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Ponosujeme sa na zlý, ska-

zený svet, žiadame nápravu 

predovšetkým od Cirkvi a 

nezbadáme, že k tejto Cirkvi 

patríme aj my ako jej dietky 

a bojovníci a ako údovia ta-

jomného (mystického) tela 

Kristovho. A j našou povin-

nosťou je svojou apoštolskou 

prácou zúčastniť sa na boji 

o nápravu terajších smutných 

pomerov. Nesmieme so za-

loženými rukami hľadieť na 

boj, ktorý Cirkev vedie proti 

mocnostiam temnosti a proti 

nepriateľom viery Kristovej 

v každej krajine za víťazstvo 

Kristovho kríža. 



ÚVODOM. 

JT) vanásteho februára t. r. vo večerných hodinách 
rozozvučia sa radostne a slávnostne kovové srdcia 

zvonov v celej nitrianskej diecéze, aby oznámily katolíkom, 
že ich milovaný arcipastier J. E. Dr, Karol Kmeíko dožíva 
sa v plnej sviežosti telesnej i duševnej 25. výročia svojej 
vysviacky za nitrianskeho biskupa. 

13. február 1921 zostane významným medzníkom nielen 
v dejinách nitrianskej diecézy, ale aj v cirkevných a národ-
ných dejinách Slovenska, lebo v tento deň boli vysvätení 
v staroslávnej Nitre v kostole piaristov prví traja slovenskí 
biskupi, krv z našej krvi, kosť z našej kosti, aby boli duchov-
nými vodcami slovenských katolíkov po dosiahnutí národnej 
a politickej slobody. 

Nádherné a veľkolepé slávnosti posviacky týchto bisku-
pov v Metodovej Nitre nezmazateľne sa vryly do sŕdc 
katolíckych Slovákov. 

Pre prastarú diecézu nitriansku bol medzi prvými slo-
venskými biskupmi určený J. E. Dr. Karol Kmetko, ktorý 
po príklade sv. Metoda s apoštolskou horlivosťou dal sa do 
tažkej práce nábožensko-mravnej obrody sverenej diecézy. 
A veru tejto práce v povojnových pomeroch bolo na všetkých 
stranách dosť a dosť. 

Pri 25. výročí jeho vysviacky s radosťou a vďačnosťou 
hľadíme na vykonané dielo a aj náš vznešený jubilant iste 
spokojne, vzdávajúc dobrotivému Bohu vďaky za hojné mi-
losti, môže hľadieť na požehnané výsledky svojej neúnavnej 
práce. 

Niekoľko pohľadov na 25-ročné obdobie jeho episkopátu, 
ktorý nesporne zostane zlatým úsekom v dejinách nitrianskej 
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diecézy, je iba slabým náznakom všetkého, čo J. E. arcibiskup 
Dr. Karol Kmeťko vykonal nielen pre nitriansku diecézu, 
ale aj na nábožensko-cirkevnom a národne-politickom poli 
Slovače doma i za hranicami. 

Pod jeho prezieravou otcovskou starostlivosťou konsoli-
dovaly sa pomery v nitrianskej diecéze a nábožensko-cirkevný 
život zaznamenal radostný rozkvet. 

J. E. arcibiskup Dr. Karol Kmeťko je skromným a po-
korným sluhom Pána. Nemá rád oslavy a vyhýba sa im. 
Netúži po svetskej sláve a ľudskej pochvale. Nechce, aby sa 
o ňom písalo. Predsa však jeho diecéza a slovenský katoli-
cizmus má právo a nárok na to, aby toto vynikajúce obdobie 
jeho dejín, s ktorým je nerozlučne späté meno a práca 
arcibiskupa Dr. Karola Kmeťku, bolo zachované a zvečnené. 
Nech vidia jeho veriaci a slovenskí katolíci doma i za hrani-
cami, akého vznešeného Veľkňaza dala im Božia Prozreteľnosť 
v osobe J. E. Dr. Karola Kmeťku, ktorý je mužom hlbokej 
viery, neochvejnej nádeje a šľachetnej lásky. Je to predo-
všetkým práve jeho otcovská láska a dobrota ku všetkým, 
ktorá mu získava všetkých, ktorí s ním prídu do styku. Za 
heslo svojho episkopátu vyvolil si vetu „Caritas omnia vincit 
— Láska všetko premáha" — a toto heslo plní vznešený 
jubilant do poslednej litery. 

Pri tomto jeho radostnom jubileu prosíme vrúcne Vše-
mohúceho, aby aj naďalej žehnal ruku žehnajúcu, aby riadil 
jeho kroky pre blaho sverených duší, slovami modlitby, ktorú 
sa modlí Cirkev pri výročí biskupskej vysviacky: „Bože, 
Pastier a Riaditeľ všetkých veriacich, vzhliadni láskavo na 
svojho služobníka Karola, ktorého si určil za biskupa nitrian-
skeho: daj, prosíme, aby slovom i príkladom bol užitočným 
tým, ktorých vedie, aby dosiahol spolu so sebe svereným 
ľudom život večný." 

Nitra, Vianoce 1945. 

Dr. V. B. 



3UBILEUM. 
P. G. Hlbina. 

J^ade len kráčaš, rastú kvety, 
láska a požehnanie. 

Duch v Bohu celkom uzavretý 
v posvätnom ohni planie. 

Vysoko postavené svetlo 
pre tých, čo majú oči, 
vysoko vtáča z hniezda vzlietlo, 
sen túžob zo storočí. 

Keď časom svieti slnko matne, 
modlitby íažký útok 
stráca sa v slzách nenávratne 
a znie jak plač a smútok. 

Kiež príde zase plné jasu, 
zlý smútok poutiera, 
kiež ovce načúvajú hlasu 
sveriac sa na pastiera. 

Možnosť je veľká ako more, 
srdce má cestu mnohú. 
Všade Ta prosia duše choré 
a odovzdané Bohu. 

Boh žehnaj ruky žehnajúce, 
Boh veď ich plánovité, 
Boh naplň láskou Tvoje srdce, 
Boh utíš vlnobitie. 
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POHĽAD NA ŽIVOTNÉ DIELO ARCIBISKUPA 
DR. KAROLA KMEtKU. 

t Dr. Eduard Nécsey. 

I. 

Karol Kmeťko, arcibiskup, dožíva sa 13. februára 
1946 25-ročného biskupského jubilea. Je to zriedkavá 

a pamätná udalosť, ktorá si zasluhuje pozornosti. Mám pred 
sebou schematizmus diecézy nitrianskej. Nitrianska diecéza 
patrí medzi najstaršie, veď už roku 830 má biskupa. Je to 
teda biskupstvo vyše tisícročné. V rade biskupov terajší pán 
arcibiskup je 78. Zpomedzi týchto mimo neho len 6 sa dožili 
25-ročného biskupského jubilea. Je to teda jubileum zriedkavé 
a zriedkavé veci sú vzácne. Vzácnosť a pamätnosť tohto jubilea 
má ale omnoho hlbšie a väčšie dôvody. Veď oslavujeme 25 
rokov požehnanej a plodnej biskupskej práce, bohatej na 
veľké diela a trvalé úspechy. 25 rokov biskupského úradu 
Dr. Karola Kmeťku je naplnené príkladnou a apoštolskou 
horlivosťou biskupa, ktorý všetko svoje úsilie venuje tomu, 
aby bol pravým biskupom: otcom kňazov a veriacich, učiteľom 
a vodcom na ceste večnej spásy. Tento 25-ročný episkopát 
bude vždy zlatým úsekom tak v dejinách nitrianskej diecézy, 
ako aj v dejinách katolíckej Cirkvi na Slovensku, a preto si 
zasluhuje, aby sme sa pri tomto životnom medzníku zastavili 
a zhodnotili jeho význam. 

RODNÁ OBEC. 

Dr. Karol Kmeťko narodil sa 12. dec. 1875 v Dolných 
Držkovciach (okres: Bánovce n/Bebravou). Idúc po novej 
magistrále od Bánoviec smerom na Trenčín, asi tam, kde táto 
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magistrála dosiahne vyvýšeného bodu pri kaplnke, Veronika 
zvanej, odbočíme nalavo na vicinálnu cestu a cez Ruskovce 
dostaneme sa do Dolných Držkoviec. Je to obec malá, sotva 
počíta 300 duší. Už od ďaleka nám kýva útulný a pekný kos-
tolík, postavený na kraji obce v modernom, vkusnom štýle, 
dar to štedrosti veľkého rodáka obce, Dr. Karola Kmeťku. Sa-
ma obec leží v malebnom údolí, zôkol-vôkol sú väčšie menšie 
pahorky, polia, záhrady a lúky, neďaleko zelena j ú sa lesy, 
kraj oku lahodný a najmä v letných mesiacoch poskytuje 
mnohé a príjemné vychádzkové príležitosti. 

RODINNÝ KOZUB. 

Musíme prejsť cez celú obec a až na druhom kraji prídeme 
k rodnému domu pána arcibiskupa, ktorý zväčša až doteraz 
si zachoval podobu a stav, v akom bol, keď sa v ňom náš 
jubilant narodil. Pred domom rozsiahly dvor a ďalej velká 
záhrada, cez ktorú tečie potôčik. Sám pán arcibiskup rád sa 
zastaví tu, keď ho tade vedie cesta, popozerá si tie staré 
a milé kúty, ku ktorým ho viažu drahé rozpomienky prežitého 
detského a mladého veku. Otec tu bol notárom a vychoval 
Cirkvi a národu 5 synov a 5 dcér. Zo synov dvaja venovali 
sa kňazskému povolaniu, brat pána arcibiskupa Pavol Kmeťko 
bol dlhé roky gymnaziálnym profesorom v Nitre a potom 
farárom v Dražovciach pri Nitre. Dvaja synovia stali sa 
lekármi. Jedna z dcier bola milosrdnou sestrou, v Žiline a na 
okolí dobre známa sestra Bonifácia, predstavená Biskupského 
sirotinca v Žiline. Náš jubilant pochádza teda z rodiny 
nábožensky hlboko založenej, v ktorej nachádzame všetky 
predpoklady a vlastne koreň pre jeho prehĺbený a duševne 
bohatý život. 

NA ŠTÚDIÁCH. 

Ľudové školy vychodil v rodnej obci, gymnázium v Nitre, 
kde maturoval roku 1895. Ako výborný žiak bol poslaný na 
bohoslovecké štúdiá na univerzitu do Budapešti. V centrálnom 
seminári budapeštianskom nitrianska diecéza vždy mala viac 
bohoslovcov. Boli to obyčajne klerici, vynikajúci v štúdiách. 
Je zaujímavé, že tu, v hlavnom meste býv. Uhorska, títo 
bohoslovci národne sa prebudili a vracali sa do diecézy zväčša 
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ako povedomí Slováci. Tu totiž prišli do styku s chorvátskymi 
a rumunskými bohoslovcami, ktorí vyšli z chorvátskych a 
rumunských stredných škôl, boli národne uvedomelí a mali 
blahodarný vplyv i na bohoslovcov-Slovákov. I Dr. Karol 
Kmefko vrátil sa z univerzitných štúdií ako povedomý Slovák. 

KFÍAZ. 

Na kňaza bol vysvätený 2. júla 1899 v Nitre biskupom 
Imrichom Bendem. 

Nitrianska diecéza rozprestiera sa v prevažnej väčšine 
na hornatom kraji severozápadného Slovenska. Celá bývalá 
župa trenčianska patrí do tejto diecézy, vlastne táto župa 
tvorila túto diecézu, lebo z bývalej župy nitrianskej len 
niekoľko fár patrí do tejto diecézy. Samo sídelné mesto 
nitrianskeho biskupa, Nitra, leží veľmi excentrický, na južnom 
okraji diecézy. Celé Kysuce a Považie od Beckova na sever 
je teda pôsobiskom prevažnej väčšiny nitrianskeho kňažstva. 
Kraj chudobný, najviac fár je roztratených po vŕškoch a 
kopaniciach a práve preto pastorácia na tomto kraji je ťažká. 

Z tejto ťažkej pastoračnej práce vybral si svoj podiel 
aj Dr. Karol Kmeťko, veď svoj kňazský život pred nastúpe-
ním na biskupský stolec takmer úplne strávil na tomto hor-
natom kraji. 

KAPLÁNSKE ROKY. 

Prvá jeho kaplánska stanica bola Bošáca, rázovitá obec 
na moravskom pohraničí, pre kňazskú prácu ťažká, lebo väč-
šina veriacich býva po roztratených kopaniciach. Po niekoľ-
komesačnom kaplánovaní v Bošáci bol preložený do Bolešova 
a odtiaľ čoskoro do Diviny pri Žiline. Po dvojročnom kaplá-
novaní v Divine bol poslaný zastupovať chorého farára do 
Riečnice a odtiaľ potom za kaplána do Novej Bystrice. Táto 
fara patrí medzi najťažšie kysucké fary. Ľud veľmi chudobný, 
žije po lazoch roztrúsený, ale dobrý a hlboko nábožný. Z No-
vej Bystrice išiel za kaplána do Kysuckého Nového Mesta, 
kde bol do roku 1910. 

Všade, kde bol, pôsobil príkladnou horlivosťou, so slo-
venským ľudom úplne srástol a popri svojej pastoračnej práci 
venoval sa aj sociálnemu povzneseniu tohto ľudu. Veľmi 
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dobre poznal hmotnú biedu tohto ľudu a ako príkladný kňaz 
žijúci a obetujúci sa za tento ľud, chcel mu aj v tomto ohľade 
pomáhať. Už roku 1908 začal aj verejne vystupovať, a to v 
smere a duchu ľudovo-sociálnom. 

DOKTOR BOHOVEDY. 

Hoci ako mladý kňaz účinkoval na ťažkých staniciach, 
pokračoval aj vo svojich teologických štúdiách, složil ako 
kaplán dve rigoróza, napísal doktorskú dizertačnú prácu a 
roku 1906 dosiahol hodnosť doktora na budapeštianskej uni-
verzite. 

MILOVANÝ PASTIER VERIACICH. 

V Kysuckom Novom Meste pôsobil ako kaplán 6 rokov. 
Veriaci tejto fary zachovali si pamiatku jeho kaplánovania 
až doteraz. Jeho pôsobenie na kazatelnici a v škole bolo tak 
hlboké, že mnohí jeho bývalí žiaci s veľkou vďačnosťou a 
láskou pamätajú naňho. Ako kaplán kys.-novomestský vyho-
tovil slovenský preklad známeho dielka „P e t r í k, m a l ý 
a p o š t o l sv . p r i j í m a n i a". R. 1910 bol poslaný za doč. 
správcu fary v Považskej Bystrici, ale ešte v tom roku bola 
mu sverená správa fary v Kys. Novom Meste a tiež v tom 
istom roku dostal faru v Tepličke n/Váhom. Ako vidíme, za 
11 rokov svojho kňazského života prešiel cez mnohé stanice, 
mal príležitosť dobre poznať všetky ťažkosti a problémy 
pastorácie, ako aj pomery ľudu, ktorému mal sa stať arci-
pastierom. Tieto skúsenosti boly vzácnou školou pre jeho bu-
dúce biskupské pôsobenie. 

FARÁR V TEPLIČKE. 

V Tepličke n/Váhom bol farárom až do r. 1921, kým sa 
nestal biskupom, teda úplných 10 rokov. Cez takú dobu možno 
už rozvinúť plánovitú a systematickú prácu. Už tu — pravda, 
v menšom rozsahu — poberala sa jeho kňazská práca v tom 
duchu a smere, ako neskoršia za jeho episkopátu. Ako dobrý 
kňaz podstatnú svoju úlohu videl na čisto náboženskom, du-
ševnom poli. Kostol a škola boly jeho prvým pracoviskom. 
V kostole prevádzal intenzívnu pastoráciu, najmä privádzal 
svojich farníkov k častému sv. prijímaniu, v škole venoval 
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sa úplne mládeži, ktorú vždy vrele miloval. Pracoval za svoj 
ľud aj mimo kostola. Bol jeho poradcom vo všetkých ve-
ciach, chcel ho aj sociálne povzniesť, preto založil Potravné 
družstvo, ktoré sám viedol. Jeho pôsobenie v Tepličke zane-
chalo trvalé stopy, táto farnosť po náboženskej stránke i teraz 
patrí medzi najusporiadanejšie fary diecézy, ovocie to práce 
Dr. Karola Kmeťku. Bol pravým otcom svojich veriacich. Nie 
div, že oplakávali jeho odchod a lipnú k nemu i teraz pravou 
láskou a oddanosťou. Opätne bol som svedkom toho, ako sa 
všetok lud ihneď shrnul, keď sa dozvedel, že zavítal do Tep-
ličky, alebo ako utekali za ním jeho bývalí farníci, keď ho da-
kde na cestách, najviac na stanici v Žiline zazreli. Zaiste i on 
zažil v Tepličke veľa duševných radostí, veď pre duchovného 
otca niet väčšej radosti ako duševný pokrok jeho veriacich. 
Tepličku i jeho obyvateľstvo i teraz má v osobitnej láske, 
tejto láske treba pripisovať, že im umožnil, aby si svoj farský 
chrám krásne zreštaurovali a zväčšili a i teraz stále sa zaujíma 
o svoju bývalú farnosť a o svojich bývalých farníkov. 

Farárske pôsobenie Dr. Karola Kmeťku po každej stránke 
bolo vzorné. 
UVEDOMELÝ SLOVÁK — NÁRODOVEC. 

