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MOJE MESTO JE

ÚVODNÍK

   viac na s.16-17 Rozlúčka s dobrým pastierom
Prešovský arcibiskup - metropolita Ján Babjak počas homílie na pohrebnej sv. omši za zo-
snulého prof. Tadeusza Zasępu 25. septembra v jezuitskom kostole. FOTO MARTIN BUZNA

S herňami
je koniec
Hazard v Ružomberku 
zrejme skončil. Rozhodli 
tak poslanci mestského 
zastupiteľstva.

 s.2

Čítajte
v aktuálnom
vydaní

Testovali sme
zelenú vlnu
Trikrát za uplynulý týždeň 
sme priamo v praxi 
vyskúšali zladenie sema-
forov na našich cestách.

 s.4

Vytvorené
na Slovensku
Fulla inak. V galérii 
máte možnosť spoznať 
dielo nášho majstra v 
netradičnom prevedení.

 s.19

Neudržali
vedenie
Futbalisti MFK 
Ružomberok nedokázali 
doma zviťaziť nad Duna-
jskou Stredou.

 s.21

VíkendKnižnica pre život



Veľký záujem
o región
dolného Liptova

Ružomberok a okolie navšte-
vuje čoraz viac ľudí. Potvrdzu-
jú to veľmi pozitívne štatistiky 
z letnej sezóny. „Za júl bolo v 
okrese Ružomberok ubytova-
ných až o 41% viac klientov ako 
v minulom roku,“ uviedla riadi-
teľka organizácie cestovného 
ruchu Region Liptov Darina 
Bartková. Podľa jej slov za to 
môže hlavne pestrá ponuka dol-
ného Liptova - CykloKorytnič-
ka, Čutkovo, dopĺňame aj Hra-
bovo, Vlkolínec či Malinô Brdo.

Na úrodnú pôdu tak padla aj 
letná marketingová kampaň 
radnice. Gra�icky vydarené 
pútače ťahákov cestovného 
ruchu v meste a okolí boli roz-
miestnené po celom regióne.

Rastie aj záujem o Liptov ako 
taký. V júli prišlo do oboch 
okresov o 25% viac klientov 
ako vlani. Návštevnosť Liptova 
je dokonca vyššia ako celoslo-
venský priemer za prvý prázd-
ninový mesiac.

Čísla zo Štatistického úradu 
SR hovoria, že najviac ľudí k 
nám prišlo zo Slovenska, ale až 
o 37,7% narástol počet zahra-
ničných klientov.

(RED)

Život v Univerzitnej kniž-
nici Katolíckej univerzity v 
Ružomberku je veľmi pestrý. 
Aktuálna je napríklad reinšta-
lácia v poradí už tretej výstavy, 
ktorá sa venuje súčasnej ar-
chitektúre. Vznikla pri príleži-
tosti 25. výročia 17. novembra 
1989 pod názvom BB 25 rokov 

Od začiatku akade-
mického roka sa v 
Univerzitnej knižnici 
roztrhlo vrece s podu-
jatiami pre študentov, 
ale aj verejnosť. 

Po: Architektúra a prezentuje 
25 vybraných architektonic-
kých diel realizovaných na 
území Banskej Bystrice a v jej 
blízkom okolí. Potrvá do 21. 
októbra, slávnostné otvorenie 
bolo v utorok 4. októbra. 

Mesto mojimi očami
Okrem tejto výstavy kniž-

nica prezentuje aj výstavu 
Slovenský ornament majstra 
Kostelníčka. „Na obdobie zim-
ného semestra sme pripravili 
niekoľko podujatí v spolupráci 
s jednotlivými fakultami: vy-
hlásenie výsledkov literárnej a 

výtvarnej súťaže Mesto mojimi 
očami, ktorej súčasťou bude 
aj výstava ocenených prác. 
Siedmeho novembra vyhlási-
me výsledky literárnej súťaže 
Slávme to spoločne, ktorá re-
�lektuje v nej odkaz básnika 
Janka Silana,“ menuje Katarína 
Matušková, riaditeľka Univer-
zitnej knižnice KU. 

