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Anděl ROZPUSTILOSTI
(Poselství shůry, Anselm Grün
vydalo Karmelitánské nakladatelství
v Kostelním Vydří 2002)

Rozpustilost je slovo, které mě osobně poněkud zaráží. Snad proto, že sám
nejsem člověk “odvázaný”, rozpustilý, ale spíše někdo, kdo se snaží o
sebeovládání. Ale snad i ty potřebuješ trochu rozpustilosti jako já, což
znamená oprostit se od role, kterou jinak hraji, sejmout svou masku a
nepotlačovat svou vitalitu. Rozpustilý člověk je bujný. Vybočuje z normy,
nežije tedy podle obecného mravu a normy, ale po svém. Jeho srdce
překypuje radostí a životem.
Anděl rozpustilosti by ti rád daroval odvahu důvěřovat vlastní
vitalitě. Nemusíš se stále ohlížet, co si o tobě myslí druzí, zda to, co činíš,
ještě odpovídá zvykům a očekáváním. Smíš vypustit všechna očekávání,
jež do tebe vkládají druzí. Smíš důvěřovat sobě, svému srdci své odvaze.
Život se chce vyjádřit a nespočívá jen v rovnoměrnosti. Někdy překypuje;
bývá bujný, dětský, spontánní. Udělat si předsevzetí, že budeš spontánní,
nelze, protože by to byl paradox. Ty prostě spontánní buď jsi, nebo nejsi.
Ale jakmile takový chceš být, už spontánní nejsi.
Snad jsi jen disciplinovaný. Pak popros anděla rozpustilosti, aby
tě uvedl do svobody. Chce to odstup od sebe savých, dovolímeli si prostě
jednou využít toho, co je v nás. Příliš často uvažujeme, co si o nás myslí
ti druzí, jakým dojmem na ně působíme a co by bylo, kdybychom byli tací
či onací. Rozpustilost znamená osvobození od úvah o tom, co od nás
očekávají druzí. Ponechme je stranou a důvěřujme životu v nás. Opustíme
roli, kterou jindy hrajeme. Zbavíme se masky, deformující často naši
vnitřní vitalitu.
Rozpustilost znamená sršící živoucnost. Ale ani ta není
vyrobitelná na povel. Leckdy v sobě pocítíme život: proudí v každé naší
žilce. Slova z nás jen tryskají a my jsme schopni nakazit celou společnost.
Míváme v tu chvíli ztřeštěné nápady a z naší bujarosti přeskočí většinou
stejná jiskra i na druhé. Vyzařuje z ní svoboda. I druzí se náhle cítí natolik
svobodní, že začnou důvěřovat vlastním intuicím, důvěřovat dítěti v sobě,
dítěti, které by si rádo hrálo, aniž by se ptalo po účelu a užitku. Dítě je totiž
v kontaktu samo se sebou. Žije samo ze sebe, ne z očekávání svého okolí.
I my dospělí zatoužíme často žít svůj život bez komplikací, úvah a bez
přesného a ustavičného odvažování, co smíme, co bychom měli a co od
nás očekává naše okolí. Přejiti, aby tě anděl rozpustilosti uvedl do této
svobody dítěte a abys mohl všem svými smysly prožívat život a svobodu.