Jeho pôsobenie v Tepličke bolo v dobe najväčšieho ná-
rodného útisku. I naproti tomu Dr. Karol Kmeťko vždy vy-
stupoval ako povedomý Slovák, udržiaval styky so známymi 
slovenskými národovcami a prispieval do slovenských časo-
pisov. U vrchnosti bol proskribovaný ako pansláv a preto 
stále bol pozorovaný. 

II. 
SPLNENÉ NADEJE. 

R. 1918 znamená pre slovenský národ neslýchaný obrat. 
Malý národ odsúdený k národnej smrti, ktorého inteligencia 
vo väčšine už necítila slovensky, ktorý už dlhé roky nemal 
vlastných škôl a literatúru veľmi skromnú, začal sa národne 
prebúdzať a žiť svojským životom. Bolo samozrejmosťou, že 
tento veľký dejinný obrat v živote národa postavil do popre-
dia aj Dr. Karola Kmeťku, verného syna tohto národa, ktorý 
tak svojou národnou minulosťou ako aj svojím hlbokým 
vzdelaním patril medzi vedúce osobnosti tohto národa. 
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CLEN REVOLUČNÉHO NÁRODNÉHO SHROMAZDENIA a poslanec. 

Bol teda pozvaný do Revolučného národného shromaž-
denia a bol potom aj zvolený za poslanca, ktorú funkciu za-
stával až do roku 1922. Ako poslanec vystupoval vždy vážne 
a dôstojne. Jeho prejavy či už v Slovenskom klube alebo v 
parlamente budily vždy pozornosť, jeho múdra prezieravosť 
a umiernenosť získaly mu úctu aj u politických protivníkov. 
A j ako poslanec vždy si bol úplne vedomý svojej kňazskej 
dôstojnosti a aj vo verejnom účinkovaní svojím životom vy-
tvoril príkladnú syntézu veľkej a oddanej lásky k Cirkvi a 
k národu. 

VEĽKÝ DEN — PRVÍ SLOVENSKÍ BISKUPI. 

Nové usporiadanie cirk. pomerov na oslobodenom Slo-
vensku určilo Dr. Karolovi Kmeťkovi novú úlohu a mimo-
riadne významné postavenie. V decembri 1920 rozletela sa 
po Slovensku radostná zpráva, že sv. Otec Benedikt XV. vy-
menoval troch nových slovenských biskupov a za nitrian-
skeho biskupa Dr. Karola Kmeťku, farára v Tepličke nad 
Váhom. Dejinný význam tohto opatrenia bol zrejmý. Slo-
venský národ takmer celkom katolícky, a to katolícky nielen 
podľa mena, lež aj cítením a životom, dostal prvý raz vo 
svojich dejinách vlastných, z jeho krvi pochádzajúcich arci-
pastierov. Zaplesalo srdce každého Slováka a táto radosť 
prejavila sa navonok manifestačným spôsobom pri slávnost-
nej vysviacke prvých troch slovenských biskupov v Nitre 
dňa 13. februára 1921. Ožila teda sláva staroslávnej, príbi-
novskej a metodskej Nitry a s týmto spolu aj sláva celého 
národa. 

NASTUPCA SV. METODA. 

Pre diecézu nitriansku nadišla nová epocha, ktorá je 
v znamení všestranného vývinu. Doterajší život Dr. Karola 
Kmeťku, jeho rýdzi kňazský charakter a hlboké vzdelanie 
boly istou zárukou, že na biskupský stolec sv. Metoda dostal 
sa muž súci a pravý. Teraz, keď po 25-ročnom odstupe chceme 
podať krátku charakteristiku jeho účinkovania, chceme byť 
vecní a strániť sa všetkého preháňania. Facta loquuntur. 
Skutky, životné dielo, tie sú najlepším a najistejším pra-
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meňom pre hodnotenie osobnosti. A my chceme uvádzať činy 
a diela, na ktoré je episkopát Dr. Karola Kmeťku taký bohatý 
a požehnaný. 

VLASTNOSTI BISKUPA. 

Správne sa hovorí, že Cirkev žije v svojej liturgii. V je j 
obradoch nachádza sa tolko veľkých myšlienok, toľko du-
ševnej krásy, že čím viac sa do skúmania týchto vhĺbime, 
tým viac nás táto krása upúta. Konsekrácia biskupská je 
veľký a poučný obrad. Skveje sa na ňom dvojtisícročná 
patina a istá nadprirodzená vznešenosť, ako by nádych toho 
Paraklita, ktorý je dušou Cirkvi. V slávnostnej prefácii tejto 
posviacky Cirkev prosí Ducha Svätého, aby nový biskup mal 
všetky vlastnosti pravého apoštola — veď biskup je nástupca 
apoštolov a preto aby sa vyznačoval najmä týmito vlast-
nosťami: apoštolskou horlivosťou, svätosťou života, účinnou 
láskou k blížnym a vernosťou k sv. Cirkvi. 

Viďme, ako sa splnila táto modlitba Cirkvi na našom 
jubilantovi. 

1. Dr. Karol Kmeťko ako biskup mohol rozvinúť svoje 
schopnosti a uplatniť svoju horlivosť tak do hĺbky ako aj do 
šírky. Náboženské pomery po prvej svetovej vojne boly ne-
utešené. Dlhotrvajúca vojna vyprázdnila semináre a nastal 
veľký nedostatok kňažstva, mravy ľudu poklesly, čo malo 
zlý vplyv aj na náboženský život. 

STAROSTLIVOSŤ O KŇAZSKÝ DORAST. 

Nový biskup dobre poznal všetky tieto ťažkosti a dal sa 
do obnovy náboženského života múdrosťou skúseného duš-
pastiera a horlivosťou dobrého kňaza. Dobre vystihol najpál-
čivejšiu potrebu diecézy: dať jej dosť a dobrých kňazov. Prvú 
a najväčšiu starostlivosť venoval kňazskému dorastu. Obnovil 
malý seminár a založil najmenší seminár pre žiakov od 1—4. 
triedy gymnáziálnej. Postaral sa o to, aby tieto ústavy vy -
hovovaly po každej stránke, kvôli čomu prinášal aj veľké 
hmotné obete. On sám sa zaoberal individuálne s chovancami 
týchto ústavov, každého poznal osobne, často ich navštevoval 
a pozorne sledoval ich vývin a prospech v štúdiách. Touto 
systematickou prácou sa mu podarilo semináre zaplniť a 
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zaistiť dostatočný kňazský dorast. Výsledok tejto starostli-
vosti sa čoskoro ukázal. R. 1923 boli len dvaja vysvätení za 
kňazov, r. 1928 už 7, r. 1934 až 20 a r. 1935 zasa 16. Dnes 
diecéza nitrianska patrí medzi tie zriedkavé diecézy, ktoré 
majú keď aj nie nadbytok, ale tolko kňazov, že môžu vy-
hovieť duševným potrebám ľudu. 

Nový biskup veľmi dbal o to, aby kňažstvo aj po kva~ 
litnej stránke zodpovedalo. Už v prvom svojom obežníku zo 
dňa 13. februára 1921 napomína kňazov: „Základom dušev-
ného obnovenia ľudu je každý jeden z Vás. Vy máte byť soľou 
zeme, ktorá zabráni ďalšej skaze ľudu, Vy ste svetlo položené 
na svietnik, ktoré ukáže ľudu pravú cestu." A j vo svojich 
ďalších obežníkoch, najmä v novoročných, veľmi často pripo-
mína kňazom povinnosť sebaposvätenia, lebo len dobrý, pra-
vý duševný život vedúci kňaz môže plniť svoje povinnosti a 
byť vodcom ľudu na ceste spasenia. Veľmi nalieha na kňazov, 
aby používali prostriedky duševného života, duševné cvičenia 
kňazov osobne má v evidencii, nariadil mesačné rekolekcie, 
zaviedol a odporúčal Unio Apostolica. 

Biskup ako duchovný pastier a učiteľ svojho ľudu ne-
môže tento úrad bezprostredne vykonávať, lež koná to po-
mocou a prostredníctvom svojho kňažstva. Vedel veľmi 
dobre, že len horlivé a príkladné kňažstvo môže plniť túto 
úlohu správne a preto tá jeho veľká námaha a starostlivosť, 
aby mal dobré kňažstvo v dostatočnom počte. 

EXERCICNÉ HNUTIE. 

Nie menšiu starostlivosť venoval aj náboženskému po-
vzneseniu ľudu. Do služby tohto vznešeného cieľa postavil 
všetky prostriedky modernej pastorácie, najmä však uzavreté 
duševné cvičenia pre svetských veriacich a ľudové misie. 
Právom ho môžeme nazvať priekopníkom exercičného po-
hybu pre laikov u nás. Hneď od počiatku svojho nastúpenia 
na biskupský stolec usporiadal uzavreté duševné cvičenia pre 
učiteľov a iných inteligentov v seminári a všemožne násto-
jil, aby sme mali aj exercičné domy, v ktorých by sa exerci-
cie mohly konať cez celý rok. Preto bol vybudovaný Misijný 
dom v Nitre aj ako exercičný dom, podobne kláštor na Zo-
bore a tiež zvláštny exercičný dom v Belušských Slatinách. 
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V týchto exercičných domoch už mnohé stovky svetských 
veriacich odbavilo duševné cvičenia. 

ĽUDOVÉ MISIE. 

Ľudové misie sú výborným prostriedkom duševnej ob-
novy pre celú farnosť. Podľa cirkevného zákonníka tieto sa 
majú v každej farnosti vydržiavať najmenej každý desiaty 
rok. Sám osobne kontroluje, či sa toto ustanovenie dodržia-
va. Do diecézy uviedol kongregáciu redemptoristov a reholu 
dominikánov najmä tým úmyslom, aby diecéza mala dosť 
ľudových misionárov. Na trovy s ľudovými misiami spojené 
ochotne prispieva. 

HORLITEĽ ZA ÚNIU. 

Pravá apoštolská horlivosť katolíckeho biskupa nemôže 
sa uspokojiť len starostlivosťou o svoju diecézu, hoci predo-
všetkým musí o túto dbať. Cirkev je katolícka, má veľké 
svetové úlohy a musí sa starať o všetkých ľudí. Je to mi-
sijná povinnosť Cirkvi, ktorá platí pre každého biskupa, 
kňaza a veriaceho. 

Dr. Karol Kmeťko i túto povinnosť plní príkladnou hor-
livosťou. Vedie ho v tom láska k nesmrteľným dušiam a to 
v dvojakom smere. Ako človek úprimného slavianskeho cíte-
nia hneď od prvopočiatku zapojil sa do unionistického 
pohybu, ktorého cieľom je spojiť východnú cirkev s rímskou. 
Myšlienku unionizmu šíril pomocou Apoštolátu sv. Cyrila a 
Metoda, ktorý jeho zásluhou bol uvedený do mnohých fár 
diecézy. V svojich obežníkoch často upozorňoval duchovných 
na unionistické snahy, nariadil, aby sviatok sv. Cyrila a 
Metoda bol verejne zasvätený, svojich bohoslovcov pri každej 
vhodnej príležitosti poučoval o unionizme a ochotne ich 
prepúšťal na štúdiá do Russica v Ríme. V prvej ČSR unio-
nistický pohyb mal svoje stredisko na Velehrade. Academia 
Velehradensis má na tomto poli veľké zásluhy a unionistické 
kongresy na Velehrade boly vždy internacionálneho rázu a 
stály na veľkej vedeckej úrovni. Dr. Karol Kmeťko pravi-
delne navštevoval tieto s jazdy a bral na nich aj aktívnu účasť. 
Vo svojej prednáške povedanej pred plénom unionistického 
kongresu r. 1924 o Apoštoláte sv. Cyrila a Metoda prejavil svoj 
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náhľad a presvedčenie, ktoré ho v tomto snažení viedlo: 
„Sú oni naši bratia — totiž nesjednotení Slaviani — a to až 
dvojnásobným sväzkom s nami spojení: sväzkom krvi Kris-
tovej a sväzkom prirodzenej krvi. .. My, Slaviani, vzhľadom 
na náš spoločný pôvod, musíme príkladnou horlivosťou vy-
nikať vo všetkých unionistických snaženiach." (Acta Con-
gress. Velehr. 1924, str. 100.) 

Ako vo všetkých svojich arcipastierskych podujatiach i tu 
stále zdôrazňoval potrebu nadprirodzenej pomoci Božej, bez 
ktorej sa tak sväté a veľké dielo, ako je sjednotenie všetkých 
Slavianov v katolíckej Cirkvi, nemôže uskutočniť. Právom 
sa odvolával na encykliku Benedikta XV., vydanú k tristému 
výročiu narodenia sv. Jozafáta, mučeníka, z ktorej citoval 
tieto slová: „Keďže sjednotenie všetkých týchto národov 
v jednej viere ako dielo Božie, len Božou pomocou môže byť 
dosiahnuté, nasledujme príklad sv. Jozafáta, ktorý súc pre-
citnutý predovšetkým duchom modlitby pracoval za úniu." 

MISIJNÁ HORLIVOSŤ. 

Všeobecne je známa mimoriadna horlivosť Dr. Karola 
Kmeťku za svetové misie. Táto jeho práca je osobitne zhodno-
tená a preto my sa obmedzíme len na konštatovanie, že mi-
sijný pohyb na Slovensku pod vedením Dr. Karola Kmeťku 
a jeho zásluhou rozrástol sa do netušenej šírky, zaradil slo-
venský národ medzi prvé národy sveta zaslúživšie sa za misie 
a získal slovenskému národu na celom svete veľmi dobré 
meno. Podiel slovenských katolíkov na misijnej práci kato-
líckej Cirkvi tak po duchovnej ako aj po hmotnej stránke 
je tak čestný, že môže byť vzorom pre mnohé aj väčšie 
národy. 

Dvojsväzkové veľké dielo Dr. Karola Kmeťku „Svetové 
misie" je najvýraznejším dôkazom jeho apoštolského hor-
lenia za svätú vec misií. Táto práca i v medzinárodnom vzťa-
hu veľmi pekne reprezentuje našu katolícku literatúru. 

Táto neúnavná, všestranná činnosť Dr. Karola Kmeťku 
musí mať svoje korene v duši a v živote. To je prirodzené, 
lebo nikto nemôže dať to, čoho nemá. Stále práce a námahy 
za slávu Božiu, za večné spasenie duší musia vyvierať zo stá-
leho spojenia s Bohom a z hlbokého duševného života. 
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Teda s veľkou radosťou a povďačnosťou môžeme teraz 
po 25 rokoch tvrdiť, že na našom jubilantovi splnila sa mod-
litba Cirkvi prednesená pri jeho biskupskej konsekrácii, aby 
bol veľpastierom naplneným apoštolským duchom a vynikal 
čnostným životom. 

2. Katolícky biskup má byť aj otcom svojich veriacich. 
Ako taký má byť naplnený účinnou a úprimnou láskou ku 
všetkým, najmä však k núdzu trpiacim. V obradoch biskup-
skej konsekrácie je to tak jednoducho ale dôrazne vyjadrené 
slovami: „Nech je k chudobným, pocestným a všetkým núdzu 
trpiacim pre meno Božie láskavý a milosrdný." 

ŠTEDRÁ VEĽKODUSNOST. 

Dr. Karol Kmeťko vždy bol sociálneho cítenia a už ako 
mladý kaplán zúčastnil sa sociálneho pohybu. I povahové je 
mužom dobroty a lásky. Jeho teologické vzdelanie je hlboké, 
najmä pre špekulatívnu vedu je nadchnutý, ale predsa pre-
vláda v ňom srdce a to srdce, ktoré by každému chcelo po-
môcť a odstrániť všetku biedu. V svojich osobných nárokoch 
je skromný a všetky svoje príjmy venuje na kultúrne a dob-
ročinné ciele. Za 25 rokov jeho episkopátu vzniklý v diecéze 
mnohé a veľké ustanovizne, stavaly sa nové kostoly, kláštory 
a školy a všetky tieto pocítily jeho štedrosť a veľkodušnosť. 

PRIATEĽ A DOBRODINEC MLÁDEŽE. 

Chudobná študujúca mládež má v ňom stáleho dobro-
dincu a opustená mládež pravého otca. Napr. katolícky siro-
tinec v Žiline vedel by o tom podať mnohé a dojímavé 
dôkazy. Dobročinný spolok kresťanskej lásky, Charita, jemu 
môže ďakovať za svoje rozšírenie v diecéze a najmä Charita 
v Nitre, ktorá nielen v nitrianskej diecéze, lež na celom Slo-
vensku v dobročinnej aktivite vedie, v ňom má svojho stáleho 
a veľkého podporovateľa. 

Opustenej mládeže zvlášť sa ujímajú saleziáni. Zaiste 
i preto majú v Dr. Karolovi Kmeťkovi tak veľkého protek-
tora. Saleziánske ústavy v Nitre a v Žiline a v Nitre aj sestry-
saleziánky stále pociťujú nielen jeho záujem, ale aj dobro-
činnosť. 
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OCHRANCA TRPIACICH. 

