo oblečenia a bolo
vzácne. Oblečenie sa niekoľkokrát v rodine dedilo. Zašívalo sa a opravovalo, aby sa šaty vyuţívali
čo najdlhšie. V tej dobe sa v domácnostiach vyrábalo plátno, spracúvala sa vlna a z toho sa vyrábal
odev.
Keď začal chodiť do škôl v Trstenej, Ruţomberku a keď nastupoval do seminára v Spišskej
Kapitule, vtedy mu museli rodičia zadováţiť oblečenie. Museli našetriť peniaze, aby otec mohol
zobrať Janka na jarmok a kúpiť mu kabát, čiţmy, nohavice. Mamka zase doma chystala bielizeň,
košele, obliečky na periny a strihala plátno na uteráky. Janko bol zato vďačný a nanajvýš spokojný
s tým čo mal a vedel, ţe o jeho súrodencov nie je tak postarané. Jeho bolo potrebné vystrojiť do
škôl.
Keď uţ bol biskupom, prispieval sirotám nato, aby dostali to najnutnejšie a mohli dôstojne ţiť.
Uţ sme spomínali, ţe sa staral, aby mali čo jesť a dnes si pripomenieme, ţe sa staral i to, aby mali
oblečenie a mohli ísť do školy, do kostola... Zaloţil charitu a nebolo to preto, ţe sa mu uţ nechcelo
pomáhať, ale aby sa pomohlo čím viacerým deťom a chudobným. Charita mohla pomáhať na
viacerých miestach a vy uţ viete, ţe pán biskup ţiadal kňazov, aby charita bola v kaţdej farnosti.
Pamätajte si na jednu dôleţitú zásadu – na oblečení je dôleţité, aby sme si chránili zdravie,
aby sme boli slušní – nemali výstredné oblečenie a aj sa skrášlili; kaţdý sa rád pekne oblieka, ale tu
sa stráca miera – pri prvých dvoch skutkoch milosrdenstva, ktoré sa týkali hladných a smädných a
aj odievaní nahých si musíme uvedomiť, ako sa plytvá oblečením, koľko vecí sa kupuje zbytočne.
V mestách a dedinách sa nachádzajú kontajnery na oblečenie. Sú tam na to, aby sa oblečenie,
ktoré uţ niekto nepotrebuje mohlo vyuţiť. Spýtajte sa rodičov, či nemáte oblečenie, ktoré by ste
tam mohli dať alebo ho môţeme odniesť na charitu.
Záver a úlohy pre deti
Príklad Boţieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka povzbudzuje:


k slušnému obliekaniu (do školy, do mesta, do kostola!)




k vďačnosti za oblečenie a starostlivosti oň (nenič si veci, nenechávaj ľahostajne hocikde)
k deleniu sa o oblečenie a darovaniu charite



neposudzovať ľudí podľa oblečenia, neposmievať sa tým, ktorí sa obliekajú skromnejšie
Skutkovník s úlohami

3. Pocestných sa ujať
Úvod


Aký je prvý doklad, ktorí dostali rodičia po vašom narodení? (rodný list) Na rodnom liste
sú základné údaje o vás. Existuje ešte jeden list, na ktorom sú údaje aj o prvej sviatosti,

ktorú ste prijali. Ako sa volá? (Krstný list) Okrem dátumov a údajov o rodičoch, krstných
rodičoch, je tam i adresa bydliska.


Máte nejaký iný doklad, ktorý nosíte so sebou, na ktorom je uvedená adresa? (preukaz
poistenca, preukáţka SAD, ŢSR, cestovný pas)



Môţe sa stať, ţe v dokladoch niektorých ľudí sa pri údaji bydlisko nenachádza nič. Ako sa
nazýva človek bez bydliska, bez domova? (bezdomovec)



Na niektorých miestach našej zeme ľudia ţijú v nebezpečných podmienkach. Mali
bydlisko, ale museli ho opustiť. Stalo sa tam niečo zlé (poţiar, povodeň, vojna – Sýria,
Irak, Ukrajina) Ako sa volá človek, ktorý musel opustiť domov? Človek na úteku =
utečenec.



Stáva sa i to, ţe ľudí vyţenú z ich domovov. Kto je to človek vyhnaný z domova?
(vyhnanec)

Svedectvo Svätého písma: Ocitol sa Pán Jeţiš v podobných situáciách, aké sme si opísali?
Postretol ho údel bezdomovca, utečenca alebo vyhnanca? V evanjeliách sa dajú nájsť také situácie.
Skúsime ich spoločne hľadať. Budem vám klásť otázky.
Odkiaľ pochádzala Panna Mária a odkiaľ pochádzal pestún Pána Jeţiša sv. Jozef? Obidvaja
pochádzali z Nazareta. Kde sa narodil Pán Jeţiš? (Betlehem) Vo chvíli, keď sa narodil Pán Jeţiš,
bol bez domova, dokonca sa nenašlo miesto v Betleheme, kde by ich boli prijali. (porov. Lk 2,1-7)
Prešiel krátky čas a Jozef sa dozvedel od anjela, ţe musí opustiť krajinu a ísť do Egypta, lebo
malý Jeţiš bol ohrozený na ţivote. V akej situácii sa teda ocitol Pán Jeţiš? (utečenec, Mt 2,13-14)
Ako dospelý sa zase dostal do sporu s rodákmi, ktorým sa znepáčilo čo hovorí a vyhnali ho
z Nazareta, dokonca ho chceli zhodiť zo zrázu. Čo bol vtedy Pán Jeţiš? (vyhnanec, porov. Lk 4,1630)
Zo ţivota biskupa Jána: Stalo sa niečo podobné v ţivote Boţieho sluhu biskupa Jána? Pán
biskup verne nasledoval Pána Jeţiša a nevyhol sa situáciám, ktoré boli podobné tým, ktoré sme
spomínali z evanjelií.
U strýka v Stankovanoch bol po jednej nehode, o ktorej budeme hovoriť inokedy, na chvíľku
utečencom zo strachu pred trestom. Ukryl sa, aby ho nikto nenašiel, trvalo do neskorého večera,
kým ho nenašli. Keď Janko ukončil ľudovú školu u strýka Antona Klimčíka v Stankovanoch,
nasledovali gymnaziálne štúdiá, ktoré absolvoval na dvoch miestach. (Trstená, Ruţomberok)
V ţivotopise spomína na chvíle, keď začínal školský rok a on sa poberal na nové miesta. S akým
ţiaľom sa obzeral za rodnou dedinou a kým nezašli za vŕšky, stále sa obzeral naspäť. Jedinou
útechou bolo preňho, ţe ho vezie otec. Ale aj táto útecha pominula, keď ho zaviezol na miesto
a vrátil sa domov. Hoci bol rád ţe študoval, predsa cítil clivotu za domovom a radostne preţíval
prázdniny, keď sa po desiatich mesiacoch vrátil domov. V tých chvíľach bol mimo domova a hoci
mal vţdy ubytovanie, rodná farnosť, rodný dom v Zákamennom mu chýbali.
Po odsúdení na dvadsaťstyri rokov putoval z väznice do väznice a nemal domov. Hoci mal
vyše sedemdesiat rokov, nikto nebral ohľad, ţe s takým človekom treba zaobchádzať s úctou.
A keď sa zdalo, ţe aspoň po úplnom prepustení bude mať pokoj blízko svojho rodiska na fare
v Oravskej Lesnej, prišiel príkaz vysťahovať sa do ďalekých Senohrabov. Kruté rozhodnutie
znamenalo zomrieť ako vyhnanec.

Je kruté prísť o domov, nemať domov, násilne opustiť domov. Tragédiou je, ţe takýchto ľudí
nie je málo ani v súčasnosti.
Záver a úlohy pre deti
Čomu nás učí tento skutok milosrdenstva? Učí nás:


vďačnosti za domov, strechu nad hlavou, zariadené bývanie



nepouţívať slová: zmizni, vypadni, odpáľ, choď preč!



modliť sa za tých, ktorí prišli o domov, ktorých pripravili o domov, ktorí nedobrovoľne
opustili domov (bezdomovci, utečenci, vyhnanci)

Skutkovník s úlohami

4. Väzňov vykupovať, chorých navštevovať
Úvod


Na jednom detskom oddelení nemocnice detskí pacienti netrpezlivo očakávali, kedy začnú
návštevné hodiny. Kaţdý sa tešil, keď sa otvorili dvere a vošli rodičia a blízki. Najviac sa
tešili najmladšie deti a tie, ktoré leţali na oddelení dlhšie.



Aj starkí a starké túţia po tom, aby k nim niekto prišiel, čakajú na návštevu a potešia sa jej.
Veľakrát sú uţ slabí a chorí, nikam okrem svojej izby, bytu, domu nechodia. Radi príjmu
kaţdého, kto k ním príde.
Svedectvo Svätého písma: V evanjeliách sa spomína niekoľko návštev Pána Jeţiša, ktoré
ľuďom zmenili ţivot. Zachej vyšiel na strom iba zo zvedavosti a nakoniec bol Jeţiš hosťom uňho
doma. Jeţišova návšteva ho zasiahla a on sľúbil zmenu ţivota. Podporovať chudobných a napraviť
všetky škody. (Lk 19,1-10) Nočnou hodinou Jeţiša navštevoval a rozprával s ním Nikodém. Chodil
na návštevu tajne, lebo sa bál Ţidov. (Porov. Jn 3,1-15) Veľmi vzácny bol pre Pána Jeţiša jeden
dom v Betánii. Bol to dom Lazára a jeho sestier Marty a Márie. (Porov. Jn 12,1-10)
Zo ţivota biskupa Jána: Po uplynutí štyroch rokov v ľudovej škole v Zákamennom sa
Jankovi rodičia zamýšľali nad tým, čo ďalej a našli riešenie. Janko išiel na „dvojročnú návštevu“
k strýkovi Antonovi Klimčíkovi na faru do Stankovian.
Keď bol kňazom, jeho návštevy smerovali ku chorým, v čase Vianoc posviacal domy
a poţehnával rodiny. Návštevy farností a vysluhovanie sviatosti birmovania a poţehnávanie budov
konal aj ako diecézny biskup.
Posledná návšteva na Orave bola po prepustení z väzenia v Oravskej Lesnej. Trvala tri týţdne,
potom prišiel príkaz odsťahovať sa. Aj vo vyhnanstve v Čechách si k pánu biskupovi našli cestu
mnohí, ale navštevovať ho bolo nebezpečné. O všetkom sa viedli podrobné záznamy a zapisovali sa
všetky podrobnosti. V jeho ţivotopise čítame:
„Tak teda, navštívil ma, kto ma chcel a mohol navštíviť. Kto sa dostal ako návštevník,
zapísaný na vrátnici podľa svojho občianskeho preukazu do mojej izby na druhom poschodí, toho
som uţ nemohol vyhodiť. Kto ma navštívil listom, povaţoval som za povinnosť podobne mu
odpovedať. Návštevy boli dosť časté tak osobné, ako i listové. Za dvadsaťdva mesiacov môjho
pobytu v Dome důchodců nazbieralo sa tých osobných a listových návštev dosť hodne.“

Milé deti, pri pozornom vnímaní svojho okolia, ľahko nájdeme ľudí, ktorých si málokto
všíma. V zhone dennodenných povinností sa zabúda na starších a chorých. Môţe to byť pekným
prejavom milosrdenstva, ak rodičom pripomeniete, ţe uţ dávno ste nevideli starých rodičov alebo
kohokoľvek z rodiny alebo príbuzenstva.
Počas sv. omše je najvzácnejším hosťom našej duše Pán Jeţiš, ale on je stále prítomný
v bohostánku. Pamätajme aj na takúto formu návštevy: vojsť do kostola počas dňa a pozdraviť
modlitbou Pána Jeţiša.
Záver a úlohy pre deti
Príklad Boţieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka povzbudzuje:


všímať si opustených, pozvať rodičov na návštevu k starkým



zájsť navštíviť Pána Jeţiša do kostola



modliť sa za deti v detských domovoch, aby našli domov v náhradných rodinách
Skutkovník s úlohami

5. Pochovávať mŕtvych
Úvod


V jednom kraji mali veľmi zvláštny zvyk. Oplakávali narodenie dieťaťa a naopak
oslavovali, keď niekto zomrel. Pri narodení plakali preto, čo všetko ho čaká v tomto ţivote
a na pohrebe sa radovali, ţe uţ má všetko za sebou. Rodičia aj priatelia oslavovali jeho
smrť. Dokonca aj tancovali deň pred jeho pohrebom. Radovali sa, ţe je uţ oslobodený
z tohto pozemského trápenia.



Pri pohreboch zaţívame smútok z toho, ţe uţ pri nás viditeľne nebude dotyčný človek.
Neporozprávame sa s ním, nenavštívime ho, nepotrasieme mu rukou, neobjímeme ho,
neobdarujeme.
Keď zomrie človek, je to jeho úplný koniec? Čo bude s jeho telom?




Cintorín je miestom úcty, sú tam pochované telá, ktoré stvoril Pán Boh, ktorých sa Pán
Boh dotýkal – sviatosťami..., a ešte niečo je dôleţité pri našom tele, VZKRIESENIE
TELA. Naše telo bude na konci vzkriesené a oslávené a bude to telo, ktoré nebude mať
ţiadne neduhy.
Svedectvo Svätého písma: Bol človek, ktorý veľmi riskoval, lebo pochovával mŕtvych, čo sa
nesmelo. Ľudia sa mu preto posmievali. Volal sa Tobiáš a spomína sa v Starom zákone – mal ísť
hľadať chudobných a volať ich na hostinu, ale videl ako zabili jedného človeka a nechali na
námestí. On ho pochoval. (Porov. Tob 1,16-20)
Boţí sluha biskup Ján po dvoch rokoch v Charitnom domove pri Prahe zomrel. Stalo sa to
4.8.1965. Najskôr iba zoslabol a nevládal zájsť na sv. omšu do kaplnky, v pondelok 2. augusta ho
zobrali do nemocnice v Říčanoch. Ďalšie dni sa cítil lepšie, hoci bol po ťaţkom infarkte. Keď sa
v stredu 4. augusta pomodlil breviár, zodvihol sa, urobil pár krokov od lôţka a padol mŕtvy. Zomrel
pred 17. hodinou. Jeden z obyvateľov domova hovoril, ţe pán biskup uţ dva mesiace dopredu cítil,
ţe sa blíţi. Vopred mal pripravené oznámenie o smrti, stačilo doplniť iba dátum. Bol presvedčený,
ţe zomrie v roku 1965.

Do svojho rodiska sa mohol vrátiť aţ po smrti. Pohreb sa konal 7. augusta 1965 v
Zákamennom. Tí, čo biskupa Jána prenasledovali a nenávideli počas ţivota, boli proti nemu aj po
jeho smrti. Pred jeho pohrebom urobili viacero opatrení:


snaţili sa utajiť jeho smrť, aby sa to ľudia nedozvedeli a neprišli na pohreb svojho biskupa,



bola zrušená doprava – od obeda nepremávali autobusy a zastavovali autá,



boli spisované evidenčné čísla vozidiel – v zamestnaní im kvôli tomu potom robili
nepríjemnosti,

 po začiatku kázne prestali fungovať mikrofóny,
 jeden muţ Jozef Krajňák nečakane povedal odváţny prejav, začo bol neskôr uväznený.
Milé deti, keď sa hovorí o pochovávaní mŕtvych, ide o ľudské telo. To sa kladie do hrobu pri
pohreboch. Naše telá sú ešte zdravé. Vy budete ešte dlhé roky rásť a dospievať. Svojou účasťou na
pohreboch vyjadrujeme vieru v budúce oslávenie tela. Veď keby nemalo nastať oslávenie
a vzkriesenie, nebolo by potrebné s úctou pochovávať mŕtvych.
Záver a úlohy pre deti




Ľudské telo = Boţie dielo – buďme zaň vďační; niekedy ste nespokojní s tým ako
vyzeráte. Nepáči sa vám váš nos, uši, vlasy, postava. Nebuďme nevďační za Boţie dary.
Niektorí aţ takí zdraví nie sú, ich telo je poznačené chorobou, nejakým postihom: takýmto
sa neslobodno posmievať, skôr treba premýšľať, ako im byť na pomoci.
Naši zosnulí nesmú zapadnúť do zabudnutia, cintorín nech je pre nás vţdy miestom
modlitby a návštev našich zosnulých. Raz sa s nimi stretneme a všetci budeme mať
oslávené telá.
Skutkovník s úlohami

6. Hriešnikov napomínať
Úvod


Jeden chlapec sa raz prechádzal so svojim otcom po horách. Zrazu sa pošmykol a spadol.
Buchol sa a zakričal: „Auuuuuuuu.“ Popri svojej bolesti z pádu začul hlas z hôr, ktorý mu
opakoval to, čo on zakričal: „Auuuuuuu.“ Zo zvedavosti sa chlapec opýtal: „Kto si?“
Okamţite dostal odpoveď: „Kto si?“ Potom zakričal znovu: „Ale ja ťa počujem, kto si?“
A hlas mu odpovedal: „Ale ja ťa počujem, kto si?“ Nahnevaný chlapec znovu odpovedal
hlasným zakričaním: „Ty hlupák!“ A zase dostal jasnú odpoveď: „Ty hlupák!“ Vtedy sa
chlapec nechápavo pozrel na svojho otca a spýtal sa ho: „Otec, čo sa to deje?“ Otec sa iba
tíško pousmial a povedal: „Synček, teraz pozorne počúvaj.“ A vtom silno zakričal: „Ty si
najlepší!“ Hlas odpovedal: „Ty si najlepší!“ (Dieťa ostalo veľmi prekvapené a ničomu
nerozumelo. Tak mu to otec všetko vysvetlil: „Synak, ľudia to nazývajú ozvena, ale
v skutočnosti je to ţivot. Ţivot ti vracia všetko naspäť tak isto ako ozvena. To čo povieš, čo
si myslíš, ale aj čo urobíš.“)

Naše skutky robia v našom okolí ozvenu. Ako sa tvária ľudia, keď robíme dobré skutky?
(usmievajú sa, tešia sa, ďakujú nám) Ale ţiaľ, aj naše zlé skutky zanechávajú stopy, aké? (smutnú
tvár, nahnevanú tvár, uplakanú tvár)
Svedectvo Svätého písma: Pán Jeţiš prijal zajatie s pokorou, ale predsa sa ozval pri
neprávosti. Keď ho zviazaného predviedli pred veľkňaza, dostával otázky o učeníkoch a o čom učil

zástupy. Pán Jeţiš odpovedal, nech sa spýtajú tých, čo ho počúvali, veď neučil tajne ale verejne.
Veľkňazov sluha ho udrel, či sa takto patrí odpovedať veľkňazovi. Vtedy Pán Jeţiš povedal: „Ak
som zle povedal, dokáţ, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?!“ (Jn 18,23)
Keď sa prihováral ľuďom, ktorí mysleli, ţe sú dokonalí, pouţil prísne slová. Hovoril: „Beda
vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, ...“ (porov. Mt 23,13-30) Pán Jeţiš pouţil silné slová, aby
spôsobili silnú ozvenu a dotyční, aby sa spamätali.
V úvode sme spomínali ozvenu z našich skutkov, avšak ani nemusíme vidieť ţiadnu tvár,
môţeme byť iba sami a predsa ostane nejaká ozvena v našom vnútri. Po dobrom skutku ostane
dobrý pocit, a po zlom ostanú výčitky. Čo spôsobuje túto ozvenu? (svedomie)
Vďaka svedomiu vieme vnímať aj na druhých, či robia dobre alebo zle. Je skutkom
duchovného milosrdenstva, aby sme ich upozornili na to, ak robia zle. Ak to nerobíme, podieľame
sa na ich skutku. Tieto hriechy poznáme pod názvom cudzie hriechy, je ich deväť. (poradiť,
povzbudzovať, kázať, súhlasiť, pomáhať, mlčať, zastávať, netrestať, chváliť)1
Zo ţivota biskupa Jána: Biskup Ján Vojtaššák napomínal a poučoval predovšetkým vo
svojich kázňach a pastierskych listoch. Taktika komunistov bola spočiatku taká, ţe chceli oklamať
a nalákať biskupov, kňazov, veriacich. Biskupi rýchlo odhalili túto taktiku, upozorňovali nato
veriacich a vystríhali ich pred klamstvami. Keď nevyšla takáto taktika, bola pripravená iná.
Prenasledovanie Cirkvi na Slovensku, prenasledovanie biskupov, kňazov, rehoľníkov a veriacich.
Vymyslené obţaloby, súdne procesy a nespravodlivé rozsudky. Pre Jána Vojtaššáka to bolo 24
rokov väzenia. Keď ho vypočúvali, bránil sa a protestoval proti všetkým klamstvám, ţiadal, aby
bolo doplnené do zápisnice, všetko čo namietal. Jeho ţiadosti a napomínanie boli márne.
Počas väzenia sa stala jedna udalosť, pri ktorej pán biskup nemlčal, ale vyjadril svoj postoj
a potom musel zato niesť dôsledky. Čítal knihu, v ktorej bolo kopu klamstiev a týkali sa aj jeho. Na
okraj knihy napísal ceruzkou poznámky. Nemohol tieto klamstvá nechať iba tak. Dostal zato trest
10 dní na samotke v tmavej pivničnej miestnosti a jedlo dostal iba kaţdý tretí deň. Poznámky
v knihe bol spôsob, akým chcel napomínať pri klamstve.
Záver a úlohy pre deti
Hlas svedomia má kaţdý človek. Pri napomínaní hriešnikov musím začať od seba a zároveň
mať lásku a odvahu prebudiť svedomie blíţneho:




budem počúvať, čo mi hovorí svedomie a načo ma upozorňuje
všimnem si, aká je ozvena mojich skutkov
ak to bude potrebné, nájdem odvahu upozorniť druhého na hriech a na nesprávne konanie
Skutkovník s úlohami

7. Nevedomých vyučovať
Úvod


1

Na niektoré školy sú potrebné talentové skúšky. Ide o hudobné školy, umelecké školy
alebo športové školy. Prečo sa preveruje talent? Kto nemá hudobný sluch ťaţko sa môţe
stať skvelým virtuózom na husliach, nebude spievať ako slávik, nebude z neho slávny

1. Dávať iným radu na hriech, 2. Povzbudzovať iných na hriech, 3. Iným kázať hrešiť, 4. Súhlasiť s hriechom iných, 5. Pomáhať pri
hriechu iných, 6. Mlčať pri hriechu iných, 7. Zastávať hriechy iných, 8. Netrestať hriechy iných, 9. Chváliť hriechy iných.

maliar ani športovec. Talent je predpoklad, na ktorom sa potom dá stavať, ktorý sa môţe
rozvíjať ďalej.
Svedectvo Svätého písma: Pán Jeţiš rozpovedal svojím poslucháčom podobenstvo
o talentoch. Spomínal človeka, ktorý rozdeľoval talenty. Prvému zveril päť talentov, druhému dva
talenty a poslednému jeden talent. V ich dobe to bola jednotka hmotnosti a jeden peňaţný talent bol
okolo 30 kg striebra alebo zlata. Dvaja sa k zverenému bohatstvu postavili zodpovedne
a zdvojnásobili, čo dostali do starostlivosti. Prvý získal ďalších päť, druhý získal ďalšie dva.
Posledný zakopal, čo dostal a vrátil po návrate pána. Usilovní sluhovia dostali pochvalu a odmenu,
ale ten, ktorí sa vôbec nenamáhal dostal pokarhanie. (Mt 25,14-30)
My slovu talent rozumieme inak. Talent je dar, schopnosť, predpoklad k nejakej činnosti.
Zo ţivota biskupa Jána: Keď Janko začal navštevovať školu, dostal sa do školy iba počas
zimného obdobia. Rodičia asi vybadali, ţe ho Pán Boh obdaroval talentami a po skončení ľudovej
školy u strýka v Stankovanoch sa s ním radili, či sa Janko hodí na ďalšie štúdium, alebo bude
lepšie, ak bude pracovať a pomáhať doma na gazdovstve. Vy uţ viete, milé deti, aké o Jankovi
padlo rozhodnutie. Študovať ďalej. Darilo sa mu i na gymnáziu v Trstenej a v Ruţomberku.
V seminári bol povestný ako vzorný bohoslovec, venoval sa štúdiu s ochotou a rád.
Ako kaplán a farár učil vo farnostiach, v ktorých pôsobil na deti, mládeţ i dospelých. Učil
v školách, v kostole, aj v domoch.
Počas svojej biskupskej sluţby sa usiloval o to, aby deti a mládeţ v jeho diecéze mohli
objavovať a rozvíjať talenty. Pribudlo 49 nových škôl a veľkú pozornosť venoval učiteľským
ústavom, ktoré pripravovali učiteľov a učiteľky do praxe. Počas rokov komunizmu a po prepustení
z väzenia protestoval proti neslobode a obmedzovaniu vyučovania náboţenstva. Pán biskup si
zachoval zdravú myseľ a jasný úsudok do vysokého veku. Iste i vďaka tomu, ako rozvíjal svoje
talenty od detstva. Akým bol zapáleným ţiakom, študentom, kňazom, biskupom.
Pán Boh nás stvoril ako originál. Všetci sme jedineční a neopakovateľní. Jednak tým, ako
vyzeráme, ale aj tým, akí sme. Kaţdý je čímsi výnimočný. Milé deti, v niečom vynikáte, niečo sa
vám darí, ide ľahko. Tieto dary nám Pán Boh dal, aby ste ich rozvíjali a aby ste ich naplno vyuţili.
Vyuţiť ich máme na oslavu Boha a sluţbu blíţnemu, v ktorom máme vidieť Pána Jeţiša. Nesmieme
talenty zanedbať, nesmieme talenty vyuţiť na zlé a nesmieme zabudnúť, kto nás nimi obdaroval
a nezabudnúť ani na tých, ktorí naše talenty objavili a pomáhali rozvíjať.
Milé deti, vedeli by ste vymenovať veľa moţností, kde sa dá zúročiť váš talent. Chcem vás
povzbudiť, aby ste svoj talent pouţili aj na sluţbu v našej farnosti. Môţete čítať Boţie slovo,
zapojiť sa do lektorskej sluţby. Môţete spievať a hrať v zbore, byť súčasťou miništrantského
spoločenstva. Pouţiť svoje schopnosti na sluţbu a pomoc druhým. Moţnosti sa vţdy nájdu, kieţ by
sa vţdy našli aj ochotní farníci a mohli sme svoje dary a talenty pouţívať na oslavu nášho štedrého
nebeského darcu všetkých darov a talentov. (Vo farnostiach, kde je na výber škola, moţno v závere
povzbudiť k voľbe cirkevnej školy, v ktorej si ţiak alebo študent bude rozvíjať svoje vedomosti a
bude študovať v bezpečnom prostredí pre svoju vieru a morálku)
Záver a úlohy pre deti
Nikto nesmie z ľahostajnosti ostať nevedomý a preto je potrebné:



rozvíjať dary a talenty, ktoré nám Pán Boh daroval a byť zato vďační Pánu Bohu i tým,
ktorí pomáhajú s hľadaním talentu a jeho rozvíjaním,



premáhať lenivosť, ktorá nás zvádza k zakopaniu talentov,



pouţívať svoj talent na oslavu Boha a dobro blíţnych,



nevyhovárať sa a nepodceňovať: ja nič neviem, ja nič nedokáţem,



hľadať si miesto a príleţitosť vo farnosti, kde by som mohol poslúţiť svojimi darmi
a talentami.
Skutkovník s úlohami