Pokračuje informáciou o vý-
stave Študentské paralely, ktorú 
budú mať návštevníci knižnice 
možnosť vidieť od 14. novem-
bra: „Predstavia sa tu najlepšie 
práce študentov pedagogic-
kých škôl výtvarného zamera-

nia. O dva dni neskôr chystáme 
vernisáž autorky Janky Srnko-
vej pod názvom Zázrak života.“ 

Hosť príde o 16:16
Týmito podujatiami sa knižni-

ca snaží napĺňať zámer stať sa  
centrom vzdelávania a spolo-
čenského života nielen univer-
zity, ale aj mesta Ružomberok. 
Okrem toho sú počas akade-
mického roka v knižnici jazy-
kové kurzy. Knižnica sa venuje 
aj informačnému vzdelávaniu. 
„Od uplynulého utorka začali 
aj pravidelné podujatia Hosť 
na KU, ktoré budú vždy v uto-

rok o 16.16 h. Organizačne ich 
zabezpečuje Univerzitné pasto-
račné centrum biskupa J. Vojta-
ššáka,“ dodáva k. Matušková. 

Nárast exkurzií
Podľa jej slov návštevníci 

knižnice vnímajú sprievodné 
podujatia pozitívne: „Mnohí si 
už zvykli v knižnici tráviť svoj 
voľný čas. Nakoľko sú všetky 
sprievodné podujatia otvorené 
aj pre verejnosť, zaznamenali 
sme aj nárast exkurzií zo škôl 
nielen z Ružomberka, ale aj zo 
vzdialenejších miest.“ 

MICHAELA MILÁ

Keď som mal vybratý tovar, 
zamieril som k pokladni. Nik 
pri nej nebol, 
dokonca ani 
personál – 
predavačka. 
Rozprávala sa 
totiž opodiaľ 
s kolegyňou. 
Rozoberali, 
aký bol ví-
kend, kde boli 
s deťmi. Hoci ma evidentne vi-
deli, evidentne som ich (aspoň 
v prvej chvíli) nezaujímal. 

Potom sa predsa len jedna 
z nich pobrala ku mne. Ešte aj 
pri blokovaní tovaru a nahadzo-
vaní do pokladne pokračovala 
v komunikácii s kamoškou. Vraj 
svoje dieťa pustí na víkend preč 
až vtedy, keď bude mať v piatok 
hotové úlohy. Zostal som po-
kojný, nemalo význam do toho 
vstupovať, aj keď ich konverzá-
cia bola skutočne dosť nudná.

Zaplatil som, pozdravil sa, 
z druhej strany smerom ku 
mne ani slovo, za to rozhovor 
o víkende pokračoval naďalej. 
Čo si myslíte, vrátim sa ešte 
niekedy do tej predajne?

Neviem si predstaviť, žeby 
som v redakcii veselo konver-
zoval s kolegami, keby dnu 
vstúpil človek so žiadosťou 
o inzerát, námetom na článok 
či iným problémom. 

Istotne máte aj vy podobné 
zážitky. Je naozaj na škodu, ak 
si niekto nevie, alebo nechce 
vykonávať svoju prácu tak, 
ako má. Aspoň so základnou 
slušnosťou k zákazníkovi. 
Potom sa nemôže čudovať, 
že (jeho) predajňa často zíva 
prázdnotou...

MICHAL DOMENIK

INZERCIA

Ružomberský hlas 19/2016
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Hlavným celebrantom bol 
Antoni Dlugosch z czesto-
chowského arcibiskupstva. 
Dramaturgicky výborne zosta-
vený program, ktorého hlavná 
časť bola sv. omša, priblížila 
viac ako tisícke prítomných 
pred kostolom kvalitná pro-
jekcia na LED obrazovke so 
zvukom. 

Spomedzi autorít cirkvi sa 
na obrade zúčastnili prešov-
ský arcibiskup – metropolita 
Ján Babjak, pomocný biskup 
krakovskej arcidiecézy Jan 
Szkodoń, pomocný prešovský 
biskupp Milan Lach, spišský 
diecézny biskup Štefan Sečka, 
košický arcibiskup – metropo-
lita a veľký kancelár KU Ber-
nard Bober, vojenský ordinár 
František Rábek a rožňavský 
diecézny biskup Stanislav Sto-
lárik.

Krivdy. Od ľudí aj cirkvi...
„Nebohý pán profesor tak 

veľmi miloval Slovensko, a tak 
veľa preň urobil. Mnohí o tom 
vieme. Dnes sme mu prišli po-
vedať zbohom i dovidenia. Ale, 
prišli sme ho hlavne odprosiť 
za všetky krivdy, ktorých sa 
mu od mnohých ľudí, aj od 
cirkvi, dostalo,“ povedal v ho-
mílii hlavný kazateľ, prešovský 
arcibiskup – metropolita Ján 
Babjak.

