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+ Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko
Jozef Tomko sa narodil 11. marca 1924 v Udavskom, 
okres Humenné. Základnú školu vychodil v rodisku
a v rokoch 1935-1943 gymnázium v Michalovciach. 
V školskom roku 1943/44 vstúpil do seminára a začal 
študovať bohoslovie na Rímskokatolíckej cyrilo-
metodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity 
v Bratislave; v jeseni 1945 ho košický biskup Jozef 
Čársky poslal na štúdiá do Ríma. V Pápežskom kolégiu 
sv. Jána Nepomuckého dostal ďalšiu kňazskú formáciu
a študoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. 
Sviatosť kňazstva prijal 12.3.1949 v Ríme. Po roku 
1948 sa nemohol vrátiť na Slovensko. V rokoch 

1950-1965 pôsobil ako vicerektor a ekonóm Pápežského kolégia sv. Jána Ne-
pomuckého v Ríme a venoval sa štúdiu odborných teologických disciplín na Pápež-
skej lateránskej i na Pápežskej gregoriánskej univerzite.  Na Vianoce 1959 bol 
signatárom iniciatívy na vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme, ustanovizne na výchovu kňazského dorastu, zároveň i strediska nábo-
ženského a kultúrneho života Slovákov v zahraničí. V rokoch 1960-1963 vložil 
všetok svoj voľný čas a energiu do práce na vybudovaní tejto ustanovizne. Keď 
sa roku 1961 uvoľnilo dôležité miesto v kuriálnom úrade Kongregácie pre náuku 
viery, výberová komisia ho uznala za najvhodnejšieho kandidáta na túto funkciu. 
Počas Druhého vatikánskeho koncilu (1962-1965) pracoval ako odborný porad-
ca pre vieroučné otázky. V roku 1966 sa stal vedúcim Doktrinálneho oddelenia 
Kongregácie pre náuku viery, v októbri 1967 sekretárom prvej Synody biskupov 
o miešaných manželstvách v Ríme. V rokoch 1968-1970 pôsobil ako sekretár 
Kardinálskej komisie pre miešané manželstvá a stal sa členom Pápežskej komi-
sie pre rodinu. Pápež Ján Pavol II. ho 12.7.1979 vymenoval za titulárneho arci-
biskupa a generálneho tajomníka Synody biskupov, čím sa stal jedným z najza-
neprázdnenejších pracovníkov vyššej cirkevnej hierarchie; bolo totiž potrebné 
prebudovať cirkevnú štruktúru v duchu Druhého vatikánskeho koncilu a uvádzať do 
života jeho uznesenia. Biskupskú vysviacku prijal 15.9.1979 v Ríme, v historickej 
Sixtínskej kaplnke. Obrad vysviacky vykonal sám pápež ako priateľské gesto voči 
novému biskupovi aj ako prejav úcty a obdivu k trpiacej Cirkvi na Slovensku. 
Dňa 24.4.1985 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za proprefekta Kongregácie pre 

-pokračovanie na 2.str.-



evanjelizáciu národov a na generálnej audiencii súčasne oznámil, že na Turíce 
vymenuje 28 nových kardinálov, medzi nimi aj arcibiskupa Jozefa Tomku. Tak sa 
25.5.1985 na turíčnom konzistóriu stal členom kardinálskeho zboru, prefektom 
Kongregácie pre evanjelizáciu národov a kancelárom Pápežskej Urbanovej univer-
zity. Záverečná časť konzistória, odovzdávanie „kardinálskych klobúkov“ novým 
kardinálom, sa konala po prvý raz v dejinách verejne na Svätopeterskom námestí. 
Viaceré časopisy vtedy poukazovali na to, že je to po prvý raz v dejinách, čo Slovák 
stojí na čele jednej rímskej kongregácie. Na Slovensko mohol prísť až roku 1968, 
ale v čase tzv. „normalizácie“ jeho nedobrovoľné vyhnanstvo pokračovalo. Znovu 
sa objavil na Slovensku roku 1989 na vysviacke nového spišského biskupa. Jeho vy-
stúpenie na zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady 21.4.1991 bolo historickou 
udalosťou, slovenská verejnosť mala po prvý raz možnosť vidieť slovenského kar-
dinála v jeho dôstojnosti, veľkosti a starostlivosti o osud národa v krízovej situácii 
postkomu-nistického obdobia. Vo svojom prejave zdôraznil návrat ku koreňom 
našej kresťanskej cyrilo-metodskej minulosti. Popri svojej mnohostrannej činnosti 
a cestách stihol napísať niekoľko pozoruhodných kníh. Vo viacerých krajinách ho 
poctili čestným doktorátom. V roku 2002 mu prezident SR Rudolf Schuster udelil 
najvyššie štátne vyznamenanie - Rad Bieleho dvojkríža 1. stupňa. Jeho osobnosť 
je významným prínosom nielen pre slovenský národ, ale aj pre celý duchovný svet. 
Kardinál Jozef Tomko má veľké zásluhy v zakladaní misijných rádov v Ázii, Afrike 
i Oceánii, kde bolo postavených množstvo kostolov.
Zdroje: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Lúč. Bratislava.2000. s.1395-1398./ TK KBS / Vatican News

„Odpočinutie 

večné 

daj mu Pane, 

a svetlo večné 

nech mu svieti!“

Adorácia
V utorok 16. augusta bude vo farskom kostole Eucharistická adorácia. Adorácia začne 
Hodinou milosrdenstva o 15:00 hod. a ukončí sa Eucharistickým požehnaním pred 
sv. omšou o 17:45 hod.

Požehnanie bylín a kvetov na sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie

Už vyše tisíc rokov sa v tento deň prinášajú na požehnanie liečivé byliny i kvety. Liečivá 
sila týchto bylín má skrze požehnanie Cirkvi slúžiť k spáse človeka. Táto spása sa 
osobitne stala jasnou na Panne Márii. Preto liturgia vzťahuje výroky Písma o božskej 
Múdrosti na Pannu Máriu. Požehnávajú sa aj kvety z úcty k Panne Márii, ktorú 
liturgia nazýva „kvetom polí a ľaliou údolí“. Pannu Máriu, Božiu matku považujeme 
za najkrajší kvet stvorenia, ktorého plodom je Kristus. V pondelok si na svätú omšu 
doneste kyticu kvetov, alebo bylín, ktoré pri svätých omšiach požehnáme. 
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