8. Pochybujúcim dobre radiť
Úvod


Počul som o jednej krajine, ţe sa tam netreba radiť v pochybnostiach. V Taliansku sa vraj
netreba pýtať policajtov na cestu, lebo aj keď nevedia, nepriznajú to, ale poradia zle. Je to
veľmi nepríjemné dostať zlú radu v situácii, keď si nevieme poradiť sami.
 V ţivote sa stáva, ţe pochybujeme a je nám ťaţké rozhodnúť sa. Učitelia pociťujú neraz
pochybnosť, či dobre rozhodli o známke (je to znak, ţe svojich ţiakov majú radi); rodičia
pociťujú pochybnosť, či dobre vychovávajú (a nemusí to byť vôbec zlé, ak takú
pochybnosť majú – budú hľadať aj radu a budú sa modliť);
Svedectvo Svätého písma: V prípade sv. Jána Krstiteľa nachádzame pochybnosť pri jeho
počatí a keď bol uväznený Herodesom. Jánov otec Zachariáš pochyboval, či sa mu ešte naozaj
môţe narodiť syn. Zostal nemý aţ do narodenia Jána Krstiteľa. (Porov Lk 1,11-20)
Keď Ján Krstiteľ dospel a stal sa prorokom, vyzýval ľudí, aby sa pripravili na príchod
Mesiáša. Ľudia mali pochybnosť, či správne ţijú a chodili sa k Jánovi radiť. On im dával
odporúčania a odpovedal im na pochybnosti. (Porov. Jn 3,10-14)
Neskôr, keď uţ bol Ján vo väzení, učeníci mu prinášali zvesti o tom, čo hovorí a koná Jeţiš.
Správy však vyvolávali v Jánovi pochybnosti. Je Jeţiš ozaj tým Mesiášom, ktorého príchod
ohlasoval? Pán Jeţiš mu odpovedal slovami proroka Izaiáša, ktorými predpovedal Mesiáša. Všetko
to súviselo s Jeţišom a skutky, ktoré spomínal Izaiáš, Jeţiš konal. (Mt 11,2-11)
Zo ţivota biskupa Jána: Poznáme udalosti, pri ktorých sa Boţí sluha Ján Vojtaššák múdro
radil v pochybnostiach. Keď sa schyľovalo k prenasledovaniu Cirkvi, v reholiach mali pochybnosti,
či sa môţe skrátiť čas do obliečky. Kto sa rozhodne vstúpiť do kláštora, musí prejsť určitými
obdobiami, ktorými sú: kandidatúra, postulát, noviciát, dočasné a nakoniec večné sľuby. Vedenie
ţenských reholí bolo na pochybách, či majú skladať rehoľné sľuby dievčatá, ktoré neprešli celou
formáciou. On odporúčal, ţe tie, ktoré chcú, nech zloţia sľuby, lebo vedel, ţe o krátky čas to reţim
znemoţní. Dobre im poradil. Vďaka jeho rade sa konali hromadné obliečky. Začiatkom roka 1950
prebehla akcia „K“ z 13. – 14. apríla v noci pochytali odvliekli všetkých rehoľníkov. Boli
zlikvidované všetky muţské kláštory. Neprešlo ani pol roka a komunisti koncom augusta urobili
akciu „R“, tá trvala niekoľko dní, lebo rehoľníc bolo podstatne viac. Boli zlikvidované všetky
ţenské kláštory. Rehoľné sestry postupne vyváţali do tovární do Čiech. Mohli ostať v habitoch.
Čo myslíte, mal to z vlastnej hlavy? Nikto mu neprezradil, ţe sa chystá zatvorenie kláštorov
a odvlečenie rehoľníkov. Nepoznal dátum a predsa dal takúto dobrú radu. Určite mu to vnukol Pán

Boh. Tu nachádzame odpoveď všetci malí i dospelí, ako máme postupovať v pochybnostiach.
Modliť sa o svetlo Ducha Svätého a keď je moţnosť, poprosiť o dobrú radu. Hovorí sa: dobrá rada
nad zlato. Vyjadruje sa tým, ako môţeme pomôcť, keď dáme v pochybnostiach dobrú radu. Ak
viem dobre poradiť, bolo by sebecké, keby som si radu nechal pre seba. Ak mi niekto dobre radí,
tak sa treba nad tým zamyslieť a neodbiť ho. Bolo by sebecké neprijať radu. Dobrú radu máme
prijať ako prejav lásky od druhého a poďakovať za ňu.
Záver a úlohy pre deti


Dobre radiť.



V pochybnostiach sa radiť.



Modliť sa o dobrú radu a dobrých radcov.
Skutkovník s úlohami

9. Zarmútených tešiť
Úvod


Posledný skutok telesného milosrdenstva bol pochovávať mŕtvych. Spomínali sme pocit,
aký preţívame pri pohreboch. (smútok)



Smútok vidno na výraze tváre, niekedy netreba ani nič povedať a druhí si všimnú náš
smútok.



Smútok je ešte viac viditeľný, keď sa po tvári gúľajú slzy.

 Kedy ste smutní a zarmútení?
Svedectvo Svätého písma: Bol niekedy zarmútený Pán Jeţiš? Evanjelium spomína, ţe Pán
Jeţiš zaplakal nad Jeruzalemom. (porov. Jn 19,41-44) Plakal pri hrobe priateľa Lazára. (Jn 11,35)
Pán Jeţiš sa neraz prejavil takýmto spôsobom – tešil zarmútených. Akých zarmútených ľudí
stretával? (chorých, postihnutých, hriešnikov – boli smutní zo seba, zo svojich hriechov) Kedy
zaţíval Pán Jeţiš najväčší smútok? (keď sa potil krvou) (porov. Mt 26,36-42) Na kríţovej ceste sa
prihovoril zarmúteným ţenám; (porov. Lk 23,28) na kríţi myslel na svoju mamu, ktorá tam bola
najsmutnejšia: „Keď Jeţiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Ţena,
hľa, tvoj syn!" Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k
sebe.“ (Jn 19,26-27)
Zo ţivota biskupa Jána: Keď biskup Ján písal o svojom ţivote, tak si spomenul, ako raz
v detstve bol smutný a ustráchaný, keď mal v Stankovanoch nehodu. Z času na čas chodieval
nabrať minerálnu vodu. Dostal do košíka dve dvojlitrové fľaše, nabral minerálku a vracal sa domov.
Zrazu sa pošmykol, jedna fľaša z košíka vypadla rozbila sa. Bol veľmi smutný a zároveň sa bál
vojsť domov. Poloţil košík pred dvere sa skryl sa do drevárne. Keďţe bola zima a rýchlo bola noc,
ochladilo sa a on si zahrabal nohy do pilín. Našli ho aţ neskoro v noci a to uţ pomáhal hľadať aj
kostolník. On ho aj našiel v pilinách a priviedol do izby. Strýko ho napomínal, ale nie kvôli rozbitej
fľaši, ale kvôli zbytočnému strachu. Pani kuchárka mu poutierala slzy a dala pár medových
cukríkov.
Počas svetových vojen bolo mnoho situácií, keď bolo treba potešiť v ţiali. Pomohol rodine
brata Štefana, ktorý zahynul vo vojne, jeho ţena vdova Terézia ostala sama s dvoma deťmi.
Podobnú pomoc poskytoval všetkým obyvateľom bez ohľadu na príslušnosť k náboţenstvu, tak sa

postaral aj o evanjelickú rodinu kováča Slabeja, ktorý narukoval na vojnu. Po jeho odchode
manţelka zomrela a J. Vojtaššák prichýlil siroty na faru, kým si po nich neprišla blízka rodina.
Ján Vojtaššák zaţil v ţivote dosť smútku. Vieme, akú mal starobu – vo väzení a potom vo
vyhnanstve. Dospelí ľudia uţ tak nedávajú najavo smútok ako deti. Na vás je to hneď vidieť, keď
ste zarmútení. Od nás dospelých sa čaká, ţe sa vieme premôcť a nedávame najavo smútok, keď
máme nejakú nepríjemnosť.
Čo robiť, keď príde smútok? Priniesť to ako obetu. V modlitbe sa prihovoriť Pánu Jeţišovi,
ktorý vedel, čo je to smútok a dať mu svoj smútok ako svoju malú obetu. Prosiť o silu prekonať
smútok. Pri skutkoch milosrdenstva ide o druhých, takţe máme byť vnímaví na smútok a utrpenie
druhých, máme vedieť potešiť, máme sa snaţiť nezarmucovať druhých, či uţ rodičov, súrodencov,
učiteľov alebo kamarátov. Chceme všetkým robiť radosť, nespôsobovať smútok!
Chlapci a dievčatá, ale jeden smútok je veľmi potrebný: smútok zo svojich hriechov, tento
máme mať vţdy! Nesmieme ostať iba pri smútku a sklamaní zo seba, ale máme ľutovať a prosiť
o odpustenie.
Záver a úlohy pre deti
Tento skutok duchovného milosrdenstva motivuje k tomu, aby sme:


smútok premieňali na obetu,



si všímali vo svojom okolí zarmútených blíţnych,



mali predsavzatie nespôsobovať smútok druhým,



boli zarmútení z kaţdého nášho hriechu.
Skutkovník s úlohami

10.Krivdu trpezlivo znášať
Úvod


Jedno príslovie hovorí čosi o ruţi. Niečo vraj ruţe prináša, viete čo? (trpezlivosť ruţe
prináša) Myslí sa tým na pekný kvet, ktorý má ruţa. Cesta k niečomu vzácnemu,
krásnemu, čo poteší a má svoju hodnotu, môţe trvať dlhšie. Stojí za to byť trpezlivý.



Ruţa je krásny kvet, ale v niečom je zradná. V čom? (má tŕne) V tom je naznačené, ţe
trpezlivosť niečo stojí a vyţaduje si niekedy prinášanie obety.

Svedectvo Svätého písma: Spojenie trpezlivosti a tŕnia bolo pri umučení Pána Jeţiša. Viete,
čo myslím? Čo mal poloţené na hlavu? (tŕňovú korunu) V evanjeliu sa píše, ţe vojaci, ktorí po
zajatí stráţili Pána Jeţiša, uplietli z tŕnia korunu, poloţili mu ju na hlavu a bili ho po nej. Klaňali sa
mu a posmievali, ţe je ţidovský kráľ. (Porov. Mk 15,16-20) Zakryli ho, bili trstinou po hlave a
posmešne hovorili, aby hádal, kto ho udrel. (Porov. 22,62-64) Pán Jeţiš to trpezlivo znášal
a v odovzdanosti do Otcových rúk priniesol všetko ako obetu za nás a zomrel na kríţi.
Trpezlivosti spojenej s obetou sa týka jeden zo skutkov duchovného milosrdenstva. Trpezlivo
znášať krivdu.
Zo ţivota biskupa Jána: Koľko rokov trpezlivo znášal krivdu Boţí sluha biskup Ján? Vo
väzení bol najprv v roku 1945 a bez akéhokoľvek rozsudku ho väznili sedem mesiacov. V januári
1951 ho odsúdili na dvadsaťštyri rokov väzenia, odsedel si z toho vyše jedenásť rokov. Dvakrát sa

ocitol vo vyhnanstve. Prvýkrát, keď mu prerušili trest a ţil v domove v Děčíne. A druhýkrát po
prepustení a krátkom pobyte u synovca v Oravskej Lesnej na fare, ďalšie vysťahovanie do
Senohrabov. Boţí sluha biskup Ján znášal všetky príkoria s trpezlivosťou. Je viacero svedectiev
spoluväzňov o tom, ako sa zachoval v ťaţkých situáciách. Mal dobré srdce a delil sa s tým čo mal,
čo si kúpil a čo dostal. Raz mal spoluväzňa, ktorému sa málilo, ţe sa s ním Ján Vojtaššák o mnohé
podelí a kradol mu veci. Počas vychádzky prekutral policu a kufor, ktorý bol pod posteľou. Zobral,
čo sa mu páčilo a čo mu chutilo. Biskup Ján sa nato nesťaţoval, ani nebol nahnevaný na dotyčného
zlodeja. Všetko prezradil tretí spoluväzeň, pretoţe ich okrádal obidvoch. Keď nepomohlo
napomínanie väzňov, ktorí si pána biskupa váţili, vybavili záleţitosť iným spôsobom. Počas
upratovania hodili naňho deky a zbili ho. Všetci sa prizerali a tešili sa, ţe dostáva bitku, ktorú si
zaslúţil. Pán biskup sa odrazu priblíţil k skupine bitkárov a zastal sa zlodeja, ktorý ho okrádal.
Prosil ich, aby mu dali pokoj, ţe si uţ dosť potrpel. Zachránený zlodej bol síce pánu biskupovi
vďačný, ale keď sa po čase k nemu znova dostal do cely, zbil ho zato, ţe sa ráno modlí. Pripravoval
sa a striehol, kedy bude vstávať a poslúţilo mu to ako zámienka, aby mohol staručkému biskupovi
ublíţiť.
Milé deti, zniesť krivdu a priniesť to ako obetu, je nasledovaním trpiaceho Pána Jeţiša. On bol
úplne nevinný a trpel iba kvôli našim hriechom. Jeho utrpenie nám prináša spásu. Naše trpezlivé
nesenie krívd nám získava mnohé milosti. Keď utrpenie dokáţeme obetovať za toho, kto ho
spôsobuje, vyprosujeme takému krivditeľovi obrátenie.
Záver a úlohy pre deti
Trpezlivo znášať krivdu znamená:


nepomstiť sa



nevyhráţať sa



neţiviť v srdci nenávisť a túţbu po odvete



obetovať krivdu za toho, kto ju spôsobil
Skutkovník s úlohami

11.Ubliţujúcim odpúšťať
Úvod


S malými deťmi, ktoré ešte nerozprávajú, to majú rodičia komplikované. Plačúce dieťa,
ktoré nerozpráva je otáznikom pre rodičov. Je to ťaţké aj pre lekárov, ktorí sa starajú
o takéto maličké deti, lebo nedokáţu povedať, čo im je a čo ich bolí.



My sa vieme navonok vyjadrovať nielen slovami, ale aj gestami: zamávaním (čo
znamená?); pokývaním ukazovákom (čo znamená?); zamračeným čelom (čo znamená?)...
Čo znamená, keď spojím ruky a šúcham dlaňami? (prosba) Viete, čo znamená gesto
potrasenia rúk? Kedy si potriasame rukami? (gratulácie, zoznámenia.......) a počas sv.
omše? Čo to znamená? (znak pokoja; dávame najavo, ţe sme bratia a sestry, ţe nemáme
nič proti nikomu: nehnevám sa, nemám medzi blíţnymi niekoho koho nenávidím,
odpúšťam všetkým svojím vinníkom, ako sa to modlíme v modlitbe Otče náš)



Akým gestom sa dá vyjadriť opak – hnev, nenávisť, neodpustenie, pomsta? (päsť,
zamračené čelo, hroziaca ruka...)

Svedectvo Svätého písma: Pán Jeţiš na tému odpustenia a skutku milosrdenstva povedal jedno
podobenstvo. Hovoril o jednom nemilosrdnom sluhovi. Čo tento sluha spravil? Dlhoval svojmu
pánovi obrovský majetok – bolo to 400 tis. ton striebra – keby sme prepočítali na našu menu, tak to
bolo 16,5 mld. €. Nemoţné splatiť. A predsa jeho pán sa zľutoval. Spínal pred ním prosebne ruky,
šúchal dlaňami a pán mu odpustil obrovský dlh. Lenţe hneď ako stretol svojho kolegu z práce,
zdrapil ho pod krk, hrozil mu päsťou, nech mu vráti sto denárov, lebo bude zle. Aj on prosil
o pozhovenie, aby počkal, lenţe on ho dal do väzenia. Jemu bolo odpustené a on odpustiť nechcel –
a pritom išlo o sumu, ktorá sa dala vyplatiť do pol roka a jemu bolo odpustené oveľa-oveľa viac.
Pán ho potom predvolal opäť a povedal mu, ţe je zlý a nevďačný sluha – a skončil zle, lebo pán
znova ţiadal, aby uhradil ten obrovský dlh. (Porov. Mt 18,23-35) Viete, kedy povedal Pán Jeţiš
tento príbeh? Keď sa ho Peter spýtal, koľkokrát má odpustiť. Pán Jeţiš povedal Petrovi, ţe má
odpustiť vţdy...
Zo ţivota biskupa Jána: Pamätáte si, čo je na pomníku p. biskupa Vojtaššáka? (zloţené ruky)
On ich nikdy nemal zaťaté do pästí. Aj skutok milosrdenstva, ktorým je odpúšťať ubliţujúcim,
konal pán biskup často. V jeho kňazskom ţivote bolo dôleţitou činnosťou keď spovedal a pomáhal
ľuďom, aby sa očistili od hriechov. Bola to sluţba, ktorú môţe konať iba kňaz. Kaţdý potrebujeme
kňaza, aby sme sa vyspovedali. O čom hovoríme počas sv. spovede? O svojich hriechoch – to sú tie
naše dlhy, ktoré máme voči ľuďom, keď sme sa nejako prehrešili voči nim (môţe nasledovať
otázka, ako sa prehrešujeme voči druhým), ale sú to dlhy, ktorými sme sa prehrešili predovšetkým
voči Pánu Bohu.
Pri sviatosti zmierenia sú nám odpustené všetky vyznané hriechy, všetky naše dlţoby sú
odpustené. Našou úlohou je dobre sa pripraviť na kaţdú sviatosť zmierenia. Dobre si prečítať
otázky na spytovanie svedomia, poznať slová ľútosti, nezabúdať odprosiť svojich blízkych, ak je to
potrebné, napísať si hriechy. Napísané a vyznané hriechy to je naša prosba o odpustenie dlţôb.
Nemusíme ich splatiť, ale máme ich ľutovať! Zároveň keď prosíme o odpustenie, aj my sa máme
stávať tými, ktorí odpúšťajú. Aj vtedy, keď niekto urobil veľký hriech, veľkú škodu, veľmi ublíţil.
Nech to bolo čokoľvek. Nie je to nič v porovnaní s tým, čo nám Pán Boh dennodenne odpúšťa.
Kedy sa musel o tento skutok duchovného milosrdenstva usilovať pán biskup najviac? (vo
väzení, vo vyhnanstve) Ktorá modlitba mu to pripomínala? Modlitba, ktorú sa modlil dennodenne?
(Otčenáš) Aké sú tam slová o odpúšťaní? (a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím
vinníkom) Všetci si ich nahlas zopakujme a dobre pamätajme.
Chlapci a dievčatá, snaţte sa o to, aby ste si pri týchto slovách vţdy spomenuli na to, či sa
náhodou na niekoho nehnevám a nemám naňho ťaţké srdce, či o ňom škaredo nerozprávam
a myslím si, ţe môţem, lebo je zlý. Nezabudnite kaţdý deň ľutovať svoje hriechy a na sv. spoveď
prichádzajte vţdy dobre pripravení.
Záver a úlohy pre deti
Čo si chceme osvojiť pri tomto skutku duchovného milosrdenstva?


vedieť si priznať hriech



vedieť odpustiť



vedieť odprosiť



nezaťaţovať si srdce hnevom



vyslovovať slová – ako i my odpúšťame úprimne a pravdivo

Skutkovník s úlohami

12.Za ţivých a mŕtvych sa modliť
Úvod


Chlapci a dievčatá, kedy sa nám dobre kráča po zemi? (keď neprší, nesneţí, nefúka vietor).
Čo všetko môţe spôsobiť vietor? Ako voláme silné vetry, ktoré páchajú škody? (hurikán,
orkán, tornádo, víchrica)
 Vietor nepácha iba škodu, ale je aj osoţný. V čom? (osvieţi, rozfúka semienka, rozfúka
nebezpečné mračná)
Svedectvo Svätého písma: O vetre môţeme rozprávať aj obrazne. Niekoľkokrát vietor
spomenul aj Pán Jeţiš. Raz to bolo v podobenstve o dome na skale. Hovoril o dvoch staviteľoch:
jednom zodpovednom a druhom menej zodpovednom. Obidvaja začali stavať dom. V čom sa
prejavila zodpovednosť a v čom nezodpovednosť? Od čoho sa začína stavať dom? (Od základov)
Základy majú byť oporou. Ak sa práca urobí nepoctivo, nekvalitne, hrozí nebezpečenstvo, ţe dom
neodolá vetru, daţďu, počasiu. (Porov. Mt 7,24-27)
Ale Pán Jeţiš to myslel obrazne, podobenstvom naráţal na ľudský ţivot. Čo môţeme rozumieť
pod víchricou a prudkým daţďom v ţivote nás ľudí? (nepríjemnosti, protivenstvá, choroba,
tragédia) Čo znamená stavať dom na skale? Kto má byť základom? (Boh) Ako nadväzujeme
kontakt s Bohom, ako s ním budujeme vzťah? Ako sa volá činnosť, pri ktorej s ním rozprávame?
(Modlitba) Kto sa nemodlí buduje svoj dom, svoj ţivot na skale? Nebuduje. Nemyslí na Boha,
nepočíta s ním a je veľké riziko, ţe keď prídu skúšky, ostane sám a ani vtedy si na Boha
nespomenie, alebo si spomenie vtedy, keď je uţ neskoro. Prečo dnes spomínam modlitbu? Lebo
o modlitbe hovorí aj skutok duchovného milosrdenstva: za ţivých a mŕtvych sa modliť.
Zo ţivota biskupa Jána: Ako to bolo s modlitbou v ţivote Boţieho sluhu biskupa J.
Vojtaššáka? V kaplnke na biskupskom úrade bol kaţdý deň ráno o piatej. Do kaplnky prichádzal
prvý. Slávil sv. omšu, po ktorej kľačal a ďakoval. Počas modlitby nesedel, ale kľačal. Pouţíval
kľačadlo, ktoré bolo ošúchané, lebo na ňom kľakával denne celých 30 rokov. V kaplnke sa modlil
aj po obede a večeri.
Kedy bola najsilnejšia víchrica v ţivote pána biskupa? (súd, mučenie, trestanie, pokorovanie,
väzenie) Modlil sa i vo väzení, hoci to bolo prísne zakázané. Modlitba bola pre Boţieho sluhu
v čase prenasledovania a väzenia zdrojom sily. Jeho spoluväzni ho vnímali ako muţa modlitby.
Modlitbou vypĺňal svoj čas a modlil sa aj za tých, ktorí ho šikanovali. Niekedy sa modlil nahlas,
hoci ho za to trestali. Tento postoj biskupa Vojtaššáka bol pre jeho spoluväzňov veľkým
svedectvom a príkladom.
Obrovským nebezpečenstvom bolo slúţenie sv. omše. Bolo to prísne zakázané a prichytenie
pri súkromnom a tichom slávení, alebo pri rozdávaní sv. prijímania počas prechádzky bolo rázne
trestané. Ján Vojtaššák recitoval texty sv. omší spamäti.
Keď bol v cele s dvomi českými biskupmi, tak sa modlili spolu ruţenec, niekto ich počul, za
čo boli preradení do izolačných ciel, kde panoval sprísnený reţim.

Na modlitbu potreboval ticho a preto vstával, keď ešte všetci spali. Vo väzení vstával na
modlitbu uţ o štvrtej ráno. Modlil sa v tichosti, ale i tak, keď si to všimol jeden spoluväzeň, tak ho
surovo zbil.
Skoré vstávanie si zachoval aj keď bol prepustený a bol v charitnom dome. Prichádzal uţ
o piatej, aby sa modlil ešte pre začiatkom sv. omše.
Pán biskup dával veriacim odporúčanie, za čo sa majú modliť. Odporúčal modlitbu za kňazské
povolania, za dobrých a svätých kňazov, povzbudzoval birmovancov, aby ani jeden deň nebol bez
modlitby; prosil o modlitbu za školy a za mládeţ, aby ich škola nepokazila a aby dostali dobrú
výchovu; často povzbudzoval k modlitbám za ukončenie vojny; pred prenasledovaním prosil
o modlitbu za seba a po prepustení z väzenia ďakoval v pastierskom liste za modlitby, pretoţe aj
vďaka nim vydrţal všetko, čo musel vytrpieť.
Záver a úlohy pre deti
Boţí sluha Ján Vojtaššák nám zanechal príklad vytrvalej a zboţnej modlitby. Chceme sa
inšpirovať jeho príkladom a:


nájsť si kaţdý deň čas, chvíľu a priestor na modlitbu



modliť sa v tichu



vzbudzovať si úmysel modlitby



dôverovať Pánu Bohu, ţe našu modlitbu vypočuje



modliť sa za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka
Skutkovník s úlohami

Ţivotopis v skratke
Sprievodca pre učiteľov a katechétov
Zmyslom tejto časti materiálu je poskytnúť učiteľom náboţenstva a katechétom vo farnosti metodický materiál
o ţivote Boţieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a o význame jeho osobnosti nie iba pre našu diecézu ale pre celú
Cirkev.
Informácie sú členené do piatich kapitol. Obsah kaţdej kapitoly je zhrnutý do niekoľkých otázok. Kapitola
o blahorečení poukazuje na zloţitosť procesu, ktorým Cirkev uznáva ţivot niektorých kresťanov za príkladný.

13. Ján Vojtaššák – detstvo na pozadí historickej doby
Ján Vojtaššák sa narodil 14. novembra 1877 v obci Zákamenné v zboţnej roľníckej rodine. Jeho rodičia,
Anton a Anna, rodená Klimčíková, mali jedenásť detí, z ktorých Ján bol siedmym dieťaťom. Rodičia, hoci
boli skromní maloroľníci, boli bohatí na duchovné poklady, takţe syn Ján rástol v hlboko náboţenskom
ovzduší. S otcom často chodieval do kostola, pričom mu pomáhal aj pri jeho kostolníckej sluţbe.
Malý Janko od útleho detstva spájal svoju modlitbu, ktorej ho učila matka, aj s prácou, ktorá bola
primeraná jeho veku. Takýmto spôsobom pomáhal svojej rodine. V tejto dobe nebola sociálna starostlivosť
taká ako ju poznáme dnes. Práca bola jediným zdrojom príjmu a pre Janka to bola i skúška jeho zdatnosti
a zrelosti.
V čase ranného detstva Jána Vojtaššáka bolo Zákamenné pomerne veľkou kopaničiarskou dedinou.
Domy boli roztrúsené i ďalej od seba, pretoţe kaţdý si ho postavil na svojom pozemku, kde gazdovia
zároveň pásli i svoj dobytok. Obyvateľstvo sa teda prevaţne ţivilo poľnohospodárstvom a chovom dobytka.
Sociálne podmienky boli veľmi nepriaznivé. Choroby a neúroda nútili obyvateľov, aby odchádzali do
väčších miest, dokonca neskôr to vystriedala emigrácia za prácou do Ameriky. V roku 1883 bola veľká
neúroda. Znamenalo to rok veľkého hladu. Ján mal vtedy iba šesť rokov. Vtedajší richtár prispel
k zmierneniu hladu v dedine tým, ţe zohnal pre hladujúcich voz kukurice. Skúsenosť z detstva značnou
mierou prispela k výraznému sociálnemu cíteniu počas celého ţivota.
V roku 1887, keď mal Janko desať rokov, rodičia ho poslali študovať do školy v Stankovanoch, kde ako
miestny farár pôsobil brat Vojtaššákovej matky Anton Klimčík. Bolo to v čase násilného odnárodňovania
Slovákov zo strany maďarských politických elít. Janko však videl v ujcovi človeka, ktorý si zachoval
a pestoval i vo svojich veriacich silné slovenské národné povedomie.
Veľkú úlohu v ţivote Vojtaššáka zohrával Anton Hlinka. Do Zákamenného nastúpil ako kaplán v čase,
keď Janko odchádzal do prvého ročníka Gymnázia v Trstenej. Bolo to v roku 1889. V Trstenej stretol
rôznych ľudí. Jeho národné povedomie posilňovali hlavne strýko a kaplán. Vnímal tých, ktorí mali snahu
potrieť národné povedomie a tých, ktorí ho dokázali prehlbovať. Naučil sa rozlišovať a vytvárať si
jednoznačné postoje. Po ukončení niţšieho gymnázia pokračoval v 5. ročníku na vyššom gymnáziu
v Ruţomberku a to od roku 1893.
Kým počas gymnaziálnych štúdií v Trstenej vo Vojtaššákovi dozrievalo slovenské národné cítenie,
obdobie štúdií na gymnáziu v Ruţomberku bolo časom umocňovania jeho vlastnej túţby po kňazskom
povolaní. Osobitným vzorom, ktorý zohral významnú úlohu pri voľbe kňazského povolania, bol strýko
Anton Klimčík a tieţ zákamenský farár Juraj Ondriš. Nevyslovené prianie jeho zboţnej matky, ktorej túţbou
bolo mať jedného zo synov kňaza, malo veľký duchovný vplyv a sprevádzalo ho na ceste ku kňazstvu.
Otázky:
1. V akej rodine sa Ján narodil?
2. Ako sa prakticky prejavovalo kresťanstvo ich rodiny?
3. Akej výchove sa Jánovi dostalo v mladosti?
4. S akými osobnosťami kresťanskej viery sa stretol?