Ako ďalej pokračoval, cirkev 
je božsko-ľudská ustanovi-
zeň. To božie v nej je sväté, to 
ľudské slabé a hriešne. „Som 
presvedčený, žeby sme mali 
konať pokánia, odprosovať 
Pána Boha za krivdu i bolesť, 
ktorých sa nebohému prof. 
Zasępovi tu v Ružomberku do-
stalo. Lebo ak chceme, aby Pán 
žehnal nám i Katolíckej unive-
tzite, musíme zintenzívniť na-
še motlitby a prosiť o milosť 
uzdravenia našich duší.“

Výčitka svedomia
V konkrétnom, adresnom 

tóne pokračoval J. Babjak aj 
naďalej. Spomenul, že zosnulý 
profesor tak zakúsil Božiu lás-
ku, že z nej čerpal silu milovať 
ľudí. „Áno, mnohí sme vás vní-
mali ako dobrého pastiera. Tak 
vás vnímali najmä vaši študen-
ti. Mali vo vás vzor a príklad 
dobrého a charakterného člo-
veka, rektora, profesora. Popri 
všetkej vašej vzdelanosti, kon-
taktoch vo svete, oceneniach, 
ktoré ste dostali, vždy ste zo-
stali človekom, ktorý má srdce. 
Aj keď to vaše fyzické srdce 
bolo slabé, bolo naplnené, či až 
preplnené láskou.“

Študentom ste odovzdáva-
li mnoho dôležitého pozna-
nia pre život, ale najmä svoj 
vlastný príklad, svoju lásku ku 
pravde, hovoril ďalej prešov-
ský arcibiskup. „Učili ste ich, 
ako sa stávať dobrými a cha-

Čo povedal
primátor?

Prepis smútočnej reči primáto-
ra Ružomberka Igor Čombora. 

Vzácne eminencie, otcovia bis-
kupi, vážená smútiaca rodina, 
excelencie, milé rehoľné sestričky, 
vážené smútočné zhromaždenie, 
milí hostia. Je pre mňa nesmierne 
ťažké vyjadriť pocity a povedať 
posledné slová na rozlúčke s mo-
jim priateľom, čestným občanom 
mesta Ružomberok a pre nás, pre 
všetkých s neobyčajne vzácnym 
a nenahraditeľným človekom 
prof. Tadeuszom Zasępom. 

Keď sme sa mnohí v uplynulom 
období modlili za jeho zdravie, 
lebo sme vedeli, že náš milý pán 
profesor je už vážne chorý, aj tak 
smrť nášho váženého priateľa, 
významného pedagóga, vedca, 
�ilozofa, spisovateľa, ale najmä 
rektora našej Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku, vyvolala v nás 
obrovský smútok a žiaľ.

Uvedomujeme si, že osud kaž-
dého človeka vyúsťuje do večnosti. 
Pričom táto večnosť je tu na tomto 
svete vštepená len do ľudskej do-
časnosti, avšak pri styku s našim 
drahým profesorom na nás veľakrát 
prebleskovali svetielka večnosti. 
Taká bola v ňom obrovská aura 
a mravná sila, prenikajúca do blízke-
ho okolia vo forme posvätnosti.

Dovolím si zdôrazniť, že pán 
profesor Tadeusz Zasępa, okrem 
všetkých svojich dobrých vlast-
ností, bol predovšetkým dobrým 
človekom. Ani mnohé chvályhod-
né slová nevystihujú jeho šľachet-
nosť, pracovitosť, obetavosť, dob-
rú dušu, nadľudskú dobrotu, nik-
dy neodpočinuté myšlienky, stále 
kolujúce v jeho bystrej mysli. Vše-
mohúci ho obdaril trpezlivosťou 
a duševnou vyrovnanosťou, aby 
mohol mierne znášať svoj ľudský 
osud, ktorý bol mnohokrát ťažký.

Bol jedným z najvzdelanejších 
mužov na Slovensku, Poliak, 
s rýdzim srdiečkom, bijúcim za 
Slovensko, ktorý mal veľkú spolo-
čenskú prestíž. Vynikal pokorou, 
nikdy sa neváhal podriadiť au-
toritám cirkvi. Vždy jednal podľa 
najlepšieho vedomia a svedo-
mia, jeho postoje boli racionálne 
a opodstatnené. Problémy nikdy 
neriešil násilným spôsobom.