S

VĚT OPĚT ZAHLTILY hrůzostrašné obrázky a zprávy z Paříže.
Teroristé zde postříleli redaktory satirického časopisu. V lidech
opět vyvstala otázka  co vlastně vyznává Islám. Protože teroristé se
zaštiťovali, že to dělají ve jménu boha. Tento hrozný čin ale odsoudili
věřící muslimové a také jejich představitelé. Islám a jiná náboženství jsme
studovali ve škole na teologické fakultě. Mám jenom základní znalost o
tomto, co do počtu, druhém největším náboženství. Musím však přiznat,
že zabíjet ve jménu boha v Koránu přímo není. Tudíž teroristé se jenom
náboženstvím zaštiťovali. Mluvili a především jednali ve jménu boha,
kterého vůbec neznali.
Mluvil jsem s mnoha lidmi o tom, co se stalo. Mnoho mých
nevěřících přátel to posílilo v přesvědčení, že jakékoliv náboženství je
především zdrojem násilí mezi národy a vůbec. Poukazovali na minulost,
na všechny války a zločiny, které byly ve jménu nějakého boha spáchány.
Násilí se nedá ničím ospravedlnit. Vymazat ale víru a posadit místo ní
jenom lidský rozum  udělat z něho jakéhosi boha, není rozumné. Velice
extrémní příklady použití “zdravého” rozumu máme také z dějin mnoho 
za všechny je to Hitler a komunistická myšlenka.
Rád bych však poukázal všem těm, kdo vidí v náboženstvích
jenom zdroj násilí a boj o moc, naopak na jeho obrovský a nezastupitelný
přínos v rozvoji lidské společnosti. Zeptejme se upřímně, kde by byla naše
západní společnost bez křesťanství? Je to především křesťanská myšlenka
vybudovat školy. Je to především křesťanská myšlenka zrušit otroctví. Je
to především křesťanská myšlenka zrovnoprávnit ženu. Je to především
křesťanská myšlenka vybudovat zařízení, kde se bude pečovat o nemocné
a staré lidi. Je to především křesťanská myšlenka pomáhat sociálně
slabým. Je to především křesťanská myšlenka obětovat svůj život pro
život druhých. Možná by nebylo špatné přečíst si dobrou knihu o dějinách
křesťanství.
Přidal bych ještě jedno porovnání. Kdo z nás by neposílal děti do
školy na základě toho, že v některých školách dochází k násilí. Na jedné
škole se dokonce střílelo a byli zabiti studenti. Někteří učitelé byli a
mohou být nebezpeční pro děti. V minulosti se ve školách běžně fyzicky
trestalo. Ne  to přece není úkolem školy. Ve škole se moje děti naučí
základním vědomostem, aby mohly žít svůj život. Ve škole je jejich
profesní budoucnost. Je to nesmysl neposílat děti do školy. To samé a ještě
víc vidím v křesťanství.
Násilí, jehož jsme byli svědky, má však nejhorší dopad na lidi,
kteří hledají smysl života. Na lidi vyrůstající stále víc v sekulárním
prostředí bez pozitivního vlivu náboženství. Pro tyto lidi je to další
překážka pro poznání smyslu života.

V únoru vstoupíme na Popeleční středu do postního období. Bu
deme mít opět šanci obnovit víru a svůj vztah k Bohu. Bůh ať Vám všem
žehná a naplní Vás svou milostí.
Přeji Vám hezký čas strávený s časopisem ZVON.
Fr. Antonín

O PŘÁTELSTVÍ
S

JÓZEFEM AUGUSTYNEM
Tam žil Měšek, druh Leškův, a druh Měškův, Lešek.
Nelze dnes na světě pravé přátelství nalézt;
poslední jaho doklad znám z osmanské pověsti.
Co znamená: kam ty, tam já - a co mé, je tvé.
Našlili oříšek  jak se říkalo  dělili jeho jádro v dvé;
Zkrátka přátelé, jakých i tehdy mnoho nebylo.
Řekl bys: duch dvou v jednom těle.
Adam Mickiewicz