14. Ján Vojtaššák – ţivot v sluţbe podľa evanjelia
Dva roky ubehli a v roku 1895 sa Ján Vojtaššák rozhodol prihlásiť do Seminára sv. Jána Nepomuckého
v Spišskej Kapitule.
Po namáhavom štúdiu v seminári, ktoré roku 1901 ukončil, bol dňa 1. júla 1901 vysvätený na kňaza
vtedajším spišským biskupom Pavlom Smrečánym. Ako kňaz pôsobil na viacerých miestach. Prvé kaplánske
miesto bolo v Hornej Zubrici. Ako kaplán pôsobil ešte v Liptovských Kvačanoch a Bijacovciach. Od roku
1904 uţ bol správcom farnosti v Bijacovciach. Po pár mesiacoch bol preloţený na Oravu do Podvlku, neskôr
znova nastúpil na miesto kaplána v Zubrohlave, potom do Ústia nad Oravou a neskôr do Tvrdošína. Po
siedmych rokoch kaplánovania bol v roku 1908 ustanovený za farára do Veličnej. Tu začal pracovať aj ako

redaktor časopisu Svätá Rodina a tak slovenským a kresťanským duchom siahal ďaleko za hranice svojej
farnosti.
Hneď po prevrate roku 1918 prichádzal Vojtaššák do úvahy pre celodiecézne potreby. Spišskú diecézu
provizórne spravoval uvedomelý slovenský kňaz Mišík, ktorý si pribral za spolupracovníka Jána Vojtaššáka,
dochádzajúceho na Spišskú Kapitulu z Veličnej. Veľký význam v tom čase mala činnosť, ktorú Vojtaššák
konal v prospech spišských seminaristov, budúcich kňazov - vyučoval ich slovenskú reč a vlieval im lásku k
slovenskému ľudu. Bol dobrým spovedníkom, finančne pomáhal svojim priateľom, navštevoval chorých,
zaloţil Potravinový spolok, Čítací kruh, spevokol, nacvičoval divadlá, bol šíriteľom úcty Eucharistickaej
poklony, úcty k Boţskému Srdcu Jeţišovmu.
Keď sa Svätá Stolica rozhodla obsadiť uprázdnené biskupské sídla novými biskupmi, pre Spišškú diecézu
vybrala pomerne mladého kňaza Jána Vojtaššáka. Za biskupa ho vymenoval pápeţ Benedikt XV. 13.
novembra 1920 v predvečer jeho 43-tich narodenín. Biskupskú konsekráciu mal 13. februára 1921 spolu s
otcami biskupmi Karolom Kmeťkom a Mariánom Blahom v kolíske kresťanstva na Slovensku, v Nitre. Po
slávnostnej intronizácii v Spišskej katedrále 27. februára 1921 sa mladý biskup dal do práce so všetkou
dôslednosťou. So zreteľom na rôzne potreby biskup Vojtaššák začal plánovite pracovať v diecéznom i
celoslovenskom rámci, aby sa na všetkých poliach uskutočnilo to, čo Slovákom neţičlivá minulosť
zanedbala. Na skúsenostiach, získaných pri svojich apoštolských cestách, budoval svoje veľkolepé plány,
ktoré sa zrodili v jeho mysli pred svätostánkom v biskupskej kaplnke. Otec biskup dobre poznal zo svojho
osobného duchovného ţivota silu a pomoc sviatostného Spasiteľa, preto vo všetkých farnostiach svojej
diecézy zaloţil Arcibratstvo večnej poklony, čím veriacich zapojil do veľkej légie ctiteľov Sviatosti Oltárnej.
Tak niet v diecéze ani jedného dňa, aby sa aspoň v jednom kostole nekonala verejná poklona Sviatosti
Oltárnej. Zúčastnil sa na viacerých svetových eucharistických kongresoch a aj sám organizoval diecézne
eucharistické kongresy /Keţmarok, Levoča, Spišská Nová Ves, Tvrdošín/.
Štedro podporoval nadaných, ale chudobných mladíkov, aby mohli študovať. Mnoho študentov, zvlášť na
levočskom gymnáziu, študovalo jedine vďaka podpore biskupa Vojtaššáka, ktorý bol prostredníctvom
kňazov a katechétov oboznámený s ich hospodárskymi ťaţkosťami. Patril medzi popredných dobrodincov
bratislavského vysokoškolského internátu Svoradov. Desiatky študentov poţívali jeho štipendia a podpory.
Posielal ich na univerzity nielen domáce, ale i zahraničné. Bol presvedčený, ţe takto získajú vysokoškoláci
širší rozhľad. Účinne napomáhal obnovené Katolícke noviny a podstatným podielom sa pričinil o vznik
Katolíckej tlačovej kancelárie.
Výchova kňazského dorastu mu zvláštnym spôsobom leţala na srdci. Početných seminaristov posielal na
štúdiá na významné zahraničné univerzity. Len čo mu to dovolili financie, dal sa do zásadnej prestavby
kňazského seminára. Zabezpečil tak pre profesorov i seminaristov moderné prostredie na štúdium, ba v
seminári bolo miesto aj pre diecézne múzeum a veľkú kniţnicu. Postaral sa aj o vznik malého seminára v
Levoči.
Biskup Ján Vojtaššák náleţite oceňoval význam učiteľov pre národnú pospolitosť. Záleţalo mu, aby
učitelia vychovávali budúce generácie v rýdze kresťanskom a slovenskom duchu. Preto s veľkými obeťami
uskutočnil dve významné diela: od základov vybudoval učiteľský ústav pre výchovu učiteliek v Levoči a pre
výchovu učiteľov v Spišskej Kapitule. Programové snahy biskupa Vojtaššáka hlásal na budove levočského
učiteľského ústavu tento nápis: Bohu a národu biskup spišský.
Kultúrne podujatia celoslovenského rázu a kresťanskej povahy mali v biskupovi Vojtaššákovi
spoľahlivého priaznivca a podporovateľa. Podporoval zvlášť Spolok sv. Vojtecha v Trnave a kníhtlačiareň
Lev v Ruţomberku. S jeho pomocou vydávala potrebné učebnice pre ľudové a stredné školy. Bol morálnym
a hospodárskym ručiteľom tieţ vydavateľstiev Svetlo pre liturgické publikácie v Spišskej Kapitule, Obroda v
Ruţomberku a Verbum v Košiciach. Účinne podporil tieţ vznik Katolíckej akadémie v Bratislave.
Kaštieľ v Štiavniku dal pán biskup opraviť a zmodernizovať, ale nie pre seba. Dal k dispozícii
Spoločnosti Boţieho slova, aby v ňom vychovávala mládeţ pre misionárske ideály. Tieţ sám viedol
evidenciu o misiách a kde bolo treba, aj hmotne prispieval na ich uskutočnenie. Rehoľné spoločnosti boli
záleţitosťou srdca biskupa Vojtaššáka. Povolal do diecézy redemptoristov. Postavil im kláštor v Stráţoch pri
Poprade. Úrodné brázdy vyorávali na vnútornom poli v diecéze aj bratia františkáni v Trstenej a Okoličnom.
Z jeho iniciatívy a za podpory veriacich sa postavilo alebo zriadilo 9 nových kláštorov pre muţské rehole.
Nové ţenské kongregácie sa usadili na 20 miestach. Rehoľným spoločnostiam zveril niektoré domy, tieţ
biskupské gymnázium a malý seminár v Levoči i učiteľský ústav v Spišskej Kapitule a mnohé iné významné
diela.
Z iniciatívy otca biskupa a za podpory veriacich sa za 25 rokov postavilo v Spišskej diecéze 16 nových
kostolov, 17 farských budov, 49 školských budov a 9 nových kultúrnych domov.

Jeho láska nepoznala hraníc. Dielo lásky začínal u najopustenejších - u sirôt. Staral sa o sirotinec v
Spišských Vlachoch, podporoval sirotinec v Ruţomberku. Zriadil útulne pre opustené deti na Orave.
Nehovoril veľa o sociálnej otázke, ale uvádzal ju do ţivota. Venoval sa aj problémom slovenského
vysťahovalectva. Nezabúdal ani na tú časť spoločnosti, ktorú pokladali za najniţšiu vrstvu - na Rómov.
Ozdravovňa v Dolnom Smokovci, ktorá bola zrekonštruovaná za podpory otca biskupa, slúţila telesne
slabým a chorým. Mnohí v nej našli stratené zdravie.
Otcovi biskupovi bola tieţ pridelená charitatívna činnosť. Ako predseda Ústrednej charity na Slovensku
zriadil Ústrednú charitu v Bratislave, odkiaľ sa rozrástla po všetkých diecézach. V Bratislave vybudoval
ústav Charitas, ktorý mal slúţiť na ubytovanie katolíckych vysokoškoláčok a tieţ dievčatám a ţenám
študujúcim či pracujúcim v Bratislave. Tento domov Charitas slúţil aj ako podporný Stravovací ústav pre
chudobných a sociálne slabších.
Otázky:
1. Po akom ţivote Ján túţil a kto mu ho pomohol uskutočniť?
2. Čo pomohlo Jánovi, aby dozrieval ako osobnosť?
3. Ako pomáhal iným?
4. Čo pre neho znamenalo charitatívne dielo a kde siahajú jeho korene?

15.

Ján Vojtaššák – svedok viery vo väzení

Hneď po skončení 2. svetovej vojny biskup Ján Vojtaššák vyhlásil, ţe bude uznávať kaţdú vládu, ktorá
chráni hmotné i duchovné práva občanov, bude rešpektovať náboţenský ţivot s účinkovaním cirkvi a jej
predstaviteľov.
Tu sa pohla lavína nenávisti voči Vojtaššákovi. Začiatkom leta 1945 ho uväznili a deportovali najprv do
kláštora v Štiavniku a potom do väzenia v Bratislave. Toto odňatie slobody pán biskup ťaţko znášal. Jeho
väzenie sa však obracalo v neprospech väzniteľov, ktorí sa uchádzali o sympatie slovenského ľudu uţ aj
preto, lebo sa blíţili prvé povojnové voľby. Preto na jeseň 1945 Vojtaššáka z väzenia prepustili bez procesu s
vysvetlením, ţe ho vraj drţali pod dozorom, aby sa mu nič nestalo zo strany ľudu, ktorý sa vraj naň hnevá.
Ľud mu však pri návrate z väzenia pripravil veľmi srdečné a okázalé privítanie, čo svedčí
o neopodstatnených a vykonštruovaných dôvodoch.
Boli to časy, keď Cirkev na Slovensku jednoduchými dekrétmi vládnych činiteľov strácala ustanovizne,
ktoré si ľud obetavo a za dlhý čas vybudoval. Takto prešli cirkevné školy aj ich majetok do vlastníctva štátu.
Ďalej boli zrušené katolícke spolky, zhabané všetky študentské domovy a skonfiškované boli aj katolícke
tlačiarne. Takzvané cirkevné zákony postavili Cirkev po administratívnej stránke celkom do područia štátu.
V noci z 13. na 14. apríla 1950 boli násilne odvlečení z kláštorov všetci rehoľníci a neskoršie aj rehoľné
sestry. 28. apríla 1950 bola zrušená gréckokatolícka cirkev na Slovensku a podriadená pravoslávnemu
patriarchovi v Moskve. 26. júla 1950 boli zrušené diecézne kňazské semináre a zriadený jeden generálny v
Bratislave.
Proti týmto zásahom ostávalo biskupovi Vojtaššákovi jedine protestovať, aby sa nezdalo, ţe s krivdou
súhlasí. Bolestne znášal všetky údery, ktorých nebolo málo. Boli konkrétne pokusy priviesť biskupa
Vojtaššáka k tomu, aby uznal všetky zásahy proti Cirkvi za oprávnené a aby sa sklonil pred novými
vládcami. Všetky tieto pokusy vyzneli naprázdno. Vojtaššák sa nepoddal, ani keď mu vyhráţali väzením a
súdom.
Vojtaššák sa stával symbolom neochvejnej vernosti v obrane Boţích práv Cirkvi i prirodzených práv
svojho národa, nebolo moţné ním otriasť. Ľudia, ktorí mali v rukách moc, siahli teda po násilí. Koncom júna
1950 obsadili členovia štátnej bezpečnosti biskupskú rezidenciu a biskup Vojtaššák sa v nej stal skutočným
väzňom. Nik nemal k nemu prístup. Začiatkom jesene odviezli biskupa Vojtaššáka do väzenia v Ruzyni a
začali pripravovať proces. Vykonštruovaný proces bol v januári 1951, a to proti biskupom Vojtaššákovi,
Gojdičovi a Buzalkovi. V procese vymerali biskupovi Vojtaššákovi 24 rokov väzenia.
Nasledovali ťaţké roky utrpenia a poníţenia pre vekom pokročilého spišského biskupa, ktorý musel
konať rozličné poniţujúce práce a zaţiť naozaj nepotrebné príkoria. Vojtaššák si však zachoval aj vo väzení
svoju nezlomnosť, jednoduchosť a vnútorný pokoj. Prešiel viacerými väzeniami vo Valdiciach, Leopoldove,
Ilave. Pre ťaţkú nemoc mu bol roku 1956 prerušený výkon trestu a bol prevezený do charitného domova v

Děčíne. Potom znova nasledovala vyšetrovacia väzba v Ţiline a väzenie v Ilave. Odtiaľ z nemocnice ho
preloţili znova do Valdíc pri Jičíne a čoskoro do väzenskej nemocnice na Pankráci, kde sa však dlho
nezdrţal a vrátil sa do nemocnice vo Valdiciach. Po 14 rokoch väzenia dostal amnestiu. Tak strávil posledné
roky svojho ţivota síce mimo väzenia, ale nie na slobode. Určili mu za nútený pobyť dom pre starých a
chorých kňazov v Senohraboch pri Prahe. Sám pokladal tento pobyt za vyhnanstvo. Po infarkte ho previezli
do nemocnice v Říčanoch, kde 4. augusta 1965 odovzdal svoju dušu Pánovi.
Otázky:
1. Čo povaţoval za prvoradé v oblasti pozície Cirkvi v novom štáte po 2. svetovej vojne??
2. Aký to malo dopad na biskupov ţivot?
3. Ako môţeme charakterizovať biskupovu nepoddajnosť sa vyhráţaniu a súdom?
4. Ktorí ďalší známi biskupi boli podobne väznení ako Vojtaššák?

16.

Ján Vojtaššák – odkaz pre našu dobu

Cez všetko osobné utrpenie, ktorého nebolo málo, vedel sa biskup Vojtaššák do posledných chvíľ svojho
ţivota prebiť k záujmom Cirkvi a svojho milovaného národa. V posledných mesiacoch svojho ţivota
vypracoval obšírny návrh na nové rozhraničenie slovenských diecéz.
Obratom odpovedal na listy, ktoré dostával. Dojímavá bola jeho skromnosť do posledných chvíľ jeho
ţivota. Keď dostal menšie podpory, odpovedal, ţe osobne nepotrebuje nič za ţiva, ale si chce našetriť na
pohreb v rodnej obci Zákamenné, aby ani po smrti nebol nikomu na ťarchu. Samotná pohrebná svätá omša a
pohrebné obrady boli 7. augusta 1965 a viedol ich trnavský pán biskup, Mons. Ambróz Lazík.
Na jeho skromnom kamennom hrobe je zobrazený symbol jeho ţivota - ruky zopäté k modlitbe. Jeho
hrob je ţivou kazateľňou, ktorá hlása potrebu boriť sa za Pravdu, prinášať za ňu obety, ba neváhať poloţiť za
ňu aj ţivot.
Čo nás môţe odlúčiť od Kristovej lásky? Nič, iba ak naše vlastné rozhodnutie. Tento odkaz Jána
Vojtaššáka je pre nás veľkým duchovným posolstvom a ţije uprostred nás.
Otázky:
1. Ktorá vlastnosť charakterizovala jeho osobnosť do posledných chvíľ ţivota?
2. Čo moţno povaţovať za symbol jeho ţivota?
3. Aké svedectvo evanjelia môţeme vybadať na ţivote mučeníka biskupa Jána Vojtaššáka?

17. Proces blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka
Svätorečenie je úradný proces, v ktorom sa overuje svätosť ţivota osoby. Jeho cieľom je, aby Cirkev
oficiálne a verejne prehlásila človeka za svätého, to znamená plného Ducha Boţieho. Takému človeku je
vzdávaná úcta pri slávení liturgie, pretoţe sa na ňom zreteľne prejavila Boţia moc, ktorej sa on otvoril.
Proces kanonizácie má dva stupne: blahorečenie a svätorečenie.
Od smrti biskupa Jána Vojtaššáka v roku 1965 povesť jeho svätého ţivota nebola umlčaná ani dlhým
obdobím komunizmu. Ku kanonizácii veľkého človeka našich dejín vyzval pri návšteve Slovenska sv. Ján
Pavol II. počas bohosluţby na Mariánskej hore v Levoči roku 1995. O necelý rok sa začína proces. Našou
túţbou je, aby sme šírili úctu, modlili sa o blahorečenie a predovšetkým ďakovali Pánu Bohu za to, ţe
spomedzi Slovenského národa v časoch prenasledovania vyšiel biskup, ktorý sa nenechal zlomiť a ktorý
spolu s ďalšími biskupmi, kňazmi a laikmi boli a ostávajú svetlom našich novodobých cirkevných dejín.

Ţijeme v dobe náboţenskej slobody ale mnohých útokov vnútornej neslobody. Denne sme vystavení
veľkému mnoţstvu informácií z diania vo svete, ktoré nám môţu postupne ukradnúť vnútornú slobodu.
Pokoj duše môţeme nájsť v slobodnom odovzdaní svojho ţivota Bohu a nasledovania Krista podľa učenia
Evanjelia. Majme odvahu túţiť po tom, čo nám pomôţe a odmietať to, čo nám škodí. To sa týka kaţdej
oblasti nášho ţivota. Biskup Ján Vojtaššák je nám v tom veľkým príkladom a veríme, ţe i orodovníkom pred
Boţou tvárou.
Otázky:

1. Z akého dôvodu Cirkev kanonizuje ľudí, ktorí zomrú v povesti svätosti?
2. V čom je posolstvo ţivota Boţieho sluhu Jána Vojtaššáka aktuálne pre našu dobu?

Príleţitostné katechézy
Sprievodca pre učiteľov a katechétov
Ponúkané vyučovacie hodiny sú moţnosťou na prehĺbenie výkonových štandardov v niektorých ročníkoch ale moţno
ich prispôsobiť a pouţiť i pre farskú katechézu.

18. JÁN VOJTAŠŠÁK A BOŢIE PLÁNY V JEHO ŢIVOTE
CIELE:
Kognitívny:
Afektívny:

Stručne zhrnúť ţivotný príbeh Boţieho sluţobníka Jána Vojtaššáka
Zdôvodniť dôleţitosť spolupráce človeka s Bohom a Boţieho plánu spásy
Prehĺbiť túţbu počúvania Boha a túţbu po vytrvalosti v dobrom.

Pomôcky:

farebné kartičky, Sväté písmo, svieca, plagát s nakresleným viničom, ţivé vetvičky, kríţovka
a modlitba za blahorečenie biskupa Jána pre kaţdého ţiaka
Metódy:
práca s obrazom – ukladanie, výklad prepojený s prácou ţiakov, riešenie kríţovky
Stratégia:
kombinovaná
Veková kategória: 5. ročník ZŠ
ÚVOD
Modlitba
Boţe, ty vieš, o čom snívame a aké máme plány. Ty však máš s kaţdým človekom svoje plány. Ty to
s nami vieš a chceš nám len dobre. Ty sa o nás staráš a túţiš po tom, aby sme sa ti páčili celým svojim
ţivotom. Ukáţ nám cestu, ktorou by sme sa mali začať uberať uţ teraz, ukáţ nám, čo z nás chceš mať.
Amen.
Motivácia – Moje plány
Učiteľ vedie rozhovor so ţiakmi.
 Aké máme plány na dnešné popoludnie?
 Aké máme plány na víkend?
 Aké máme plány do budúcna? Čím chceme byť?
 Kto má pre nás pripravený najlepší plán?
HLAVNÁ ČASŤ
Antropologický vstup
Na dnešnom stretnutí si predstavíme ţivot jedného chlapca, ktorý sa moţno práve tak modlil, ako my
pred chvíľou a mal detské túţby, sny a plány. Volal sa Janko. Vyrastal v obyčajnej oravskej dedine, kde sa
neţije iba pre vlastné potešenie. Poznal, akú chuť má chudoba. Bola mu akoby sestrou. Narodil sa ako
siedme dieťa z jedenástich súrodencov a keď chcel študovať, pomáhal mu v tom strýc (matkin brat Klimčík).
Je isté, ţe pred skoro 140 rokmi (*14.11.1877) v jednoduchých domoch Slovenska, či to bolo na Orave, v
Liptove alebo na Spiši, deti nemali svoje izby, ako to väčšina pozná z dnešných čias. Na radu kaplána, ktorý
si všimol ako chlapec všetko počuté hlboko preţíva, odišiel Janko k svojmu strýkovi na faru, aby sa mu on
viac venoval. Rodičia na to asi veľa času nemali, pretoţe hospodárenie bolo jediným zdrojom obţivy a to
začínalo skoro ráno dojením kráv, v lete kosením trávy, zváţaním sena, obilia, vyháňaním na pašu, mlátením
a mnohými ďalšími prácami, ktoré sa ukončievali aţ neskoro večer. Aj keď Janko zavŕšil ľudovú školu
veľmi dobre, nevedel, čo bude nasledovať ďalej. Boh má s kaţdým svoj plán, ale niekedy je dosť ťaţké
poznať to, čo je pre človeka najlepšie.
Všetko, čo Janko robil, ako zmýšľal, ako sa dokázal obetovať v prospech ostatných súrodencov svedčí
o tom, ţe bol pripravený na to, aby sa jeho ţivot uberal v súlade s Boţím plánom.
Kerygma – Boţí plán s ľuďmi
Učiteľ uvedie nasledujúci výklad:
Boţie plány sú pre kaţdého človeka iné. Boh sprevádza ľudí rôznymi cestami a dáva im moţnosť
hľadať a nájsť svoje povolanie. V povolaní, ktoré chce Boh, môţe človek naplniť svoj ţivot, byť
spokojný a mať z neho radosť.
Činnosť ţiakov – priraďovanie povolaní
My poznáme rôzne povolania. Na niektoré sa treba pripravovať dlhšie, na niektoré kratšie. Medzi známe
povolania patrí: lekár, kňaz, učiteľ, zdravotná sestra, úradník, právnik. Ţiakom povieme, ţe povolania
zodpovedajú rôznej sluţbe: niektoré povolania sú výlučnou sluţbou Bohu, iné sú sluţbou vlastnej rodine, iné
sluţbou ľuďom, iné sluţbe sebe samému. Máme pripravené farebné kartičky, ktoré rozlíšime nasledovne:
červené budú vyjadrovať sluţbu Bohu, zelené sluţbu vlastnej rodine, modré sluţbu ľuďom a ţlté sluţbe sebe
samému. Úlohou ţiakov je napísať na kartičky rôzne povolania podľa toho, o ktorú sluţbu sa jedná. Po tejto
práci vyhodnotíme úlohu. Ţiaci by mali mať i povolania: otec, matka, rehoľná sestra, misionár. Ak to nemajú
tak to doplníme my. Ide o to, ţe niektoré povolania sú sluţbou i Bohu i ľuďom, preto budú napísané tie isté
povolania na rôznych farebných kartičkách. Činnosť ukončíme tým, ţe teraz sa ideme pozrieť na povolanie
mladého Janka.