Predchádzal kon�liktom. Všet-
kými svojim silami pomáhal bu-
dovať unikátne, moderné, vzdelá-
vacie centrum v podobe Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, pričom 
sa stal výrazným sprostredkova-
teľom vzdelávania a kultivova-
nia našej mladej generácie. 

Svojim príkladným a nesmier-
ne činorodým životom preko-
nal v modernej dobe prijímaný 
názor, že jednotlivá ľudská vôľa 
a jednotlivec majú len zanedba-
teľný vplyv na udalosti dejín. 

Pre naše mesto znamenal veľký 
prínos, zanechal po sebe veľké 
dielo a zvýraznil význam nášho 
mesta, ako aj priaznivo ovplyvnil 
– o čom som presvedčený – jeho 
perspektívu do budúcnosti. Na-
priek tomu, že ako málokto videl 
do rôznych súvislostí, neuhýbal 
pred vlastnými premenami, in-
tenzívnejšie ako ktokoľvek iný si 
uvedomoval kultúrne a duchov-
né dedičstvo našich národov, Po-
liakov i Slovákov. Ukazoval cestu, 
ako ušľachtilo trpieť, a pomáhal 
nám všetkým zachovať si pevnú 
nádej na lepšiu budúcnosť. 

Drahý môj priateľ Tadeusz, za 
všetko ti ďakujem, ako aj v mene 
svojom, tak aj ako primátor v me-
ne obyvateľov mesta Ružomberok.

Odpočívaj v pokoji v meste, kto-
ré si si tak veľmi obľúbil, a ktoré-
mu si tak veľa dal.

IGOR ČOMBOR, 
primátor mesta Ružomberok

Odišiel milovaný dobrý pastier
BOLI SME SA NA POSLEDNEJ ROZLÚČKE S PROF. TADEUSZOM ZASĘPOM

Viac ako dvetisíc ľudí 
si prišlo 25. septem-
bra uctiť profesora 
Tadeusza Zasępu po-
čas pohrebnej sv. om-
še v ružomberskom 
kostole Povýšenia sv. 
Kríža. Dvojhodinový 
obrad vysielalo naži-
vo Rádio Lumen.

rakternými ľuďmi, novinár-
mi, ako komunikovať pravdu 
v dnešnom svete, ako odhaľo-
vať a eliminovať lož. Ale nie 
všetkým sa to v škole páčilo. 
Ba pre niektorých ste sa stali 
výčitkou svedomia.“

Potom citoval pápeža Fran-
tiška. Spomenul jeho slová, že 
existuje málo profesií, ktoré 
majú na ľudí taký veľký vplyv 
ako žurnalistika. „Profesor Ta-
deusz Zasępa miloval pravdu, 
bol profesionálny, rešpektoval 
ľudskú dôstojnosť. Pre histó-
riu cirkvi, Katolíckej univerzity 
i mesta Ružomberok chcem 
svedčiť o veľkosti charakte-
ru prof. Zasępu, chcem vám 
úprimne poďakovať za vašu 
obetavú prácu pre Slovensko, 
Katolícku univerzitu. Prešli 
ste mnohými súženiami, ale 
nie iba preto, aby ste mali ve-
ľa zásluh, ale práve preto, aby 
ste mali veľa zásluh. Lebo cez 
kríž sa získavajú mnohé záslu-
hy. Hoci sa práve kríž a súženia 
podpísali pod váš zdravotný 
stav. A ľudsky sa zdá, že aj 
urýchlili vašu smrť. My, Slová-
ci, sa už oddávna vieme takto 
odmeňovať svojim dobrodin-
com.“

Zradcovia a mamonári
Aj dnes sa medzi nami nájdu 

vikingovia, aj zradcovia, aj ka-
rieristi, aj mamonári. „Preto, 
žiaľ, namiesto poďakovania za 
vašu horlivú prácu na poli vie-
ry, vedy a kultúry, robili niek-
torí všetko preto, aby ste napo-
kon sám odišli. Pri oslave vašej 
sedemdesiatky som vás prosil, 
aby ste odpustili všetkým, kto-
rí sa vám odvďačili krivdou 
a neprávosťou za všetku vašu 
obetavú akademickú prácu na 
Slovensku. Dnes som si istý, že 
vy, ako veľký boží muž, dobrý 
pastier, charakterný človek, 
ste všetkým zo srdca odpustili. 
Ďakujem vám za to.“