Odstraňuje nielen hmotnú, lež aj každú inú biedu. Za 
bývalého režimu s najväčšou ochotou ujímal sa prenasledo-
vaných a väznených. V záujme týchto vykonal na stá inter-
vencií, pričom nikdy nehľadel na ich náboženskú prísluš-
nosť, na ich árijský alebo nearijský pôvod. V septembri 1944 
osobne vyhľadal veliteľa nemeckého Gestapa, aby zamedzil 
prenasledovanie obetí nacizmu, čo bolo preňho nie malým 
uponížením. A i teraz tou istou ochotou sa ujíma všetkých 
trpiacich a prenasledovaných, lebo je naplnený duchom Bož-
ského Samaritána a v každom núdzu trpiacom vidí svojho 
brata. 

Tomuto šľachetnému srdcu možno pripísať, že k arci-
biskupovi Kmeťkovi vinie sa každý jeho kňaz i veriaci úprim-
nou láskou a oddanosťou. Ľudí len srdcom možno získať a 
niet krajšieho životného úspechu nad tento. 

Pri jeho biskupskej konsekrácii Cirkev sa modlila, aby 
bol pre meno Božie ku každému a najmä k všetkým núdzu 
trpiacim láskavý a milosrdný. Hľa, i táto prosba Cirkvi sa 
splnila. 

3. Vernosť a oddanosť k Cirkvi je najkrajšou ozdobou 
každého kňaza a biskupa. Cirkev je dielo Kristovo, je vlastne 
Kristus medzi ľuďmi, je ďalej žijúci Kristus. Podivuhodné 
dielo svojou organizáciou, svojím učením, svojím životom 
a svojimi dejinami. Cirkev nikdy nesklame a o ňu sa každý, 
či jednotlivec, či celé národy bezpečne môžu opierať. Kto 
Cirkev pozná, môže ju len milovať a obdivovať. 

NEBOJACNÝ OBHAJCA CIRKVI A JEJ PRÁV. 

Dr. Karol Kmeťko i v tomto môže byť vzorom. „Cirkev 
sv. v mene Pána Ježiša nám rozdeľuje neoceniteľné dobro-
denia, ktoré nám Pán Ježiš na kríži zaslúžil a ktoré nás jedine 
môžu urobiť šťastlivými, preto ju máme po Bohu najviac 
milovať". (Dr. Karol Kmeťko, Kristovým bojovníkom, str. 
105.) To je jeho presvedčenie o Cirkvi a podľa toho sa správal 
v celom svojom živote. Už ako mladý kaplán vydáva sa na 
cestu do Ríma, lebo túžil po tom, aby v centre katolíckeho 
sveta, na hroboch sv. apoštolov mohol vyznať svoju vernosť 
a lásku k Cirkvi, v jeho verejnom účinkovaní vždy ho viedla 
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zásada zastávať sa Cirkvi, obhajovať jej práva, bojovať za 
jej slobodu. 

Biskup má v Cirkvi aj vodcovské postavenie. Cirkev na 
zemi je bojujúca Cirkev a preto biskup musí byť vodcom 
veriacich aj v bojoch Cirkvi. Práve episkopát Dr. Karola 
Kmeťku pripadá na takú dobu, v ktorej Cirkev musela často 
viesť boj o svoje práva. Po prvej svetovej vojne postavenie 
Cirkvi u nás bolo ťažké. Vo verejnom živote uplatňovaly sa 
silné protikatolícke prúdy, pretriasala sa otázka rozluky Cir-
kvi od štátu a viedol sa tuhý boj o mládež a o školy. V obrane 
Cirkvi Dr. Karol Kmeťko bol vždy rozhodný a neboj acný. 
On sám nikdy nikoho neurážal, ale so stanoviska Cirkvi 
nikdy nepopustil. Právo Cirkvi na výchovu mládeže a na 
školy bolo ohrozené aj za prvej CSR. Smerodajné kruhy 
vážne sa zaoberaly s otázkou poštátnenia cirkevných škôl. 
Dr. Karol Kmeťko bol vtedy predsedom Katolíckej školskej 
rady na Slovensku a ako taký r. 1924 dal previesť plebiscit 
o tom, či si ľud žiada ponechať cirkevné školy alebo nie. 
Nie menej ako 770.000 dospelých občanov svojím vlastno-
ručným podpisom sa osvedčilo za ponechanie cirkevných 
škôl. Tento manifestačný prejav ľudu musely si všimnúť aj 
vládne kruhy a upustily od zámeru poštátniť všetky školy. 

I za bývalého Slovenského štátu pozdvihol svoj protestný 
hlas, keď išlo o zásah vládnej moci do sféry cirkevnej ako 
napr. obmedzenie práva niektorých veriacich uzavrieť sobáš. 

ARCIBISKUP. 
A i teraz je na stráži. Jeho život, jeho doterajšie účinko-

vanie a najmä 25-ročný episkopát je dostatočnou zárukou, 
že Cirkev na Slovensku pod jeho prezieravým vedením pre-
koná i terajšie ťažkosti. Slovenskí katolíci uznávajú ho za 
svojho vodcu a správajú sa k nemu úplnou dôverou. Krásne 
sa to prejavilo i v tej všeobecnej radosti, ktorú pociťoval 
každý, keď r. 1944 bol vymenovaný za arcibiskupa. 

* 

Tento krátky pohľad do života Dr. Karola Kmeťku pre-
svedčuje nás o tom, že Cirkev a národ má v ňom vzácneho 
muža, ktorý svoj život, svoje vlohy a schopnosti úplne posta-
vil do služby tých veľkých a svätých ideálov, ktoré Cirkev 
predkladá biskupovi. 
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Po prvej svetovej vojne otvoril sa pre slovenský ná-
rod nový život. Národná sloboda umožnila mu rozvinúť svoje 
schopnosti v každom smere a v miere nikdy netušenej. A 
slovenský národ to aj urobil. Za posledných 25 rokov stala 
sa so slovenským národom veľká zmena. Len porovnajme 
jeho terajší stav so stavom pred r. 1918. Míľovými krokmi 
doháňal to, čo mu predtým nebolo dopriate či už na poli kul-
túrnom alebo hospodárskom. 

OVOCIE APOŠTOLSKEJ HORLIVOSTI. 

Ale aj slovenský katolicizmus zaznamenáva veľké úspe-
chy a všestranný vývin. Hoci doba pre Cirkev a náboženský 
život nebola prajná, predsa náboženský život na Slovensku 
neupadol, lež zosilnel, stal sa povedomejším a hlbším. Slo-
venský národ zachoval svoju vernosť k Cirkvi, pokus sektár-
stva sa ho ani nedotkol a jeho duša nepodľahla ani materia-
lizmu. Naše chrámy sú preplnené, pristupovanie k sviatostiam 
vyhovujúce a obetavosť a záujem veriacich o cirkevné veci 
živý a veľký. Okrem toho stále rastie počet veriacich, a to aj 
inteligentov, ktorí vedú pravý duchovný život a sú ochotnými 
pracovníkmi Katolíckej akcie. Na všetky tieto radostné zjavy 
môže Dr. Karol Kmeťko s uspokojením hľadieť. Na týchto 
výsledkoch a úspechoch má on veľký podiel. 

ÚPRIMNÉ ŽELANIA. 

Veriaci ľud nielen jeho diecézy, lež celého Slovenska 
živou radosťou teší sa jeho jubileu, veriaci mu ďakujú za 
krásne a veľké životné dielo a nemôžu svoju vďačnosť lepšie 
zaplatiť ako neprestajnou modlitbou, aby Všemohúci i na 
ďalej požehnával jeho práce, aby mu dal sily a zdravia 
k ďalším požehnaným podujatiam v prospech sv. Cirkvi a 
slovenského národa. 



ZO ŽIVOTA NITRIANSKE] DIECÉZY 
ZA POSLEDNÝCH 25 ROKOV. 

Dr. Pavol Beňuška. 

^^evyspytateľným riadením Prozreteľnosti Božej a 
11 milostivým ustanovením námestníka Kristovho 

Benedikta XV. stal som sa arcipastierom stáda Kristovho 
v staroslávnej a pôvodom svojím vynikajúcej diecézy nitrian-
skej. Nehľadal som tento vznešený síce, ale v dnešnej 
mimoriadnej dobe ľudské sily takmer prevyšujúci úrad, 
prijímam ho však, podrobujúc sa rozhodnej vôli a žiadosti 
sv. Otca... Keď ma s jednej strany sverenie mi tohto pre-
tažkého úradu veľkou úzkosťou a bázňou naplňuje, tak 
s druhej strany nazdávam sa, Vám, drahí v Kristu veriaci, 
istú radosť spôsobuje to povedomie, že slovenský katolicizmus 
v tých časoch, ked národ slovenský riadením Božím dosiahol 
národnej slobody, dostal spolu slovenských arcipastierov, 
ktorí túto národnú slobodu nielen oceniť, ale aj v prospech 
Cirkvi sv. využiť vedia." 

Týmito slovami obracia sa na svojich veriacich prvý 
slovenský biskup nitriansky Dr. Karol Kmeťko v prvom 
svojom pastierskom liste z 13. februára 1921. Odzrkadľuje sa 
tu jednak radosť, oduševnenie a nadšenie, akým celá sloven-
ská verejnosť prijala pred dvadsiatimi piatimi rokmi zvesť 
o vymenovaní prvých troch slovenských biskupov, jednak 
ale i tie mimoriadne ťažkosti, ktoré noví arcipastieri budú 
musieť prekonávať vo svojom zodpovednom poslaní. Náležíte 
posúdiť a oceniť takúto činnosť prvých slovenských arcipa-
stierov či už v rámci celoslovenskom alebo v užšom — v die-
céznom — možno iba tak, keď sa majú na zreteli i tie 
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prekážky, ktoré museli odstraňovať a ťažkosti, s ktorými 
museli sa vyrovnávať. 

Ťažko sa nám to už dnes akosi verí, ale čím viac dokla-
dov sbierame, aby pred nami ožily v pravej podobe pomery 
na Slovensku po prvej svetovej vojne, tým černejšie sa zdajú 
byť po náboženskej stránke pre katolíckeho pozorovateľa. 
„Katolícki Ordináriusi na Slovensku" vydali zo svojej žilin-
skej porady 4. augusta 1920 spoločný pastiersky list ku kato-
líckym Slovákom; podľa neho výhľady sú tie najhoršie. „Už 
druhé tisícročie, píšu, sa hlása evanjelium nášmu národu, 
a teraz mu hrozí nebezpečenstvo, že sa mu odníme kráľovstvo 
Božie, t. j. že utratí kresťanskú vieru; a hrozí mu nebezpe-
čenstvo, že kým iné národy zasadnú a stolovať budú v krá-
ľovstve nebeskom, synovia slovenského národa budú vyhnaní 
do tmy pohanstva ..." Pripomínajú ďalej, že „jestvujú v de-
jinách smutné príklady, že Božia milosť zanechala nielen 
jednotlivcov, ale aj celé národy". A — napodiv — idú až tak 
ďaleko, že vyslovujú: „Obávame sa, že aj náš národ slovenský 
takýto trpký osud čaká." Spoločný list potom rozoberá „tie 
nebezpečenstvá, pred ktorými najdrahší poklad vieru Kris-
tovu brániť treba". Je to predovšetkým rozkolná cirkev 
československá a celé jej rafinované úsilie za odpad, ďalej 
sústavná zámerná práca na všetkých poliach, aby katolícke 
náboženstvo bolo úplne vytlačené z verejného života, zne-
vážené pred rozvíjajúcim sa národným a sociálnym úsilím 
a napokon, aby sa previedla dôsledná rozluka Cirkvi a štátu.1 

No i citovaný pastiersky list pripomína, že „toto je ešte 
len snaha našich nepriateľov. Či sa im ich vôľa vyplní, to 
závisí od nás kresťanov katolíkov. Nastalo týmto aj u nás 
v plnej miere roztriedenie duší". Na mentalitu neprajníkov 
katolicizmu vari nič lepšie neposvieti, ako túžba, ktorú vyslo-
vil význačný osvetový pracovník a s ktorou polemizuje vte-
dajší poloúradný časopis katolíckeho duchovenstva „Duchov-
ný pastier" v č. 13—14 z r. 1922. „Ja prvý raz dnes proro-
kujem: Za desať, za dvadsať rokov, až si katolícky ľud slo-

' Tento pastiersky list uvádza zprávu časopisu „Lid" zo 14. VI. 1920, 
podľa ktorej v ČSR v roku 1919 „na 300 kostolov bolo vylúpených, 500 sôch 
P Márie a sv. Jána Nepomuckého bolo zvalených a z 1513 škôl bol kríž 
odstránený"! 
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venský ujasní, čo terajší kňazi robia, budú tisícové zástupy 
z Cirkvi vystupovať."2 

Prichodí vďačiť sa Božej Dobrote, že v týchto tak osud-
ných dobách posiela i pre rozsiahlu nitriansku diecézu vodcu 
a pastiera v osobe Dr. Karola Kmeťku, ktorý bude vedieť 
s celou rozhodnosťou, ale i prezieravosťou nielen čeliť týmto 
snahám, lež doba jeho doterajšieho dvadsaťpäťročného spra-
vovania diecézy privedie náboženský a cirkevný život k oprav-
divej renesancii. 

* 

Nový arcipastier nezakrýva si tieto ťažkosti, lež si je plne 
vedomý úloh, ktoré naňho čakajú. Vo svojom obsiahlom 
obežníku z 13. februára 1921, ktorý venuje duchovenstvu 
nitrianskej diecézy, píše: „Už sám biskupský úrad vyžaduje 
toľko čnosti, obozretnosti, zbožnosti a sily, že naplňuje aj 
silného muža obavou, či bude v stave zastávať ho dôstojne, 
pre duševné blaho svoje a sebe svereného ľudu. Teraz však 
úlohy toho zodpovedného úradu obťažujú nepriaznivé a smut-
né následky dlhej a krutej vojny: odklon mnohých od Cirkvi, 
nedostatok kňažstva, spustlosť mravov, veľká bieda s jednej 
strany, s druhej strany však shonba po majetkoch, vzájomná 
nenávisť medzi jednotlivcami a národmi, znechutenie kňaž-
stva, vystaveného útokom rôznych nepriateľov Cirkvi Kristo-
vej a deprimovaného hmotnými starosťami." 

Vedomý svojej zodpovednosti i cez tieto ťažkosti dáva 
sa do práce. Už citovaný prvý obežník ku kňažstvu načrtáva 
jednotlivé úseky, v ktorých sa cez celých dvadsaťpäť rokov 
bude rozvíjať apoštolská horlivosť nového arcipastiera. Za-
chycuje jednak potreby vlastnej diecézy, jednak záujmy 
celoslovenské. 

DUCHOVNÝ ŽIVOT KŇAZOV. 

Medzi prvé a najnaliehavejšie úlohy kladie si doplniť 
poredlé rady kňazov, vymaniť ich zo znechutenosti, povzbu-
dzovať ich k čulému duchovnému životu a zapojiť do nových 

1 Článok „Karol Kálal a katolícke kňažstvo". DP, roč. 1922, str. 163. 
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pastoračných starostí', ktoré doba so sebou prináša. Pre nového 
arcipastiera v týchto snahách priaznivá je i vonkajšia, no 
dôležitá okolnosť, že prichádza z radov svojich medzi svojich. 
Oznamujúc jeho menovanie za biskupa v Nitre, vtedajší 
kapitulárny vikár hovorí o ňom, že „doteraz bol náš spolu-
brat, krv z našej krvi, kosť z našej kosti. Jeho život a jeho 
pôsobenie sú nám veľmi dobre známe, medzi nami vyrástol, 
v duchovnej správe horlivo a vytrvalo pracoval, poklady 
svojej vedy medzi našimi veriacimi rozsieval, pevný muž 
a pravý kňaz stal sa náš otec, učiteľ a vodca." 

I sám si je vedomý tejto priaznivej okolnosti a rád ju 
vyzdvihuje v prvom liste ku kňažstvu: „Z radov vašich bol 
som pozdvihnutý k tomuto vznešenému úradu a obraciam sa 
na vás s bratskou a opravdu otcovskou láskou. Nikdy nevy-
hasnú. v mojom srdci rozpomienky na pobyt medzi vami, na 
priateľské sväzky, čo ma spojujú s mnohými z vás. Na viace-
rých miestach ako kaplán a potom ako farár som pôsobil 
medzi vami, najlepšie poznám váš údel, vaše práce, úzkosti, 
ťažkosti, žiadosti a potreby ..." 

Tento otcovsko-priateTský pomer zachováva až dodnes 
nový arcipastier voči svojmu kňažstvu, čo len uľahčuje, že 
jeho nariadenia, príkazy i rady si kňažstvo vďačne osvojuje 
a horlivo prevádza. 

Vie, že základom duchovného obnovenia ľudu diecézy 
popri Božej pomoci je každý jeden z kňazov. „Vy musíte 
byť soľou zeme, ktorá zabráni ďalšej skaze ľudu, vy máte byť 
svetlom položeným na svietniku, ktoré ukáže ľudu pravú cestu 
k večnému životu ..." Sama príslušnosť k stavu kňazskému 
nestačí na to, aby sme si získali dôveru ľudu, lež iba bezúhon-
ná osobnosť kňazova nakloní si srdce veriacich, ktorí potom 
radi prijmú jeho rady a náuku, čo im podáva. 