M

vlastní kariérou a s konzumním
přístupem ke světu odsouvá často přátelství na okraj svého
života. Mnozí z těch, jejichž vědomí je zahlceno erotismem,
navíc nevěří v možnost navázat hluboké nezištné přátelské vztaky mezi
jedinci téhož i opačného pohlaví. V této situaci je třeba postavit se
odvážně na obranu lidského přátelství a věnovat mu více pozornosti a
času. Může totiž našemu životu dodat chuti, protože podle starého rčení je
“ přátelství solí života”.
Pěstujemeli v sobě pozornost a otevřenost, snadno si všimneme
bezpočtu nejrůznějších signálů, které k nám ve snaze navázat přátelství
vysílají naši bližní. Majíli se stát tato znamení počátkem přátelství, je
třeba chopit se jich a začít je rozvíjet.
Přátelství můžeme budovat v kterémkoli životním údobí a ve
všech mezilidských vztazích (vrstevnických, sousedských, profesních,
snoubeneckých, manželských i rodičovských). Jestliže se erotická láska
rozvíjí obvykle mezi jedninci víceméně téhož věku, přátelství žádné
věkové omezení nezná. Věkové rozdíly, různá úroveň vzdělání, odlišné
pohlaví, majetkové poměry nebo vyznání nekladou přátelství zádné větší
překážky, naleznouli přátelé společný prostor k setkávání, ke sdílení
myšlenek, k dialogu a k tvůrčí práci. Jde totiž o vztah, který člověka
ODERNÍ ČLOVĚK ZAMĚSTNANÝ

provází od dětství až po okamžik smrti.
Bohatstvím přátel ale není majetek ani společné podnikání, nýbrž
hluboká touha srdce a vznešené obzory smýšlení. Přáteli jsou ti, “kteří při
společném hledání pravdy dospívají k maximálnímu stupni vzájemného
pochopení a otevřenosti,
jakého jsou schopni, (…)
Ti, které spojuje vzájemné
přátelství, nejen pak
společně směřují k pravdě,
ale především ji hledají
jeden v druhém”
(Jean Lacroix).

David a Jonathan

(Z knihy O PŘÁTELSTVÍ s
Józefem Augustynem
Vydalo Karmelitánské
nakladatelství 2003)

(Ken Tunell)

Stalo se před dvěma roky
Před dvěma léty oznámil svoji rezignaci papež Benedikt XVI.
Prohlášení o rezignaci pronesl papež dne 11. února 2013 ráno při setkání
na konsistoři s kardinály. Důvodem byl jeho věk a zdraví. V projevu
poděkoval všem přítomným za podporu a modlitby. Odstoupení
naplánoval na 28. února 2013 v 8.00pm místního času. V prohlášení
novinářům řekl, že uvažoval o odstoupení už několik měsíců. Toto
rozhodnutí zdůvodnil jako jeho čistě osobní.
Posledním papežem, který odstoupil, aby skončil dlouhotrvající schizma
v církvi, byl Řehoř VII. v roce 1415.
Papež Celestýn V. rezignoval na papežský úřad dobrovolně v roce 1294.
28. února 2013 v 8 hodin večer nastal stav “sede vacante” uvolněný stolec
pro nového papeže.
12. března 2013 se sešlo 115 kardinálů k volbě nového papeže. Na druhý
den 13. března zvolili papežem kardinála Maria Bergoglia, SJ. Ten si
zvolil jméno František - po Františku z Assisi.

Zamyšlení
k postní době
(převzato z www.farnostdubnany.cz)

Mt 9,13:
Jděte a učte se, co to je:
„ Milosrdenství chci, a ne
oběť“ Nepřišel jsem pozvat
spravedlivé, ale hříšníky.
Máte před sebou kříž, který
tento text vystihuje symbolicky. Možná, že jste se
pozastavili nad tím, co má
znázorňovat? Slyšeli jsme:
jděte a učte se, co to je ...
v závěru verše: nepřišel jsem
povolat spravedlivé, ale
hříšníky  k čemu?
K milosrdenství. Slova  Učit
se a nepřišel jsem povolat spravedlivé, mají v sobě nosnou myšlenku
z proroka Joela: Stálý vztah k Bohu  učit se v sobě zahrnuje vztah, není
tam řečeno: Běžte konat, ale učte se  prosím učte se ve škole Boží
modlitby a sebeovládání a podpořte to službou druhým vedle vás.
Jestliže jsem spravedlivý sám v sobě  tak již nežiji ve vztahu, kterým si
vás zamiloval jako hříšníky  prosím buďme pokorní před Pánem, kdy se
skloním před jeho spravedlností, která přijímá stejně mě i druhého,
nečiní rozdílu jako já mnohdy ve svém srdci. Milosrdenství chci, a ne
oběť  ono milosrdenství vychází jen z tohoto intimního vztahu s Pánem
ve svátostech a modlitbě. Bez živého vztahu s Bohem můžeš ulítnout k
nějaké jenom doktríně, ideologii, ale když budeš ve vztahu, kdy otvíráš
své srdce  ujišťuji tě, že jdeš po správné cestě.