Rozprávanie zo ţivota Jána Vojtaššáka
Mladý Janko odpovedal na Boţie volanie. I keď leto bolo pre gazdovskú rodinu náročné, prešlo rýchlo.
V jeseni nastúpil na niţšie gymnázium v Trstenej. Tam ho otec nechal v cudzom prostredí, domov prichádzal
iba na prázdniny. Ušetril jeden rok, nakoľko urobil skúšky, a tak sa vyhol prípravnému ročníku.
Aţ doma počas prázdnin si veľakrát uvedomil, ako ho Boh sprevádza, ako všetko riadi jeho ruka. Čím bol
starší, tým viac si uvedomoval, ako je potrebné ďakovať za to, čo sa urodí, za zemiaky a kapustu, ktoré sú
dennou potravou na celú zimu.
Uvedomoval si, ţe za tým je veľa utrpenia. A tu kdesi sa zrodilo jeho povolanie, patriť Bohu a zároveň
pomáhať ľuďom vo viere – byť kňazom.
Kerygma
Učiteľ uvedie nasledujúci výklad:
Mysleli by sme, ţe Janko to mal jasné za jeden deň, asi tak skoro, ako sme to tu vyrozprávali? Určite nie.
Za zrodom jeho povolania bolo veľa modlitby, aby jasne videl a nastúpil túto cestu. Nie raz ho napadla
myšlienka ostať doma a pomáhať pri gazdovaní. Pochybnosti prichádzajú na kaţdého človeka. Janko,
o ktorom hovoríme je celým menom Ján Vojtaššák, ktorý sa stal kňazom a neskôr spišským biskupom.
V mladosti sa modlil za svoje povolanie, veľa sa modlila i jeho mama, ktorej túţbou bolo, aby jeden zo
synov sa stal kňazom. Ján však mal okolo seba ľudí, ktorí mu pomáhali na ceste za povolaním. To
potrebujeme všetci. Kaţdý z nás by sme mali prosiť i za to, aby sme sa dostali do blízkosti ľudí, ktorí nám
pomôţu objaviť v sebe to správne povolanie.
To, ţe kaţdý človek je iný a Boţie plány sú pre kaţdého iné, to je bohatstvom Cirkvi, do ktorej
patríme. Tieto rozdiely svedčia o pestrosti ţivota a Boţej originalite. Jedno je však spoločné. To je
skutočnosť, ţe všetkých nás Boh povolal do spojenia s ním. Tak ako Janka, i kaţdého z nás Boh prijal
za svoje dieťa vo chvíli svätého krstu. Boh s kaţdým z nás uzavrel zmluvu. On chce, aby sme boli ako
ratolesť na viniči, aby sme vydávali dobré ovocie na ceste, ktorou budeme kráčať.
Slávnostné čítanie Boţieho slova a jeho vysvetlenie – Jn 15,1-8
Sväté písmo máme poloţené na viditeľnom a dôstojnom mieste, zapálime sviecu, pouţijeme liturgické
úkony pred i po čítaní textu. Nasleduje prečítanie textu. Môţe čítať učiteľ.
Po prečítaní povieme ţiakom, ţe tento text je plný obrazov a ţe Pán Jeţiš určite nechcel učeníkom
vysvetľovať to, ţe ako sa má pracovať vo vinici a ako sa majú orezávať výhonky.
Učiteľ vyzve ţiakov, aby povedali niektoré pojmy, ktoré si zapamätali. Mali by zaznieť pojmy: vinica,
vinohradník, vinič, ratolesť, ovocie a pod.
Tieto slová ţiaci píšu na tabuľu pod seba. Potom majú moţnosť dať slovám význam, ktorý im je vlastný.
Vinica – Cirkev, vinohradník – Boh, kmeň viniča – Kristus, ratolesť – človek, ovocie – ľudské činy, zelená
ratolesť – človek zjednotený s Bohom, uskutočňujúci Boţie plány, hojné ovocie – svätosť ţivota, suchá
ratolesť – človek odporujúci Boţím plánom.
Kristus zdôrazňuje vetu: „...kto zostáva vo mne...“ Vytrvalosť.
Potom nasleduje znova prečítanie celého textu.
Rozprávanie zo ţivota Jána Vojtaššáka
Ak pozrieme na neskoršie roky ţivota uţ biskupa Jána Vojtaššáka, vidíme, ţe vytrvalosť v dobrom,
zjednotenie s Bohom, prinieslo bohaté ovocie. Tým ovocím je to, ţe slovenský národ nezabudol ani po smrti
na dobro, vzor obetavosti a vytrvalosti u biskupa Jána. Ani 50 rokoch po jeho smrti, ktoré si pripomíname,
jeho hrdinské čnosti a Boţí plán s ním ešte viac oslovuje ľudí, ktorí na neho nezabúdajú. Dostáva sa to k nám
i po 50-tich rokoch, ktorí vytvárame jedno spoločenstvo katolíckej Cirkvi. Modlime sa, aby jeho príkladný
ţivot povolania bol vzorom pre všetkých. Jeho ţivot biskupa nebol ľahký a po vojnových rokoch bol
odsúdený na doţivotné väzenie preto, ţe ţil pravdu, nedal sa zlomiť a ukazoval nádej tým, ktorí ju stratili
a nenávideli tých, ktorí svoj ţivot zasvätili Bohu a ţili vo viere.
Prečo to Boh chcel od biskupa Jána? Prečo sa oplatilo ţiť podľa Boţej vôle i napriek ťaţkostiam
a veľkým obetiam? Jeho odmena je sláva v nebeskom kráľovstve. Pre nás je povzbudením svätosť jeho
ţivota.
Reflexia na vlastný ţivot, práca ţiakov - tajnička
Nebeský Otec očakáva hojné ovocie od kaţdého človeka. Boţí sluţobník priniesol najväčšie ovocie, ktoré
Boh očakáva od kaţdého z nás, bez ohľadu na povolanie. Odpoveď nájdu ţiaci v tajničke (láska a obeta).

1. Rozhovor s Bohom, na ktorý mladý Ján nikdy nezabudol.
2. Kto si všimol nadanie a zboţnosť malého Janka?
3. Ján Vojtaššák bol spišský ...........
4. Rodisko Jána Vojtaššáka je ..............
5. Jánov strýc bol ..............
6. Rodisko Jána sa nachádza v oblasti ............
7. Kto boli prvými svedkami viery pre Janka?
8. Čo si na oravských ľuďoch všímal študent Ján?
9. V ktorom meste navštevoval gymnázium?
10. Kto mu veľa pomáhal uţ počas ľudovej školy?
11. Kto bol v jeho ţivote stálym sprievodcom a pomocníkom?

Aplikácia do ţivota, práca ţiakov - plagát
Učiteľ kladie otázky, na ktoré odpovedajú ţiaci reflektujúc svoj ţivot.
 Ako som napojený na vinič ja a teda akou som ratolesťou?
 O akom ovocí ţivota svedčím svojim správaním, konaním a rozhodovaním?
 Čo Boh odo mňa očakáva?
 Ako dokáţem prepojiť svoj ţivot s Bohom?
 Ako ţijem svoje krstné sľuby a čo je pre mňa výzvou k obnoveniu zmluvy s Bohom?
Necháme chvíľu ticha.
Kto túţi zotrvať v láske s Kristom, môţe priniesť svoju zelenú ratolesť a pripnúť ju na predkreslený
viničový ker.
Reflexia práce ţiakov
Bolo mi ťaţké alebo ľahké prísť a pripnúť ratolesť? Čo ma pri tom napadlo? Čo ma napadlo, keď som
videl prichádzať spoluţiakov? Môţeme povedať, ţe na dnešnej hodine nám biskup Ján prostredníctvom mňa
– učiteľa porozprával o Boţích plánoch s jeho ţivotom a ukázal nám aj to, ako to uskutočňoval.
ZÁVER
Domáca úloha
Ţiaci majú za úlohu napísať krátke zamyslenie: Čo odo mňa očakáva Boh.
Modlitba
Modlitbu uvedie učiteľ nasledovne: Na záver poďakujeme Jeţišovi za všetko, čím nás dnes obohatil.
Poďakujeme za dar pre Cirkev, ktorým je boţí sluţobník Ján Vojtaššák a ktorý nás učí, ako plniť Boţiu vôľu
a zotrvať v jeho láske. Pomodlime sa modlitbu, ktorou prosíme o jeho blahorečenie a ktorú sa môţeme
modliť i kaţdý deň.

19. ZODPOVEDNOSŤ ZA FORMOVANIE SVEDOMIANA PRÍKLADE JÁNA
VOJTAŠŠÁKA
CIELE:
Kognitívny:

Stručne zhrnúť ţivotný príbeh Boţieho sluţobníka Jána Vojtaššáka
Zdôvodniť dôleţitosť pravdivo formovaného svedomia – ako cestu k svätosti
Afektívny:
Prehĺbiť túţbu a odvahu prijatia námah pri sebavýchove podľa vzoru biskupa Jána
Pomôcky:
Sv. písmo, KKC, výpovede pápeţa k tejto téme, obraz gotickej rozety.
Metódy:
výklad spojený s prácou ţiakov
Stratégia:
kombinovaná
Veková kategória: 9. roč. ZŠ

ÚVOD
Modlitba
Spoločná modlitba alebo vhodná pieseň.
Motivácia – rozhovor
Sme vţdy spokojní sami so sebou? Ak nie, čo je to, čo nám prekáţa?
Presviedčame sa o vlastnej vzbure, hľadáme dôvody zlého vnútorného stavu, hľadáme ospravedlnenie
vlastných činov i rozhodnutí tvrdiac, ţe sme chceli dobre; máme akýsi tichý pocit viny pri nepoctivom
správaní atď. To je vlastne hlas svedomia.
HLAVNÁ ČASŤ
Ohlasovanie kerygmy
a) Čítanie zo Svätého písma – 2 Tim 3; Sk 24,16.
Najprv sa oboznámime s tým, čo hovorí SP na tému svedomie.
b) Čo je to svedomie? Prečítame z KKC bod 1795 a 1796.
Ako to dokáţeme preniesť do kaţdodenného ţivota?
Ako máme porozumieť tomu najtajomnejšiemu „posvätnú“ v našom vnútri?
Výklad
a) Z príhovoru Sv. Otca počas jeho druhej návštevy Slovenska (roku 1995) na Mariánskej hore v Levoči:
„Sme generáciou dvadsiateho storočia, ktoré sa chýli ku koncu. Musíme priznať, že pretrvaniu viery
v tejto krajine treba pripísať aj svedectvu tejto svätyne v Levoči. 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.
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).“
V Nitre Svätý Otec Ján Pavol II. apeloval na mládeţ:
„Drahí priatelia, uvedomte si, aký neoceniteľný je dar, ktorý ste dostali od Boha. Dostal sa k vám po
dlhej ceste generácií od čias svätého Cyrila a Metoda. Prijmite ho v zodpovednej slobode a usilovne ho
zveľaďujte. Necúvajte pred radikálnymi požiadavkami evanjelia! Pamätajte, že Boží Duch, ktorý je vo
vás, je mocnejší ako duch sveta (porov. 1 Jn 4,4). S jeho pomocou je možné zachovávať Božie
prikázania s radosťou.
Nezamieňajte si slobodu s individualizmom. Nejestvuje opravdivá sloboda bez lásky k iným.
Kresťania žijú slobodu ako službu v presvedčení, že od toho závisí rozvoj pravej civilizácie v Európe
a na celom svete. Svätý Cyril a Metod s nasadením života odmietli podriadiť vieru mocenským
záujmom. Viera vždy chráni pravú slobodu a odsudzuje fyzické i morálne otroctvo. Fyzické otroctvo je
viditeľnejšie ako morálne, ale morálne otroctvo nie je o nič nebezpečnejšie. Jestvuje totiž otroctvo
spôsobené inými a otroctvo, ktoré si človek zapríčiňuje sám. Mládež Slovenska, majte vždy otvorené
oči! Nedajte sa opantať ideológiou falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri
indiferentizmus a relativizmus, a tým pozbavuje svedomie hodnôt, ktoré dávajú životu zmysel.“
Slovami sv. Pavla, apoštola národov (1 Tim 1,5) môţeme povedať:
„Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery.“
b) Ján Vojtaššák a jeho svedomie
Ako tento príkaz vnútorne prijímal Ján Vojtaššák? Pozrime sa bliţšie na vnútorné hodnoty biskupa Jána,
jeho vzťah k Pravde a odhalíme svedomie boţieho sluhu Jána.
Jedného dňa dostal poloanonymné memorandum od ţidovskej skupiny, v ktorom autori tvrdili, ţe Ţidia,
ktorých zváţajú do Poľska z celej Európy, sú postupne vraţdení. I tých vyvezených zo Slovenska stíha
rovnaký osud. Smrť v plynových komorách hrozí aj čakajúcim na transporty. Pisatelia prosili Katolícku
cirkev a jej predstaviteľov o pomoc.

Biskup na zasadnutí Štátnej rady, ktorej bol členom, sa medzi prvými postavil proti transportom. Nemci
tvrdili, ţe vyvezení Ţidia bývajú v slušných podmienkach, pomáhajú najmä v poľnohospodárstve a sú
zamestnaní ako tisíce iných, ktorí museli odísť na práce do ríše.
Neuspokojil sa s tým. Napísal list ministrovi vnútra: “Treba ihneď zastaviť vyváţanie Ţidov! Keby sa
pokračovalo v transportoch, bol by to zločin, niesli by sme spoluzodpovednosť za vraţdu. Musí byť vyslaná
komisia na miesto, kde boli vyvezení slovenskí Ţidia, aby zistila celú pravdu! Na základe tohto listu
rozhodla ministerská rada zastaviť transporty. Minister vnútra si zavolal aj nemeckého veľvyslanca. Ani
jeden Ţid nebude vyvezený, kým nedostaneme spoľahlivé správy o ich osude.
Z nemeckej ríše trikrát dôrazne intervenovali, aby vláda transporty obnovila. Ani jeden z vyslaných
nacistov to však nedosiahol. Aţ po vypuknutí SNP, keď Nemci obsadili krajinu, vyváţanie opäť začalo.
Ţidovského chlapca, ktorého biskup prijal na bohoslovecké štúdiá a neskôr vysvätil, vzalo gestapo rovno
z kostola. Proti zatváraniu a posielaniu do koncentrákov boli uţ v tom čase biskupi bezmocní. Ostali
bezmocní aj po príchode Červenej armády, keď sovietska štátna tajná bezpečnosť svojvoľne odvláčala tisíce
ľudí najmä z východného Slovenska.
Nová štátna moc dala zatknúť biskupa Vojtaššáka uţ v máji 1945 a následne roku 1950 (mal 73 rokov),
kedy ho odsúdila na 24 rokov väzenia za vlastizradu. Zostal verný svojmu svedomiu. (z knihy Antona
Laučeka: Anjelom svojim prikáţem o tebe)
Formovanie postojov
 Kde si Ján formoval svoje svedomie, ţe dokázal v dobe inej ako je dnešná, podstúpiť tak veľké riziko –
zastávať sa Ţidov? - Uţ v rodnom dome dostal kresťanskú výchovu a okolo seba mal ľudí, ktorí ţili
podľa morálneho svedomia. Počúvanie Boţieho volania stať sa kňazom nepoprel a šiel za svojím
cieľom.
 Aké svedectvo vydávajú o ňom ľudia, ktorí si ho ešte pamätajú? - Ako kňaz vynikal zvlášť typickou
štedrosťou a dobrosrdečnosťou. Ako biskup bol biskupom modlitby. Celý jeho ţivot bol lemovaný
obetou. Zomiera vo vyhnanstve, mimo domova, neďaleko Prahy 4. 8. 1965 (ako 88-ročný).
 Čo teda mohlo byť motívom jeho činov? - Motívom jeho činov bol čistý úmysel a vnútorná harmónia
vyţarovala na najbliţšie okolie.
 Bol jeho ţivot zhodný s jeho morálnym svedomím? - Áno, pretoţe i napriek poniţovaniu, osočovaniu,
mučeniu a vyhnanstvu bol verný morálnemu svedomiu, nezaprel vieru a bol verný svojmu povolaniu.
Aplikácia do ţivota – práca s gotickou rozetou
Ţivotný príklad biskupa Jána nám pripomína rozetu gotického chrámu, cez ktorú vniká svetlo slnka.
Prácu s rozetou môţeme uviesť i nasledujúcim príbehom.
V jeden pekný slnečný deň vošla matka so svojim synčekom do chrámu, aby sa pomodlili. Nakoľko táto
stavba bola postavená v gotickom slohu, na stenách neboli takmer ţiadne obrazy, ale okenné vitráţe
zapôsobili na malého chlapca, pretoţe cez farebné sklíčka rôznych svätcov prenikali do tmavej katedrály
lúče svetla. Po čase, keď sa katechéta na hodine náboţenstva pýtal ţiakov, kto by vedel povedal, čo znamená
byť svätým, chlapec si spomenul na situáciu v chráme. Prihlásil sa a zaujímavou odpoveďou, ţe „svätý je
ten, cez ktorého preniká svetlo“, podal veľkú pravdu o „priezračnosti človeka“ ktorá súvisí s morálnym
svedomím.
Pre lepšie pochopenie môţe učiteľ vysvetliť, ţe okrem okien sú v gotických chrámoch i rozety. Sú to
kruhové okná v stredovekých chrámoch. Nájdeme v nich rôzne tvary ako je kríţ, kruh – symbol večnosti
a rôzne počty, ktoré znamenajú biblickú symboliku čísel (3-trojica, 8-blahoslavenstvá, 7-skutky
milosrdenstva a pod.).
a) Rozdanie a čítanie obrazu rozety – čo vidím, aké tvary, čo mi to pripomína,
vyuţijeme symboliku kríţa, ktorý má miesto v jeho ţivote, trojkruhy – Najsvätejšia
Trojica, 8 častí, ktoré môţu pripomínať 8 blahoslavenstiev (pokračujeme ich
vymenovaním a určením, ktoré z nich sú v ţivote biskupa Vojtaššáka zvlášť viditeľné),
a pod. Cez jeho svedomitý kňazský obetavý ţivot sa aj po desiatkach rokov odráţa
sila, z ktorej môţeme čerpať i my.
Vrcholom rozprávania by malo byť pochopenie, ţe Boh sa k nám prihovára cez
ţivot kaţdého a ţe kaţdý z nás môţe sprostredkovať Boţie svetlo ďalším ľuďom.
b) Vymaľovanie obrazu rozety
Činnosť uvedieme, ţe týmto spôsobom (vymaľovaním) môţeme aj my dať niečo zo svojho vnútra, ţe
tento obraz môţe „začať hovoriť“. Stredom pre mňa je Kristus. Mám v sebe určitý poriadok. Boh je poriadok
a pôsobí aj cez moje svedomie. Mám poriadok v hodnotách ţivota? Uvedomujem si, čo je prvoradé a čo je
menej podstatné pre môj ţivot? Mám však aj svoje hranice (vonkajší kruh). Neviem všetko, nedokáţem
všetko. Boh to odo mňa ani nechce. To, čo mám, je to, čo môţem aj vyuţiť, čo môţem zdokonaľovať a čo

môţem Bohu dennodenne odovzdávať. Pán Boh ma denne pozýva konať a ţiť svedomito, statočne
a zodpovedne.
c) Výstavka jednotlivých obrazov roziet
ZÁVER
Domáca úloha
Napísať krátku úvahu na tému: Čo znamená byť svedomitým človekom?
Modlitba
Vlastné prosby o zodpovednosť za formovanie svojho svedomia.
Príloha

20. SPOZNÁVAME VEĽKÉ OSOBNOSTI
CIELE:
Kognitívny:
Afektívny:
Pomôcky:
Metódy:

Charakterizovať osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka v jednotlivých etapách jeho ţivota.
Na základe nespravodlivého prenasledovania, odsúdenia, väznenia a poniţovania uvedomiť
si význam obety, svedectva viery a vernosti Cirkvi.
Podľa príkladu biskupa Jána Vojtaššáka formovať svoje kresťanské postoje.
Sväté písmo, obrazové materiály svätcov a kňazov, farebné kartičky s pracovnými textami,
kartičky s biblickými textami, kartičky svedectiev pápeţa, biskupov a iných o J. Vojtašákovi,
kríţ, svieca, plagát, písacie potreby, texty modlitby.
motivácia, brainstorming, didaktická hra, práca s textom, práca s biblickým textom, diskusia,
tvorba plagátu, porovnávanie.

Stratégia:
kombinovaná
Veková kategória: 1. roč. gymnázií a SOŠ
ÚVOD
Motivácia
Môţeme vyuţiť slovný brainstorming alebo didaktickú hru.
a) Slovný brainstorming
Ţiaci sediaci v kruhu, spontánne reagujú na otázku:
 Čo vás napadne, keď počujete slovo lekár? (múdry človek, pomáha ľuďom, ošetruje, stará sa o naše telo,
operuje, lieči, predpíše lieky, má sa dobré, ľudia ho potrebujú, má dobrý zárobok, ...)
Po diskusii o vyjadreniach ţiakov učiteľ poloţí otázku:
 Ako sa volá človek, ktorý tieţ pomáha ľuďom, nelieči však telo, ale dušu? (kňaz).
 Poznáte nejakého kňaza? Kto je kňaz? Potrebujeme kňaza aj dnes?
 Potrebujeme aj my tu dnes dobrého kňaza? (ukáţeme obrázky niektorých známych svätých kňazov
a krátko ich predstavíme, napr. don Bosco, Ján Vianey, Ján Pavol II. a tieţ dnes ţijúcich kňazov, napr.
Marián Kuffa, Anton Srholec, kardinál Tomko, kardinál Korec, Guy Gilbert a pod.)
Ţiakov rozdelíme do dvoch skupín. Pripravíme si fotografie známych ľudí, napr. hercov, spevákov,
športovcov, politikov, kňazov a pod. Učiteľ v krátkych časových intervaloch ukazuje fotografie striedavo,
jednej a druhej skupine. Ich úlohou je odpovedať na otázky: kto to je, aké je jeho povolanie, čo je o ňom
známe – čo dobre urobil. Ak niektorá skupina nevie odpovedať, môţe vyuţiť moţnosť odpovede druhá
skupina. Víťazí skupina, ktorá správne odpovie na viac otázok. Snahu ţiakov oceníme pochvalou alebo
i malou pozornosťou (môţu si vybrať obrázok, ktorý sa im páči).
Oznámenie témy
Na dnešnom stretnutí si budeme hovoriť o veľkej osobnosti slovenských dejín, ktorá nás môţe osloviť aţ
vtedy, keď sa viac zamyslime nad jeho ţivotom. Je to kňaz, biskup, ţil v ťaţkých dobách 2. svetovej vojny
a komunizmu, pochádzal z Oravy.
Učiteľ pripevní na tabuľu obraz biskupa Jána Vojtaššáka a pod obraz napíše začiatočné písmená jeho mena
(J.. V........ .) Ţiaci doplnia jeho meno a priezvisko a dopíšu ho na tabuľu.
Nadväzujúc na úvodnú motiváciu, učiteľ vyzve ţiakov, aby povedali tri údaje o biskupovi Vojtaššákovi: kto
to bol, aké bolo jeho povolanie, čo o ňom vieme – čo dobre urobil. Po odpovediach ţiakov učiteľ oznámi
cieľ stretnutia, ktorým je lepšie spoznať osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka v jednotlivých etapách jeho
ţivota, spoznať ho ako chlapca, ţiaka, študenta, potom bohoslovca, kňaza, biskupa a nakoniec ako
nespravodlivo väzneného, poniţovaného a trpiaceho za hranicami Slovenska.
HLAVNÁ ČASŤ
Práca s textom v skupinách
Ţiaci pracujú v troch skupinách. Učiteľ má v košíku pripravené farebné kartičky pre všetkých ţiakov
s názvom: chlapec (ţltá kartička), kňaz a biskup (modrá kartička), kríţ (červená kartička). Vyzve ţiakov, aby
si kaţdý vybral jednu kartičku a potom podľa farieb vytvoria skupinu. Učiteľ môţe vyjadriť súvis medzi
etapou ţivota a zvolenou farbou.
1. Obdobie detstva – chlapec – ţltá farba (Vyjadruje jas, slnko, veselosť, radosť. Biskup Ján preţíval
radostné detstvo.)
2. Obdobie kňazstva a biskupskej sluţby – modrá farba (Vyjadruje duchovnosť, vernosť, mariánsku úctu.
Biskup Ján sa o to usiloval.)
3. Obdobie utrpenia počas komunizmu – červená farba (Symbolizuje lásku, obetu, Ducha Svätého
a mučeníctvo. To preţíval biskup Ján v tretej etape svojho ţivota.)
Učiteľ má pre kaţdú skupinu pripravený príslušný text (Príloha č. 1), rozdá ho skupinám a ţiaci pracujú
podľa pokynov, ktoré sú tam uvedené. Po uplynutí stanoveného časového limitu (15 minút) zástupcovia
jednotlivých skupín referujú ostatným, čo sa z textu dozvedeli. Učiteľ podľa potreby doplní a spresní
niektoré údaje. Týmto spôsobom sa všetci zoznámia so ţivotopisom biskupa Jána Vojtaššáka. Vypracované
úlohy pripevníme na tabuľu pod obraz biskupa Jána Vojtaššáka.
Diskusia

Ţiaci sa môţu klásť otázky, vysloviť svoj názor, postreh, hľadať súvislosti a pod. Učiteľ ukončí diskusiu
nasledovne:
Spoznali sme ţivot boţieho sluhu, biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý celý ţivot hrdinsky ţil svoju vieru
a nasledoval Jeţiša Krista v dobrom aj v zlom. Svojim ţivotom dal príklad čnostného ţivota nie iba kňazom
ale všetkým nám. Jeho ţivotný príbeh je obrazom a príbehom ťaţkej doby Slovenska, v ktorej trpeli tisíce
ďalších kňazov, rehoľníkov, rehoľníc, otcov, matiek, ale i detí. Na výzvu pápeţa sv. Jána Pavla II. spišský
biskup František Tondra rozhodol o začatí kanonizačného procesu boţieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
Kanonizačný proces má pre Slovensko historický význam, lebo v našich novodobých dejinách takýto proces
praktický nikdy riadne neprebiehal. Pozoruhodnou je vernosť biskupa Jána Kristovi a Cirkvi, ktorá môţe byť
pre nás vzorom, povzbudením a modelom duchovného ţivota v kaţdej dobe.
Učiteľ nechá chvíľu na zamyslenie, v ktorom môţe doznieť, čo znamená prenasledovanie a utrpenie pre
vieru a v čom je biskup Vojtaššák osobnosťou a vzorom pre ľudí dnešnej doby. Počas zamyslenia môţe
znieť tichá meditatívna hudba.
Potom učiteľ rozdá ţiakom obrázok biskupa Jána Vojtaššáka s textom modlitby, ktorú sa spolu pomodlíme.
Modlitba za blahorečenie Boţieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka
Všemohúci Boţe,
vyvolil si si svojho sluţobníka Jána Vojtaššáka,
aby trpel na tvoju slávu a pre dobro Cirkvi.
Väznený, poniţovaný, opľúvaný, zosmiešňovaný
a prinútený vykonávať najposlednejšie práce,
niesol tento údel v hlbokej pokore.
Za hranicami Slovenska prijal z tvojich rúk kalich utrpenia.
Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza Cirkvi,
podobne ako z Jeţiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu,
však v jeho vnútri si ţiaril ty sám, Boţe.
Prosíme ťa, Večný Boţe, osláv svojho sluţobníka Jána,
aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi.
Za jeho blahorečenie ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.
Imprimatur 19.5.1995 + Dr. František Tondra

Práca s biblickým textom
Ţiaci pracujú v dvoch skupinách. Ich úlohou je:
 prečítať biblický text
 podčiarknuť slovesá
 Na základe biblických textov nájsť podobnosť medzi Jeţišovým utrpením a utrpením biskupa Jána
Vojtaššáka. Na tabuľu vedľa obrazu biskupa Jána Vojtaššáka učiteľ pripevní kríţ. Jedna skupina pracuje
s novozákonným a druhá skupina so starozákonným biblickým textom.
A: Jeţiš pred Pilátom – Mk 15, 1-5 (Príloha č. 2a)
B: Utrpenie a nádej spravodlivého – Ţalm 22,1.5-9.11-12.17-18 (Príloha č. 2b)
Po ukončení práce kaţdá skupina prečíta svoj biblický text a podobnosť utrpenia biskupa Vojtaššáka
s utrpením Jeţiša (Príloha č. 3).