Každoročne opätne a opätne pobáda, nalieha a aj dôrazne 
žiada, aby kňazi viedli čnostný a zbožný život, venovali sa 
duchovnému prehĺbeniu a smerovali ku kňazskej dokonalosti. 
Keď listujeme úradné obežníky z 25 rokov, je to až zaráža-
júce, koľko ráz vracia sa nitriansky arcipastier k tejto téme, 
ktorú hneď v prvom posolstve ku kňažstvu tak dôkladne 
rozvinul. 

Bolí ho, že niet v diecéze vhodný dom, v ktorom by si 

28 



kňazi mohli odbavovať duchovné cvičenia. Dáva však hneď 
do výhľadu, že medzi prvé starosti patrí vybudovať takýto 
exercičný dom. 

No i zatiaľ v nedostatku iného miesta až do roku 1929 
svoláva kňazov cez leto do Veľkého seminára v Nitre, aby 
sa tam zúčastnili duchovných cvičení, pričom zaokrytie 
hmotných výloh nachádza uňho štedrého podporovateľa. 
R. 1921 v V. čísle diecézneho obežníku vyzýva duchovných, 
aby oznámili, kedy si odbavili naposledy exercície a kedy 
sa mienia najbližšie zúčastniť ďalších cvičení. Od tej doby 
sám v presnej evidencii drží, či si každý kňaz diecézy riadne 
odbavuje predpísané duchovné cvičenia. Tieto povzbudenia 
a žiarivý príklad samého arcipastiera pôsobí, že duchovní 
s radosťou používajú tento jedinečný prostriedok duchovnej 
obrody. Potvrdzuje to i táto štatistika: V r. 1921 na prvú 
výzvu vykonalo exercície 65 kňazov diecézy, v r. 1922 — 100, 
1923 — 58, 1924 — 71, 1925 — 57, 1926 — 70, 1927 — 91, 
1928 — 69, 1929 — 77, 1930 — 113, 1931 — 71, 1932 — 96, 
1933 — 100, 1934 — 74, 1935 — 98, 1936 — 98, 1937 — 95, 
1939 — 125, 1940 — 77, 1941 — 112, 1942 — 136 

Sám v obežníku r. 1930 str. 27 s radosťou uznáva, že 
„duchovenstvo si obľúbilo sv. exercície natoľko, že málokedy 
treba mi poslať napomenutie, aby si daktorý kňaz neodložil 
svoje duchovné cvičenie za trojročné obdobie proti predpi-
som". Mnohí kňazi diecézy konajú exercície každý rok; je to 
tým skôr možné, že povzbudzovaním a starostlivosťou arci-
pastiera konaly sa už 1. júla 1929 prvé exercície nie v budove 
seminára, lež v Misijnom dome Matky Božej v Nitre. Teraz 
má už nitrianska diecéza stály exercičný dom v obnovenom a 
rozšírenom Zoborskom kláštore. 

KŇAZSKÉ SCHÔDZKY. 

Vážnou vecou v živote kňaza je, aby sa mu umožňoval 
styk s ostatnými spolubratmi. Preto na pracovnej schôdzke 
kňažstva v novembri 1922 sa stanoví, že každý rok na jar 
schádza sa duchovenstvo z celého archidiakonátu a zase na 
jeseň — ako dotiaľ — podľa dekanátov. Takto duchovní majú 
možnosť spoločne porokovať o svojich stavovských otázkach, 
o úlohách, čo súčasná doba prináša, no dáva sa príležitosť 
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prehĺbiť si aj teologické znalosti, lebo pre každú schôdzku 
určujú sa striedavo teoretické a praktické témy, ktoré refe-
rent prednesie a dáva látku pre rozpravu. V snahe čo najviac 
podporovať vzájomnú bratskú lásku a úctu medzi kňazmi 
a dávať príležitosť oboznamovať sa s otázkami dňa i tým, 
ktorí azda osamotenejšie žijú na odľahlejších miestach, 
zavádza r. 1925 povinné mesačné schôdzky, tzv. rekolekcie. 
Konajú sa od februára 1925, každý druhý štvrtok v mesiaci,, 
a to súčasne v troch strediskách diecézy v Nitre, v Trenčíne 
a v Žiline. 

Zo všetkých týchto spoločných rokovaní duchovenstva 
vystavujú sa zápisnice, ktoré zachycujú i námety a žiadosti 
duchovných, tak že i takto umožňuje sa stále spojenie medzi 
arcipastierom a duchovenstvom. 

ŠTÚDIUM. 

Ako pobáda kňažstvo k duchovnému životu, tak 
nezabúda mu pripomenúť i štúdium, ba povzbudzuje 
tých, ktorí majú vlohy, aby literárne pracovali. Hneď v prvom 
liste ku kňažstvu z 13. februára 1921 upozorňuje, aby kňazi 
nezakopávali svoje hrivny, lež aby ich zúžitkovali v prospech 
Cirkvi a národa, aby písali knihy asketické, venovali sa štúdiu 
dejín, ľudových zvykov, mravov, povestí a pod., a i týmto 
povzniesli vážnosť Cirkvi a kňažstva. Sám arcipastier aj 
v tomto dáva žiarivý príklad svojimi príležitostnými člán-
kami a vedeckými publikáciami; schopných kňazov povzbu-
dzuje, umožňuje im štúdiá, podporuje ich vydavateľskú 
činnosť a sám osobne všíma si každú prácu, ktorú literárne 
činní kňazi z diecézy — a je ich pekný počet — posielajú na 
cirkevné schválenie. % 

Aby čím viac zvýšil intelektuálnu úroveň kňažstva, 1. 
dec. 1923 nariaďuje a tak uvádza do života predpis cirkev-
ného zákonníka, „že iba tí sú oprávnení podat si žiadosť na 
farské benefícium, ktorí prosynodálnu skúšku s dostatočným 
prospechom už složili". 

HMOTNÉ ZABEZPEČENIE. 

V spomenutom prvom obežníku ku kňažstvu dotýka sa 
i hmotného nedostatku duchovných. Nitrianska diecéza v pre-
važnej čiastke zaberá stredný a severný úsek bývalej župy 
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trenčianskej; dotácia týchto fár je skromná, preto nie divr 

že všeobecný nedostatok a bieda po vojne zastihla i kňažstvo. 
Arcipastier dobre pozná tento stav, veď sám predtým pôsobil 
na niekoľkých považských a kysuckých farách, preto píše 
svojim duchovným: „Všemožne budem pracovať na odstrá-
není toho zla, ktoré zapríčiňuje vaše hmotné zaistenie, aby 
ste takto nezaťažení hmotnými starosťami spokojnejšie a 
ochotnejšie venovali sa povinnostiam svojho povolania." Ar-
cipastier nezostal pri sľube, lež dôchodky biskupskej menzy 
hojne obracal na podporu duchovných, a to nielen pred 
kongruovým zákonom, lež ešte i teraz. Zápisnice z valných 
shromaždení Svojpomocného fondu duchovenstva diecézy 
nitrianskej obsahujú nejeden dôkaz veľkorysej štedrosti 
Dr. Karola Kmeťku aj voči kňazom-penzistom. 

STAROSŤ O KŇAZSKÝ DORAST. 

Po prvej svetovej vojne diecéza nitrianska mala 380.419 
veriacich (r. 1922) z celého počtu obyvateľov diecézy 419.283. 
Títo boli zadelení do 148 farností a 3 kurácií; systemizova-
ných kaplánok mala diecéza 76. Na týchto miestach duchov-
nej správy pôsobilo iba 187 kňazov. Teda 40 kňazov chýbalo 
len pre verejnú duchovnú správu, nepočítajúc do toho nedo-
statok profesorov bohoslovia, gymnázií a pod. Cez prevrat 
r. 1918 bolo v nitrianskom seminári iba 10 bohoslovcov, no 
i z tých v decembri štyria opustili ústav, neskôr ešte jeden 
vystúpil. Z vojenskej služby vrátili sa štyria, ale z tých dvaja 
vystúpili. 

Smutné bolo tiež hmotné vybavenie seminára, takže 
pre nedostatok stravy v zime r. 1919 a 1920 boli bohoslovci 
poslaní domov. V máji 1921 smutne oznamuje v úradnom 
obežníku, že toho roku iba dvaja bohoslovci budú vysvätení 
za kňazov. Čo to je proti toľkým potrebám? Preto hneď 
pridáva: „S mojej strany nebudú mi žiadne obete veľké, aby 
sa v budúcnosti v našich seminároch vychoval klérus, ktorý 
bude i počtom i zbožnosťou i vedou zodpovedať našim 
požiadavkám." Vyzýva duchovenstvo, aby ho všemožne pod-
porovalo v tejto snahe a spolu s veriacimi v dňoch vysviacky 
modlilo sa za kňazský dorast. 

V programe plánovité ide ďalej. V júni 1921 zase sdiela 
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so svojimi kňazmi, ako veľmi mu leží na srdci výchova 
vhodných mladíkov pre kňazské povolanie, ako aj výchova 
povedomých laických inteligentov. Preto v Nitre otvára 
v šk. r. 1921—22 tzv. „Prípravovňu" malého seminára, v kto-
rej bude môcť bývať do 40 mladíkov, čo študujú v Nitre na 
gymnáziu a už od mladi budú sa môcť pripravovať na kňazskú 
dráhu, alebo aspoň vychovávať sa pre život v duchu kato-
líckom. Poplatky v tejto Prípravovni — bežne zvanej inter-
nátom — sú veľmi nízke, takže mladíci i z najchudobnejších 
vrstiev môžu študovať stredné školy. Žiadalo by sa podrobne 
zhodnotiť tie dobrodenia, ktoré až do r. 1945 tento ústav 
vykonal na poli kultúrnom, náboženskom a sociálnom, koľkí 
kňazi i svetskí inteligenti cítili jeho dobrodenia a cezeň 
i štedrosť šľachetného srdca nitrianskeho arcibiskupa. Trpkým 
darom pre jubilujúceho arcipastiera je, že nivelizujúca vlna 
poštátnenia internátov nezastavila sa ani pred týmto emi-
nentne cirkevným a sociálnym ústavom a napriek vysvetľo-
vaniam, že ide o výchovný ústav v smysle cirkevných 
predpisov, napriek protestom štátna školská správa bez 
náhrady zhabala celý ústav. 

Keď sa obchodná škola vysťahovala z budovy Malého 
seminára v Nitre, otvára ho v šk. r. 1922—23 pre 65 klerikov; 
pred šk. r. 1923—24 adaptuje budovu „Promeritae Quieti" 
pre konvikt, v ktorom sa umiesťuje do 45 žiakov. 

Táto sústavná a plánovitá starostlivosť vyžaduje síce 
veľké hmotné obete, ale pomaly začne prinášať kýžené 
ovocie. I brány Veľkého seminára v Nitre sú otvorené a bu-
dova prijíma s roka na rok viac a viac mladíkov, čo hodlajú 
zasvätiť svoj život práci za šírenie kráľovstva Kristovho 
a za spásu duší. Počet bohoslovcov presahuje číslo 20, postup-
ne 30, ba v r. 1936—37 dosahuje až 80. 

Mnohých posiela na univerzity do Prahy, Olomúca, 
Innsbrucku, Ríma a Strassburgu a takto umožňuje svojim 
kňazom získať si širší rozhľad, poznať iné prostredie a dáva 
im možnosť dosiahnuť akademické hodnosti. Modlitby veria-
cich, ktoré nariadil na prvý piatok a prvú nedeľu v mesiaci 
•za dorast kňazský, horlivosť duchovenstva a príkladná sta-
rostlivosť i veľká štedrosť arcipastiera neboly márne. 

Je zaiste potešujúce pre srdce arcibiskupa, že za svojho 
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dvadsaťpäťročného spravovania diecézy dal jej 185 nových 
kňazov. Za túto dobu boly zriadené tri nové farnosti a štátna 
správa kultová povolila systemizovať 10 nových kaplánskych 
staníc, čo, pravda, potrebám diecézy ešte nevyhovuje, veď za 
25 rokov počet katolíkov v diecéze vzrástol o celých 100.000 
(r. 1942 biskupstvo malo 423.354 obyvateľov, z toho 471.565 
rím. katolíkov a 111 gr. katolíkov). 

BISKUP VERIACEHO ĽUDU. 

Cieľom práce biskupa a kňaza je, aby zveľaďovali, 
upevňovali kráľovstvo Božie na zemi a viedli sverený ľud 
k večnej spáse. Je len pochopiteľné, že tieto zretele zabe-
rajú dôležité miesto v pracovnom programe nového nitrian-
skeho biskupa. Vedomý si je úpadku, ktorý zaznačil nábožen-
ský život po prvej svetovej vojne, no toto ho len pobáda 
k horlivosti za svätú vec Kristovu. Je až dojímavé sledovať 
najmä v dvadsiatich piatich ročníkoch úradného obežníka, 
ako stále a stále prelieva túto horlivosť svojho srdca do duší 
svojich duchovných. Cítite, že tu nehovorí iba číra povinnosť, 
ale rozpráva tu šľachetné, vznešenými citmi preplnené srdce, 
ktoré pozná jeho potreby a rozumie im, u ktorého už nejest-
vuje viacej prekážka z minulosti, že neovláda reč svojich 
veriacich. 

„Prvé pole, píše už v spomenutom obežníku z r. 1921, 
na ktorom máte pôsobiť, aby ste získali duše, je pastoračný 
život... Máte použiť všetky prostriedky pastoračného života, 
i staré už osvedčené, i nové, aby vaša námaha bola koruno-
vaná úspechom." 

Preto odporúča starosť o chrám boží, presnosť v boho-
službách, prípravu na kázne, katechizáciu školskej mládeže, 
spolky a nábožné sdruženia, katolícku tlač, ľudové misie. 
K týmto bodom pracovného plánu bude sa vracať cez celé 
štvrťstoročie vedenia biskupstva, pričom ukazuje sa nielen 
ako biskup so širokým rozhľadom, ale i ako praktický a skú-
sený duchovný pastier. 

Významnou udalosťou pre duchovnú obrodu diecézy je 
pracovná schôdza kňažstva diecézy 9. novembra 1922, ktorá 
rozsiahlosťou svojho programu nahradzuje diecéznu synodu. 
Usnesenia tejto konferencie shrnuté do šiestich odsekov, 
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vydané aj ako zvláštny odtlačok, týkajú sa jednak duchov-
ného života kňazov, jednak pastoračnej práce medzi veria-
cimi. Na dôkladnosť pracovnej konferencie poukazuje i to, 
že vydané úpravy dotýkajú sa i podrobnosti, na ktoré vo víre 
života duchovný správca ľahko zabudne. Hodno uviesť aspoň 
heslovite jednotlivosti: presný poriadok bohoslužieb, kázeň 
nemá trvať viac ako 20—25 minút; keď sú v nedeľu a vo 
sviatok dve sv. omše, pri prvej má byť tiež krátky, 10 minú-
tový preslov; katechizácia dospelých v nedeľu popoludní; 
majú sa spísať všetky miestne zvyklosti, aby sa nový správca 
fary nemusel o nich od iných dozvedať; za tri roky má sa 
sostaviť kniha zvaná „status animarum"; každý farár má 
viesť farskú kroniku; dočasný administrátor nemá bez súhlasu 
ordinariátu zavádzať nové pobožnosti; pripomína sa starosť 
farára o klerikov a študentov cez prázdniny; čistota chrámu 
a kostolnej bielizne; dávajú sa pokyny pre púte; upozorňuje 
sa na pastoráciu cigánov; celý jeden odsek venuje sa spol-
kom a dobrej tlači. Tieto a iné úpravy majú na mysli povzbu-
dzovať horlivosť duchovných pastierov. 

ĽUDOVÉ MISIE, TRIDUÁ A EXERClCIE. 

Pritom však nezabúda sa na významné prostriedky pre-
hĺbenia duchovného života farnosti a jednotlivcov, akými aú 
ľudové misie, triduá a laické exercicie. Ako osobne vedie 
si nitriansky arcibiskup záznamy o duchovných cvičeniach 
kňazov, tak tiež sám má evidenciu o tom, či predpisy cirkev-
ného zákonníka o ľudových misiách sa v diecéze dodržiavajú. 
Pravda, neide iba o splnenie litery zákona, lež o jej ducha, 
aby náboženský život ľudu prekvital. Preto nielen radí, vyzý-
va a napomína, aby sa usporiadaly pre veriacich ľudové misie, 
lež pomáha im jednak hmotnou podporou, jednak tým, že 
umožňuje usídliť sa v diecéze rehoľným spoločnostiam, ktoré 
budú tieto vydržiavať. 

R. 1913—1918 boly ľudové misie v 8 farnostiach diecézy: 
po svetovej vojne tento počet takto stúpa: r. 1919 v 8 farno-
stiach, 1920 — 11, 1921 — 13, 1922 — 35, 1923 — 40, 1924 
— 30. Preto môže r. 1925 s radosťou oznámiť, že v období 
1919—1925 boly vo všetkých farnostiach diecézy — okrem 
dvoch — ľudové misie. Táto horlivosť časom nijako neustáva, 
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lež sa stupňuje: napr. r. 1933 boly ľudové misie v 24 farno-
stiach, triduá v 7, r. 1934 misie v 27 farnostiach, triduá v 10, 
r. 1935 misie v 31 farnostiach a triduá v 15. 