Vysvětlení symbolů na kříži:
Ježíš má dvojí korunu  ta původní byla zamyšlena autorem řezby, odka
zovala na skutek lásky Boha k nám v díle vykoupení, ta druhá koruna - je
tentýž symbol lásky, který jsem tam dal já, hříšný kněz, ujišťuje mě, že

Kristova oběť není něco starého v minulosti, ale týká se i mě, pokud to
dovolím.
Pruhy látek:
Hnědá látka znázorňuje každého z nás v naší křehkosti, ale zároveň tato
křehkost je živnou půdou pro Boží slovo, neboť evangelium zaznívá v
srdci hříšníka jako lék, proto jsou tam slova  ale hříšníky.
Bílá látka znázorňuje milosrdenství  lásku  člověk je schopen lásky,
proto ji může konat, z toho důvodu se i do bílé látky šplhá ona hnědá
látka  znak naši křehkosti. Bílá látka obepíná jenom Kristovy nohy, ne
kříž  Bůh chce milosrdenství, ne oběť. Bůh nesouhlasí s hříchem a
utrpením, proto je na kříži, ale my už nemáme vidět kříž jen kvůli kříži,
ale člověka, který trpí. Milosrdenství není pouze ujištěním, ve kterém se
mám snažit pochopit jen zlo a utrpení v životě druhého člověka, ale mám
zahrnout samotného člověka, kterého se zlo dotklo v jakékoliv intenzitě 
viz kniha Job. Kéž doba postní je zahlédnutím Krista a jeho oběti v tváři
našich blízkých.
Poslední pruh je červený  symbol krve, lásky  Tak Bůh miloval svět,
že poslal svého jednorozeného Syna, ...Proto jsou tam slova: Nepřišel
jsem pozvat spravedlivé  odkazuje to nejen na naši hříšnost, ale na lásku
Boha k nám. Bez Ježíše je všechna lidská snaha jen pouhou snahou
o prostor k mlčení nad zlem, ve vztazích, nebo nad zlem ve světě pod
nálepkou drog, pornografie, alkoholu, atd. Kristovo mlčení je zároveň
vylitím jeho krve a vody, která dává život poušti, která žízní. V nikom
jiném není spásy, On může prostoupit tvou křehkost, která je schopná ve
své pokoře milovat a odpouštět  neboť se jí dotkl ten, který byl bez
hříchu, ale stal se největším hříšníkem kvůli mně.
Hřeby u kříže  ty ti bere Pán z tvých vztahů.
Obrať se a věř evangeliu - toho, který si tě zamiloval.

Blahopřejeme
Za celou komunitu v Astorii blahopřeji panu Janovi Pasáčkovi k jeho
kulatým 80. narozeninám, kterých se dožil 29. ledna 2015. Přejeme Vám
Boží požehnání a hodně zdraví do dalších let. Ať ještě natočíte spoustu
dobrých záběrů z našich společných akcí. Fr. Antonín

Události

1. ledna, 2015

Při promluvě na Nový rok papež František mimo jiné velmi silně
zdůraznil: Bez Církve je Ježíš pouhou ideou, morálním učením a citem.
Bez Církve náš vztah k Ježíši Kristu bude v nemilosti našich představ,
interpretací a našeho rozmaru.
8. ledna

Encyklika o ekologii bude vydána ještě před létem tohoto roku, oznámil
mluvčí Vatikánu Mons. Lombardi.
12. ledna