Na záver uviedol, že jeho žia-
rivý príklad horlivého a ver-
ného kňaza, profesora, ktorý 
si vedel zachovať svoju tvár aj 

počas veľkej životnej skúšky, 
zostane pre nás stále veľkým, 
inšpiratívnym vzorom. „Ďaku-
jeme za jeho lásku a pravdu. 
Talenty, ktoré od Boha dostal, 
bohato znásobil a rozvinul. 
A zostal verný až do konca.“

Milovanému študentovi...
Súčasťou obradu bolo aj 

prečítanie časti poslednej 
vôle. Z toto vyberáme: „Pro-

podľa želania T. Zasępu, Teré-
zia Rončáková z katedry žur-
nalistiky FF KU. „Bol človekom, 
za ktorého hlasom ľudia išli. 
Pán profesor bol lídrom, kto-
rého idey a nadšenie boli chyt-
ľavé. Každej dáme vždy s úctou 
bozkával ruku, ale keď bol 
presvedčený, že predsedníč-
ka senátu intriguje, vedel byť 
tvrdý. Bol preto neobľúbený. 
Iba u tých, ktorí sa boja o svoje 
falošné masky. Náš pán rektor 
bol človekom so silným zmys-
lom pre spravodlivosť, a priam 
s precitlivenosťou na bezprá-
vie. Bol človekom bez strachu. 
Zanechal nám dosť podnetov 
na nasledovanie. Stratili sme 
rektora, ktoré sme aj v uply-
nulých mesiacoch, keď ním už 
de iure nebol, spontánne volali 
pán rektor.“

Spojil Poliakov a Slovákov
Všetci sme hrdý na to, čo náš 

rodák urobil pre slovenský 
národ. Povedal to v nasledu-
júcej reči na obrade zástupca 
poľského veľvyslanectva na 
Slovensku, ministerský rad-
ca Piort Samarek. „Pracovať 
s takým vzdelaným a zároveň 
skromným človekom bola 
obrovská radosť. Bol doslova 
a do písmena sluhom božím. 
Obdaroval nás nielen svoji-
mi vedomosťami, ale aj dob-
rým a milým slovom a svojim 
úsmevom. Nedbal na svoj 
osobný prospech, ale vždy 
staval do popredia iných. Ako 
hádam nikto iný v súčasnej do-
be bol človekom, ktorý spojil 
Poliakov a Slovákov. Bol Po-
liakom, ale venoval svoj život 
Slovensku, Slovákom.“

V minulosti mesto Ružom-
berok preslávili významné 
osobnosti ako Andrej Hlinka 
či Vendelín Javorka (pozn. red. 
– prvý rektor Pápežského ko-
légia v Ríme). Spomenul to na 
úvod svojho príhovoru pred-
seda správnej rady Ústavu pa-
mäti národa Ondrej Krajňák. 
Ďalej dodal: „Dnes k týmto 
osobnostiam rozhodne patrí 

aj prof. Tadeusz Zasępa, ktorý 
si Slovensko a Slovákov zami-
loval. Som jeden z jeho prvých 
študentov, prišiel som sa mu 
za to poďakovať.“

Slovensko moje...
Skonštatoval, že zosnulý pro-

fesor si cez smiech postup-
ne získal aj toho posledného 
v triede. „Hymnickú pieseň 
Slovensko moje, otčina moja, 
krásna si ako raj – sme spie-
vali po každej jeho prednáške. 
Lúčime sa s človekom, ktoré-
mu Boh zjavil múdrosť starca, 
aby ho predurčil na veľké veci. 
Lúčime sa s kňazom, profeso-
rom, zakladateľom a rektorom 
Lublinskej školy biznisu, žia-
kom, a neskôr kolegom sv. Jána 
Pavla II., teológom, �ilozofom, 
veľkým humanistom na poli 
médií, niekoľkonásobným mu-
žom roka, kandidátom na No-
belovu cenu mieru, emeritným 
rektorom a človekom, ktorý žil 
naplno.“

Okrem toho sa s prejavom 
pred prítomnými predstavil 
aj ružomberský primátor Igor 
Čombor. Jeho príhovor uvádza-
me na tejto novinovej strane.