Duchovný správca však musí si medzi laikmi hľadať 
spoľahlivých spolupracovníkov a apoštolov. Je pozoruhodné, 
že už v prvom obežníku ku kňažstvu z 13. februára 1921 
upozorňuje na túto úlohu: „Voči svojim veriacim máte sa 
správať láskavým spôsobom, všetkých si nakloniť a niekoľkých 
vychovať si za svojich pomocníkov, laických apoštolov, ktorí 
vám budú nápomocní pri reorganizácii kresťanského života.''' 
A túto katolícku akciu prízvukuje aj v prvom liste k veriacim 
z 13. februára 1921: „I svetskí veriaci majú byť opravdivými 
spolupracovníkmi svojich duchovných v namáhavej práci za 
spásu nesmrteľných duší... Túto svoju vznešenú úlohu 
spoluapoštolovania veriaci môžu konať modlitbami, dobrým 
príkladom živej viery, tak telesnými ako aj duchovnými 
skutkami milosrdenstva, činorodou prácou v rozširovaní 
katolíckej tlače, účasťou v živote spolkovom, napomenutím 
poblúdilých, vôbec šírením opravdivej kresťanskej vzdela-
nosti." 

Keď od pápeža katolíckej akcie sv. Otca Pia XI. budú 
prichádzať nové a nové pokyny, úpravy a povzbudenia pre 
účasť laikov na hierarchickom apoštoláte, nitriansky arci-
pastier bude môcť budovať a rozvíjať na týchto prvých 
základoch, takže katolícka akcia dopracuje sa v diecéze 
krásnych výsledkov. 

Od začiatku má na zreteli, že vychovať pravých apošto-
lov možno iba exercíciami. Preto jeho starostlivosť je neúnav-
ná i v tomto smere. Keď r. 1924 oznamuje, že na Velehrade 
v exercičnom dome „Stojanov" budú duchovné cvičenia pre 
panie zo stavu úradníckeho, učiteľského a živnostenského, 
pre dom vedúce fár, pre mužskú omladinu... hneď dodáva: 
„Kedy sa dožijeme niečo podobného i na Slovensku? Šťastli-
ví by sme boli, keby sme takýto program čoskoro i my mohli 
uverejňovať." (Duch. pastier, 1924, str. 335.) 

I zatiaľ treba nájsť východisko. Vo Veľkom seminári 
v Nitre s úspechom konajú sa exercície pre kňazov, nuž 
postará sa, aby boly v tej že budove aj pre laikov, najmä 
učiteľov, čo sa aj darí. 
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Ešte aj iný spôsob odporúča: „I do tej doby, kým pomo-
cou obetavosti veriacich bude vybudovaný exercičný dom, 
možno stavovské uzavreté duchovné cvičenia držat v jedno-
tlivých farnostiach v daktorej miestnosti alebo aj v samotnom 
kostole. V posledných rokoch v našej diecéze boly sv. misie. 
Po tomto všeobecnom duševnom obnovení treba nám hlbšie 
siahnuť a pomocou duchovných cvičení pre jednotlivé stavy 
náboženský život upevniť. P. P. misionári Slova Božieho 
v Nitre s veľkým úspechom riadia takéto stavovské 3—4-dňo-
vé duchovné cvičenia." (Obežník č. VIII., r. 1925.) 

Predsa len toto sú „núdzové opatrenia". Ideálom zostáva 
vybudovať exercičné domy a tieto podľa možnosti sveriť 
daktorej reholi. I tu čas prinesie krásne výsledky hodné 
arcipastierskeho úsilia a horlivosti. 

REDEMPTORISTI A MISIONÁRI. 

Veď už v auguste r. 1923 v úradnom obežníku oznamuje 
dve potešiteľné udalosti: „S radosťou vám oznamujem, že 
Kongregácia Najsvätejšieho Spasiteľa (redemptoristi), ktorá 
už cez 50 rokov vykonáva misie na Slovensku, čím sa naj-
lepšie zaslúžila o náš ľud, usídlila sa v nitrianskej diecéze. 
Jej sídlo je v Kostolnej pri Trenčíne. Dôstojných pátrov tejto 
kongregácie už medzi nami bývajúcich zo srdca vítam a 
dobroprajnosti duchovných i veriaceho ľudu vrele odporúčam. 
Tí správcovia fár, ktorí mienia misie vydržiavať, nech sa obrá-
tia na predstavenstvo tohto domu. Ktorí však chcú si tam 
exercície vykonať, vždy budú srdečne vítaní." 

Súčasne v tom istom obežníku uverejňuje aj druhú 
podobne radostnú zprávu: „Nie menej potešiteľná udalosť 
v dejinách našej diecézy je, že aj Misijná spoločnosť, ktorá 
sa venuje predovšetkým vonkajším misiám, začala sa usídľo-
vať v našom biskupstve." Prechodné miesto pobytu tejto 
Misijnej spoločnosti Slova Božieho stal sa biskupský kaštieľ 
v Močenku. (Pre redemptoristov prepustil zasa biskupský 
kaštieľ v Kostolnej.) Je to historická udalosť, lebo, ako 
poznamenáva, na území Republiky usadzuje sa prvý raz 
Misijná spoločnosť. 

Močenok však nemôže ostať nadlho miestom pobytu pre 
túto mladú rehoľu, ktorá je plná životnosti. Misijný dom 
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močenský už r. 1925 mal 50 chovancov, a vždy viac a viac 
mladíkov sa hlási. „Preto, ako píše Dr. Karol Kmeťko v letá-
ku, vydanom 15. augusta 1925 pre celú katolícku verejnosť 
Republiky, muselo sa vážne rozmýšľať, aby sa preložil Ústav 
do takého mesta, kde je gymnázium. A tu prišla predovše-
tkým do povahy Nitra. Nitra bola dočasne strediskom misio-
nárskej práce našich apoštolov sv. Cyrila a Metoda. Z tohto 
miesta sa šírilo svetlo pravej viery medzi slavianskymi 
národmi a zaiste by to bolo vznešené obnovenie slávnej 
minulosti, keby v tomto meste boli vychovávaní misionári 
pre tie národy, ktoré ešte pravdu Kristovu nepoznajú, alebo 
nie v pôvodnej kráse ju poznajú. V Nitre boly v dávnej dobe 
položené základy našej kresťanskej a národnej osvety, z tohto 
miesta by sa šírila aj teraz tá istá osveta po celom svete." 

Popri tomto cieli je i druhý. Súčasne s misijným ústa-
vom má sa vybudovať exercičný dom. Miesto je vyhliadnuté. 
Málo priestranný síce, ale krásne položený pútnický chrám 
i s dávnym kláštorom paulínov už 1. septembra 1925 prijme 
Spoločnosť Slova Božieho. Opakované výzvy arcipastiera 
i jeho príkladná starostlivosť nachádzajú dobrú ozvenu u ve-
riaceho ľudu. Podpory chudobnej vdovy, ale i štedrej horli-
vosti prichádzajú, takže základný kameň nového misijného 
a exercičného domu bol položený a slávnostne posvätený 
v Nitre 10. októbra 1926 na vrchu Matky Božej. Nechajme 
zasa hovoriť nášho misijného a exercičného biskupa: „Pri 
tejto príležitosti vyslovujem úprimné vďaky všetkým tým 
duchovným a veriacim, ktorí túto pre celý katolicizmus, 
zvlášť ale pre našu diecézu veľavýznamnú udalosť svojimi 
milodarmi umožnili. Spolu prosím priateľov sv. misií a du-
chovných cvičení, aby na tento ústav pri sv. omšiach a modlit-
bách svojich pamätali a svojimi ďalšími obetiami k rozkvetu 
ho priviedli." (Obežník, 1926, č. IX.) 

V lete r. 1929 môžu sa konať už prvé exercície v Misij-
nom dome v Nitre, „ktorý je aj exercičným domom s osobit-
nými celami pre jednotlivcov". 

Prvá časť plánu je skončená. Horlivé arcipastierske 
srdce však sa neuspokojuje. Exercičný pohyb sa ujal, nielen 
kňazi, ale i laici chápu veľký význam tohto jedinečného 
prostriedku prehĺbenia duchovného života; potreby apoštol-
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ských spolupracovníkov na poli katolíckej akcie rastú — 
nuž treba ísť ďalej. 

V Nitre je starobylý kláštor na Zobori; táto historická 
svätyňa takmer dvesto rokov je opustená. Roku 1935 dostane 
ju do správy kvitnúca Spoločnosť Slova Božieho. Nástupca 
sv. Metoda na biskupskom prestole nitrianskom v decembri 
r. 1935 píše: „Bolo by nedbanlivosťou od nás, keby sme 
v rumoch nechali ležat to miesto, ktoré patrón našej diecézy 
sv. Svorad (Andrej) prísnym a svätým životom svojím posvä-
til a kde priekopníci kresťanskej kultúry cez stáročia udržali 
toto ohnisko katolíckej Cirkvi. V obnovenom kláštore tisíce 
katolíkov bude obnovovať svoj mravný živt sv. exercíciami 
a neprehľadný počet slovenských mladíkov, bojovníkov to 
Kristových, bude sa pripravovať na svoje misionárske posla-
nie: hlásať evanjelium na celom svete!" (Obežník č. IX.) 

Nie sú to vidiny? 
V premyslenom, reálnom pláne nitrianskeho arcibiskupa 

a pod praktickou rukou predstavených Spoločnosti Slova 
Božieho stávajú sa radostné skutočnosti. Na mieste posväte-
nom mnohostoročnou prácou benediktínskych rehoľníkov 
a kamaldulov, požehnanom prítomnosťou a životom našich 
svätých slovenských patrónov sv. Andreja a Beňadika, 
v krásnych a tichých zoborských lesoch povstal z rumov 
obnovený exercičný dom a noviciát pre kandidátov Spoloč-
nosti Slova Božieho. Ale ani tu prvá etapa nestačí. Nábožen-
ský život v diecéze i na Slovensku je na postupe. Katolícka 
akcia, ľudové misie a exercície daly mocný impulz nábožen-
skej obnove a táto má stále nové a nové požiadavky. Zoborský 
kláštor nestačí pojať všetkých. Preto v posledných rokoch 
pristavilo sa nové krídlo, takže teraz po celý rok tiché cely 
zoborské sú otvorené pre kňazov i laikov, ktorí v radostnom 
počte prichádzajú obnovovať svoj život v Kristovi. 

Nitrianska diecéza má však i druhý exercičný dom v ma-
lebnom údolí Belušských Slatín. Tuná horliví synovia sv. 
Vincenta z Pauly každoročne v niekoľkých kurzoch formujú 
exercitantov zo všetkých častí diecézy, mužov i ženy, mlá-
dencov i dievčatá, pričom obyčajne vydržiavajú sa i praktické 
prednášky o katolíckej akcii. 

Exercičné hnutie sa rozmáha. A j Útulňa sv. Jozefa 
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v Turzovke, kláštory sestier v Ladcoch, v Trenčíne, v Nitre, 
v Novákoch prijímajú exercitantky z radov inteligencie 
i pospolitého ľudu. Do Zoborského kláštora prichádzajú kaž-
doročne aj skupiny akademikov. Po svojich duševných ho-
doch zastavia sa obyčajne na nitrianskom hrade, aby sa 
poďakovali za podporu, ktorú dostávajú na exercičné výdav-
ky. Nitriansky arcipastier im pred rokmi opakoval, že kým 
v iných krajinách je výnimkou katolík, čo nekonal exercície, 
u nás je výnimkou ten, čo ich vykonal. Dnes sa i tento nepo-
mer zlepšuje; sú už tisíce veriacich i u nás, čo z vlastnej 
skúsenosti vedia oceniť veľký význam tohto účinného pro-
striedku duchovného života. A jubilujúce nitrianske cirkevné 
knieža môže spokojne hľadieť, ako veľká horlivosť a úsilie, 
čo vynaložil aj na tomto poli, prináša radostné ovocie. Vie, 
že i tu platí „ignoti nulla cupido" (po neznámom netúžime), 
preto r. 1934 nariaďuje, aby sa tretia nedeľa mesiaca októ-
bra venovala účinnej propagande, poučeniu, čo za dobrodenie 
prinášajú pre každého svedomite vykonané duchovné cvi-
čenia. 

SALEZIÁNI. 

Významnou udalosťou v živote diecézy je usídlenie du-
chovných synov sv. Jána Bosca. Pravda, dosiaľ majú prime-
raný ústav iba v Žiline, kde od r. 1944 prevzali i správu 
novoutvorenej farnosti. Blahodarnú činnosť medzi mládežou 
i dospelými priateľmi saleziánskeho diela vyví ja jú už i v Ni-
tre. Zaiste bude patriť medzi najradostnejšie dni života pána 
arcibiskupa, veľkého ctiteľa sv. Don Bosca a podporovateľa 
jeho diela, keď sa dožije požehnania veľkého plánovaného 
saleziánskeho ústavu v Nitre. Súčasne medzi ženskou mlá-
dežou v Nitre už druhý rok sľubne pôsobia sestry saleziánky. 

DOMINIKÁNI. 

R. 1940 usadili sa v Trenčíne pátri dominikáni, ktorí 
v duchu tradície svojej osvedčenej rehole vydržiavajú ľudové 
misie, triduá a venujú sa tiež dosiaľ u nás málo preoranému 
poľu: vydávaniu asketickej literatúry a primeraného časopisu 
pre duchovný život vzhľadom na potreby inteligencie. Ich 
doterajšia práca našla širokú ozvenu a revue „Smer" má už 
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svoj káder čitateľov. Nitrianska diecéza i Trenčín ich s rado-
sťou prijal; zaiste bolo by chybou, keby teraz v zmenených 
pomeroch zanechali tieto vyorané hlboké brázdy. 

CHARITATÍVNA ČINNOSŤ. 

Keď už vo svojom prvom programovom liste ku kňaž-
stvu prvý slovenský biskup v Nitre dal pokyny pre duchovný 
život kňaza, naznačil spôsoby účinnej pastorácie, dodal: „Ast 
nec hoc sufficit!" Dnes sa kňaz ozaj týmto nemôže uspokojiť. 
„V terajšom sociálnom živote kňaz musí byť všetko všetkým 
a sebe sverený ľud musí viest nielen na ceste spásy, lež musí 
mu pomáhat v jeho biednom položení, v jeho mnohých po-
trebách a i v tomto nasledovať príklad Majstra ..." 

Preto dáva pokyn, aby sa vo farnostiach zriadily miestne 
odbočky Charity, ako sa na tom usniesla biskupská konferen-
cia v Žiline 7. júna 1923. Cieľ spolku je široký: „Úlohou tohto 
spolku, píše r. 1926, je chudobným podporu poskytovať, 
telesnej ich biede odpomáhat. Nie menej významnú prácu 
koná však Charita vtedy, keď mravnú biedu vyhľadáva a du-
ševné rany lieči, hojí. Preto Charita rozprestiera svoje účinko-
vanie na všetkých tých, ktorých duševný život akékoľvek 
nebezpečenstvo ohrozuje. Členovia a členky dobre zriade-
ného dobročinného spolku neoceniteľnú prácu konajú, ba 
zdarná pastorácia vo väčších mestách sa bez takýchto laic-
kých apoštolov ani predstaviť nedá. 

Pri vyzdvihnutí veľkého významu dobročinného spolku 
Charity používam príležitosť, obrátiť pozornosť dôstojného du-
chovenstva na jednu dôležitú vec, ktorá s kresťanskou Chari-
tou súvisí. Do väčších miest prichádzajú do služby dievčatá 
zväčša z okolitých dedín. Čo znamená pre tieto mestský život, 
koľko nebezpečenstva pre ne skrýva, koľko príležitosti ponú-
ka ku hriechu, každý dobre vie... Tu môže dobrú službu 
konať Charita, keď slúžky umiesti v spoľahlivých rodinách... 
Keď si dáme na veci záležať, mnohé duše zachránime." 
(Obež. č. VI.) 

I tu sa ukazuje obozretný pastier, ktorého pozornosti 
neunikajú problémy sociálneho života. V úradných obežní-
koch stále sa k nim vracia a vyzýva duchovenstvo, aby im 
venovalo zvýšenú pozornosť: „Charitatívna činnosť plynie 
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z podstaty nášho sv. náboženstva a aby zodpovedala požia-
davkám dnešnej doby, treba ju zorganizovať a systematicky 
prevádzať. Sociálne rany dnes sú početné a hlboké, kresťan-
ská Charita má tieto rany liečiť a odstraňovať." 

Výzvy arcipastiera k sociálnej starostlivosti stávajú sa 
naliehavejšie, keď nastane hospodárska kríza. Po farnostiach 
zakladajú sa odbočky Charity, ktoré potom prevádzajú blaho-
darnú činnosť medzi núdzu trpiacimi spolubratmi. 

Dôležitejšie ako povzbudzujúce a pobádajúce slová sú 
skutky. A sám arcipastier je tu príkladom. Štedrosť jeho je 
všeobecne známa a naozaj koná ju tak, že „ľavá ruka nevie, 
čo robí pravá". Každý výpočet štatistiky by tu zlyhal, lebo 
milosrdná ruka nitrianskeho arcibiskupa veľmi často stiera 
slzy biedy tak, že o tom nik nevie. 

A príklad arcipastiera radostne nasledujú duchovní 
i veriaci. Charitatívna činnosť dnes v nitrianskej diecéze patrí 
do bežného pracovného plánu každého správcu fary, preto 
zavedená „charitatívna nedeľa" stretáva sa s plným poroz-
umením. 