Prehĺbenie a upevnenie viery – Čo o ňom povedali iní
Učiteľ má pripravené nasledujúce texty na farebných listoch formátu A4. Vyzve ţiakov, aby postupne nahlas
prečítali kaţdý text, uvedomili si jeho posolstvo a pokúsili sa vyjadriť hlavnú myšlienku textu (ako pomôcka
je v text napísaná kurzívou, pre ţiakov máme pripravený text bez kurzívy).
Pápež sv. Ján Pavol II. (počas bohoslužby 03. 07. 1995 na Mariánskej hore v Levoči)
Starší z vás si 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.
František Tondra, spišský diecézny biskup (Pastiersky list k 30. výročiu smrti biskupa Jána)

Biskup Ján Vojtaššák sa celou svojou osobnosťou vložil do svojho poslania – otca diecézy. Bol to muž modlitby, práce,
Eucharistie, ctiteľ Božského Srdca a Panny Márie, otec kňazov a bohoslovcov, budovateľ a podporovateľ cirkevného
školstva, reholí, rodoľub, ale vzdialený od nacionalizmu. Bol múdry a vzdelaný, pritom skromný a jednoduchý, nie
komplikovaný. Nedivme sa, že takáto duša bola pripravená ku koncu života podstúpiť skúšky a oheň veľkého utrpenia
totalitného režimu, ktoré možno smelo porovnať s mučeníctvom.
Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický biskup (kázeň v Sp. Kapitule, 17.02.2001)
Váš veľký spišský biskup, kandidát na blahorečenie biskup Vojtaššák, stojí pred nami ako maják jasných postojov..., učí
nás, že pre Božie veci na tejto zemi treba skutočne zápasiť až do krvi.
Jozef Kasan, bývalý farár v Zákamennom (04.08.2000 – 35. výročia úmrtia biskupa Jána Vojtaššáka)
Biskup Ján, ďakujeme ti za príklad viery, za príklad lásky k Bohu i nášmu národu, za príklad lásky k nepriateľom, za
príklad vernosti, za príklad trpezlivosti v znášaní utrpenia.
Cyril Hamrák, farár v Zákamennom (04.08.2015 – 50. výročia úmrtia biskupa Jána Vojtaššáka)
Ste v rodisku veľkého človeka a statočného, verného biskupa. Uctievajme si ho s láskou. Nebojme sa mu prihovoriť
v modlitbe s prosbou o orodovanie. Modlime sa k Najvyššiemu Veľkňazovi Ježišovi Kristovi, aby upravil naše myšlienky
a naše city tak, aby proces blahorečenia došiel k úspešnému koncu a nám aby to slúžilo na povznesenie.
Ľuboslav Hromják, historik (07.08.2015 – 50. výročie dňa pohrebu biskupa Jána Vojtaššáka)
Nastal čas, aby si slovenskí katolíci verejne zastali svoje žiarivé vzory a prihlásili sa k nim. A to aj za cenu, že nás budú
nespravodlivo označovať za neoľudákov či neonacistov, podobne ako to robili pred sedemdesiatimi rokmi, keď
prvýkrát Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka chceli odsúdiť za vojnové zločiny, podporu klérofašizmu, ktoré
nespáchal. A nútili slovenskú katolícku elitu hľadať si šťastie v slobodných podmienkach západu.
Štefan Sečka, diecézny biskup (09.08.2015 – 50. výročie úmrtia biskupa Jána Vojtaššáka)
Medzi najpresvedčivejšie znaky svätosti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka treba zarátať jeho vernosť Kristovi a
Cirkvi. Čnosť vernosti ako zlatá niť zošíva všetky podrobnosti jeho dlhovekého požehnaného života kresťana, kňaza i
biskupa Spišskej diecézy . Čnosť vernosti sa u biskupa Jána prejavila nielen v pokojných časoch života, ale aj v období,
keď bolo pre Krista a cirkev potrebné trpieť.

ZÁVER
Opakovanie
Na veľký plagát dáme fotografiu Spišskej Kapituly, kríţ a obraz biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý sme mali na
tabuli. Ţiaci po jednom prichádzajú a v tichosti napíšu krátku myšlienku, svedectvo, modlitbu, ktoré si
zapamätali.
Úlohy
 Na základe časti hodiny Čo o ňom povedali iní, ţiaci majú odporúčať iným modlitbu za blahorečenie
biskupa Jána, prosiť o jeho orodovanie a zdôvodniť to tým, čo sami prijali počas vyučovacej hodiny.
 Vyhľadať na mape miesta, ktoré súvisia so ţivotom biskupa Jána Vojtaššáka.
 Prezrieť si fotografie zo ţivota Jána Vojtaššáka v publikáciách a na webových stránkach.

Príloha č. 1
Obdobie detstva – chlapec (1. skupina)
Ján Vojtaššák sa narodil 14. novembra 1877 v Zákamennom rodičom Antonovi Vojtaššákovi a Anne rodenej
Klimčíkovej. Obaja boli rímskokatolíci. Svojho syna dali pokrstiť 15. novembra 1877 vo farskom kostole. V
ţivotopise z väzenia sám napísal: „bolo nás jedenásť súrodencov, ja som bol siedmym dieťaťom.“ Jeho
rodičia pracovali na vlastnom hospodárstve a zadováţené prostriedky nikdy nevystačili pre obţivu rodiny.
Ján im pomáhal, pásaval kravy. Vyrastal v prirodzenom dedinskom prostredí, bol vychovávaný rodičmi
a miestnym kňazom.

ZŠ navštevoval v rodnej obci. V roku 1887 ho rodičia poslali „do školy“, na faru ku strýkovi Antonovi
Klimčíkovi do Stankovian, kde býval dva roky. Zdokonalil sa v dvoch cudzích jazykoch a spoznal od strýka
aj myšlienky slovenského národného povedomia. V roku 1889 na základe dobrých školských výsledkov ho
poslali študovať do Trstenej na Kráľovsko-katolícke niţšie gymnázium. Bol veľmi dobrým ţiakom. Ovládal
nemecky, maďarsky a latinsky jazyk. Plnil beţné školské povinností a chodieval do kláštora františkánov
v Trstenej.
V roku 1893 pokračoval v štúdiu na Mestskom katolíckom gymnáziu v Ruţomberku. Štúdium mu nerobilo
väčšie ťaţkosti, mal zmysel pre systematický poriadok a disciplínu. Ako gymnazista neodlišoval sa
od svojich rovesníkov. S priateľmi potajme fajčil, mal rád spoločné hry v prírode, v zime sa rád korčuľoval,
bol veselý, spoločenský. Aj po rokoch sa vyjadruje o svojich profesoroch s úctou: „boli váţni, zboţní, dobrí,
ale prísni“.
Ján mal kladný a celkom prirodzený vzťah k náboţenským veciam. Pravidelne miništroval, pomáhal
vo farskej kancelárii, vyrábal voskové sviece pre kostol a pomáhal na stavbe nového kostola. Jeho povolanie
bolo slobodné a spontánne, hoci pripúšťa, ţe tajnou túţbou matky bolo, aby jeden syn sa stal kňazom.
Obdobie kňazstva a biskupskej sluţby (2. skupina)
Na Vojtaššáka zapôsobili dve kňazské postavy. Jedným z nich bol Jozef Vojtíček, farár v Zákamennom,
o ktorom hovoril ako o „apoštolovi“ a s ktorým si otec „veľmi dobre rozumeli a vzájomne sa ctili.“ Druhým
kňazským vzorom bol jeho vlastný strýko Anton Klimčík, u ktorého Ján preţil dva roky. On „mal nemalú
účasť na tom, ţe som sa dostal na svojej ţivotnej ceste do seminára.“
V septembri 1895 Ján Vojtaššák nastúpil do Kňazského seminára v Spišskej Kapitule, kde sa pripravoval na
kňazské povolanie. Vysviacku prijal 1. júla 1901, prvú sv. omšu slávil 7. júna 1901 v rodnej obci. Prvým
kaplánskym miestom bola dedina Horná Zubrica. Stal sa vyhľadávaným spovedníkom, finančne pomáhal
svojim priateľom a seminaristom a navštevoval chorých. Zaloţil Potravinový spolok, Čítací kruh, zaloţil
spevokol, nacvičoval divadlá, rozdával náboţenské časopisy. Spisovateľ Mons. Viktor Trstenský ho
charakterizuje ako láskavého dobrodincu, tolerantného kazateľa, zakladateľa Eucharistickej poklony,
zboţného kňaza, šíriteľa úcty k Boţskému Srdcu. Pôsobil vo farnostiach: Kvačany, Bijacovce, Podvlk,
Zubrohlava, Ústie nad Oravou, Brutovce, Tvrdošín, Vyšné Repaše, Veličná. Farnosti Horná Zubrica
a Podvlk sú dnes súčasťou Poľska. Vojtaššák pôsobil ako riaditeľ diecéznej kancelárie a rektor seminára na
Spiši.
Pápeţ Benedikt XV. ho menoval za spišského biskupa, vysvätený bol 13. februára 1921 v Nitre, prijal heslo:
Anjelom prikázal o tebe. Seba a celé svoje pôsobenie zveril do ochrany svojim anjelom stráţnym, ktorých
ctiteľom bol celý ţivot.
Ako biskup dbal o vzdelávanie a duchovný ţivot. Zriadil 49 škôl, prestaval seminár na modernejší, pozýval
profesorov, obnovil učiteľský ústav v Spišskej Kapitule a v Levoči, zaloţil Charitas v Bratislave, sirotinec
v Spišských Vlachoch, Ruţomberku a v Mokradi na Orave. Vysluhoval sviatosť birmovania, obnovil spolok
adorátorov, arcibratstvo večnej poklony a zvolal Prvú diecéznu synodu.

Obdobie utrpenia počas komunizmu (3. skupina)
Biskup Ján Vojtaššák bol nepohodlným pre štátnu moc. Prvýkrát bol zaistený dňa 5. 5. 1945 a
internovaný v biskupskom letnom sídle v Spišskom Štiavniku. Odtiaľ bol prevezený do bratislavskej štátnej
väznice, kde bol bez konkrétneho obvinenia a náleţitého vyšetrenia sedem mesiacov ţalárovaný. Na Spiš sa
vrátil aţ 30. 11. 1945.
Dňa 3. 6. 1950 bol biskup Vojtaššák opäť internovaný v biskupskej rezidencii pod dozorom štátnej
bezpečnosti. V noci 15. 9. 1950 bol podvodom vylákaný na údajnú schôdzku kňazov v Trenčíne. Bol však
zatknutý a odvlečený do vyšetrovacej väzby v Ruzyni v Prahe. Musel podstúpiť výsluchy, bitky,

poniţovanie, psychický teror, trýznenie zimou, hladom a svetlom počas dlhých nocí, pochody v stiesnených
celách, učenie sa zápisníc spamäti.
Dňa 4. 1. 1951 bol prevezený do Bratislavy, kde ho Štátny súd uznal vinným zo zločinu úkladov proti
republike, zo zločinu vojenskej zrady, zločinu velezrady a zo zločinu vyzvedačstva. Odsúdili ho na trest
odňatia slobody v trvaní dvadsaťštyri rokov nepodmienečne, peňaţný trest vo výške 500 000.- Kčs,
konfiškáciu celého majetku a stratu čestných občianskych práv. Dňa 14. 2.1951 bol prevezený do Valdíc a
väznený v úplnej izolácii aţ do 2. 7. 1951. Mučenie a poniţovanie pokračovalo vo väzniciach Leopoldov,
Praha-Pankrác, Ilava a Ţilina.
Dňa 5. 10. 1963, po štrnástich rokoch, rozhodnutím prezidenta republiky o amnestii bol prepustený na
slobodu. Chcel doţiť pri synovcovi, ktorý bol farárom v Oravskej Lesnej, ale po krátkom pobyte u neho mu
bol nariadený trvalý pobyt v Domove dôchodcov pre kňazov v Senohraboch pri Prahe. Zomrel 4. augusta
1965 v nemocnice v Říčanoch pri Prahe, v 88. roku ţivota, v 64. roku kňazstva a v 44. roku jeho biskupskej
sluţby. Pochovaný bol 7. augusta 1965 v rodnej obci Zákamenné.
Úlohy pre kaţdú skupinu:






Text o ţivotnej etape biskupa Jána Vojtaššáka pomaly prečítajte.
Pre kaţdý odstavec vytvorte názov.
Kaţdý názov preformulujte na otázku.
Na otázku naformulujte odpoveď podľa textu.
To čo ste sa dozvedeli, predstavte ostatným spoluţiakom.

Vypracovanie
odstavec

1.

2.

3.

4.

názov

otázka

odpoveď

Príloha č. 2a
 prečítajte biblický text Mk 15,1-5
 podčiarknite slovesá
 na základe biblických textov nájdite podobnosť medzi Jeţišovým utrpením a utrpením biskupa Jána
Vojtaššáka.

Jeţiš pred Pilátom
Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Jeţiša spútali, odviedli
a odovzdali Pilátovi. Pilát sa ho spýtal: „Si ţidovský kráľ?“ On mu odpovedal: „Sám to hovoríš.“ Veľkňazi
naň mnoho ţalovali a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko ţalujú na teba!“ Ale
Jeţiš uţ nič nepovedal, takţe sa Pilát čudoval.
Mk 15, 1-5
Príloha č. 2b

 prečítajte biblický text Ţalm 22,1.5-9.11-12.17-18
 podčiarknite slovesá
 na základe biblických textov nájdite podobnosť medzi Jeţišovým utrpením a utrpením biskupa Jána
Vojtaššáka.
Utrpenie a nádej spravodlivého (Ţalm veľkopiatočnej vízie, v ktorom desať storočí pred Jeţišovým
ukriţovaním omilostený autor ţalmu vidí v duchu trpiaceho Mesiáša.)
Boţe môj, Boţe môj, prečo si ma opustil?
V teba dúfali naši otcovia; dúfali a vyslobodil si ich.
Ku tebe volali a boli spasení, v teba dúfali a zahanbení neboli.
No ja som červ, a nie človek, ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie.
Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.
„Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád.“
Od samého zrodu som odkázaný na teba. Ty si môj Boh,
Nevzďaľuj sa odo mňa, lebo sa blíţi ku mne nešťastie a nieto, kto by mi pomohol.
Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov.
Prebodli mi ruky a nohy, môţem si spočítať všetky svoje kosti.
Ţalm 22,1.5-9.11-12.17-18
Príloha č. 3
Jeţišovo utrpenie

Utrpenie biskupa Jána Vojtaššáka

Príklad vypracovania
Jeţišovo utrpenie
bol nevine odsúdený
vláčili ho pred vladárov
posmievali sa mu, nech mu Boh pomôţe
preţíva opustenosť
modli sa ţalm 22

Utrpenie biskupa Jána Vojtaššáka
bol nevinne odsúdený
vláčili ho z väzenia do väzenia
zosmiešňovali ho, ţe je biskup a ţe verí v Boha
preţíva opustenosť
modlí sa

Pomocné texty a pracovné listy k vyučovacím témam
Sprievodca pre učiteľov a katechétov
Túto časť tvoria predovšetkým pracovné listy ale i pomocné prehľadné texty, ktoré moţno pouţiť v odporúčaných
ročníkoch ale i podľa zváţenia v témach, ktoré sú v obsahovej korelácií s ponúkanými pracovnými listami.

1. Osobnosť biskupa podľa knihy Anjelom prikázal o tebe

Veková kategória: 1. – 2. stupeň ZŠ
Predstavenie osobnosti Boţieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka podľa knihy Antona Laučeka: Anjelom
svojim prikáţem o tebe. Jej súčasťou sú i ilustrácie Braňa Jánoša. Cieľom
oboznamovania sa so ţivotným príbehom je poukázať na jeho vlastnosti,
charakter a obetavosť ako vzor pre kaţdého človeka. Autorom ilustrácii je
Braňo Jánoš.
1. kapitola: Chlapčenské roky










opis udalosti pri potoku
opis domu, v ktorom býval
postoj mamy
Jankove vlastnosti
sluţba v kostole
Jankove otázky
príhoda v kostole

Janko chcel chytiť rybu, ale na ukazovák a prostredník sa klepetami
zakvačil veľký rak. Rybu plánoval na prilepšenie obeda, no nečakaná
udalosť ho hnala domov, aby mu niekto pomohol oslobodiť prsty od
nečakaného všeţravca. Sám to nedokázal. Janko statočne znášal bolesť.
Soška Panny Márie, ktorú pred príchodom domov vţdy prvú zbadal,
znamenala, ţe rodina sa spolieha na jej ochranu. Taká bola aj jeho milujúca mama. Bola tou, ktorá vţdy
pomáha a súcití. Domov bol pre neho istotou v kaţdej udalosti.
Bol skôr utiahnutý, tichý, všetko pozoroval, nehádal sa so súrodencami, hanbil sa za slzy. Za kaţdú cenu
chcel pomáhať rodičom. Potom nasledovala hra. O ich rodine sa hovorilo, ţe dobre vychovávajú deti. Otec
bol kostolníkom a chlapci boli miništranti. Brána kostola tak bola pre nich vţdy otvorená. Janko pomáhal
otcovi v kostole. Otec mu bol vzorom. Ako chlapec mal zvláštny záţitok: akoby sa Kristus vstávajúci
z hrobu na neho usmieval. Janko kládol otcovi mnoho otázok, ktoré boli prejavom jeho zvedavosti
a záujmu, všetko chcel vedieť. Bol vnímavý, pozoroval veci okolo seba a rozmýšľal o nich.
V škole v Zákamennom pozorne počúval rozprávania pána kaplána na náboţenstve. Po skončení sa
nenáhlil za ostatnými, sedel ešte chvíľu s vyučujúcim a vypytoval sa.

2. kapitola: Jankove štúdia






škola 1.-4. roč. v Zákamennom
Janko v Stankovanoch, škola a pobyt u strýka na fare
štúdium na gymnáziu v Trstenej
rozhodnutie byť kňazom

Od 5. ročníka bol na fare u strýka-kňaza v Stankovanoch. Bolo o ňom známe, ţe vedel rozveseliť
všetkých, čo prišli na faru.
Pri stretnutí s otcom Janko nevedel z neho spustiť zrak. Skoro plakal od radosti. Ináč nebol schopný
prejaviť radosť z toho, ţe ho vidí, veď predsa bol ešte chlapec a túţba po domove bola veľmi silná.
Otec roľník a jeho švagor kňaz rozhodli , ţe bystrého a zboţného mládenca by bolo škoda dať na remeslo
alebo nechať na gazdovstve. Janko bude pokračovať na Gymnáziu v Trstenej. Vyznačoval sa veľkou
húţevnatosťou. Na fare čítal noviny, priúčal sa cudzím jazykom, debatoval o dianí vo svete a v cirkvi. Janko
prahol i po Boţom slove a najbliţší vybadali, ţe by sa mohol stať i kňazom. Od strýka vypýtal sošku anjela.
Bolo to viac ako symbolické, pretoţe anjel ho sprevádzal po celý ţivot, k nemu sa utiekal, jeho ochranu cítil,
anjel sa stal neskôr i súčasťou jeho biskupského erbu.
Prázdniny v časoch začiatku 20. storočia boli charakteristické tým, ţe na dedine bola robota. Pracovalo sa
na gazdovstve, boli mesiace, kedy sa kosilo, zberala sa úroda, zváţalo sa seno, obilie, deti zberali lesné
plody, napr. jahody. Kaţdú prácu začínali prosbou o poţehnanie. Spoločnú modlitbu v rodine viedol otec.
Modlitba bola plná nádeje v istotu, ţe Pán Boh pomôţe.
Keď Janko odchádzal z domu na štúdia, plakal on a súrodenci i mama. Miloval domov a svoje rodisko,
všetko vnímal ako Boţie dary, ako dôkazy nekonečnej Boţej štedrosti. Bytostne preciťoval matkinu hlbokú
zboţnosť a silnú otcovu vieru, ktorí pokladali Boha za tú samozrejmú oporu. Deti tak mali dobrý príklad
rodičov, ktorí im ukazovali cestu a boli im za to vďační.
Janko túţil sa stať kňazom. Uţ v rokoch, kedy miništroval a ostával sám v tichu kostola, uvaţoval
o svojom ţivote a uvedomoval si prítomnosť Boha. Všetko riadila prezieravá ruka. Keď premýšľal nad
ťaţkosťami ţivota a zmyslom utrpenia, pochopil, ţe Boh dáva nádej. Uvedomil si, ţe ľuďom treba ohlasovať
vieru, dávať nádej a pomocnú ruku.
Po ukončení Gymnázia v Trstenej pokračovať na vyššom gymnáziu v Ruţomberku a neskôr v seminári.
To uţ bol rozhodnutý stať sa kňazom.

3. kapitola: Ján seminarista






Jankov ţivot v seminári
oznam o prijatí do seminára
reţim dňa
Jankova prvá kázeň

Prijímacie skúšky do seminára boli pre Janka veľkou neistotou. Nevedel, či ho príjmu. Keď medzi
menami prijatých zaznelo i meno 17-ročného Jána Vojtaššáka zo Zákamenného, hneď upadla neistota. Chcel
vykríknuť od radosti a sám hovorí, ţe akoby mu niekto zľahka prikryl ústa rukou, pretoţe ináč tak urobí.
Seminárne roky boli poznačené nasledovnými praktikami: zrieknuť sa pohodlia, byť skromný v jedle,
menej spánku, viac práce, prekonávať antipatiu, samoľúbosť, závisť, malichernosť, pre kaţdého nájsť
porozumenie a cestu k vzájomnej pomoci, poslúchať na slovo, poslúchať predstavených.
Reţim dňa bol nasledovný: budíček o 5:00 hodine, nasledovala ranná modlitba, sv. omša, prednášky,
štúdium, prestávky na jedlo a krátky čas voľna. V čase voľna seminaristi hrávali futbal. Janko sa pridal aţ
po ukončení prípravy.
Zaujímavou spomienkou je jeho príprava na prvú kázeň, ktorú i napriek dôkladnej prípravy musel
prepracovať. Bol trémista, ale napriek tomu sa dokázal vţiť do prednesenia kázne, čo jeho skúšajúci ocenili.
Po ukončení predstavenia kázne cítil, ţe má mokrý celý chrbát. Nasledovali pripomienky predstavených,
ktorí ohodnotili všetky jeho kvality. Ján je vďačný, šťastný a túţi byť dobrým kazateľom.

4. kapitola: Ján Vojtaššák – kaplán a farár








roky vojny
Ján Vojtaššák – kňaz
koleda v Ţaškove
návšteva na Vianoce
menovanie za vedúceho úradu
menovanie za spišského biskupa

Prvé roky ako kňaz pôsobí vo Veličnej. Spomína na poţehnanie domov
počas vianočných sviatkov. To sa nazývalo koleda. Prichádzajú do
príbytkov spolu s organistom, miništrantmi. Za spevu vianočných piesní navštevujú kaţdý dom. Kňaz
Vojtaššák poţehnal príbytok, odriekal modlitbu za pokoj a dary pre domácich. Pri návšteve rodín vidí veľa
biedy. V jednom dome chýbal otec, ktorý bol na fronte, v inom dome videl chorých, chudobných. V kaţdom
príbytku dával pobozkať kríţ a rozprával s domácimi. Príbytky boli plné detí. Zvyčajne vzal najmenšie dieťa
do náručia a snaţil sa uhádnuť meno dieťaťa, ktorým ho sám pokrstil. Deťom rozdával cukríky, staršie deti
pochválil a povzbudil, aby pomáhali matke, ak to bolo v rodinách, kde otec bol na fronte. Dával im nádej, ţe
vojna sa čoskoro skončí a otcovia sa vrátia k milujúcim manţelkám a deťom.
Kňaz Vojtaššák sa vyznačoval vlastnosťou, ktorá dnes mnohým ľuďom chýba. Vedel sa zrieknuť
mnohých vecí. Porozdával mnohé svoje veci tým, ktorí to – podľa neho – viac potrebovali ako on. Pri
návštevách v rodinách sa stávalo, ţe ho chceli niečím ponúknuť. Kňaz Vojtaššák vedel vybadať, ţe či to
v rodine nebude chýbať a tak sa stalo, ţe často sa neponúkol a jeho odpoveď znela, aby to nechali radšej
svojim deťom.
Bol horlivým kňazom, obetavo vysluhoval sviatosť pokánia. Veľmi hlboko preţíval sv. omšu a pre ľudí
to bol silný záţitok. Veriaci ho porovnávali so sv. Alojzom a boli na neho hrdí.
Na radu rodičov zobral na faru mladšieho brata s rodinou, ktorý mu pomáhal pri gazdovaní. Boli to časy,
keď na preţitie kaţdého a teda i kňaza, bolo potrebné, aby obrábal kus zeme, ktorá bola ţiviteľkou.
Počas vojny zriadil na fare vývarovňu pre chudobných, pomáhal vdovám a sirotám. Keď v istej
evanjelickej rodine zomrela mama a zostali dve maloleté deti-siroty, prijal ich na faru a tam sa o nej staral.
Mal záujem o človeka bez ohľadu na jeho vierovyznanie. Prijal a postaral sa aj o ruského utečenca – chlapca,
ktorý stratil rodinu.
Dlhé hodiny vytrvalo spovedal. Bol dobrým radcom a mnohých, ktorí nevedeli prijať kríţe ţivota
povzbudzoval, ţe kríţ má svoj zmysel, i keď ho my teraz nevidíme a nechápeme. Súcitil s ľuďmi a zmáralo
ho nešťastie a bolesť. Denne prosil Boha, aby vedel niesť ich kríţe a bremená, aby prichádzal k ním
s nádejou a aby nestrácali dôveru v Najvyššieho. Cítil Boţiu pomoc, s ktorou bol schopný ukazovať ľuďom
cestu za Kristom. Napomínal tých, ktorí zneuţívali chaos vojny a priţivovali sa na ľudskom nešťastí. Kňaza
Vojtaššáka trápilo hlavne to, ţe niektorí zneuţívajú chudobu, neznalosť a biedu.
Vojtaššák nejedol veľa. Bol chatrnej postavy. Jeho pracovňa bola malá. Bol tam písací stôl, malá pec,
skriňa s písomnosťami a dve stoličky. Jedinou ozdobou bol na stene z dreva vyrezávaný kríţik.
Keď bol menovaný za vedúceho úradu v Spišskej Kapitule, v nedeľu pracoval vo farnosti a cez týţdeň
dochádzal do úradu. Podarilo sa mu obnoviť bohoslovecký seminár a po 1. svetovej vojne bol jeho prvým
rektorom. V advente roku 1920 ho prekvapilo Svätou stolicou menovanie za spišského biskupa. Nechcel
tomu veriť a práve vtedy si viac uvedomoval svoj jednoduchý pôvod, ktorý mu akoby bránil zastávať tak
zodpovedný úrad. Celonočná modlitba na kolenách v studenom kostole znamenala prijať a odovzdať Bohu
to, čo od neho v tejto chvíli poţadoval – byť spišským biskupom.
5. kapitola: Ján Vojtaššák – biskup






biskupský erb a heslo
J. Vojtaššák – biskup: Stav v diecéze po vojne
plány do budúcna
stretnutie a pomoc Jankovi Ďurkovi (Silanovi)

Biskup Vojtaššák pracoval v pracovni za vysokým pulpitom a písal. Spišská diecéza mala v tom čase 166
farností, ktoré osobne prešiel, aby zistil, čo si vyţaduje rýchlu pomoc. Záleţalo mu na výchove kňazského
dorastu. V Levoči zriadil malý seminár pre budúcich kňazov a zveľadil kňazský seminár v Spišskej Kapitule.
Uvedomoval si, ţe národ potrebuje školy, vzdelanie a kvalitných vychovávateľov. Prestaval dva učiteľské
ústavy: ţenský v Levoči, muţský na Spišskej kapitule, pre opustené deti z Oravy zriadil domov v Mokradi.
Pre potreby chudobných zriadil charitu. Vedel, ţe nebeskí duchovia ho sprevádzajú a stráţia. Jeho biskupské
heslo bolo: „Angelis mandavit de te“ – Anjelom prikázal o tebe. Jeho túţbou bolo zmeniť biskupské
sídlo, ktoré je územne na okraji diecézy.
Pomáhal mnohým kňazom. Známe je jeho stretnutie a pomoc kňazovi a básnikovi Jankovi Silanovi. Mal
rád literatúru a poznal básne Janka Silana. Pri stretnutí s ním ho vţdy povzbudil slovami, aby sa tešil z daru,
ktorý dostal a ktorým má oslavovať Najvyššieho. Pomodlil sa s ním, poţehnal a otcovsky vyprevadil.