Nigerijský arcibiskup Ignatiou Kaigama volal po urychlené mezinárodní
pomoci proti islámským extrémistům Boko Haram. V jednom z dalších
útoků zabili kolem 2000 civilistů. Zvláště odsoudil používání dětí jako
živých bomb.
13. – 14. ledna

Papež František navštívil Srí Lanku.
15. – 18. ledna

Papež František navštívil Filipíny, mezi jinými místy ostrov Leyte, kde
nejvíce řádil tajfun Jolanda před dvěma lety (2013). Zde chtěl také slavit
mši a potěšit oběti této katastrofy. Špatné počasí však zabránilo delší
návštěvě a slavení mše. V Manile se na mši svaté sešlo kolem 6 miliónu
lidí.
19. ledna
Papež v rozhovoru na palubě letadla při zpáteční cestě z Filipín řekl, že hodlá
navštívit Středoafrickou republiku a Ugandu. Dále potvrdil cestu do
Filadelfie, New Yorku a Washingtonu, DC. V tomto roce navštíví ještě
Ekvádor, Bolívii a Paraguay.
20. ledna
Jad vašem „Yad Vashem“ zveřejnil nový dokument, který popisuje
pomoc polského kardinála Štefana Wyszynskeho židům za druhé světové
války.
21. ledna
Více než 10 000 poutníků se zúčastnilo mše svaté „For Life“ v bazilice
Neposkvrněného Početí Panny Marie v předvečer pochodu pro život ve
Washingtonu, DC.
25. ledna
Na závěr “Týdne za jednotu křesťanů” papež František ve své promluvě
zdůraznil, že společný úkol hlásat evangelium uschopňuje všechny křesťany
překonat proselytismus a soupeření v jakékoliv formě. Bohoslužby konané v
bazilice sv. Pavla za hradbami se zúčastnili zástupci ortodoxní, anglikánské,
luteránské, metodistické, reformované a evangelické církve.

Dear Friends of the Czech Community,
Thank you so very much for the gracious gift you left on the Solemnity
of the Epiphany in support of the Chapel of our Lady of Holy Hostyn here at the
Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception. I am most grateful
for the support which the Czech Community has consistently shown since the
dedication of the Czech Chapel in 1983. In addition, I am especially delighted
that the Czech Community ensures that Mass continues to be celebrated in this
Chapel which as you know, is also the Chapel in which nearly 60,000 individuals
celebrate the Sacrament of Reconciliation each year. Entrusting you and your
intentions to the intercession of Our Lady of Hostyn, together with my best
wishes for every blessing in this New Year, may I remain.
Sincerely yours in Christ,
Reverend Monsignor Walter R. Rossi, Rector

Our Washington faith community had two
exeptional occasions to celebrate our faith and
traditions at the Basilica of the National Shrine of the
Immaculate Conception in January 2015
Vaclav J. Solfronk

Czech Mass on the First Sunday of 2015
We started the New Year with a traditional new year‘s Czech Mass
on January 4, 2015 at 12:15 P.M. Our celebrant was Father Antonin
Kocurek who has been coming to Washington and serving our community
since we lost our home based priests, Fathers Francis Novak and Josef
Kadlec. We appreciate Father Kocurek’s sacrifice driving down from
New York City to say Holy Masses for us, thank you Father, “Pán Bůh
zaplať”. According to the churches calendar, this Holy Mass fell on
Ephifany allowing us to sing our beautiful Czech Christmas carols. We
were ably accompanied on the piano by Dana Sablik, as she has been
doing for many years. Father Kocurek created a beautiful missalette for us
for this celebration as he has also done for our September Mass honoring
our favorite St. Vaclav (Wenceslaus), thank you Father for making it easy
for us to follow the order of the Mass.
Mass in honor of Infant of Prague
Sunday, January 11, 2015 we had the priviledge to attend a Holy
Mass in honor of Infant Jesus of Prague. This was an especially festive
occasion as the celebtant for this Holy Mass was Msgr. Tomas Holub,
Secreatary General of the Czech Bishops’ Conference. Concelebrants for
the Mass were Msgr. Mariano Balbago, and Fathers Daniel Ketter and