Vojnové udalosti i tu vyžiadaly si zvýšenú činnosť. Na 
výzvu sv. Otca Pia XII . i na Slovensku konaly sa sbierkv 
pre vojnových poškodencov. Na tento cieľ nitrianska diecéza 
zaslala 370.000.— Kčs. 

Okrem toho pre poškodencov nitrianskej diecézy konala 
sa osobitná sbierka, ktorá výdatne pomohla najviac postihnu-
tým obciam biskupstva. 

Z prostriedkov diecézy udržuje sa i Biskupský sirotinec 
v Žiline, ktorý vedú milosrdné sestry sv. Vincenta a ktorý 
každý rok desiatkam sirôt nahradzuje teplo rodinného kozuba. 

S charitatívnym apoštolátom arcipastiera úzko súvisí aj 
jeho starostlivosť o slovenských vysťahovalcov, najmä robot-
níkov vo Francúzsku, v Belgicku, v Nemecku a v Rumunsku. 
Týmto posielaval kňazov, aby vyhoveli aspoň najnutnejším 
duchovným potrebám Slovákov, roztrúsených po baniach 
a továrňach i širokých poliach západnej Európy, no súčasne 
radili im v ich sociálnych potrebách. 
ŠTEDRÝ VEČER. 

Štedrý večer odbavuje sa na nitrianskom hrade tak, íiko-
v iných katolíckych slovenských rodinách. Ale šľachetné 
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srdce arcipastiera vie, že sú mnohí, čo nemôžu prežívať kúzlo 
Vianoc v rodinnom kruhu. Pamätá i na nich. Každý rok pred 
svojou štedrou večerou navštevuje štyri ústavy v Nitre: väz-
nicu, detský domov, nemocnicu a mestský chudobinec. Jeho 
otcovské a sociálne cítiace srdce ku každému má slovo lásky, 
porozumenia... 

N A POLIACH KRESŤANSKEJ A SLAVIANSKEJ KULTÚRY. 

Celá jedna tretina programového obežníka prvého slo-
venského arcipastiera v Nitre je venovaná národnej obrode 
duchovenstva. Už prestala doba hrozného národného uponí-
ženia, nastal čas radosti, kedy „máme sa tešiť s radujúcimi 
Slovákmi z nadobudnutej samostatnosti v Československej 
republike ... Milujte tento náš národ slovenský citom, slovom 
i skutkom. Citom — že si osvojíte jeho žiale, radosti i túžby; 
slovom — že týmto citom dáte výraz vo svojich rečiach z prí-
ležitosti našich národných osláv, skutkom — že budete vše-
možne napomáhať jeho národné a kultúrne snaženia." 

Za vzor predkladá prácu svätých apoštolov Cyrila a Me-
toda; ich sviatok s povolením Svätej Stolice, ako aj sviatok 
patrónov diecézy sv. Andreja a Beňadika, bude sa slávnostne 
svätiť v celom slovenskom národe. 

SKALKA. 

Vlastenecké srdce Dr. Karola Kmeťku ťažko znášalo, že 
v dejinách diecézy i národa tak významná svätyňa, akou bol 
chrám na Skalke, ležala v rumoch. Preto hneď po nastúpení 
na biskupský stolec nitriansky začne veľkorysú akciu za 
obnovenie pútnického miesta. Iniciatíva nájde ozvenu doma 
i medzi Slovákmi v Amerike, takže už 13. júla 1924 môže 
osobne posvätiť nový kostol na Skalke. 

Túto historickú udalosť takto oznamuje kňažstvu: „Nasle-
dujúc príklad slávnych svojich predchodcov, menovite Jaku-
ba I. a Jána Púsky-ho, biskupov nitrianskych, z ktorých prvý 
už roku 1224 dal vystaviť a druhý v XVII. storočí opraviť 
kláštor a kostol na Skalke na pamiatku sv. Andreja-Svoráda 
a Beňadika, slovenských pustovníkov a patrónov biskupstva 
nitrianskeho, na žiadosť mnohých pričinil som sa i ja, aby 
táto národná svätyňa bola opravená. Snahy moje — vďaka 
obetavosti nábožného slovenského ľudu, tak na Slovensku 
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ako aj v Amerike, ktorý na tzv. fond sv. Andreja-Svoráda 
a Beňadika hojne prispieval — boly dobrým výsledkom ko-
runované. Spomenutá svätyňa z rumov povstala, aby slúžila 
náboženským potrebám slovenského ľudu." (Obežník č. V., 
r. 1924.) 
VELEHRADSKÉ SLÁVNOSTI. 

Iný prostriedok pestovať náboženský a národný cit a to 
i v širokom zameraní slavianskom sú velehradské slávnosti 
a unionistické kongresy. „Odporúčam čo najvrelejšie slávno-
sti velehradské dôstojnému duchovenstvu a nábožným veria-
cim..." piše už v júni 1921. Sám dáva príklad svojou osobnou 
účasťou. 

Pohľad na nábožensky roztrieštené slovanské národy vy -
voláva akciu i v tomto smere, aby sa vzácne dedičstvo otcov 
sv. Cyrila a Metoda opäť obnovilo v plnej pravde. Preto 
v nitrianskej diecéze, posvätenej prácou sv. apoštolov, taký 
veľký ohlas nachádza činnosť Apoštolátu sv. Cyrila a Metoda. 
I teraz, keď program tohto Apoštolátu stáva sa čoraz časo-
vej ší, pôda nitrianskej diecézy i celého Slovenska je preň 
žírna. 

JUBILEJNÉ SLÁVNOSTI V NITRE 1933. 

Čulý život v Nitre a v diecéze nastane s prípravami na 
veľkolepé nábožensko-národné slávnosti tisícročnej pamiatky 
postavenia prvého kresťanského kostola v Nitre. Hlavný cieľ 
slávnosti vyjadruje prvý ich iniciátor takto: „Nezabúdajme, 
že podstatou jubilea je zavedenie kresťanskej katolíckej viery 
u nás a že nitriansky chrám bol prvý, v ktorom sa nekrvavá 
obeta Nového Zákona začala u nás obetovať a náš národ 
obdržal milosť a požehnanie vykúpenia. Preto aj naše oslavy 
nech sú naplnené týmto duchom a najmä nech ony prejavia 
našu veľkú vďaku za obdržanú milosť sv. viery." (Obežník 
r. 1933, č. V.) A naozaj rok jubilejných slávností bol podľa 
programu rokom duchovnej obrody: 100 kňazov vykonalo si 
duchovné cvičenia, v 24 farnostiach boly ľudové misie a v 7 
triduá; pri tejto príležitosti 53.037 veriacich pristúpilo k sv. 
spovedi a 117.480 k sv. prijímaniu. Tieto jubilejné slávnosti 
priniesly i nákladnú opravu nádhernej barokovej katedrály 
v Nitre teraz vojnovými udalosťami zase veľmi poškodenej. 
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KATOLÍCKE ŠKOLY. 

Pravú kresťanskú kultúru však nemožno si predstaviť 
bez náboženskej výchovy a bez katolíckej školy. Žiada sa 
najmä teraz podrobne zhodnotiť všetko to, čo slovenskí bis-
kupi od prevratu vykonali za túto vec. Od 1. februára 1923 
na čele Katolíckej školskej rady je Dr. Karol Kmeťko, je 
teda zrejmé, že obrana katolíckych škôl za prvej CSR súvisí 
s jeho činnosťou. Hodno tu aj pre dnešok uviesť, že veľká 
turičná akcia r. 1924 za katolícku školu sosbierala vtedy na 
Slovensku 774.773 podpisov, z celkového počtu 1,324.000 vše-
tkých voličov na Slovensku. V nitrianskej diecéze podpisom 
prejavilo svoju vôľu mať katolícku školu 133.524 dospelých 
veriacich (všetkých veriacich vtedy bolo 380.519). 

Desiatky miliónov obetovali katolíci diecézy na svoje 
ľudové i stredné školy. R. kat. dievčenská učiteľská akadémia 
v Nitre, R. kat. chlapčenská učiteľská akadémia v Bánovciach, 
R. kat. gymnázium v Nitre, v Trenčíne patrily po každej 
stránke medzi najpoprednejšie ústavy Slovenska. Slovenskí 
katolíci sa uskromnili inak, aby ozaj miestami paláce vysta-
vili pre svoje cirkevné školy a pre svoje internáty. Ak pri 
dvadsaťpäťročnej bilancii o katolíckom školstve pocity smút-
ku budú naplňovať jubilujúceho nitrianskeho arcibiskupa, 
nuž zapríčiní to skutočnosť, že revolučná vlna tak kruto 
siahla na tieto základné práva Cirkvi. 

A k tomu pridruží sa i to, že synovia a dcéry kongregá-
cií, ktoré dosiaľ na rôznych miestach diecézy tak horlivo 
a príkladne pôsobili na poli výchovnom, ako školskí bratia, 
sestry sv. Vincenta, školské sestry de Dotre Dame, sestry 
sv. Kríža, sestry sv. Františka... dnes sú hatení v tejto 
svojej činnosti. 

EUCHARISTICKÝ KONGRES V BRATISLAVE ROKU 1924. 

V prevratových rokoch po prvej svetovej vojne vari 
výhľady boly ešte horšie. Horlivou a programovou prácou 
slovenských arcipastierov nastala na Slovensku naozaj re-
nesancia náboženského života. A tu do nej súmerne zapojila 
sa i nitrianska diecéza. Prvým náznakom toho bol veľkolepý 
eucharistický kongres v Bratislave 24. augusta 1924. Úvodník 
„Duchovného pastiera", poloúradného časopisu katolíckeho 
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duchovenstva (č. 18, r. 1924) takto zhodnocuje význam tejto 
udalosti: „Impozantné slávnosti prvého nášho eucharistického 
kongresu sú veľkou milosťou všemohúceho Boha nášmu ná-
rodu ... Poznali sme z milosti Božej a to tak makave, tak 
dôrazne a triumfálne, že katolícky náš program má za sebou 
mohutné šíky, má v kruhu svojich státisíce okúzlených sŕdc, 
ktoré čakajú vodcov, pracovníkov, tešiteľov, obroditeľov, po-
svätiteľov. — Státisícové zástupy hladné a smädné a bojovné 
sú tu — vodcovia väčší i menší, pracovníci Kristovi, pozrite 
sa im do očú a čítajte im v srdci. 

Keď sa po ukončení vojny špinavá vlna revolučnej de-
moralizácie valila po Slovensku, ako sa klonily hlavy mno-
hých pod ťarchou špiny tejto ... Chopili sme sa ale práce; 
pozdvihli sme hlavy a srdcia svoje, ovzdušie sa pomaly čistilo, 
obzor sa vyjasnil... 

Vytiahnime na široké more a rozprestrime svoje siete 
hlbšie než doteraz!" 

A takto radostne bilancuje aj nitriansky arcipastier v no-
voročnom prejave r. 1925: „Grandis illa et publica manifesta-
tic tot millium fidelium totum mundum potuit persuasum 
reddere de profunda fide populi Nostri et inconcussa eius 
adhaesione erga Matrem Ecclesiam." („Veľkolepá a verejná 
manifestácia toľkých tisícov veriacich mohla presvedčiť celý 
svet o hlbokej viere nášho ľudu a nestrasiteľnej jeho ver-
nosti voči Matke Cirkvi.") 

Jubilujúci nitriansky arcipastier pozerá i teraz do očú 
národa a číta v jeho srdci. S rozvahou, jemu tak jedinečne 
vlastnou, prežíva otrasy druhého prevratu. No vlastní i vzác-
ny dar prezieravosti, preto vlieva nádej, že bilancia ďalších 
našich rokov s pomocou dobrotivého Boha bude i na tomto 
poli radostnejšia. 

SPOLOK SV. VOJTECHA. 

V náboženskom a kultúrnom rozkvete diecézy význačný 
podiel má i Spolok sv. Vojtecha, ktorý zasa nachádza štedré-
ho podporovateľa v osobe Dr. Karola Kmeťku. Už v rozhod-
nutiach pracovnej konferencie z 9. novembra 1922 v bode 
18. žiada, aby každý kňaz bol členom SSV a rozširoval hc 
medzi veriacimi. V prvom obežníku z r. 1924 zasa sa vracia 
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k SSV a s úprimnou radosťou oznamuje, že v niektorých far-
nostiach Spolok má 50—200 členov; so zármutkom však pri-
pomína, že v niektorých farnostiach Spolok má sotva 2—3 
členov a v 22 iba po 10 členov. Preto žiada, aby duchovní 
Spolok podporovali a rozširovali. 

* 

I týchto niekoľko záberov dokazuje, že v nitrianskej die-
céze v uplynulom štvrťstoročí prúdi čulý život. Úsek medzi 
dvomi svetovými vojnami, už s hľadiska obecných dejín tak 
pozoruhodný, i so stanoviska náboženskej histórie bude patriť 
medzi najprekvitajúcejšie obdobia nitrianskeho biskupstva. 
Lebo prvý slovenský biskup na prestole cirkevných kniežat 
nitrianskych ujal sa svojho úradu s bohatým pracovným pro-
gramom, ktorý svojou vytrvalou rozvážnosťou a premysle-
nosťou vedel realizovať a aj dnes uskutočňuje. Do každého 
jednotlivého podujatia vedel dať svoju príkladnú horlivosť 
a touto zapáliť i srdcia svojich bližších i ďalších spolupracov-
níkov. A vo všetkom viedla ho neochvejná láska k Cirkvi 
a nezištné vlastenectvo. Preto takéto duše Božia milosť hojne 
požehnáva. 

Vari v tomto väzí tajomstvo úspešnej práce nitrianskeho 
arcibiskupa. Kňažstvo i veriaci ľud vidí, že uňho neplatí iba 
litera predpisu, iba splnenie povinností, lež pravou a základ-
nou pohnútkou je láska k Bohu a k národu, zanietenie za 
nesmrteľné duše a za blaho ľudu, z ktorého vyšiel a ktorému 
venuje všetky svoje schopnosti umu i srdca. Táto láska pri-
náša požehnanie, prekonáva prekážky i ťažkosti, ktoré iným 
zdajú sa neprekonateľné, uskutočňuje plány, ktoré malover-
ným i pochybovačom zdajú sa nemožné alebo azda priveľké. 

NIEKOĽKO ČÍSLIC. 

A túto lásku i horlivosť prelieva do sŕdc kňazov a ľudu 
Títo vidia a cítia, že majú svojho arcipastiera, mimoriadne 
skromného, horlivého, obetavého a ich milujúceho. Preto lás-
ku odplácajú mu úprimnou úctou a oddanoťou; keď vidia, že 
arcipastier je štedrý a obetavý, nuž pretekajú sa vo svojej 
štedrosti aj oni, keď vidia, že on horlí za rozkvet nábožen-
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ského života, horlia aj oni. Kto by pred 25 rokmi bol pred-
vídal, že exercičné hnutie dôjde takého rozkvetu aj u nás? 
Kto by bol pred štvrťstoročím predpovedal, že pohyb sveto-
vých misií zapustí tak hlboké korene aj u nás, takže dnes niet 
farnosti, kde by neprekvitaly misijné spolky? V r. 1921 na-
sbieralo sa v nitrianskej diecéze na misijné ciele 20.042.— 
Kčs a všetky sbierky činily dovedna 189.324.— Kčs. Vo voj-
novom roku 1945 dosiahly sbierky na misie sumy 1,815.708.— 
Kčs; súhrn všetkých úradných sbierok činil 2,835.915.— Kčs. 
Dnes jedna farnosť vykazuje väčšiu obetavosť na pohanské 
misie, ako vtedy celá diecéza. 

Štedrosť arcipastiera i veriacich aj v iných odvetviach 
je obdivuhodná. Výrečné sú aj tieto číslice. Za prvých dva-
dsať rokov vystavilo sa v nitrianskej diecéze 13 nových 
kostolov a 44 kostolov a kaplniek sa obnovilo. Výdavky týchto 
prác činily 19,908.000.— Kčs. Za tú istú dobu vybudovalo sa 
49 nových cirkevných škôl so 167 triedami za 16,710.000.— 
Kčs, 30 kultúrnych domov nákladom 8,778.000.— Kčs, 10 
nových kláštorov a dobročinných ústavov za 7,502.000.— Kčs. 
A j za posledné vojnové roky rozmach prác neustal, postavilo 
sa ďalších sedem nových kostolov a jeden sa značne rozšíril, 
všetko nákladom do 5,500.000.— Kčs. 

* 

Vďaka Bohu, nitriansky arcibiskup ešte s plnou sviežo-
sťou telesných i duševných síl drží ruku na tepne súčasného 
nášho života a pozorne sleduje celú problematiku dnešných 
čias. Premyslene zakročuje, upozorňuje a aj rezko varuje; 
robí ďalšie plány a rozvážne ich uskutočňuje. 

Zraky kňažstva i veriacich diecézy, ba celého Slovenska 
dnes znova sa obracajú k nitrianskej biskupskej rezidencii 
a aspoň v duchu vyhľadávajú jubilujúceho arcipastiera so 
šeptom úprimnej modlitby k Bohu, aby i naďalej hojne po-
žehnával jeho šľachetné podujatia. 

(„Nová práca" II, 1946, č. 3 ^ . ) 



NÁŠ VEĽKÝ OTEC. 
M. CH. H. 

to si to pazúry ostrí na Sion Boží? 
Kto-že to vzťahuje ruky na chrámy večné? 

Kto-že to v srdci si myslí, na znak že složí 
Vatikán večitý, svätý? 