6. kapitola: Pokračovanie – vojna

 J. Vojtaššák – vzor pre seminaristov
 ţidovské memorandum
 Katolícka Cirkev – najväčší nepriateľ: J. Vojtaššák
uväznený

Biskup Vojtaššák slávil sv. omšu v kaplnke. Jeho slávenie bolo dôstojne, bez náhlenia. Seminaristi
obdivovali jeho absolútne sústredenie sa na modlitbu a bohosluţbu. Bol pohrúţený do meditácie akoby ani
nevnímal. Bol pre nich nedosiahnuteľným vzorom. Po skončení pokľakol, pomodlil sa a ďakoval.
Nepoznal dovolenku, pri ochorení sa stránil lekárov a v odporúčaných kúpeľoch vydrţal dva dni. To
svedčí o jeho skromnom pôvode, pretoţe nemal šľachtický titul ani pôvod. Zvlášť jednoduchí ľudia hľadeli
na neho s nádejou, ţe im rozumie.
Z cirkevných lesov pomáhal ľuďom. Stalo sa, ţe dal vyrúbať les, aby sa drevo pouţilo na novú strechu
a zariadenie pre ruţomberský sirotinec. Inokedy daroval drevo i rodine, ktorú poţiar pripravil o chalupu.
Zastával aj svetskú funkciu, bol členom Štátnej rady. Jeho zámerom bolo pomôcť kresťanskému
smerovaniu krajiny. No ţiaľ, vláda nerešpektovala výhrady biskupov.
Je známe, ţe do seminára prijal ţidovského chlapca, ktorému hrozilo prenasledovanie. Keď sa dozvedel
o vyváţaní Ţidov, jeho okamţitým rozhodnutím bolo okamţite to zastaviť. Uvedomoval si, ţe to je zločin, za
ktorý by národ niesol spoluzodpovednosť. Ministrovi vnútra napísal list a ten rozhodol zastaviť transporty.
Biskupi boli bezmocní voči zatváraniu a posielaniu do koncentračných táborov i voči NKVD, ktorá
odvláčala tisíce ľudí z východného Slovenska do Ruska.
Skôr ako štátna moc zatkla Vojtaššáka, zasvätil diecézu Boţskému Srdcu Jeţišovmu a Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie.

7. kapitola: Vojtaššák vo väzení
 týranie J. Vojtaššáka vo väzeniach (Leopoldov, Ruzyně
v Prahe, Valdice, Ilava, Pankrác, Ilava, Ţilina)
 trpezlivé znášanie kríţa
 po 14 rokoch prepustený na slobodu

Biskup Vojtaššák bol odvedený do väznice. Prvým väzením bola
Leopoldovská väznica. Bol tam najstarším väzňom, mal č. 6748 a bol
v cele č. 12. V čase odsúdenia mal 73 rokov. Bol väznený 14 rokov
(Leopoldov, Ilava, Ţilina, Pankrác, Valdice).
Pretoţe bol biskup, dozorcovia ho zvlášť fyzicky týrali. Starému
človekovi dali robiť drepy. Samozrejme, ţe to nevládal a prosil
o úľavu. Odpoveďou bol cynizmus dozorcov s komentárom, aby mu
Boh pomohol. Všetko prijímal s pokorou. Za všetkých týchto ľudí sa
modlil tak ako Pán Jeţiš: Boţe, odpusť im.
Ďalším krutým miestom bolo väzenie v Prahe – Ruzyně. Biskup
Vojtaššák bol označený ako najväčší zločinec v Československej
ľudovodemokratickej republike. V hrubom trestaneckom oblečení
bez gombičiek, ktorého nohavice si musel rukou pridrţiavať, aby mu
nespadli z vychudnutého tela, v drevákoch na holých opuchnutých
nohách, často behom, v ţelezách a so zaviazanými očami ho hnali na vyšetrovanie a nútili ho, aby sa priznal
k vlastizrade. (bliţšie v knihe na str. 89)
Čas v cele vyuţíval na modlitbu. Pomáhala mu nabrať potrebných duchovných síl. Pred modlitbou sa
preţehnal a často sa modlil práve modlitbu, ktorú nás naučil náš Pán a tou je Otče náš.
Vo Valdiciach boli spolu s ním väznení aj biskupi Buzalka a Gojdič. Stalo sa, ţe ich troch vyuţívali na
oranie valdickej záhrady. Najstarší väzeň si dobrotou srdca a čestným jednaním získaval váţnosť a rešpekt.
Ak mal moţnosť trochu sa prejsť, čas vyuţíval na modlitbu ruţenca, pričom na miesto ruţenca pouţíval
prsty. Dozorcovia ho naschvál udierali. Keď padol, neprotestoval. Tým, ktorí mu pomáhali vstať, ďakoval
a s dôstojnou odovzdanosťou do Boţej vôle kráčal ďalej.
Istý čas bol i v nemocnici. Aj tam myslel na spoluväzňov a odtiaľ im priniesol niekoľko trojuholníkov
syra a keksy. Nebadane im ich strčil do rúk a tešil sa, ţe im mohol urobiť radosť. Ich prekvapené tváre uţ
vopred zohrievali jeho dušu. Na knihu Zrada a pád napísal – nepravda. Táto kniha veľmi očierňovala
a špinila Cirkev. Za to ho potrestali tým, ţe sa dostal na samotku. Tam uţ nemohol nič robiť, iba sa modliť.
Dňa 4. 10.1963 bol z väznice prepustený. S batohom na chrbte a paličkou v ruke kráčal k bráne,
sprevádzaný dvoma dozorcami. Občas zadýchaný sa zastavil a oddýchol. Dostal civilné šaty. Z plátenného
vreca označeného jeho menom dozorca vysypal ruţenec, vreckový noţík, budík, ponoţku na kŕčové ţily,
papuče, ľadvinový pás, kefu na šaty, sveter, biskupský prsteň, kríţik, pár mariánskych medailónov, pletené
rukavice, bielu štólu, maličkú drevenú sošku Boţej Matky a hodinky, na ktorých chýbala retiazka. Poriadne
dokrčené oblečenie bolo cítiť za naftalínom. Dali mu občiansky preukaz a peniaze. Pochopil, ţe je
prepustený na slobodu. Od vzrušenia sa mu roztriasli ruky. Jeho podpis na doklade o prevzatí vecí pretínal
všetky čiary vytlačenej kolónky. Musel si na chvíľu sadnúť, aby pochopil, ţe je to skutočnosť. Zároveň mal
však obavu a zvláštnu predtuchu, ţe je to iba predohra nejakého nového krutého divadla.
Komisiu správanie biskupa zarazilo. Boli zvyknutí kaţdého pokladať za zločinca a tu stál pred nimi
prešedivený, drobný starec, podopierajúci sa o paličku, z ktorého tváre sa zračil dobrácky, pokojný a nevinný
pohľad. Neboli schopní sa mu pozrieť do tváre a tvárili sa, ţe študujú jeho spisy a niečo dôleţité do nich
zapisujú. Na záver náčelník zvýšeným hlasom prečítal spis prezidenta republiky o udelení amnestie. Biskup
Vojtaššák hľadel prokurátorovi rovno do tváre. Po prečítaní amnestie sa nenašiel nik, kto by biskupovi podal
ruku.
Otvorila sa ťaţká, okovaná brána. Biskup ostal chvíľu stáť omráčený slobodou a priestorom, ktorý bol
pred ním. Októbrové slnko ho pohladilo po jeho tvári a ono bolo prvé, ktoré ho privítalo na slobode. Aţ teraz
si konečne uvedomil, ţe môţe ísť domov k svojím na rodnú Oravu.

8. kapitola: Posledné roky...
 opäť doma, Oravská Lesná - dočasný pobyt
 Senohraby - nútený pobyt
 posledné dni a smrť biskupa Vojtaššáka
Biskup prišiel na faru do Oravskej Lesnej, kde pôsobil ako
kňaz jeho synovec Tomáš Vojtaššák. Nemal štátny súhlas na
vykonávanie kňazských povinností , ktorý v tom čase bol
potrebný. Svojmu synovcovi nechcel spôsobiť nepríjemnosti,
preto slúţil sv. omšu v kostole skoro ráno za zamknutými
dverami. Po sv. omši sa prešiel ulicou dediny a načúval
začínajúcemu prebúdzaniu ako najsladšej hudbe. Nemyslel na
choroby a bolesti. Všetko bolo pre neho vzácne, nevšedné a po
dlhých rokoch priam slávnostné. Prihovorili sa mu dedinčania,
vnímal šum potoka a závan vetra. Slávnostným pre neho bolo i
majestátne ticho chrámu. Hoci sa nemohol vrátiť do katedrály,
mohol sa modliť a sláviť sv. omšu v chráme, ktorý patril do ním
spravovanej diecézy. Bol to pre neho dar a balzam na dušu.
Od svojho synovca získaval informácie o diecéze, kňazoch,
rehoľníkoch a veriacich. Trápilo ho, ţe bol zrušený kňazský
seminár a v budove učiteľského ústavu zriadili kasárne. Viacerí
kňazi boli vo väzení alebo dokonca v koncentračných táboroch.
Mnohým kňazom bol odňatý štátny súhlas, čo znamenalo, ţe
nemohli verejne vykonávať kňazskú sluţbu. Pracovali ako
robotníci a iba v skrytosti pôsobili v pastorácií. Veľakrát to bolo riziko, ţe ich niekto zahlási a štátna moc ich
pošle do väzenia. Po príchode na Oravu biskup nezabudol ani na Janka Silana. Pýtal sa na neho a zaujímalo
ho, ako sa mu darí. Túţba vidieť rodnú dedinu bola veľká. Vďaka synovcovi sa tam dostal. Nemo stál na
kraji cesty vedľa zoraného poľa a pozeral sa na rodné Zákamenné. Zohol sa k zemi, zobral hrudku rodnej
zeme a pomaly ju v rukách rozmrvil medzi prstami. Opatrne sa dotýkal konára liesky a očami hladil okolité
stráne. Tešil sa na prvé stretnutie s príbuznými. Mal však aj obavy, ako to zvládne. Rodná dedina mu
otvárala náruč: videl poriečie, kostolík na vŕšku, rodičovskú chalupu. Spomínal na detstvo a mladosť. Cítil,
ţe je doma. Privítala ho celá rodina. Deti pozerali na krehkého starčeka, ktorý bol veľmi jednoducho
oblečený a viditeľne premáhal svoje dojatie. Sedel za stolom a pred sebou mal veľký klobúk. Deťom urobil
na čelo kríţik. Dospelým stískal upracované dlane a snaţil sa pokojne odpovedať na mnoţstvo otázok. Jeho
hlas bol rozochvený. Dá sa povedať, ţe to bola slávnosť celej dediny, keďţe tam prišli mnohí dedinčania.
Radosť z pobytu medzi svojimi však netrvala dlho. Prišiel príkaz, ţe miesto pobytu biskupa na Orave nie
je vhodné. Štátna moc mu určila iné miesto pobytu. Bol to kňazský dom dôchodcov v Senohraboch pri
Prahe. Keď sa to dozvedel, nič nepovedal, privrel oči a vzdychol si. V rukách kŕčovite zvieral breviár –
modlitbu liturgie hodín. Pozrel do okna a ticho si hovoril: „Nepôjdem tam. Chcem zomrieť doma a nie
v cudzom svete.“
Netrvalo dlho a prišli pre neho, aby ho odviedli. Nebol čas ani na rozlúčku s rodinou. Synovec mu
pomáhal, pretoţe staroba nedovoľovala biskupovi, aby sa sám pripravil na túto cestu. Dovolili mu, aby sa
ešte pomodlil v kostole. Potom ho posadili do auta a odišli. Nik v dedine nesmel vedieť, ţe odchádza.
V Senohraboch bola jeho posledná zastávka ţivota. Ráno v kaplnke slávil sv. omšu, všetkých
obdarovával svojim pokojom a odovzdanosťou do Boţej vôle. Jeho vnútornú silu cítil kaţdý, kto sa s ním
stretol. Ak od návštev niečo prijal a dával to potom ďalším ako dar, i to bolo pod kontrolou štátnej
bezpečnosti. Kaţdého odprevadil na stanicu. Bolo mu ťaţko, keď sa lúčil s niekým z rodného kraja alebo
diecézy. Útočiskom mu však bola kaplnka. Tí, ktorí ho nemohli prísť navštíviť, napísali mu list, na ktorý
biskup stále odpovedal. Jeho túţbou bolo ešte raz navštíviť Zákamenné a svojich blízkych. Listom ţiadal
o toto dovolenie. Odpoveď však bola negatívna. Jeho oči doteraz preţiarené vnútorným pokojom
a láskavosťou nalomil ţiaľ.
Keďţe jedného dňa sa trochu sťaţoval na zdravotný stav, čo u neho nebolo zvykom, sestry zavolali
lekára. Bol prevezený do nemocnice v Říčanoch pri Prahe. Tam 4. augusta 1965 zomrel.

2. Po stopách biskupa Jána Vojtaššáka v našej diecéze
Veková kategória: 2. roč. ZŠ (3. téma Dôvera v rodine)
Kaţdý máme v rodine svoje miesto. Okrem svojej rodiny sme boli pozvaní i do Boţej rodiny a tou je Cirkev.
Boţí sluha biskup Ján Vojtaššák veľmi skoro odišiel do škôl, ktoré boli mimo jeho rodiny. Putujeme spolu
s biskupom Jánom, vyhľadáme miesta, ktoré sú späté s jeho ţivotom. Miesta prepojíme tak, ţe vyfarbíme
cestu.











miesto narodenia biskupa Vojtaššáka - Zákamenné
prvé roky ľudovej školy – Zákamenné
ďalšie roky ľudovej školy u ujca Klimčíka - Stankovany
niţšie gymnázium - Trstená
vyššie gymnázium - Ruţomberok
teologické štúdiá - Spišská Kapitula
pôsobenie ako farár – Veličná
pôsobenie ako biskup – Spišská Kapitula
krátky pobyt po prepustení z väzenia u svojho synovca na fare – Oravská Lesná
miesto jeho pochovania – Zákamenné

3. Cestou za Kristom s Boţími prikázaniami
Veková kategória: 3. roč. ZŠ (4. téma Jeţiš nás oslobodzuje)
Cesta za Kristom má isté pravidlá. Nimi je predovšetkým Desatoro. Po ceste bludiskom nájdeme symboly,
ktorými sú znázornené jednotlivé prikázania Desatora. Priradíme symbolom jednotlivé prikázania,
pomenujeme celú cestu od štartu aţ po cieľ jedným slovom (ţivot) a všimneme si, ţe za bludiskom je
znázornená brána do chrámu. Porozmýšľame nad tým, čo znamená zatvorená brána a čo otvorená brána, a
kto o sebe povedal, ţe je bránou. Brána v pozadí je vstupom do chrámu v rodisku biskupa Jána Vojtaššáka
v Zákamennom na Orave.

4. Spišská diecéza ako súčasť Katolíckej cirkvi
Veková kategória: 3. roč. ZŠ (5. téma Jeţiš pozýva na hostinu)
Jeţiš ustanovil Cirkev a ona je tu na zemi pre nás viditeľnou spoločníčkou na ceste za Kristom. Uţ i ja mám
účasť na Eucharistickej hostine a preto ďakujem všetkým, ktorí mi v Cirkvi pomáhajú, aby som bol dobrým
kresťanom. Budem sa modliť za Cirkev a za tých, ktorí mi pomáhajú na ceste za Jeţišom.
a) Pozri si mapu a porovnaj jej územie na mape Slovenska a Potom odpovedaj na otázky.





Napíš názov mape..................................................................................................................
Čo je diecéza? ........................................................................................................................
Do ktorej diecézy patríš? .......................................................................................................
V ktorej farnosti ţiješ? ...........................................................................................................

b) Prezri si fotografie a povedz, koho z fotografií poznáš, ktoré fotografie máte doma, koho si videl na
fotografii v kostole, na fare, v škole alebo inde, s kým si sa stretol osobne.
Keďţe si našiel i niekoľko fotografií biskupa Jána Vojtaššáka, urob okolo nich červený rámček a potom
odpovedaj na nasledujúce otázky.
 Kto bol Ján Vojtaššák? ..........................................................................................................
 Napíš, čím sa vyznačuje biskup? ...........................................................................................
 Aké úlohy sú mu zverené biskupskou vysviackou?
................................................................................................................................................
c) Na pracovnom liste nájdeš i fotografie, ktoré nie sú označené zámčekom. Sú to biskupi, ktorí boli alebo sú
biskupmi Spišskej diecézy. Súčasný biskup je 15. spišským biskupom od zriadenia diecézy.
Dopíš jeho meno:........................................................................................
 Dopíš mená biskupov pod fotografie.
d) Medzi fotografiami sú aj fotografie pápeţov. Nájdi ich, označ modrým rámčekom a odpovedz:





Kto je pápeţ? .....................................................................................................................................
Ktorý je súčasný pápeţ? .....................................................................................................................
Čo všetko vieme o pápeţoch, ktorí boli v ostatných rokoch na Petrovom stolci?
Ktorý z nich je uţ svätorečený? ..........................................................................................................

5. Sídlo biskupa a biskupské znaky
Veková kategória: 4. roč. ZŠ (4. téma Svedectvo nádeje)
Kaţdá rodina, kaţdý z nás má svoj dom a domov. Okrem rodiny patríme Kristovi a patríme do viditeľného
spoločenstva – do Cirkvi. Najväčšiu skupinu tvorí Boţí ľud. Okrem toho máme kňazov, biskupov a pápeţa. Aj
oni majú svoje sídlo vedľa biskupskej katedrály, v ktorej sa nachádza biskupský stolec.
Spišské biskupstvo vzniklo vyčlenením z Ostrihomského arcibiskupstva 13. marca 1776. Urobil to pápeţ Pius
VI. na základe dekrétu Márie Terézie. Od toho času spišskí biskupi sídlia na Spišskej Kapitule. Tam sídlil aj
biskup Ján Vojtaššák, kým nebol internovaný štátnou bezpečnosťou. Teraz tam sídli súčasný biskup. Ak
správne odpovieš na otázky, dozvieš sa viac o rímskom biskupovi, o našom biskupstve a o biskupských
znakoch.
a) Sídlo biskupa Jána Vojtaššáka
Pozri si stavby na obrázkoch.
 Pod obrázky dopíš, ktoré z nich prestavujú Spišskú Kapitulu – sídlo biskupa.
 Čo presne máme znázornené na obrázku? .........................................................................................
 Kto bol sv. Martin? ............................................................................................................................
 Čo sa nachádza v katedrále sv. Martina čo úzko súvisí s biskupom Vojtaššákom?..........................
.............................................................................................................................................................
 Čo sa nachádza v katedrále, čo úzko súvisí s pápeţom sv. Jánom Pavlom II.? .................................
 Ktoré dve významné inštitúcie sa nachádzajú v areáli Spišskej kapitule? ........................................
b) Vatikán a pápeţ








Pápeţ je rímsky biskup. V ktorom štáte je však sídlo pápeţa? ...........................................................
Pod obrázky, ktoré predstavujú súvis s Vatikánom, dopíš názov. ......................................................
Kde sa nachádza katedra rímskeho biskupa teda pápeţa? ..................................................................
Kde sa nachádza Lateránska bazilika? ................................................................................................
Ako sa volá súčasný Svätý Otec, aké má pôvodné meno, odkiaľ pochádza? .....................................
Ktoré udalosti z Vatikánu môţeme sledovať a preţívať v spoločenstve Cirkvi? ..............................
Ako sa môţeme modliť za Svätého Otca? ..........................................................................................

c) Diecézne pútnické miesto






Pod obrázky, ktoré predstavujú diecézne pútnické miesto napíš jeho názov.
Aký má titul tento pútnický chrám? ...................................................................................................
Ktorá udalosť zo ţivota Panny Márie je tu zvlášť uctievaná a je súčasťou názvu chrámu? .............
Ktorý biskup zasvätil Spišskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a kedy? ....................
Ktorý pápeţ a kedy navštívil ako pútnik toto mariánske miesto? ......................................................

Odpovede:
a) katedrála sv. Martina, bol vojak-neskôr biskup v meste Tours, uloţené ostatky biskupa Vojtaššáka,
relikviár sv. Jána Pavla II., Kňazský seminár a Teologický inštitút biskupa Jána Vojtaššáka pre prípravu
budúcich kňazov.
b) Vatikán; bazilika sv. Petra; katedra sa nachádza v Lateránskej bazilike; František a jeho pôvodné meno je
Jorge Mario Bergoglio z Argentíny; stretnutia s veriacimi celého sveta, slávenie sv. omše, vyučovanie a na
veľké sviatky prijatie poţehnania Urbi et orbi – mestu a svetu; Ţiv, Boţe, Otca Svätého, námestníka
Kristovho.
c) Mariánska hora v Levoči; bazilika minor, Bazilika navštívenia Panny Márie; Ján Vojtaššák roku 1947; Ján
Pavol II. roku 1995.

d) Podľa čoho navonok spoznáme, ktorý z kňazov je biskup?
...................................................................
e) Biskupský pastorál (berla)
Prezri si obrázky v prvom rade.
 Ktorým trom obrázkom môţeš dať spoločný názov? ................................................................................
 Čo symbolizuje biskupský pastorál? .........................................................................................................
f) Mitra
Prezri si obrázky v druhom rade.
 Ktorým trom obrázkom môţeš dať spoločný názov? .................................................................................
 Čo symbolizuje mitra? ..............................................................................................................................
g) Biskupský prsteň
Prezri si obrázky v treťom rade.
 Ktorým trom obrázkom môţeš dať spoločný názov? ................................................................................
 Čo symbolizuje biskupský prsteň? ..........................................................................................................

h) Podľa obrázku v pamätnej izbe biskupa Vojtaššáka pomenuj, ktoré znaky hodnosti sú tam vystavené.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

i) Biskupský erb
Erb má v histórií dlhú tradíciu. Kaţdé mesto, obec ale i kraje a štáty majú svoj erb. V dejinách Katolíckej
cirkvi si biskupi pri menovaní pápeţom vyberajú svoj erb a heslo. Erb symbolicky vyjadruje to, čo v ich
biskupskom pôsobení bude hlavným ţivotným mottom a heslom. Pri voľbe biskupa za pápeţa si môţe biskup
zmeniť svoj erb. Pozorne si prezri erby, ktoré predstavujú účinkovanie troch biskupov v Spišskej diecéze.
 Napíš, ktoré symboly vidíš na jednotlivých erboch?
 Priraď mená biskupov pod jednotlivé erby: Ján Vojtaššák, Štefan Sečka, Ján Kuboš.
1

2

3

Symboly:

Symboly:

Symboly:

Meno biskupa:

Meno biskupa:

Meno biskupa:

Heslo:
Anjelom dá príkaz o tebe
(Angelis mandavit de te).

Heslo:
Kristov kríž nech nás
zdokonalí
(Crux Christi perficiat nos).

Heslo:
Dobrota – Spravodlivosť –
Pravda
(Bonitas-Iustitia-Veritas).

Erb biskupa Vojtaššáka
Nasledujúci obrázok je súčasťou erbu biskupa Jána Vojtaššáka a prezrádza niečo aj o jeho biskupskom
hesle.
Nájdi si ţalm 91 a vyhľadaj uvedené slová, z ktorých vychádzal biskup Ján
Vojtaššák.
Ako sa ty modlíš k anjelovi, ktorý ťa ochraňuje?

6. Poznáš pravdu o jeho ţivote v rokoch detstva a mladosti?
Veková kategória: 4. roč. ZŠ (5. téma Pramene nádeje)
O nádeji a Boţej blízkosti sme sa dozvedeli z príbehov o Noemovi, Abrahámovi a Mojţišovi. Jeţiš nám
priniesol nádej, ktorú nik neprekoná. Jeţiš premohol smrť. Prameňom nádeje je pre nás počúvanie Boha
v modlitbe a dobrý kresťanský ţivot podľa Boţích prikázaní. Takým bol i ţivot biskupa Jána Vojtaššáka,
ktorý je pre nás príkladom modlitby a kresťanského ţivota.
Nájdime chybné výroky o jeho ţivote a naformulujme ich správne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ján Vojtaššák sa narodil dňa 14.11.1877 v chudobnej oravskej dedinke Zákamenné.
Jeho rodičia boli bohatí gazdovia, známi na celej Orave, ktorí bez problémov mohli zabezpečiť svojho
syna Jána.
Jeho rodičia Anton a Anna, rodená Klimčíková boli skromní a náboţní maloroľníci.
Vojtaššákovci vďačne prijali od Boha jedenásť detí, Ján bol siedmym v poradí.
O Jankovi mohli uţ v jeho detstve povedať slovami ţalmu: „Stravuje ho horlivosť za tvoj dom“.
Ján prichádzal do kostola s otcom, ktorý bol v tom čase kostolníkom. Pri sv. omši miništroval a keď bol
v kostole sám, tak si kľakol a často sa tam modlil.
Významnú úlohu v jeho ţivote mala mama, ktorá si vţdy našla čas porozprávať deťom o Bohu,
modlievala sa s nimi ráno a večer, pripravovala ich na prijatie sviatosti a sama im dávala dobrý príklad.
Malý Janko nemusel vykonával domáce práce doma, na poli, nemusel pásť kravy, ovce, lebo sa chystal
na povolanie kňaza.
Prvé štyri roky školy navštevoval školu v rodnej dedine, ďalšie v Stankovanoch, kde býval na fare
u svojho strýka – farára.
Ďalšie vzdelanie získal mladý Ján na niţšom gymnáziu v Trstenej, ktoré bolo v tom čase duchovným
strediskom Oravy.
Ján sa naučil niekoľko jazykov: maďarský, nemecký, latinský. Ovládal aj anglický jazyk.
V rodnej dedine Zákamenné začal kaplánovať Andrej Hlinka. Jána Vojtaššáka zahrnul zvláštnou
pozornosťou a viedol ho ku kňazstvu.
Uţ počas školy v Trstenej cítil túţbu po kňazskom povolaní. Mladý Ján sa uţ počas gymnázia rozhodol,
ţe bude kňazom.
Ján pokračoval v štúdiách pod záštitou otcov piaristov na vyššom gymnáziu v Ruţomberku, kde okrem
štúdia pomáhal v kláštore, robil kostolníka a miništroval.
Ján Vojtaššák bol ako 18-ročný prijatý do seminára v Spišskej Kapitule.
Kňazský seminár na Spišskej Kapitule vo svojom názve nesie meno biskupa Jána Vojtaššáka i dnes.
Jeho patrónom je mučeník, sv. Ján Nepomucký.
Správne odpovede:
1A, 2N, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8N, 9A, 10A, 11N, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A.

7. Biskup Ján Vojtaššák a na pozadí a jeho sluţba Cirkvi
Veková kategória: 5. roč. ZŠ (5. téma Dialóg cez sluţbu)
Ţivot biskupa Ján Vojtaššák je charakteristický sluţbou Cirkvi. Sme vďační Pánu Bohu za dar ţivota v osobe
biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý svojím ţivotom a svedectvom viery sa stal ozdobou a perlou
............................ ...................... (dopíš po vyplnení tajničky)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Úrad, ktorý Ján Vojtaššák zastával od roku 1921
Známe veľké mesto, v blízkosti ktorého sa nachádzajú Říčany, kde zomrel Ján Vojtaššák
Mesto, kde 13. 2. 1921 bol Ján Vojtaššák konsekrovaný za biskupa
Miesto, kde prijal sviatosť birmovania (30. 5. 1896)
Meno a priezvisko biskupa, z ktorého rúk prijal kňazskú vysviacku (1. 7. 1901)
Mesto, v ktorom študoval na gymnáziu (v rokoch 1893-1895)
Človek, ktorý zomrel za vieru v Krista preliatím vlastnej krvi
Zobrazenie v strede erbu biskupa Jána Vojtaššáka
Názov časopisu, ktorý začal vydávať spolu s inými kňazmi (r. 1908)
Obec, v ktorej pôsobil biskup Ján Vojtaššák ako kaplán a neskôr ako farár.
Zvláštny druh trestu, ktorý obmedzuje človeka v jeho právach bez slobody pohybu (donútený zdrţiavať
sa na istom mieste)
Obec, ktorá sa stala prvým pôsobiskom kaplána Jána Vojtaššáka
Rodisko Jána Vojtaššáka
Doplnenie erbu biskupa Jána Vojtaššáka: Anjelom ....
Kňazské povolanie biskupa Jána Vojtaššáka bolo plodom jeho ţivej ....