John Martin Ruiz, OP. This is at least the fourth Mass at the Shrine of the
Immaculate Conception honoring the Infant Jesus of Pargue in
Washington in recent years that has been coordinated by the Czech
Embassy. Presivous Masses were mainly attended by Pilippino and Czech
Catholics, this year’s celebration took on a more inclusive proportion.
During the intercession prayers of the faithful this year, the congregation
was addressed in Czech by Deputy Chief of Mission Mr. Jaroslav Zajicek
and by Cultural Attache Dr. Robert Rehak, in Spanish we were addressed
by Argentina’s Minister Carlos Mascias, in Portugese by First Secretary
Mr. Carlos Henrique Angrisani of the Brazilian Embassy, in French by
Mr. William Exantus, Deputy Chief of Mission for Embassy of Haiti, in
Tagalog we were addressed by Ms. Thryza Navarette from the Philippine
Ambassador’s office, we were also addressed by Cultural Officer Ms.
Nuska Zakrajsek of the Slovenian Embassy and the English salutation was
read by Colonel Gordon Ray Dexter.
After the concluding prayer, children lined up with their offering
to the Infant Jesus of Prague, the children’s offering consisted mainly of
flowers. On the left side near the altar was a display of statues of the Infant
Jesus that many, especially the Pilippinos, brought from their homes. In
many Pilippine homes the statue of Infant Jusus is the center point of the
home, pourdly shown to visitors, the statue is treasured as one would a
valuable painting and is passed on from generation to generation. Infant
Jesus of Prague is the most important export the Czech Republic has, too
bad so few of our countrymen know or care so little about this venerated
icon, which enjoys a wide following around the world. The majority of
attendees were very pleased with the celebration honoring the Christ
Jesus, Infant of Prague and are looking foward to even more elaborate
celebration next year. It is our hope and sincere wish that other nations
where the Infant of Prague is adored will join us next year to give God the
glory.

SBÍRKA NA OBRAZ PANNY MARIE HOSTÝNSKÉ
Stav sbírky
71%
vybráno $17 857

zbývá $7 143

V minulém období na obraz přispěli: Růžena Bunžová, Miroslav Tkadlec,
Frank a Rose Macek, Ferdinand Jurena, Tonda a Helena Kočica, Václav
Sedláček, Věra Kolasová.

Děkujeme za podporu české misie a Zvonu
V minulém období přispěli: Tonda a Helena Kočica, Václav Solfronk,
Svato a Blanka Kudej, JanPavel Kovář, Zdeněk a Zdeňka Sádlík,
Vladimír a Jane Brotánek, Jan Kovář, Dennis a Mary Lamser, Jana Minar,
Julie Pokorny - Conklin, Alena B. Homolac M.D., Miroslav Tkadlec,
Věra Kolasová.

Blahopřejeme k narozeninám
v měsíci únoru: George K. Kolasa 1. února, Helena Weirich 3. února, Libuše
Král 7. února, Petr Štec 8. února, Marta Bláhová 10. února, Mathilde Halka 14.
února, Jarmila Šurláková 16. února, Anna Sikorjak 22. února, Daniela Neyland
25. února, Rev. Jindřich Kotvrda 26. února, Jarmila Weirich 27. února, Martin
Vraštiak 29. února.

úmysly mší svatých v měsíci únoru 2015
datum

úmysl

Feb-01 Za + bratra Dr. Josefa Sadlika a
Rev. Františka Nováka
Feb-04 Za + Karla Krupku
Feb-08 Za + Jiřího Širokého a jeho manželku Evu
Feb-09 Na poděkování za dar zdraví, za celou rodinu
Feb-10 Za + Dr. Bohumíra Bunžu
Feb-11 Za + Lynda Dalton
Feb-13 Za + Naďu a Roberta Horákovy
Feb-15 Za + manžela Aloise Hanáka
Feb-16 Za rodinu Hromadku
Feb-17 Za + manžela Josefa Zolmana
Feb-19 Za + manžela
Feb-22 Za + manžela Jana Stránského
Feb-25 Za + Karen Bryson
Feb-28 Za + Arch. Zdenka Homoláče

dárce

manželé Sádlíkovi
rodina Bláhova
rodina Králová
Antonín Kocurek
Růžena Bunžová
Georgia Chamberlain
Věra Marčíková
Milada Hanák
Blažena Stránská
Jaroslava Zolmanová
Anna Benáček
Blažena Stránská
Georgia Chamberlain
manželka s rodinou