Darmo vám na lícach, satani, darmo vám 
rozkvitly od tuhy plamene ruží! 
Darmo vám blkocú očiská, darmo vám! 
Hnev váš i výčin 
veľkému Tvorcovi chce-nechce slúži. 

hv • 
Hľa, hľadá v útesinách časov Cirkev Božia, 
hľa, hľadá drahý Syn náš Boží 
v tej zemi podtatranskej mocný dub, 
čo nevedel by rozkmásaí ho času zub 
tak chytro snáď jak halúzôčku tuctového žitia v hloží, 
lež čo naň s dôverou sa 
archytráv ten hlavný podtatranstva složí. 

Či videl si ho? 
Či vidíš ho? 

To on! 
Mocný je, mohutný ako tie Tatry, 
prvenstvo veľké už prírodou mu patrí, 
mocný je, mohutný ako dub u vatry, 
čo tôňu zázračnú vrhá si cez Fatry. 
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To on! 
To jeho hľadal Pán i našiel 
v tej zemi ubolenej 
v útesinách časov zlých. 

To on! 
Múdry je jak Cherub od stánkov Božích. 
Pero keď do ruky berie, 
to múdrosť sa zlatistá na papier leje — 
ústa keď otvorí k slovu, 
to slová sú z rajského kovu, 
to múdrosť ti proroka do duše zneje. 

To on! To on! 
Náš správca duší svätý! 

A dobrý je! 
Ach, aký je len dobrý! 
Má srdce vskutku zo zlata ten otec náš. 
Na chúdež hľadí vždy jak na brata — 
keď biedu vidí, slzy, útrapy, 
tu — vieme všetci dobre — 
sám otec náš sa natrápi 
viac ako jeho ubiedený v Kristu brat — 
i priehršťami potom hádže, 
čo Boh mu požehnal — 
a hrádze nevie nájsť to jeho srdce, 
a hrádze nevie nájsť 
včera i dnes, 
včera i dnes, 
to srdce velikého nášho brata, 
to srdce, 
srdce zo zlata ... 

Buď však i prísny, Vodca náš! 
Zraku tu Tvojho bystrého, pevného, prísneho 
zrovna tak načim, 
ako keď apoštol Pavol 
po zemiach helénskych trudil sa 
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a národ ľahký, národy svojvoľné 
do jarma Božieho mocnými slovami zval. 
Prísny buď, správca náš, 
tak akos' doposiaľ býval! 
My chceme mužným, velikým ľudom sa stať 
pred tvárou Veľkého Pána ľudského rodu! 

I želať niečo patrí sa dnes 
Tebe, Ty veľký Otec náš striebornovlasý. 
Nuž čože želať Ti máme? 
Boh veľký vie, 
čo z duše Ti všetci prajeme dnes. 
Tebe len toľkoto povieme: 
Veliké časy to boly, mohutné časy, 
čo viedol si cez ne životy naše 
v prívaloch zápasov urputných — 
jedno nech Boh Ti dá dnes: 
Mohutné časy už prešly — 
ozruty väčšie však ešte 
štartujú v let — 
buď nám vodcom rovným tomu, 
akým si nám dosiaľ býval 
celých veľkých päťadvadsať liet! 



STAROSTUVOST ARCIPASTIEROVA 
O KŇAZSKÝ DORAST. 

Dr. Štefan Janega. 

\ / ýchova a vzdelanie kňazského dorastu patrily vždy 
medzi prvoradé starosti Cirkvi sv. Veď každý kňaz 

má byt „soľou zeme", „svetlom sveta", „mužom božím". Len 
taký kňaz, ktorý je podľa ideálu sv. Pavla „mužom božím", 
je bedlivým strážcom chvály božej na zemi, ochotným roz-
davatelom plodov kríža a krvi Kristovej a istou oporou več-
ného šťastia ľudstva. Preto ani nie div, že šľachetní bisku-
pi až úzkostlivé sa starali o duchovnú rýdzosť a výšku svojho 
kňažstva. 

A j v dejinách nitrianskej diecézy pozorujeme, že najmä 
v kritických dobách dostali sa na biskupský stolec takí mu-
žovia, ktorým výchova kňažstva nebola len vecou úradnej 
povinnosti, ale predovšetkým milou vecou arcipastier-
ského srdca. Sú to apoštoli Prozreteľnosti Božej, sú to zvláštne 
dary Ducha Sv., ktorými dobrotivý Boh obohacuje svoju 
Cirkev. 

Keď sledujeme dejiny nitrianskeho kňazského seminára, 
stretneme sa nejeden raz s takými poznámkami, pri ktorých 
samovoľne vytriskne z duše: Hľa, živá ilustrácia Prozreteľ-
nosti Božej! Keď svet kuje zlomyseľné plány proti záujmom 
božím, proti Cirkvi sv., vtedy si Boh povoláva za biskupa 
naozaj „muža božieho", ktorý — ako by bez prekážok — 
buduje a obnovuje kráľovstvo božie v ľudských dušiach. Keď 
svet prekotne sa ženie za hmotou a dúfa, že kráľovstvo ducha 
bude čoskoro povalené, vtedy Boh — aby ukázal svetu jeho 
malichernú krátkozrakosť — zanieti mladícke duše ideálnou 

53 



obetavosťou i svätým zápalom apoštolským a naplňuje nimi 
kňazské semináre. 

V tomto duchu aspoň nakrátko nazrime do dejín ni-
trianskeho kňazského seminára. 

I. 
Až do r. 1776 bol v Nitre len Malý seminár. Po absolvo-

vaní strednej školy bývali klerici posielaní na cudzie univer-
zity alebo rádové učilištia, aby si nadobudli potrebné teolo-
logické vzdelanie. Takto bola diecéza po dlhé storočia bez 
svojského kňazského seminára. Vlastný seminár má pre die-
cézu ďalekosiahly význam. Je teplým rodinným kozubom, 
v ktorom sú budúci kňazi napájaní láskou a prítulnosťou 
k vlastnej diecéze. Len vo vlastnom, diecéznom seminári celá 
výchova a príprava kňazského dorastu môže byť tak zameraná, 
ako si to vyžadujú špeciálne pomery a potreby diecézy. Preto 
aj Cirk. zákonník žiada, aby každá diecéza mala vlastný se-
minár. Can. 1354. hovorí: „Unaquaeque dioecesis in loco con-
venienti ab Episcopo electo Seminarium seu collegium habeat 
in quo, pro modo facultatum et dioecesis amplitudine, certus 
adolescentium numerus ad statum clericalem instituatur. — 
Curandum ut in maioribus praesertim dioecesibus bina con-
stituantur Seminaria: minus, scilicet, pro pueris litterarum 
scientia imbuendis, maius pro alumnis philosophiae ac the-
ologiae vacantibus." 

Vlastným zakladateľom a budovateľom kňazského semi-
nára a diecézneho bohosloveckého učilišťa je nitriansky bi-
skup Ján G u s z t ĺ n y i (1764—1777). Vlastným nákladom 
vystaví vhodnú budovu pre veľký seminár a už r. 1776 sa 
prednášajú v tomto novozriadenom seminári všetky teolo-
gické disciplíny. Toto šľachetné dielo bl. pamäti biskupa 
Gusztĺnyiho už 170 rokov — okrem malej prestávky — plní 
svoje vznešené poslanie. 

Pred zriadením kňazského seminára mala nitrianska die-
céza 64 farností a na kňazské poslanie sa pripravovalo 20 bo-
hoslovcov. V novozriadenom seminári počet bohoslovcov stále 
stúpal, až vrcholu dosiahol v r. 1785, kedy bolo 36 bohoslovcov. 
Do týchto sľubných začiatkov rušivo zasiahla jozefínska doba. 
Diecézne semináre boly rušené a pre celé Slovensko bol 
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zriadený jeden generálny seminár v Bratislave. V r. 1784 aj 
nitrianski bohoslovci prešli do tohto seminára. 

Táto zmena, vďaka Bohu, dlho netrvala. Smrťou Jozefa 
II. padajú aj generálne semináre. Nitrianski bohoslovci sa 
vracajú z Bratislavy do svojho domáceho seminára. Tu za-
čína nová éra v dejinách nášho seminára. Zas len bolo treba 
naozaj „muža božieho", naplneného apoštolským zápalom, 
ktorý by zaceľoval rany po nepriaznivom ovzduší jozefín-
skom. A takým bol práve vtedajší biskup, šľachetný arci-
pastier nitrianskeho biskupstva, František Xav. F u c h s 
(1787—1804), ktorý sa stal skutočným obnovitelom nielen se-
minára, ale aj svojho kňažstva. Jeho reštauračné dielo nám 
dnes živo dokumentujú jeho pastierske listy a dekréty. Zvlášť 
mu ležala na srdci mravná výška kňažstva. Preto posiela do 
seminára nového predstaveného — špirituála — ktorý sa má 
starať o asketickú výchovu kňazského dorastu. Tak isto bdie 
aj nad intelektuálnou úrovňou budúcich svojich kňazov. Na-
riadil, aby sa konávaly v sehiinári každý mesiac teologické 
dišputy z prebraného učiva. Na týchto dišputách bol často 
prítomný sám biskup a tiež miestni kanonici. Školský rok sa 
mal zakončiť slávnostnou teologickou dišputou. V tejto dobe 
navštevovali teologické učilište nitrianske aj bohoslovci z re-
hole sv. Františka. 

Ďalším arcipastierom, ktorý žiarivo vyniká v dejinách 
nitrianskeho kňazského seminára je biskup Aug. R o s k o-
v á n y i (1859—1892), ktorý všetko podnikne, aby sa stal se-
minár požehnanou škôlkou pre celé biskupstvo. Z celej jeho 
starostlivosti o seminár jasne vidieť, že chcel si vychovať 
zbožných a učených kňazov. Táto snaha ho iste viedla k vý-
stavbe a prestavbe celého seminára. K starému, pôvodnému 
semináru dal pristaviť novú, impozantnú budovu, ktorá do-
dnes patrí medzi najkrajšie stavby staroslávnej Nitry. Na 
čelnej strane sa skvie nápis: „AUGUST. DE R O S K O V A-
N Y EP. NITR. — VIRTUTI ET S C I E N T I A E — ERE-
X IT ANNO MDCCCLXXVI I . " V tejto budove je umiestená 
ústavná kaplnka a všetky ubikácie pre bohoslovcov. V starej 
budove, ktorá bola za neho dôkladne adaptovaná a opravená, 
je umiestená diecézna knižnica, posluchárne a iné úradné 
miestnosti. Do diecéznej knižnice zadovážil spomenutý biskup 
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celé desaťtisícky odborných kníh, ktoré zostanú navždy pre-
bohatou pomôckou pre hlbšie štúdium teologické. Táto kniž-
nica je nielen vernou fotografiou jeho velkorysého ducha, 
ale je najkrajším dedičstvom, ktoré od neho prevzaly všetky 
generácie kňazského dorastu. Toto veľkodušné dielo vedy mi-
movoľne vedie každého obdivovateľa k vrúcnej vďačnosti. 

Okrem toho zaviedol na teologickom učilišti povinné sé-
mestrálne skúšky a celé štúdium rozšíril na 8 semestrov. 
Prednášaly sa tieto teologické disciplíny: biblické vedy, fun-
damentálka, dogmatika, morálka, cirkevné právo a cirkevné 
dejiny. Zavedená bola katedra tomistickej filozofie a neskor-
šie katedra pedagogiky a praktickej katechetiky. Tento stav 
trval až do konca prvej svetovej vojny. 

II. 

Prišla prvá svetová vojna. Hneď sa dostavily aj hrozné 
dôsledky tejto strašnej metly ľudstva. Ani seminár nemohol 
zostať mimo jej úderov. Rady bohoslovcov pomaly rednú a 
celá výchova naráža na rozmanité ťažkosti a nedostatky. 
Veľká časť budovy („Promeritae quieti") bola zabraná pre 
vojenské ciele. Keď bola maďarská armáda zlikvidovaná, pri-
šlo čsl. vojsko, ktoré znovu okupovalo časť seminárskej bu-
dovy. Takto to trvalo až do r. 1922. 

Hneď v prvom roku vojny boli bohoslovci aplikovaní do 
vojenskej nemocnice ako. ošetrovatelia. Časté nočné služby 
v nemocnici — pritom riadne počúvanie prednášok a štúdium 
— veľmi vyčerpávaly mladý organizmus bohoslovcov. Via-
cerí bohoslovci museli byť poslaní k rodičom na zotavenie, 
aby zreštaurovali svoje podlomené sily. Takto začína pokuľ-
hávať riadny beh seminárskeho života. 

V druhom roku vojny už 8 bohoslovci sú povolaní do 
vojenskej služby. V treťom a štvrtom roku vojny konajú vo-
jenskú službu všetci bohoslovci 1. a 2. ročníka. V seminári 
zostáva len 3. a 4. ročník. V januári 1918 boli vysvätení za 
kňazov poslucháči 4. ročníka, nakoľko sa už javily veľké me-
dzery v radoch kňažstva. V letnom semestri 1918 sú v semi-
nári len 2 bohoslovci a pri nich dvaja profesori. 

Vymretý a opustený seminár, po ktorom sa prechádzali 
vojaci odumierajúcej armády, symbolicky poukazoval na 
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čerstvé krvavé boj istia. Polia zvlažené teplou krvou a posiate 
nádejnými životmi! Taký bol asi posledný pohlad toho šťast-
livca, ktorý si s pomocou Božou zachránil život tam, kde 
kosila smrť. Ťažko si zavzdychal, ale predsa s jasnou náde-
jou vracal sa nazpät, do svojho domova, kde sa mu rysovala 
žiara lepšej budúcnosti. 

Seminár zostal ako by vymretý, ale predsa nevymrela 
v ňom nádej lepšej a veselšej budúcnosti. Oprávnená nádej 
ešte nikdy nesklamala, ani nesklame. Boh nedá predsa zahy-
núť svojmu dielu. Na konci škol. r. 1917/18 z dvoch boho-
slovcov, ktorí boli v seminári, jeden je vysvätený. Zostáva 
len jeden jediný bohoslovec. Nastáva rok tvrdej skúšky pre 
tých, ktorí majú na starosti život seminára a spásu duší. Ale 
kresťanská nádej ešte nevymrela. Už začiatkom nasledujú-
ceho škol. roku prichádzajú do seminára 5 bohoslovci. Do 
konca zimn. sem. škol. r. 1918/19 vrátili sa z vojny 6 boho-
slovci, lenže 5 z nich hneď aj vystúpili zo seminára. Vojna za-
necháva svoje stopy! Do konca toho istého škol. roku pristú-
pilo ešte 5 bohoslovcov, takže celkový stav na konci šk. roku 
1918/19 je 11 bohoslovcov. (Viď štatistickú tabuľku č. 1, o sta-
ve nitrianskych bohoslovcov škol. r. 1909/10—1919/20.) 

Prvé dva povojnové roky dosť kruto zasahovaly do se-
minárskeho života. Ako štúdium, tak aj výchova veľmi trpely. 
Pre zásobovacie ťažkosti býval školský rok prerušovaný dlh-
šími prázdninami. Boly tu aj mnohé iné momenty, ktoré 
rušivé vplývaly na ducha celého ústavu. Chýbala pevná a 
energická ruka, ktorá by bola rozhodne zaťala sekerou na 
koreň všetkého zla. V jednej časti ústavu boli vojaci, v dru-
hej zas sa tlačili poslucháči bohoslovia, chovanci malého se-
minára (malý seminár maly okupovaný učňovské školy) a 
žiaci nižšieho gymnázia — konviktári. Ešte aj vedenie ku-
chyne bolo v nespoľahlivých laických rukách. Na každom 
kroku sa objavila nová prekážka pre takú dôležitú a zodpo-
vednú výchovu kňazského dorastu. 

III. 

V takomto ubolenom stave vítal kňazský seminár svojho 
nového arcipastiera J. E. najdôstojnejšieho pána biskupa Dr. 
K a r o l a K m e ť k u . Cesty Prozreteľnosti Božej sú nevy-
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ŠTATISTICKÁ TABUĽKA Č. 1. 
BOHOSLOVCI NITRIANSKEHO BISKUPSTVA 

V NITRIANSKOM SEMINÁRI A NA INÝCH TEOLOG. FAKULTÁCH. 
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1909/10 31 26 6 _ 1 34 

1910/11 31 28 — 6 — 1 1 1 37 

1911/12 33 31 — 6 — 1 2 — 40 

1012/13 31 30 — 6 — 1 2 — 39 

1913/14 30 28 — 6 — 1 2 — 37 

1914/15 31 27 — 6 — 1 1 — 35 

1915/16 20 19 — 6 — 1 1 — 27 

1916/17 13 13 — 6 — 1 — — 20 

1917/18 7 2 — 7 2 1 — — 12 

1918/19 5 11 — 6 — 1 — — 18 

1919/20 18 18 18 

spytateľné! Kronikár ústavu často spomína, najmä v rokoch 
vojnových, pri záznamoch o ordináciách, že rady kňazské sú 
veľmi preriedené. Ci neozývala sa v jeho slovách vrúcna 
prosba celej diecézy? Písal len to, čo sa ozývalo v každom 
srdci: Pane, daj nám arcipastiera, ktorý nám vychová hojnosť 
dobrých kňazov! A hľa, Prozreteľnosť Božia postaví na pre-
stol sv. Cyrila a Metoda takého muža, ktorý sa stáva starost-
livým a láskavým otcom kňazského dorastu. 