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Správne riešenie: Tajnička: SPIŠSKEJ DIECÉZY
Odpovede:
1. biskup
2. Praha
3. Nitra
4. Spišská Kapitula
5. Pavol Smrečány

6. Ruţomberok
7. mučeník
8. anjel
9. Svätá Rodina
10. Veličná

11. internácia
12. Horná Zubrica
13. Zákamenné
14. prikázal o tebe
15. viery

8. Poznáš pravdu o ţivote Jána Vojtaššáka ako spišského biskupa?
Veková kategória: 6. roč. ZŠ (5. téma Konať v pravde)
Zodpovednosť za druhých vyţaduje prirodzené vlastnosti a nimi je konanie skutkov lásky, spravodlivosť
a pravda. Biskup Ján cítil zodpovednosť za celú Spišskú diecézu, zaslúţil sa o jej všestranný rozvoj. Ako to
dokázal a čo robil, to sa dozvieš, ak správne odpovieš na otázky.
1. Kedy a kým bol Ján Vojtaššák vymenovaný za biskupa spišskej diecézy ?
........................................................................................................................................
2. Pri akej príleţitosti vyslovil Ján Vojtaššák tieto slová:
„ Nevedel som si totiţ zrovnať v hlave, ako by sa mohol dedinský farár opováţiť sadnúť si na stolicu a do
úradu, ktoré doteraz zaujímali grófi, šľachtici, učenci univerzitných katedier a najmenej kanonici.“
........................................................................................................................................
3. Aká významná udalosť pre Jána Vojtaššáka, Katolícku Cirkev i slovenský národ sa uskutočnila v Nitre,
v nedeľu 13. februára 1921?
.........................................................................................................................................
4. Počas slávnostnej intronizácie nového biskupa dňa 27. februára 1921 veriaci Spiša prejavovali vďačnosť
Pánovi za tento dar. Ktorým v poradí spišských biskupov bol Ján Vojtaššák?
.........................................................................................................................................
5. Zúčastnili sa biskupskej konsekrácie svojho syna Jána rodičia a ujec kňaz Klimčík, u ktorého býval ako
ţiak v Stankovanoch?
..........................................................................................................................................
6. Aký postoj mali niektorí kňazi i veriaci na voľbu Vojtaššáka za spišského biskupa?
.........................................................................................................................................
7. Koho si zvolil za ochrancov pre svoj pastiersky úrad?
.........................................................................................................................................
8. V nasledujúcom texte nájdi tri osvedčené prostriedky, ktoré biskup Vojtaššák vyuţíval pri riadení
diecézy, aj v celom svojom ţivote:
„ Modlitba mu bola krídlami, na ktorých sa vznášal pre trón Najvyššieho, aby ho zveleboval, uzmieroval,
za dary ďakoval a o nové prosil, pamätajúc slová Majstra: Bezo mňa nič nemôţete vykonať. Bol aj
muţom práce. Modlitbu a prácu kládol na paténu pri sv. omši. Deň čo deň prinášal obetu najprv za svoje
a potom za hriechy ľudu.“
..................................
................................
.....................................
9. Ktoré tri vlastnosti biskupa Vojtaššáka nájdeš v nasledujúcom texte?
Pred duchovným zrakom mal svojho Majstra, videl jeho jasle, unavujúcu misijnú činnosť pri hlásaní
blahozvestí, tŕňovú korunu a kríţ. Ţil nadmieru skromne, jedával sedliacku stravu, zemiaky s mliekom.
Bol veľmi skromný v bývaní, obliekaní i v celom spôsobe ţivotosprávy. Do farností chodieval peši.
Nepoznal oddych od sluţby, ktorú mu Boh zveril. Neponosoval sa na svoje choroby a často hodiny sa
modlil pokľačiačky v biskupskej kaplnke.
..................................

................................

.....................................

10. Koľko farností a koľko filiálok spravoval spišský biskup J. Vojtaššák vo svojej diecéze?
.........................................................................................................................................
11. O čo sa zaslúţil v oblasti ľudskej, duchovnej i sociálnej pre kňazov diecézy? Vymenuj tri konkrétne
skutočnosti.
.........................................................................................................................................

12. Biskupovi Vojtaššákovi záleţalo aj na vzdelaní a obnove Boţieho ľudu. Akou formou obnovovali Boţí
ľud v jednotlivých farnostiach?
.........................................................................................................................................
13. Ktoré rehoľné spoločenská pozval a poveril biskup Vojtaššák vykonávaním misií, výchovou a
vzdelávaním v diecéze? Vymenuj dve.
.........................................................................................................................................
14. Biskup Vojtaššák odporúčal účasť na duchovných cvičeniach. Ako ináč nazývame duchovné cvičenia?
.........................................................................................................................................
15. Uveď dva príklady, prečo môţeme biskupa Vojtaššáka nazvať biskupom-budovateľom?
. .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
16. Ktoré charitatívne diela zaloţil a podporoval? Vymenuj dve z nich.
...........................................................................................................................................
17. Pri akej príleţitosti navštívil biskup Vojtaššák slovenských vysťahovalcov v USA roku 1926?
.........................................................................................................................................
18. Napíš jednu udalosť, ktorá svedčí o dobrom vzťahu biskupa Jána k evanjelikom a utečencom.
.........................................................................................................................................
19. Ako sa volá obradná kniha, na príprave ktorej sa podieľal biskup Vojtaššák?
.........................................................................................................................................
20. Aké miesto zastával biskup Vojtaššák aj v štátnom úrade?
.........................................................................................................................................
Správne odpovede:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

13. novembra 1920 Svätou Stolicou, v tajnom konzistóriu,
keď mu oznámili, ţe bol zvolený za spišského biskupa,
vysviacka prvých troch slovenských biskupov, medzi ktorými bol J. Vojtaššák,
dvanástym,
nie,
postoj nedôvery,
Boţích anjelov, menovite anjela stráţcu,
modlitba, práca, obeta,
bol veľmi skromný v bývaní, obliekaní i v celom spôsobe ţivotosprávy často hodiny sa modlil pokľačiačky v biskupskej kaplnke,.
170 farností, 200 filiálok,
modlil sa, povzbudzoval, oduševňoval veriacich, presviedčal, staral sa o prirodzené podmienky, poskytol im takmer celé
zaopatrenie, navštevoval ich, rozprával s nimi o ich rodnej obci, otcovsky sa o nich zaujímal, chodieval na ich cvičné kázne,
skúšky, akadémie, prestaval veľký seminár, ktorý bol jedným z najmodernejších, pozýval vysokovzdelaných profesorov oddaných
Bohu a Cirkvi, podporoval umenie , kniţnicu, múzeum, zvolal 1. diecéznu synodu, na ktorej vytvorili osobitný diecézny zákonník,
pre starých a chorých zriadil Kňazský penzijný a podporný fond,
ľudové misie,
redemptoristi, minoriti, jezuiti, misionári Slova Boţieho,
exercície,
lebo svoju diecézu obohatil stavbou mnohých kostolov, farských budov, kláštorov, škôl, kultúrnych domov, ale aj pomocou vo
financovaní ako nikto pred ním,
sirotinec v Spišských Vlachoch, v Ruţomberku, v Mokradi na Orave, zaloţil ústav Charitas v Bratislave, Ozdravovňu v Dolnom
Smokovci,
bol pozvaný na Eucharistický kongres v Chicagu, navštívil slovenské farnosti, kňazov, rehoľníkov, dievčenskú vysokú školu,
inteligenciu,
mal o nich záujem, pomáhal im, na faru prijal siroty evanjelickej rodiny i ruského utečenca, ktorý stratil rodinu,
Slovenský rituál,
bol členom Štátnej rady ako reprezentant katolíckej Cirkvi, vyslaný slovenským biskupským zborom a s dovolením Svätej Stolice
radil vo veciach, ako dvíhať úroveň slovenského ľudu.

9. Poznáš pravdu o ţivote biskupa Jána v období prenasledovania Katolíckej
cirkvi?
Veková kategória: 7. roč. ZŠ (3. téma Boh oslobodzuje človeka)
Vina a odpustenie v kresťanskom pohľade majú svoj zmysel v Jeţišovom odpustení nám a jeho vykupiteľskom
diele. Svedkom nespravodlivého obvinenia bol aj biskup Ján Vojtaššák. Ak pravdivo odpovieš na otázky,
zistíš, ţe svojou kríţovou cestou poukazuje na to, ako je potrebné vedieť krivdu trpezlivo znášať a zachovať si
vnútornú slobodu, ktorá neodpovedá pomstou, zlosťou a nenávisťou.
Po 2. svetovej vojne boli veriaci Slovenska pozbavovaní náboţenských práv a slobôd, štátny poriadok
znemoţňoval duchovnú a náboţenskú činnosť. Mnohí pre štát „nepohodlní“ veriaci boli na základe
konšpiračných zámienok uväznení . Medzi takýchto patril i biskup Ján Vojtaššák, ktorého štátna bezpečnosť
internovala a neskôr uväznila. Tu začína veľká cesta utrpenia biskupa, ktorá je obrazom utrpenia mnohých
verných veriacich ľudí našej diecézy ale i celého Slovenska.
1. Prvé zatknutie biskupa Jána sa udialo na Biskupskom úrade v Spišskej Kapitule. Uveď presný dátum.
.........................................................................................................................................
2. Kam bol biskup Ján bez súdneho obvinenia internovaný?
.........................................................................................................................................
3. Biskup Vojtaššák sa v tejto ţivotnej ceste podobal apoštolovi Petrovi, ktorý bol tieţ väznený a Cirkev sa
za neho bez prestania modlila. Aký postoj zaujali veriaci Spišskej diecézy po obvinení biskupa?
.........................................................................................................................................
4. Štátna moc nedokázala umlčať a zlomiť biskupa Jána ani vyhráţkami a potupami. Preto ho internovala
v jeho vlastnej rezidencii. V ktorom čase bol biskup Vojtaššák väzňom vo svojom vlastnom dome?
.........................................................................................................................................
5. Dňa 15.09.1950 štátna bezpečnosť zatkla biskupa Jána pod zámienkou jeho účasti na schôdzi kňazov
v Trenčíne. Aký bol ich skutočný zámer?
.........................................................................................................................................
6. Ktoré miesto bolo jeho prvým väzením?
.........................................................................................................................................
7. Z ktorých štyroch zločinov bol biskup Vojtaššák nespravodlivo obvinený v roku 1951?
..............................................................................................................................
8. V dňoch 10.-13.01.1951 prebiehal súd proti „vlastizradným biskupom“ o dokazovaní ich viny. Ktorých
biskupov súdili spolu s biskupom Vojtaššákom?
.........................................................................................................................................
9. Aký trest za údajne zločiny vyniesol senát Štátneho súdu v Bratislave pre biskupa Jána?
.........................................................................................................................................
10. Do ktorej väznice v severných Čechách bol prevezený biskup Vojtaššák po vynesení rozsudku roku
1951?
........................................................................................................................................
11. Do ktorej väznice na Slovensku bol biskup Vojtaššák prevezený v roku 1952?
........................................................................................................................................
12. Čo sledovali dozorcovia, keď nedôstojnými praktikami šikanovali biskupa Jána vo väzení?
.........................................................................................................................................
13. Ktoré zastavenie kríţovej cesty preţíval biskup Ján, keď ho pred očami ostatných poniţovali osobnými
prehliadkami?
.........................................................................................................................................

14. Svoje kňazstvo nezradil biskup Ján ani vo väzení. K akému kňazstvu si povolaný ty skrze svoj krst?
........................................................................................................................................
15. V máji roku 1955 bol biskup Ján prevezený do najkrutejšej väznice na Slovensko, kde sa zdravotný stav
biskupa veľmi zhoršil. O ktorú väznicu sa jedná?
..................................................................................................................................
16. V roku 1956 mal biskup Vojtaššák na istý čas prerušený trest a za miesto pobytu mu určili Charitný dom
v Děčíne. Čo mu pomohlo, aby sa trochu zotavil?
.........................................................................................................................................
17. Po krátkom zotavení znova ho preradzovali z väznice do väznice. Keď na okraj knihy, ktorá znevaţovala
Cirkev a kňazov napísal „nepravda“, musel ako 84-ročný nastúpiť na korekciu. Čo znamená korekcia?
.........................................................................................................................................
18. Po neľudskom mučení a útrapách sa „kríţová cesta“ biskupa Vojtaššáka chýlila ku koncu. Dňa 5.
októbra 1963 bol podmienečne prepustený na slobodu. Koľko mal vtedy rokov?
..........................................................................................................................................
19. Biskup Vojtaššák túţil zomrieť na Slovensku. Štátna správa mu však nedovolila doţiť medzi svojimi ale
v Charitnom dome v Senohraboch pri Prahe. Dokonal v nemocnici v Říčanoch pri Prahe. Kedy zomrel?
.........................................................................................................................................
20. Biskup Vojtaššák bol pochovaný v Zákamennom. Po začatí procesu blahorečenia boli jeho telesné
ostatky exhumované. Kam boli uloţené jeho exhumované ostatky?
.........................................................................................................................................
Správne odpovede:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5. 5. 1945,
do Sp. Štiavnika, ktoré bolo biskupským
letným sídlom, bol tam 7 mesiacov do
30.11.1945,
kňazi i ľud sa modlili, písali memorandá, listy,
aby mu pomohli,
od 3.6.1950 – 15.9.1950,
jeho zatknutie a uväznenie v Prahe-Ruzyně,
Praha-Ruzyně,
z úkladov proti republike, z vlastizrady,
z vojenskej zrady, z vyzvedačstva,
biskup Michal Buzalka, biskup Pavol Gojdič,
24 rokov väzenia, 500 000 Kčs pokuta,
konfiškácia majetku, strata občianskych práv,

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Valdice v okrese Jičín,
Leopoldov,
chceli ho zlomiť, ublíţiť, poníţiť,
11. zastavenie: Pána Jeţiša zobliekajú zo šiat,
ku krstnému kňazstvu,
Ilavská väznica,
ţe tam mohol sláviť sv. omše, modliť sa,
prechádzať, prijímať návštevy a písať listy,
vlastné väzenie vo väzení,
86 rokov,
4. 8. 1965,
do katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Modlitba za blahorečenie Jána Vojtaššáka:

Všemohúci Bože, vyvolil si si svojho služobníka Jána Vojtaššáka,
aby trpel na tvoju slávu a pre dobro Cirkvi.
Väznený, ponižovaný, opľuvaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najposednejšie práce
niesol tento údel v hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prijal z tvojich rúk kalich utrpenia.
Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza Cirkvi, podobne ako z Ježiša Krista,
keď ho viedli na Kalváriu, však v jeho vnútri si žiaril ty sám, Bože.
Prosíme ťa, Večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi.
Za jeho blahorečenie ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.
Imprimatur 19.5.1995 + Dr. František Tondra

Pomocou slov modlitby vyjadri:
1. Ktorá čnosť biskupa Jána je zvlášť vyzdvihnutá? – pokora
2. Kto je biskup? – veľkňaz Cirkvi
3. Ku komu je pripodobnený jeho vonkajší zjav? – k Jeţišovi Kristovi počas jeho kríţovej cesty
4. V čo verí kresťan o posmrtnom ţivote toho, o ktorého blahorečenie sa modlí? – ţe jeho duša je v nebi

10. Biskup Ján Vojtaššák a obrátená tvár ľudskosti
Veková kategória: 8. roč. ZŠ (4. téma Ľudskosť)
Odvrátenou tvárou ľudskosti je zneuţívanie a zločiny proti ľudskosti. Biskup Ján Vojtaššák zakúsil to, čo
moţno oprávnene nazvať zločin proti ľudskosti. V krátkom zopakovaní jeho ţivotného príbehu zistiť chyby
v tvrdeniach. Podčiarkni nesprávne tvrdenia a správne tvrdenie napíš do druhého stĺpca.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ján Vojtaššák sa narodil 14. 11. 1977 v Zákamennom na Orave.
Jánovi rodičia sa volali Anton a Alţbeta, rod. Klimčíková.
Teologické štúdia absolvoval na teologickom inštitúte v Ríme.
Za biskupa bol konsekrovaný 13. februára 1921 v Spišskej Kapitule.
Jeho biskupské heslo je časťou 1. ţalmu Pod ochranou Najvyššieho
a znie: Anjelom dá príkaz o tebe.
Biskup J. Vojtaššák sa venoval viacerým oblastiam. Okrem mnohých
iných činov v sociálnej oblasti zabezpečil sirotinec v Levoči.
Pri „procese so slovenskými biskupmi“ bol biskup Ján Vojtaššák
odsúdený na 7 rokov odňatia slobody.
V mnohých väzniciach občas okúsil neľudské zaobchádzanie,
tvrdosť a krutosť a jeho odsúdenie bol zločin proti ľudskosti.
Po mnohých skúškach a prenasledovaniach umiera 4. augusta 1965
v rodnej obci, kde je aj pochovaný.
Podnet k začatiu procesu blahorečenia dal Svätý Otec Ján Pavol II.
v roku 1995 pri svojej tretej návšteve Slovenska v Levoči.

Odpovede: 1877, Anna, v Spišskej Kapitule, v Nitre, 91. Ţalmu, v Spišských Vlachoch, 24, dennodenne,
v Prahe, druhej.
Modlime sa za kňazov

Pane Ježišu, večný Veľkňaz, zachovaj svojich kňazov
v ochrane Tvojho najsvätejšieho Srdca.
Zachovaj bez poškvrny ich posvätené ruky,
ktoré sa denne dotýkajú Tvojho najsvätejšieho Tela.
Zachovaj bez poškvrny ich pery,
ktoré sú zvlažované Tvojou predrahou Krvou.
Zachovaj ich čisté srdcia, do ktorých bola vtlačená
pečať Tvojho svätého kňazstva.
Daj im moc, aby premieňali naše srdcia,
ako premieňajú chlieb a víno.
Žehnaj ich prácu, aby prinášala hojný úžitok
a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

11. Čo potrebujem a bez čoho sa zaobídem?
Veková kategória: 1. roč. gymnázií a SOŠ (4. téma Na ceste k osobnosti)
Nie všetko, čo máme a chceme, zároveň aj nevyhnutne potrebujeme. V ţivotopise biskupa Jána Vojtaššáka
sme sa dočítali, ţe ešte i pár pre neho dôleţitých veci, ktoré mal pri sebe pri vstupe do väzenia, mu boli
odobrané. Boli to predovšetkým tie, ktoré ho označovali navonok ako kresťana a ako biskupa.
a) Ktoré z týchto vecí mu boli pri vstupe do
väzenia odobrané a ktoré z týchto veci ani pri sebe
nemal?
 ruţenec
 biskupský prsteň
 kríţik
 pero
 pár mariánskych medailónov
 holiace potreby
 okuliare
 biela štóla
 náhradné oblečenie
 malička drevená soška Boţej Matky
 hodinky
 peniaze
 mobil

b) Ktoré z nasledujúcich veci nosíš so sebou ty a
kam?
 ruţenec
 medailónik
 hodinky
 mobil
 Sväté písmo
 obľúbená hračka
 pero
 slnečné okuliare
 rezervné oblečenie
 peniaze
 obľúbená kniha
 fotoaparát
 obľúbená hra
 lopta

Ktoré z predchádzajúcich vecí by si uţ v budúcnosti zobral so sebou?
.....................................................................................................................................................................
Čo teba charakterizuje ako kresťana?
......................................................................................................................................................................
Správne riešenie bodu a: ruţenec, biskupský prsteň, kríţik, pár mariánskych medailónov, biela štóla, malička
drevená soška, Boţej Matky, hodinky.

12. Ţivot biskupa Jána Vojtaššáka v dátach
Veková kategória: 1. roč. gymnázií a SOŠ (4. téma Na ceste k osobnosti)

Rok
14.11.1877
15.11.1877
máj 1887
30.5.1896
1.7.1901
7.7.1901
13.2.1921
27.2.1921
5.5.1945
3.6.1950
16.9.1950
15.1.1951
15.1.1951

15.1.1951
- 5.10.1963
3.11.1963
- 4.8.1965
4.8.1965
7.8.1965
máj 1996
31.10.2001
30.6.2003
11.11.2003
14.11.2003
2015-2019
18.1.2019
16.10.2019
apríl 2019

august 2019

Udalosť
Narodenie v Zákamennom
Sviatosť krstu v Zákamennom
Prvé sväté prijímanie v Zákamennom
Sviatosť birmovania v Spišskej Kapitule
Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule
Prvá svätá omša v Zákamennom
Biskupská konsekrácia v Nitre
Začiatok biskupskej sluţby v Spišskej Kapitule
Prvé väzenie v Bratislave
Internácia v biskupskej rezidencii
Druhé zatknutie v Prahe-Ruzyně
Súd a odsúdenie v Bratislave
Vynesenie nespravodlivého rozsudku štátnym súdom na 24 rokov väzenia,
konfiškáciu majetku a peňaţný trest 500-tisíc korún pre vykonštruované zločiny
vojenskej zrady, velezrady, úkladov proti republike a vyzvedačstva v prospech
Vatikánu.
Väznený postupne vo väzniciach: Ilava, Valdice, Leopoldov, Pankrác...
Nútený pobyt v starobincoch v Českej republike
Úmrtie v Říčanoch
Pohreb v Zákamennom
Začiatok procesu blahorečenia na diecéznej úrovni v Spišskom Podhradí (prvá
fáza procesu blahorečenia)
Odovzdanie spisu pre druhú fázu procesu blahorečenia v Ríme
Exhumácia telesných pozostatkov na kanonický výskum v Zákamennom
Uloţenie pozostatkov v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule
Uloţenie čiastky pozostatkov v pôvodnom hrobe na cintoríne v Zákamennom
Priebeh doplňujúcej diecéznej fázy kauzy blahorečenia
Ukončenie diecéznej fázy kauzy blahorečenia a pozitívne vyjadrenie Kongresu
Kongregácie pre kauzy svätých
Pokračovanie kauzy blahorečenia na rímskej úrovni, zostavovanie tzv.
„Positio“, čiţe spisu, ktorý predstaví osobnosť a zdôvodní jeho mučeníctvo
Spišské biskupstvo spolu s Lux communication a TV LUX pripravili
dokumentárny film o Boţom sluhovi spišskom biskupovi Jánov Vojtaššákovi,
o jeho takmer 90-ročnom ţivote a hrdinskom znášaní kríţa, s názvom Vojtaššák.
Jeho premiéra v televízii sa uskutočnila na Veľký piatok 19. apríla 2019
Prezentácia nového dokofilmu na medzinárodnom Filmovom festivale
v Benátkach: Vojtaššák – barbarské roky.

13. Znaky svätosti biskupa Jána Vojtaššáka
Veková kategória: 2. roč. gymnázií a SOŠ (5. téma Pramene plnohodnotného ţivota)
Biskup Ján Vojtaššák vynikal mnohými čnosťami, ktorú sú znakmi jeho svätého ţivota. Silu pre svoj ţivot
nachádzal v osobnom vzťahu s Jeţišom v Eucharistii a v modlitbe. Ku kaţdému znaku svätosti nájdeme
prameň i vo Svätom písme. Spoj čnosť s citátom tak, ţe ho dopíšeš na príslušné miesto.

A/ Veľa zmôţe naliehavá modlitba spravodlivého. (Jak 5, 16)
B/ Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. (Rim 12,
16)

C/ Hľa, tvoja matka! (Jn 19, 27)
D/ Môj spravodlivý bude ţiť z viery. (Hebr 10, 38)
E/ Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu! (Zjv 19)
F/ ... v súţení buďte trpezlivú, v modlitbe vytrvalí. (Rim 12, 12)
G/ Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. (Mt 11, 19)
H/ Strávi ma horlivosť za tvoj dom. (Jn 2, 17)
I/ Kristus vo vás, nádej slávy. (Kol 1, 27)
J/ Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov... (3 Jn 5)
K/ Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto poloţí ţivot za svojich priateľov. (Jn 15,13)
L/ Bratia, pre Boţie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako ţivú, svätú,
Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohosluţbu. (Rim 12, 1)

01. Viera
02. Nádej
03. Láska
04. Modlitba
05. Obeta
06. Trpezlivosť
07. Pokora
08. Horlivosť
09. Vernosť
10. Eucharistia
11. Úcta k Panne Márii
12. Úcta k Najsvätejšiemu
Jeţišovmu Srdcu

14. Putovanie po miestach ţivota biskupa Jána v našej diecéze
Práca s mapou
Veková kategória: 2. roč. gymnázií a SOŠ (6. téma Plnosť ţivota)
Putujeme spolu s biskupom Jánom, vyhľadáme miesta, ktoré sú späté s jeho ţivotom. Na miesta pôsobenia
môţeme nalepiť farebné krúţky (krúţky vytlačíme z farebného papiera pomocou dierovača)
a) miesto narodenia biskupa Vojtaššáka (ţltou farbou) – Zákamenné
b) štúdia (modrou farbou):
Prvé roky ľudovej školy – Zákamenné
Ďalšie roky ľudovej školy u ujca Klimčíka - Stankovany
Niţšie gymnázium - Trstená
Vyššie gymnázium - Ruţomberok
Teologické štúdiá - Spišská Kapitula
c) pôsobenie ako kaplán (zelenou farbou)
Horná Zubrica – na poľskom území
Kvačany (Liptov)
Bijacovce (Spiš)
Podvlk – na poľskom území
Zubrohlava (Orava)
Ústie nad Oravou – farnosť Trstená (Orava)
Tvrdošín (Orava)
Veličná (Orava)
d) pôsobenie ako farár (oranţovou farbou) – Veličná
e) pôsobenia ako riaditeľ biskupskej kancelárie (hnedou farbou) – Spišská Kapitula
f) pôsobenie ako biskup (červenou farbou) – Spišská Kapitula
g) krátky pobyt po podmienečnom prepustení na slobodu u svojho synovca na fare (fialovou farbou) –
Oravská Lesná
h) miesto jeho pochovania (čiernou farbou) – Zákamenné

15. Poznáš pravdu o jeho ţivote ako seminaristu a kňaza?
Veková kategória: 2. roč. gymnázií a SOŠ (6. téma Plnosť ţivota)
Úlohou je zakrúţkovať správnu odpoveď o ţivote biskupa Vojtaššáka a krátkym uvaţovaním porovnať svoju
situáciu v ţivote.
1. Prijatím Jána Vojtaššáka do seminára sa splnila:
a) jeho ţivotná túţba venovať sa sluţbe oltára, zasvätiť sa Bohu
b) jeho túţba dosiahnuť najvyššie moţné vzdelanie v jeho dobe
Uvažuj: Aké túžby nosíš vo svojom srdci?
2. Počas štúdia v seminári ţivot vtedajších mladých seminaristov ohrozovali:
a) vojna
b) maďarizácia a liberalizmus
Uvažuj: Čo ohrozuje tvoje štúdiá?
3. Bystrozraký bohoslovec Ján Vojtaššák sa bránil proti všetkým nebezpečným vplyvom:
a) silou svojej vôle a svojou múdrosťou
b) pevnou vôľou podporovanou milosťou Boţou, asketickým cvičením sa v kresťanskej
dokonalosti, usilovným štúdiom
Uvažuj: Ako ty odolávaš nebezpečným vplyvom?
4. Celú atmosféru seminárneho poriadku prenikala spokojnosť, radosť, šťastie. Tu malo všetko svoje
miesto a čas. Súlad a poriadok a z nich vyplývajúci vitálny jas, pokoj, radosť je v duchu starého
latinského príslovia:
a) Veselého darcu miluje Boh
b) Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba
Uvažuj: Máš rád poriadok a si spokojný tam, kde si?
5. Ján Vojtaššák bol v seminári spokojný. Jeho svedomie sa formovalo prostriedkami, ktoré mu seminár
ponúkal:
a) Denné rozjímanie, spytovanie svedomia, týţdenná spoveď, duchovné čítania a rozhovory, svätá
omša so svätým prijímaním
b) Športové a kultúrne podujatia, pekná príroda, turistické vychádzky
Uvažuj: Ako si ty formuješ svoje svedomie?
6. Rozmýšľal Ján Vojtaššák počas pobytu v seminári o tom, ţe sa raz stane biskupom?
a) áno, od chlapčenských rokov túţil sa stať biskupom
b) nikdy si nemyslel, ţe sa raz vráti na Spišskú Kapitulu ako arcipastier Spišského biskupstva,
lebo jeho najvyššou métou bolo kňazstvo
Uvažuj: Ako premýšľaš o svojom budúcom povolaní?
7. Počas štúdia mali seminaristi v štatistických hárkoch označiť, ktorý je ich materinský jazyk (tým však
prezradili svoje národné cítenie a povedomie). Ktorý jazyk napísal mladý Ján Vojtaššák?
a) maďarský, ktorým sa v seminári vyučovalo
b) slovenský, ktorým najradšej hovorili medzi sebou
Uvažuj: Ako vnímaš svoju národnosť a čo to pre teba znamená?
8. Ktorý deň bol dňom kňazskej vysviacky Jána Vojtaššáka, keď jeho čisté srdce plesalo a počul
neodvolateľné slová: „Ty si kňaz naveky“?
a) 1. júl 1901
b) 1. august 1901
Uvažuj: Akými slovami modlitieb by si mohol prosiť za novokňazov našej diecézy?