ZVON vydává Czech Catholic Mission in NYC, Inc 110-06 Queens Blvd. Forest Hills, NY
11375 Tel: (718) 575 8959  šeky na podporu pro časopis a missi: Czech Catholic Mission in
NYC  na mše svaté: Rev. Antonín Kocurek  Krajanské bohoslužby jsou každou neděli
v 10.30 am v dolním kostele Panny Marie Karmelské 23-25 Newtown Ave, Astoria NY
příležitost ke sv. zpovědi před i po mši svaté. Po bohoslužbách následuje společné pohoštění
v Parish Hall - adresa českého kněze: Rev. Antonín Kocurek, 110-06 Queens Blvd., Forest
Hills, NY 11375 Tel: (718) 575 8959 - E-mail: zvonnews@gmail.com web: www.zvon.info
Slovenská mše sv. každou neděli v 11.00 u sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu
(1st Ave a 66th St.) http://www.stjohnnepomucene.org

Slávne osobnosti Slovenska
Ján Vojtaššák sa narodil v rodine Antona Vojtaššáka a Márie, rodenej Klimčíkovej,
14. novembra 1877 ako siedme z jedenástich detí. Chlapec bol pokrstený 15.11.1877 a
dostal meno Ján. Cez svojich rodičov dostal od Pána Boha nielen život, ale aj vzácny poklad
katolíckej viery.
Prvé štyri triedy ľudovej školy navštevoval Ján v rokoch 1883 – 1887 v rodnej obci,
ďalšie dva roky chodil do školy v Stankovanoch, kde bol jeho ujček Anton Klimčík
farárom. Ujček s rodičmi postrehli charakterové vlastnosti malého Jána, najmä jeho
nábožnosť a dobrotu srdca. Rozhodli sa pre jeho ďalšie štúdium. Ujček zameral jeho
výchovu na duchovnú dráhu a pomáhal mu aj v ďalšom štúdiu. Po skončení štyroch
ročníkov nižšieho gymnázia v Trstenej (1889 – 1893) študoval dva roky na gymnáziu v
Ružomberku (1893 – 1895), aby ako 18ročný po konkurze do spišského seminára
2. septembra 1895 nastúpil na teologické štúdiá v Spišskej Kapitule.
Mons. Ján Vojtaššák 1. 7. 1901 v Spišskej Kapitule prijal kňazské vysvätenie. Jeho pôsobiská sa často menili,
v roku 1901 pôsobil ako kaplán vo Vyšnej Zubrici, v roku 1902 v Liptovských Kvačanoch, v roku 1903 v Bijacovciach,
správcom farnosti v Bijacovciach bol v roku 1904, v roku 1905 pôsobil ako kaplán v Podvlku, Zubrohlave a Ústi nad
Oravou, kde krátko pôsobil aj ako správca farnosti. V roku 1906 sa stáva kaplánom v Tvrdošíne a od roku 1908 vo
Veličnej, kde až na krátke pôsobenie vo Vyšných Repášoch v roku 1910, pôsobil ako kaplán, farár a správca farnosti
až do roku 1919, kedy sa stáva tajomníkom Biskupského úradu. Dňa 16. 12. 1920 bol menovaný za Spišského
diecézneho biskupa, 13. 2. 1921 bol vysvätený na biskupa. Dňa 27. 2. 1921 bol slávnostne uvedený na biskupský stolec.
převzato z www.haligovce.fara.sk Pokračování v příštím čísle...