Na záver vystúpil prof. Peter 
Olekšák. Jeho najvernejší spo-
lupracovník, pravá ruka, člo-
vek, ktorý pri ňom stál po celý 
čas, takmer od jeho príchodu 
na Slovensku. Jeho príhovor 
ste si mohli prečítať v minu-
lom čísle Ružomberského hla-
su.

Čestné miesto
Prof. Tadeusz Zasępa bol 

pochovaný na najčestnejšom 
mieste Hlavného mestské-
ho cintorína v Ružomberku. 
Hneď pri hlavnom vchode. 
Aspoň malá náplasť za to, ako 
mu niektorí, aj v Ružomberku, 
uškodili, ublížili.

Odpočinutie večné daj mu 
Pane, a svetlo večné nech mu 
svieti, nech odpočíva v pokoji...

MICHAL DOMENIK,
Foto: MARTIN BUZNA

sím o pochovanie na cintorí-
ne v Ružomberku. Katolícku 
univerzitu prosím o motlitbu 
a zotrvanie v jednote. Všetkým 
vás budem podporovať pred 
Pánom. Katolíckej univerzite 
v Lubline vďačím za všetko. 
Osobitná vďaka patrí môjmu 
milovanému študentovi, prof. 
Petrovi Olekšákovi, verné-
mu od začiatku až do konca. 
Zvláštny pozdrav zanechá-
vam žurnalistom, študentom 
a absolventom. Nesmierne 
ďakujem rehoľným sestrám 
sv. Vincenta-Satmárkam v Ru-
žomberku. Pohrebná sv. omša 
nech bude v jezuitskom kosto-
le v Ružomberku, nakoľko som 
práve jezuitom vďačný za krás-
ne roky života v ich komunite. 
Napriek všetkému, oplatilo sa 
byť dobrým a milovať Sloven-
sko.“

Smútočnú reč za Katolícku 
univerzitu predniesla, presne 

Prišli sme
ho hlavne odprosiť 

za všetky krivdy, ktorých
sa mu od mnohých ľudí,

aj od cirkvi, dostalo.
JÁN BABJAK,

prešovský arcibiskup

„
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Hovorí o tom aj život, die-
lo a myšlienky, ktoré po ňom 
zostanú. A v neposlednom ra-
de je dôkazom jeho veľkosti 
aj každá odpoveď od našich 
respondentov v ankete. Pýtali 
sme sa ich, ako vnímajú jeho 
osobnosť (život, prínos a die-
lo)? Pre úplnosť uvádzame, 
že okrem ľudí, ktorých názor 

Anketa: Ako vnímate osobnosť Tadeusza Zasępu?
Prof. Tadeusz Zasę-
pa bol osobnosťou 
mimoriadneho výz-
namu. Dokazuje to 
nielen vyše dvetisíc 
ľudí, ktorí prišli na 
jeho pohrebnú omšu 
v Ružomberku, a ďal-
šie stovky vo Švošove 
a Lúčkach. 

si môžete prečítať nižšie, nám 
odpovede nezaslali niektorí 
oslovení, konkrétne: Ján Bed-
nárik (poslanec MsZ v Ružom-
berku), Dušan Čaplovič (posla-
nec NR SR a bývalý minister 
školstva), Alojz Kostelanský 
(dekan Rímskokatolíckej far-
nosti sv. Ondreja v Ružomber-
ku), Juraj Kurňavka (poslanec 
MsZ v Ružomberku) a Tomáš 
Šošovec (poslanec MsZ v Ru-
žomberku).

Dávid Bázlik (zborový farár 
Evanjelickej cirkvi, a.v. Ru-
žomberok): „Nemal som, žiaľ, 
možnosť poznať  prof. Zasępu 
osobne.  Avšak z prečítaného o 
ňom a zo svedectiev ľudí, ktorí 
ho aspoň trochu poznali, som 
ho vnímal ako človeka, ktoré-
ho veľkosť osobnosti a autori-
ty nepochádzala z veľkosti a ti-
tulu funkcie, ale z jeho charak-

teru, viery a z jeho schopností.“
Marián Javorka (starosta 

Likavky): „Mal som tú česť 
p. profesora osobne poznať 
a viackrát sa s ním stretnúť. 
Vždy, za akýchkoľvek okol-
ností, či tlak, ktorý pociťoval 
pri výkone svojej funkcie bol 
väčší alebo menší, pôsobil ne-
smierne profesionálne, dôs-
tojne a ľudsky. Rozdával pokoj 
a rozvahu, bol nesmierne obe-
tavý a pozorný. Každý problém 
sa snažil dotiahnuť, vyriešiť 
k spokojnosti. Cítil veľkú zod-
povednosť za zverenú inštitú-
ciu, ktorej sa maximálne oddal 
a obetoval.“