9. Ako sa volá prvá svätá omša, ktorú slúţi novokňaz po vysviacke vo svojej rodnej obci? Ján Vojtaššák ju
slúţil v rodnom Zákamennom.
a) primičná svätá omša
b) promočná svätá omša
Uvažuj: Kedy v tvojej farnosti sa slávila primičná svätá omša?
10. Novokňaz Ján nastúpil na svoje prvé miesto kaplána so srdcom plným radosti a jeho príchodom oţil
náboţenský ţivot veriacich:
a) v Hornej Zubrici
b) v Trstenej
Uvažuj: Ako ty žiješ svoju vieru v prostredí, kde si?
11. Ján Vojtaššák sa všade prejavil ako kňaz – Slovák, rodoľub a preto bol často prekladaný z miesta na
miesto. Kde nebol kaplánom?
a) v Poprade
b) v Bijacovciach
Uvažuj: Ako dokážeš vyznať, že si kresťan-katolík, i keď by ťa to niečo stálo?
12. Jeden z kňazov, pri ktorom bol Vojtaššák kaplánom, vydal o ňom takéto svedectvo:
a) Je ešte mladý, musí sa veľa učiť
b) On je opravdivý kňaz: všetkých si získal svojou náboţnosťou, skromnosťou, pracovitosťou,
sociálnym cítením a veľkou láskou k nevinným deťom
Uvažuj: Ktoré z uvedených cností sú ti blízke a ktoré z nich ti ľudia pripisujú?
13. S ktorým Boţím prikázaním súvisí Vojtaššákovo napomínanie počas
kázne: „Teraz uţ choďte, ale správajte sa slušne aj voči dievčaťu. Ctite si jeden druhého, zabávajte sa
nevinne!“
a) 6.
b) 7.
Uvažuj: Naše telo je chrámom Ducha Svätého. Akú úctu máš k svojmu telu a s akou úctou
vnímaš iné ľudské telá?
14. Počas fašiangov Ján Vojtaššák často kázal o manţelstve. Prosil rodičov, aby
nespájali polia kvôli zväčšovaniu majetkov. Prosil však: „Dbajte, aby sa jeden druhému pozdávali.“
Prečo tak kázal a s ktorým prikázaním to súviselo?
a) Lebo v čase fašiangov bolo viac svadieb; súviselo to s 8. Boţím prikázaním
b) Lebo v čase fašiangov bolo viac svadieb; súviselo to s 9. Boţím prikázaním
Uvažuj: Ako sa už teraz môžeš pripravovať na prijatie sviatosti manželstva? Modlíš sa k Bohu
za svojho budúceho manžela (manželku)?
15. Ján Vojtaššák vedel, ţe na vyslovené slová sa často zabudne. Je potrebné slovo i napísať. Preto spolu
s niektorými spišskými kňazmi zaloţil slovenský časopis, ktorému dali názov:
a) Svätá Rodina
b) Nazaretská rodina
Uvažuj: Ktoré katolícke časopisy, noviny, rozhlas alebo televíziu poznáš, čo v nich sleduješ
a ako ich môžeš podporovať?
16. Aktivity kaplána Jána Vojtaššáka v Tvrdošíne sa prejavili aj v tom, ţe:
a) zaloţil čitateľský kruh, spevokol a cvičil slovenské divadelné hry
b) zaloţil lyţiarsky oddiel a hral šach s mladými
Uvažuj: Ako môžeš pomôcť pri organizovaní náboženských aktivít vo farnosti?

17. To, ţe Ján Vojtaššák miloval Boha a slovenský ľud, ukázal svojim správaním: vzorne
vykonával svoje kňazské povinnosti, navštevoval chorých, chudobným pomáhal zaobstarať lieky, deti
bral na výlety, prijal na faru siroty z evanjelickej rodiny, pri vianočnej posviacke príbytkov navštevoval
i Rómov, ktorí nechodili do kostola. Aký bol jeho postoj k iným cirkvám a menšinám?
a) mal záujem iba o katolíkov
b) mal záujem o katolíkov ale i o evanjelikov, ktorí tam ţili
Uvažuj: Aký je tvoj postoj k chorým, chudobným, iným cirkvám a národnostným menšinám?
18. Ján Vojtaššák sa stal farárom vo Veličnej. Kaplánovi, ktorý mal prísť k nemu do farnosti vo Veličnej,
predstavili budúceho farára takto:
a) Pôjdeš ku kňazovi, ktorý pripomína ţivot sv. Alojza. Má anjelský vzhľad, kňazskú horlivosť
ako arský farár Ján Mária Vianney, je obdarovaný kňazskými cnosťami.
b) Ideš ku kňazovi, ktorý je prísny, tvrdý, budeš to mať pri ňom ťaţké.
Uvažuj: Akými cnosťami je ozdobené tvoje srdce?
19. Počas jeho kňazskej sluţby vo Veličnej bola vojna, hlad a bieda.
a) Ján Vojtaššák sa staral o seba, o svojich rodičov, o švagrinú-vdovu s dvoma sirotami, ktorých otec
zomrel vo vojne.
b) Staral sa nielen o rodinu, ale aj o ďalšie hladné hrdlá opustených ţien, vdov, sirôt a ďalších
biednych vo farnosti, ktorí uňho nachádzali súcit a starostlivú hmotnú pomoc.
Uvažuj: Dokážeš vidieť fyzickú alebo duchovnú biedu iných a pomôcť im v núdzi?

20. Keď sa po páde Rakúsko-Uhorska stal kapitulným vikárom Štefan Mišík, povolal Jána
Vojtaššáka, farára z Veličnej, aby prišiel pomáhať na biskupský úrad. Neskôr zastával funkciu:
a) riaditeľa kancelárie a rektora seminára
b) kapitulného vikára
Uvažuj: Ako reaguješ, keď ťa predstavený (rodičia, učitelia, kňaz) oslovia, aby si im šiel
pomôcť?

16. Odraz osobnosti biskupa Vojtaššáka v slovenskej poézii 20. storočia
Veková kategória: 1. – 2. roč. gymnázií a SOŠ
Výnimočnosť biskupa Jána Vojtaššáka spočívala i v tom, ţe duchovne podporoval talentovaných kňazov
– básnikov a ich odvetou bolo i to, ţe mnohé básne venovali i spomienke na neho. Bola to predovšetkým
skupina literárne nadaných bohoslovcov – predstaviteľov slovenskej modernej katolíckej tvorby, pod
názvom „piráti krásy“ (Ján Kováč, Mikuláš Šprinc, Janko Ďurka-Silan, Štefan Scheling, Pavol Ušák-Oliva
a iní). Ich spoločná túţba objavovať krásu a zmysel v slove, v básni a v prírode, upozorňovali čitateľov ich
básni na to, aby aj oni kráčali ţivotom s otvorenými očami a oslavovali Tvorcu všetkého. Túţba po poznaní,
duchovnej zrelosti, vnútornej kráse človeka, ktorú na nich vyţaroval biskup Ján Vojtaššák, odráţala hĺbku
ducha tak biskupa Jána ako i literátov a prekladateľov.
Na ţiadosť biskupa Jána Vojtaššáka, kňaz Ján Kováč preloţil klasické diela kresťanskej literatúry od sv.
Augustína a to Vyznania a Boţí štát a dielo Filotea od sv. Františka Saleského. Spolu s Ladislavom Hanusom
a Mikulášom Šprincom preloţili dielo innsbruckého teológa Petra Liperta O láske a bolesti.
Poéziu na tému biskupa Jána Vojtaššáka moţno chronologicky usporiadať akoby od slávnostného
„Hosana“ pri biskupskej vysviacke a končiac témou „Ukriţuj ho“, ktorá predstavuje opis ťaţkého obdobia
prenasledovania a väzenia v čase komunizmu. V básňach sa odráţajú vlastnosti, postrehy, radosti i utrpenia
biskupa Vojtaššáka. Autori poukazujú na potrebu vzájomnej lásky a úcty, ktorou apelovali na ťaţko skúšaný
slovenský národ.
Slávnostnú atmosféru vysviacky prvých troch slovenských biskupov (Mons. Mariána Blahu pre
Banskobystrickú diecézu, Mons. Karola Kmeťku pre Nitriansku diecézu a Mons. Jána Vojtaššáka pre
Spišskú diecézu) básnicky zachytili:
Dlhomír Poľský (katolícky kňaz, vlastným menom Andrej Majer), v básni Slávnosť Slovenska
Úryvok:
Zahučí zvon katedrálky, všetky vrstvy prejme:
Semka, semka, vyznávači, na posviacku zrejme!
Vkročí Karol, Ján i Marian, tklivý plynie obrad –
Hospodine všeriadiaci! Jaký vecí obrat!
Hnú sa, hnú sa suché kosti
Emeráma od radosti.
Prísny Svorad i Blahoslav štrófy rečnia ţalmu:
Dobrý náš Boh, víťazství, hľa, Slovákom dal palmu!
Ján Ďateľ (katolícky kňaz zo Spišskej diecézy) v básni Alleluja Slovákov
Úryvok:
Pej hymny teda národe môj drahý,
Čo sídliš od Tatier k Dunaju,
Boh uskutočnil tvoje dávne snahy –
Máš vodcov čo ťa v srdci majú!
A pokiaľ budú slovenské znieť slová
Z úst otcovských ku boţej chvále
A pôjdeš za hviezdami stále:
Ţiť budeš šťastne, a Boh ťa zachová.
Gorazd Zvonický (saleziánsky kňaz, vlastným menom Andrej Šándor) v básni Vám, srdcia knieţacie,
v ktorej pozdravuje všetkých biskupov.
Úryvok:
Vďaka Vám za olej, ktorý ste prilievali
Za viery záštitou pred víchrom s Čiernych hôľ...
Tu veľký ideál vybral si národ malý,
Ktorému ţehnáte, tíšite jeho bôľ
A nesiete ho na ramene,
Keď je sta jahňa doranené.
-Zdravím Ťa, veľpastier, na slnných brieţkoch Spiša
s pohľadom na Tatry, či snáď sa nechmúri
nad rajom salašov, kde duša nebu bliţšia
pred leskom márností oko si zaţmúri...

Slovenskí bohoslovci venovali svojmu biskupovi Sborník literárnych prác slovenských bohoslovcov.
Z venovania, ktorého môţeme citovať: „Najdôstojnejšiemu pánu Jánovi Vojtaššákovi, biskupovi spišskému,
neohrozenému bojovníkovi za práva katolicizmu a slovenského národa, na znak lásky a oddanosti“,
dokáţeme vypozorovať veľkú úctu k biskupovi a jeho povesť svätého biskupa a oddaného ľudu.
Janko Silan (katolícky kňaz, vlastným menom Ján Ďurka) venuje báseň k 60. narodeninám Plesáme
všetci s vami, ktorá je typickou gratuláciou.
Úryvok:
Dnes je čas na Te Deum.
Vďaka Ti, Boţe, Pán náš jediný
za vzácne jubileum,
čo striebrom venčí jedny šediny.
Plesáme všetci s vami,
náš dobrý Pastier, drahý Pastier náš,
v prehojnom poţehnaní
aj ďalej nech vás chráni Mesiáš!
V ďalšej básni Oslavy vyjadril svoje vnímanie biskupa ako svätého biskupa, horlivého a dobrého
pastiera, vodcu slovenského ľudu.
Úryvok:
My vieme iba, ţe je Pastier náš a Pastier bohumilý,
ţe nám ho dala, vychovala skalná Orava,
ţe v Nitre staroslávnej dostal prsteň snubný a ţe divy
zázračné robí láska jeho obetavá, on sám skrytý
zostáva...
-No stráţi nás on, Pastier náš – a to je ťaţký úrad,
to sú sväté snahy, vzácne činy, skutky apoštolské,
Robota, ktorú zlato sveta nezaplatí, nezaplatí,
Raz preto musia zaznieť harfy, iné, harfy boţské
- a keď my nevieme ho osláviť, raz oslávia ho svätí.
Najkrajšia báseň Janka Silana má názov List a opisuje v nej mučeníctvo biskupa.
Úryvok:
Keď si tak čítam vrelé listy
svätého Pavla apoštola,
ja na Vás myslím, som si istý:
ţe ţitia Vášho cesta bola
a je jak jeho, celkom taká,
veď je to známe: koľko ráz
väzenie, búrka, bitka, mráz...
násilie divé vlkodlaka,
čo zdeptať túţi všetkých nás,
hľa, jak si neodvratne láme
ničivé ostrie svoje známe
v stretnutí s Vaším skvúcim jasom,
apoštol slovenský náš svätý,
ktorý sám za nás – svoje deti –
vzdorovať viete týmto časom,
a Vaša sláva všetkým svieti
veriacim Vašim a tieţ kňazom.
Ignác Grebáč-Orlov (katolícky kňaz, pseudonym: Benjamín, Orlov, Vraňák) k 70. narodeninám biskupa
(bol to uţ povojnový rok 1947) napísal báseň Ó, šťastný hospodár.
Úryvok:
Ó šťastný, šťastný hospodár,
čo stojí ako ţula na roli,
hoci aj búrka zúri v okolí

a strely rozráţajú oblohu
a oheň mecú v jeho tvár
on obracia sa ku Bohu
modlitbou vďaky za ţeň premnohú...
on môţe sladko pohliadnuť na nebesá,
modlitbu vďaky vdýchnuť na pery
za lásku Boţiu i za údery,
čo zloba ľudská hádzala mu v tvár.
Ó, šťastný, šťastný hospodár!
Slavkovian (katolícky kňaz, vlastným menom Ján Švec) k 70. Narodeninám biskupa napísal tieţ báseň
Ešte tu stojí.
Úryvok:
Ešte tu stojí tento mocný dub,
Kňaz, Veľkňaz, Otec, vzácny rodoľúb,
čo preţil toľké povíchrice divé:
čo prisluhuje ľudu vody ţivé:
ešte tu stojí tento mocný dub
a chráni Liptov, Spiš i Oravienku rodnú.
viaţe ho s Bohom najsvätejší sľub,
on poţehnáva jeho prácu plodnú.
Ešte tu stojí tento mocný dub,
nech chráni vieru jeho košatosť.
Nech zhučí k chvále sedemdesiat trúb,
nevládze národ poďakovať dosť
za taký veľký shora blahodar.
Len vrúcnu prosbu skladá na oltár.
Janko Silan v roku 1957 napísal báseň K osemdesiatke biskupa J. Vojtaššáka. Je to jeho posledná
báseň, kde vyznáva biskupa Jána Vojtaššáka ako mučeníka Cirkvi. Ďalšieho okrúhleho výročia sa biskup
Vojtaššák nedoţil.
Úryvok:
Rád by som skríkol, povel rezký vydal:
Zaznite bubny, znejte fanfáry,
Konajte slávnosť, akú svet nevídal,
Prijdite obce, všetky tiel fary:
Váš veľpastier a drahý správca duší
Dnes osemdesiaty doţíva rok.
Pre vás verné srdce v hrudi búši,
Hlas ozve sa, keď bludy tuší,
keď siaha pekelný na duše sok.
I národ slovenský mal vo Vás vodcu
vo viere našej katolícity,
ten verne viedli ste k Bohu Otcu.
Génia jeho srdca vycíti
Vám Vaše: zboţnosť, vieru, lásku k Bohu
a v toho génia ste verili,
keď zloba rástla, kopila sa v stohu:
tam slovo Vaše hovorilo v slohu:
„Tak ľudia verte, jak ste verili“!
Karol Strmeň (slovenský spisovateľ, vlastným menom Karol Bekény, básnik, prekladateľ, literárny
kritik, usadil sa v Clevelande v USA, pôsobil ako profesor na univerzite) v básni Metod, spája biskupa Jána
Vojtaššáka s Metodom.
Pri príleţitosti 1100. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu vydali slovenskí exiloví
autori zbierku básní Zdravica sv. Cyrilovi a Metodovi.
Úryvok:
Nitre sa sníva s Baránkom a jasom.

Ja prózu píšem. Počujte ma tak.
Pri tomto svätom jubileu našom
Pre mňa je Metod biskup Vojtaššák.
Priznal sa pánom. Majú na sto metôd
A na tisíce zvučných priznaní.
Vojtaššák, chudák dnes, je svätý Metod
Čertom a diablom korbáčovaný.
Tak odsúdili môjho Vojtaššáka,
Von pustili a znova zavreli.
A na neho dnes celé nebe čaká,
O ňom si šepcú Boţí anjeli,
Ale on nehynie. On verne sedí
Ako kedysi Metod u Nemcov.
O Metodovi rozmýšľam a hútam
A Vojtaššák je moja skutočnosť.
Jozef Dragoš-Alţbetínčan (katolícky kňaz spišskej diecézy, predstaviteľ emigrantskej literatúry) básňou
Za mojím biskupom Jánom Vojtaššákom uzatvára sériu básní sledujúcich ţivot biskupa. Je rekciou na
jeho smrť v roku 1965. Autor v nej vyjadruje presvedčenie o svätom a mučeníckom ţivote biskupa
Vojtaššáka.
Úryvok:
Spišská Kapitula uţ si osirelá
i spišskí veriaci, Spiš, Liptov, Orava.
Uţ si bez veľkňaza spišská katedrála,
spišská diecéza zronená, boľavá.
Plačú v Zákamennom biskupa rodáci.
Slovač doma, v svete modlí sa Rekviem.
Kvília Tatry slávne. Klonia sa i vtáci
pred hrobom hrdinu. Slovenská plače zem.
Vlastenec bol skvelý, s teplou láskou k vlasti.
K rozkvetu Slovenska prispel on kráľovský.
Nehľadel na rany ľudu bez účasti,
v pomoci ku biednym štedrý bol, otcovský.
Uţ zomrel náš veľkňaz, Slovák obľúbený.
Odišiel bojovník, odišiel po boji
Za Boha, národ náš dnes tak zarmútený.
S Bohom, drahý biskup, spi večne v pokoji!
Janko Silan, verný ospevovateľ biskupa Vojtaššáka, v básni Óda na Spišské biskupstvo nazýva
Vojtaššáka prívlastkom Apoštol. Prirovnáva ho k sv. Pavlovi. V tejto básni netradičným spôsobom pouţíva
autoritu biskupa Jána na odsúdenie stúpencov komunizmu. Vytvoril ju pri príleţitosti 200. výročia zaloţenia
Spišskej diecézy. Slávnosť v tzv. Vojtaššákovom duchu sa konala 13. marca 1976 v Spišskej Kapitule.
Úryvok:
Dnes hovorí k vám biskup Vojtaššák
Ja, biskup spišský, Ján,
Odmietam slúţiť rozvratníkom Cirkvi.
Jej telo chránim svojím vlastným telom.
a týmto starým srdcom nezlomeným.
Tu stojím pevne ako koreň
na skale, ktorú nerozrazí blesk.
Tu v Kapituli pri šedivom chráme
vystieram ruky nad Slovensko
a ţehnám dušu národa,
schytenú medzi škripce zo ţeleza.
Starý som bol a do cely ma vrhli,

Fackami ako britkým vavrínom
ovenčovali moje bledé líca.
Jeţiša vo mne poniţovali,
a ja som stál a hľadel do ich očú.
Manţelia Vaškovci vo svojich básňach, ktoré vznikli niekoľko desaťročí po smrti biskupa Vojtaššáka,
vyjadrujú súčasný kult k biskupovi a podávajú obraz toho, čo verí aj súčasná generácia katolíkov na
Slovensku. Je to presvedčenie o svätosti biskupa Jána Vojtaššáka a básne sú modlitbou za jeho blahorečenie.
Imrich Vaško to vyjadril v básni Modlitba za dobro / blaho / svätorečenie Jána Vojtaššáka
Úryvok:
Svojho sluhu sláviť chceš
na oltári cirkvi, kde on
skutkami
trpiteľa za vieru
ţiari.
I prosíme ťa,
zavŕšiť dielo
pomôţ,
spravodlivý vládca
všemohúci!
Zuzana Vašková venuje spomienke na svätého biskupa krátku báseň pod názvom Jánovi Vojtaššákovi
Úryvok:
Buď ti vţdy chvála, Otec Ján!
Mučeník v čiernej sutane.
Pre pravdu srdce dokorán...
Stoj pri nás duch Otca Jána.
Nauč nás pravde, múdrosti.
Ty - hrdina do skonania,
Vedou a vierou pohostíš.
Buď nám uţ svätý, Otec Ján.
Veď ţil i mrel si pre nebo.
Svätosť je pečať krvi z rán,
pokora Boţou velebou.

Miesta späté s pôsobením biskupa Jána Vojtaššáka
Pod obrázky dopíšte čo najpresnejšiu charakteristiku (čo to je, kde sa nachádza a ak viete zdôvodniť, tak
napíšte i súvis so ţivotom biskupa Jána Vojtaššáka).
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1. b
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3. a

3. b

4.
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7.

Správne riešenie:
1. Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom, v ktorom Ján Vojtaššák ako novokňaz slávil
svoju prvú sv. omšu 7.7.1901 a ako nový biskup vykonal prvú konsekráciu kostola 23.4.1921.
2. Pôvodný hrob Boţieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka v Zákamennom.
3. Pamätná izba Boţieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka v Zákamennom.
4. Súkromná biskupská kaplnka v Spišskej Kapitule, v ktorej sa biskup Vojtaššák často modlieval.
5. Vojtaššákov sarkofág v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí.
6. Pamätník biskupovi Jánovi Vojtaššákovi a všetkým prenasledovaným pred biskupskou rezidenciou
v Spišskej Kapitule.
7. Vitráţ v kostole sv. Michala archanjela v Liesku.

Prehľad pouţitia katechéz a pracovných listov podľa iRVP2
Ročník

Téma

1.-2. stup.
ZŠ
2. roč.
ZŠ
3. roč.
ZŠ
3. roč.
ZŠ
4. roč.
ZŠ
4. roč.
ZŠ
5. roč.
ZŠ
5. roč.
ZŠ
6. roč.
ZŠ
7. roč.
ZŠ
8. roč.
ZŠ
9. roč.
ZŠ
1. roč.
Gy a SOŠ
1. roč.
GY a SOŠ
1. roč.
GY a SOŠ
2. roč.
GY a SOŠ
2. roč.
GY a SOŠ
2. roč.
GY a SOŠ
1.-2. roč.
GY a SOŠ

Podľa zváţenia ako krátkodobý projekt
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3. téma: Dôvera v rodine
4. téma: Jeţiš nás oslobodzuje
5. téma: Jeţiš pozýva na hostinu
4. téma: Svedectvo nádeje
5. téma: Pramene nádeje
2. téma: Dialóg Boha a človeka
5. téma: Dialóg cez sluţbu
5. téma: Konať v pravde
3. téma: Boh oslobodzuje človeka
4. téma: Ľudskosť
3. téma: Zodpovednosť za svoju vieru

Názov príleţitostnej katechézy/pracovných
listov
Osobnosť biskupa podľa knihy
Anjelom prikázal o tebe
Po stopách biskupa Jána Vojtaššáka
v našej diecéze
Cestou za Kristom s Boţími
prikázaniami
Spišská diecéza ako súčasť
Katolíckej cirkvi
Sídlo biskupa
a biskupské znaky
Poznáš pravdu o jeho ţivote
v rokoch detstva a mladosti?
Ján Vojtaššák a Boţie plány v jeho ţivote
- katechéza
Biskup Ján Vojtaššák a jeho sluţba
Cirkvi
Poznáš pravdu o ţivote Jána Vojtaššáka
ako spišského biskupa?
Poznáš pravdu o ţivote biskupa Jána v období
prenasledovania Katolíckej cirkvi?
Biskup Vojtaššák a obrátená
tvár ľudskosti
Zodpovednosť za formovanie svedomia na
príklade Jána Vojtaššáka – katechéza

4. téma: Na ceste k osobnosti

Spoznávame veľké osobnosti - katechéza

4. téma: Na ceste k osobnosti

Čo potrebujem a bez čoho sa zaobídem?

4. téma: Na ceste k osobnosti

Ţivot biskupa Jána Vojtaššáka v dátach

5. téma: Pramene plnohodnotného ţivota Znaky svätosti biskupa Jána Vojtaššáka
6. téma: Plnosť ţivota
6. téma: Plnosť ţivota
Podľa zváţenia v rôznych témach

iRVP – inovovaný Rámcový vzdělávací program

Putovanie po miestach ţivota biskupa Jána
v našej diecéze?
Poznáš pravdu o jeho ţivote ako seminaristu
a kňaza?
Odraz osobnosti biskupa Vojtaššáka
v slovenskej poézii 20. storočia

Pouţitá literatúra
HROMJÁK, Ľ. A kol. Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie : Nadácia
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012.
HROMJÁK, Ľ. S výrazom lásky trvám. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka, 2015.
LAUČEK, A. Anjelom svojím prikáţem o tebe. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie : Kňazský seminár
biskupa Jána Vojtaššáka, 2000.
TRSTENSKÝ, V. Sila viery, sila pravdy. Bratislava : Senefeld – R, 1990.
Ţivotopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského. Toronto : Zahraničná Matica slovenská, 1994.