Robert Kolár (poslanec 
MsZ v Ružomberku): „Pán 
rektor bol jednou z najväčších 
osobností, ktorí si zamilovali 
Ružomberok a spojili s ním 
časť svojho života. S jeho me-

nom sa spájal obrovský kredit, 
ktorý si Katolícka univerzita 
budovala. Parafrázujúc slová 
Terézie Rončákovej, ktoré za-
zneli na pohrebe pána rektora, 
bol to človek ľudský a láskavý, 
človek s poslaním od Boha, člo-
vek neskrývajúci sa za masku, 
ktorú vidíme na tvárach mno-
hých ľudí, bez strachu presa-
dzujúci spravodlivosť. Nemal 
som to šťastie spolupracovať 
s ním, ale z jeho činov, ktoré 
sú mi známe, sa vynára obraz 
presne takého človeka. Pán 
rektor hovoril, že knižnica je 
srdcom univerzity. Jeho srdce 
ostalo v Ružomberku. Obrazne 
aj doslova.“

Anna Šanobová (poslanky-
ňa MsZ v Ružomberku): „Na 
pána profesora Zasępu máme 
v Hrboltovej tie najmilšie spo-
mienky – stretnutie s ním bolo 

vždy veľmi vzácne a príjemné 
– rád prichádzal do Hrboltovej 
a bol u nás vždy vítaný! Vzbu-
dzoval a zanechával v ľuďoch 
pokoj, láskavosť a v Hrbolto-
vej aj milosrdenstvo - prostred-
níctvom relikvií sestry Faus-
tíny, ktoré sú jeho zásluhou 
uložené v našom kostole sv. 
Kataríny Alexandrijskej. Člo-
vek mal po stretnutí  s ním 
pocit, že chce byť aspoň na 
chviľu lepším, milším... Často 
nám hovorieval so svojim typic-
kým prízvukom:  „Mám vás rád, 
moji milí „Chrbôti“! Nebojte sa!“ 
Myslím si, že ani on sa nebál...“

Milan Široň (starosta Švo-
šova): „To, že sa profesor Ta-
deusz Zasępa rozhodol žiť na 
Slovensku a priamo v Ružom-
berku, bolo Božie riadenie a 
Ružomberok a ľudia v ňom bo-
li požehnaní. Žiaľ, už aj histó-

ria nám ukazuje, že my, Slováci, 
si nevieme uctiť a vážiť takého 
významného človeka, ako bol 
on. Zničila ho závisť a zloba ľu-
dí, ktorí nevedia nič o budovaní. 
Univerzita po odchode bývalého 
vedenia ide dolu vodou, a to aj 
napriek tomu, aké silné základy 
jej položil aj zosnulý profesor 
Zasępa. Postavil knižnicu, mal 
veľké plány a mal obraz aj o ich 
�inancovaní. Mohol tu byť nao-
zaj svetový univerzitný kempus. 
Plánovala sa nová aula, telocvič-
ňa, internáty, celý komplex. Tí-
to „vedci“ v terajšom „vedení“ 
túto školu potopia a padne ako 
domček z karát. Škoda toho, 
že sa tento vedec a medziná-
rodná osobnosť pominula, ale 
veľká vďaka za to, že tu s nami 
nejaký čas žil a obohatil nás o 
jeho dobro.“

(RED)

Pred kostolom sledovalo rozlúčkovú sv. omšu viac ako tisíc ludí. FOTO MARTIN BUZNA Prof. Peter Olekšák, najbližší spolupracovník a pravá ruka prof. Zasępu, počas príhovoru. . FOTO MARTIN BUZNA

Prejav predniesol aj primátor Ružomberka Igor Čombor. FOTO MARTIN BUZNA Momentka z pozdvihovania v rámci sv. omše. FOTO MARTIN BUZNA Posledná rozlúčka bola v ružomberskom jezuitskom kostole. FOTO MARTIN BUZNA

Smútočný sprievod smeruje Kalvárskou ulicou na hlavný mestský cintorín. FOTO MARTIN BUZNA Prešovský arcibiskub - metropolita Ján Babjak zaujal adresnou homíliou... FOTO MARTIN BUZNA
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