Prišiel pamätný deň 13. februára 1921. V kronike máme 
tento stručný záznam: „Dňa 13. februára 1921 bola vysviacka 
troch slovenských biskupov. Na čelo nitrianskej diecézy na-
stúpil osv. a najdôstojnejší pán Dr. Karol Kmeťko, horlivý 
apoštol svojich veriacich, najmä ale mládeže a kňazského do-
rastu." Tieto slová diktovala túžobná nádej, ktorá rástla a 
plamenne vyšľahovala z uboleného seminára. Seminár čakal 
skutočne apoštola mládeže, láskavého otca mladých. Opráv-
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nená nádej nesklame! Už 25 rokov ubehlo od toho pamätné-
ho dňa. Dlhá to doba. Ale celých 25 rokov rovnako rozpráva 
o starostlivej a prítulnej láske J. E. najdôstojnejšieho pána 
arcibiskupa ku kňazskému semináru. Toho znakom sú časté 
jeho návštevy v seminári, pri ktorých, či už otcovskou radou 
alebo horlivým povzbudzovaním, lebo láskavým napomenutím 
vedie mladých levitov k ideálnemu kňazskému snaženiu a 
životu. Niet kňaza v diecéze, vysväteného v posledných 25 
rokoch, ktorého by osobne nepoznal už z bohosloveckých 
čias. Horlivý apoštol kňazského dorastu! Takýto obraz o svo-
jom biskupovi si odnáša zo seminára každý novokňaz. 

Seminár mnoho čakal od nového biskupa, lebo všetko 
volalo po obnove, po náprave. Kronika ústavu začína školský 
rok 1921/22 týmito slovami: ,,V tomto škol. roku nastala veľ-
ká zmena v semeništi." Obnova a výstavba začala, ale ne-
prestala, lebo láska je vynaliezavá a pudí stále. 

Hneď v prvých rokoch prevedie J. E. ndpán biskup veľ-
kú opravu a adaptáciu celej seminárskej budovy nákladom 
asi 700.000.— Kčs. Vedenie kuchyne je sverené sestrám mi-
losrdnej lásky sv. Vincenta. Skoro taký istý náklad si vyžiada 
terajšia oprava seminára, ktorý bol ťažko poškodený pri bom-
bardovaní Nitry a pri frontových udalostiach na jar r. 1945. 

Hybnou silou každej akcie, každého diela je duch, myš-
lienková náplň. A seminár, ktorý vychováva duchovných 
vodcov ľudu, musí byť previaty zdravým a nekompromisne 
priebojným duchom Kristovho evanjelia. Nakoľko duchov-
né stvárňovanie budúcich kňazov je sverené predstaveným a 
profesorom seminára, je prirodzené, že práve títo majú byť 
tým čistým jadrom seminára, z ktorého ustavične vyžiaruje 
potrebná duchovná náplň. Asketické a intelektuálne ovzdušie 
seminára je úzko späté s osobami predstavených a profe-
sorov. Nový arcipastier Dr. Karol Kmeťko robí veľké zmeny 
aj v tomto smere. V škol. roku 1921/22 sú vymenení takmer 
všetci predstavení a profesori kňazského seminára. Prichá-
dzajú noví ľudia, ktorí majú nielen porozumenie pre mládež, 
ale poznajú aj potreby doby. Pre zaujímavosť uvedieme vše-
tkých predstavených a profesorov seminára v školskom roku 
1921/22: 
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Prodirektor Vysokej školy bohosloveckej a spolu aj rektor 
kňazského seminára: Dr. Jozef Buday, kanonik. 

(Menovaný bol za profesora na Bohosl. fakultu 
v Bratislave.) 

Profesori: Dr. Andrej Bielek, kanonik, profesor pastorálky. 
Dr. Emil Funczik, profesor cirk. práva a socio-

logie. (Teraz r. profesor na Bohosl. fakulte v 
Bratislave.) 

Dr. Jozef Matocha, profesor dogmatiky a filo-
zofie. (Teraz r. profesor na C. M. bohosl. fa-
kulte v Olomouci.) 

Dr. Eduard Nécsey, profesor katechetiky, peda-
gogiky a homiletiky. Spolu aj Spirituál. (Te-
raz svätiaci biskup nitriansky a generálny 
vikár.) 

Dr. Jozef Slabý, profesor biblických vied. (Me-
novaný za profesora na Bohosl. fakulte v 
Bratislave, neskoršie r. profesor na C. M. bo-
hosl. fakulte v Olomouci.) 

Dr. Jozef Tiso, profesor morálky. 
Ján Greschner, profesor tomistickej filozofie, 

spolu aj prefekt seminára. 

V tomto školskom roku bolo v seminári 22 nitrianskych 
a 16 trnavských bohoslovcov. Zavedená bola nová stupnica 
známok pri semestrálnych skúškach a indexy. V nasledujú-
com škol. roku začína dôkladná reforma celého teologického 
štúdia. Hoci bol ešte velký nedostatok kňažstva, predsa pa-
dlo rozhodnutie, že teologické štúdium sa musí rozšíriť s 8 
na 10 semestrov. Toto rozhodnutie sa definitívne realizovalo 
roku 1932. 

„Pane, daj nám arcipastiera, ktorý nám vychová hojnosť 
dobrých kňazov!" Táto vrúcna prosba diecézy stáva sa milou 
vecou arcipastierskeho srdca nového biskupa. Podniká 
všetko, aby seminár vychoval toľko dobrých kňazov, koľko 
je potrebné pre úspešnú pastoráciu. A tu prichádzame k zja-
vu, ktorý nenájdeme doteraz v dejinách seminára. Od jeho 
vzniku až do prvej svetovej vojny bolo najviac bohoslovcov 
v škol. roku 1911/12, kedy ich bolo 40. V posledných 25 ro-
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koch je až 7 takých, ktoré Vysoko prevyšujú toto číslo. Ba 
v roku 1936/37, kedy sa dosiahlo rekordné číslo, je až 80 
bohoslovcov. (Viď štatistickú tabuľku č. 2—4.) Každý, kto 
si pozorne všimne pripojené štatistické tabuľky, nemôže si ne-
povšimnúť mnohú prezieravosť nášho arcipastiera. Nielen že 
pol seminár naplnený ideálne zanietenými mladíkmi v rokoch 
pokojných, ale nezostal prázdny ani v posledných rokoch 
vojny. Nevymrel tak bolestne ako to bolo na konci prvej 
svetovej vojny. Ba posledný rok vykazuje taký vzostup, kto-
rý prekvapuje všetko ľudské očakávanie. Je to zas znakom 
duchovnej obnovy diecézy, ktorá bola prevedená v posled-
ných rokoch. Dnes znovu môžeme s radosťou a povďačnosťou 
opakovať slová nášho kronikára: Na čele nitrianskej diecézy 
je arcipastier, ktorý je „horlivý apoštol svojich veriacich, ale 
najmä mládeže a kňazského dorastu". 

A ešte musíme vyzdvihnúť jednu pozoruhodnú prezie-
ravosť J. E. najdôstojnejšieho pána arcibiskupa, ktorá nemá 
páru v minulosti. Nielen že sa stará o dobrú výchovu a vše-
strannú prípravu do života u bohoslovcov v domácom se-
minári, ale posiela mnohých bohoslovcov na cudzie univer-
zity, aby si tak prehĺbili svoje vedomosti ä získali širší roz-
hľad. Dnes má naša diecéza celé desiatky kňazov, ktorí ab-
solvovali teologické štúdium v zahraničí (Rím, Strassbuťg, 
Innsbruck) alebo na domácich teologických fakultách (Bra-
tislava, Praha, Olomouc). Tak len roku 1936/37 bolo až 24 
bohoslovcov mimo seminára rozposlaných na štúdiá po via-
cerých fakultách. Takáto starostlivosť o dôkladné vzdelanie 
kňažstva je iste dielom veľkorysým. Musí ono raz priniesť 
svoje ovocie k dobru diecézy. Budúcnosť vďačnejšie ocení 
túto veľkodušnú starostlivosť vznešeného svojho veľkňaza a 
pripočíta medzi najkrajšie duchovné odkazy. 

Vráťme sa ešte raz k Vysokej škole bohosloveckej! Vý -
stavba tejto duchovnej inštitúcie bola vždy v strede vrelých 
záujmov nášho pána arcibiskupa. Staral sa o to, aby stála 
na svojej výške. Z jeho rozkazu boly rozšírené hlavné teolo-
gické predmety, zavedené mnohé pomocné disciplíny. Láska 
k misijnému a unionistickému dielu sa najkrajšie prejavila 
vtedy, keď bola na bohosloveckej škole zavedená katedra 
misiologie a unionizmu (31. okt. 1941). Súčasne bolo naria-
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ŠTATISTICKÁ TABUĽKA C. 2. 
BOHOSLOVCI NITRIANSKEHO BISKUPSTVA 
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1920/21 19 17 17 

1921/22 22 19 16 — — 19 

1922/23 17 17 — — — — 1 — 1 18 

1923/24 13 13 1 1 14 

1924/25 16 15 2 — — — 1 1 1 3 18 

1925/26 21 20 — — — — 1 1 2 4 24 

1926/27 24 24 1 2 3 27 

1927/28 27 25 2 2 27 

1928/29 22 22 — — 2 1 2 1 2 8 30 

1929/30 27 26 — — 4 1 4 2 2 13 39 

1930/31 25 21 — — 5 1 5 4 1 16 37 

1931/32 51 43 — — 10 — 5 4 — 19 62 

1932/33 54 52 3 — 7 — 5 3 2 17 69 

1933/34 53 51 2 — 7 2 5 2 4 20 71 

1934/35 54 54 1 — 4 3 3 2 5 17 73 

1935/36 62 57 — — 3 3 3 1 5 15 72 

1936/37 65 56 — 11 2 4 3 1 3 24 80 

1937/38 52 46 2 8 — 1 2 1 4 16 62 

1938/39 46 46 3 3 — 5 2 1 — 11 57 

1939/40 44 34 1 5 — 4 3 1 — 13 47 

1940/41 24 24 1 8 — — 2 — — 10 34 

1941/42 21 20 2 5 — — 2 — — 7 27 

1942/43 23 22 — 5 — — 2 — — 7 29 

1943/44 22 20 — 5 — — 1 — — 6 26 

1944/45 29 23 3 3 — — 1 — — 4 27 

1945/46 32 32 — 3 — — 1 — — 4 36 

* T. j. bohoslovci iných diecéz alebo reholí, ktorí navštevoval i Vyso -
kú školu bohosloveckú v Nitre . 



ŠTATISTICKÁ TABUĽKA C. 2. 
GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE PRÍRASTKU NITRIANSKEHO KŇAZSKÉHO 
DORASTU PODĽA STAVU NA KONCI JEDNOTLIVÝCH SKOL. ROKOV. 

Počet všetkých nitrianskych bohoslovcov (v Nitre i na cudzích 
teolog. fakultách). | Bohoslovci v nitrianskom seminári. I Nitrian-
ski bohoslovci na cudzích fakultách. 
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1921 2 4* 13.11.1921 145 226 
1922 5 3 13.11.1946 151 284 
1923 2 6 
1924 5 5 
1925 1 5 
1926 3 2 
1927 3 5 
1928 7 4 
1929 4 3 

c) V dobe od 13. 11. 1921 — Í3. 11. 1946: 1930 10 2 c) V dobe od 13. 11. 1921 — Í3. 11. 1946: 

1931 3 4 1. bolo vysvätených 185 kňazov, 
1932 7 5 2. zomrelo 117 kňazov. 
1933 12 10 Ad 1.: Z týchto 185 kňazov: 
1934 20 1 a) 4 zomreli, 
1935 16 7 b) 3 vstúpili do reholí, 
1936 2 8 c) 4 opustili svoje povolanie, 
1937 14 5 d) 174 je v činnej službe. 
1938 13 4 
1939 10 12 d) Z celého počtu terajšieho nitrianskeho 

1940 16 2 kňažstva (t. j. 284) je: 

1941 12 3 61 % kňazov, vysvätených v dobe od 
1942 6 4 13. II. 1921 — 13. II. 1946. 
1943 4 5 
1944 7 3 
1945 1 6 

Spolu: 185 118 

* Od 13. n. zomreli 2. 
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dené, aby sa konaly prednášky o východnom obrade a to v 
rámci prednášok liturgiky. 

Dnes má Vysoká škola bohoslovecká v Nitre tieto ka-
tedry: 

1. Biblické vedy (Starý a Nový zákon) — introdukcia, 
hermeneutika, exegéza, archeologia, biblické reči — 22 hod. 

2. Kresťanská filozofia — logika, kritika, ontologia, koz-
mologia, psvchologia, etika, teodicea, história filozofie — 14 
hodín. 

3. Cirkevné dejiny — všeobecné cirk. dejiny, slov. cirk. 
dejiny, patrologia, cirkevné umenie — 14 hod. 

4. Fundamentálna bohoveda, 8. hod. 
5. Dogmatika, 12 hod. 
6. Cirkevné právo, 12 hod. 
7. Morálka a pastorálka — ŕhomiletika, liturgika latin-

ského a orientálneho obradu) — 18 hod. 
8. Misiologia a unionizmus, 4 hod. 
9. Pedagogika, didaktika a katechetika, 6 hod. 
Katedru misiologie a unionizmu supluje profesor fun-

damentálky. Pre ostatné katedry sú osobitní profesori. Okrem 
uvedených disciplín sa ešte prednáša: 

1. Sociologia, 3 hod. (Supluje prof. biblických vied.) 
2. Asketika, 2 hod. (Supluje prof. filozofie). 
3. Medicína pastoralis, 1 hod. Prednáša ústavný lekár. 
4. Cirkevný spev, 11 hod. Vyučuje katedrálny regens-

chori. 
5. Farská agenda, 1 hod. Vyučuje prefekt seminára. 

PREDSTAVENÍ KŇAZSKÉHO SEMINÁRA A PROFESORSKÝ SBOR VY-
SOKEJ ŠKOLY BOHOSLOVECKEJ V POSLEDNÝCH 25 ROKOCH. 

I. KŇAZSKÝ SEMINÁR. 

1. Rektor: 
Dr. Demeter Durčanský, 1918/19 — 1920/21. 
Dr. Jozef Buday, 1921/22. 
Dr. Michal Beňo, 1922/23 — 1939/40. 
Msgr. Rudolf Formánek, 1940/41. 
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2. Vicerektor: 
Štefan Németh, 1923/24. 
Dr. Michal Beňo, 1924/25 — 1933/34. 
Msgr. Rudolf Formánek, 1934/35 — 1938/39. 
František Nemec, 1939/40. 

3. Spirituál: 
Dr. Jozef Tiso, 1915/16 — 1920/21. 
Dr. Eduard Nécsey, 1921/22 — 1924/25. 
Msgr. Rudolf Formánek, 1925/26 — 1933/34. 
Jozef Zatko, 1934/35. 

4. Prefekt: 
Ján Greschner, 1919/20 — 1922/23. 
Dr. Karol Durček, 1923/24 — 1929/30. 
František Nemec. 1930/31 — 1938/39. 
Dr. Ivan Murín, 1939/40. 
Dr. Štefan Janega, 1940/41. 

II. VYSOKÁ ŠKOLA BOHOSLOVECKÁ. 

Prodirektor: Dr. Demeter Durčanský, 1919/20—1920/21. 
Dr. Jozef Buday, 1921/22. 
Dr. Michal Beňo, 1922/23. 

Profesori: 
1. Biblické vedy: Dr. Ľudovít Franciscy, 1890/91—1920/21. 

Dr. Jozef Slabý, 1921/22. 
Dr. Eduard Nécsey, 1922/23. 
Dr. Ľudovít Franciscy, 1923/24—1929/30. 
Dr. Andrej Skrábik," 1930/31—1935/36. 
Dr. Štefan Gallo, 1936/37—1939/40. 
Dr. Štefan Janega, 1940/41. 

2. Kresť. filozofia: 
Ján Greschner, 1919/20—1922/23. 
Dr. Ladislav Mihalovič, 1923/24—1928/29. 
Msgr. R. Formánek, 1929/30—1937/38. 
Dr. Štefan Polakovič, 1938/39—1942/43. 
Dr. Max. Chladný Hanoš, 1943/44. 

3. Cirkevné dejiny: 
Dr. Ladislav Mihalovič, 1922/23—1923/24. 
Dr. Eugen Filkorn, 1924/25—1939/40. 
Dr. Vojtech Bucko, 1940/41. 
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4. Fundamentálka: 
Ján Greschner, 1919/20—1922/23. 
Dr. Karol Ďurček, 1923/24. 

ŕ T> 

5. Dogmatika: 
Dr. Jozef Matocha, 1921/22—1922/23. 
Dr. Eduard Nécsey, 1923/24—1934/35. 
Vojtech Magnusek, 1935/36—1939/40. 
Dr. Štefan Dubravec, 1940/41. 

6. Cirkevné právo: 
Dr. Emil Funczik, 1921/22. 
Dr. Michal Beňo, 1922/23—1930/31. 
Dr. Eugen Filkorn, 1931/32—1937/38. 
Dr. Ivan Murín, 1938/39. 

7. Morálka a pastorálka: 
Dr. Jozef Tiso, 1919/20—1923/24. 
Dr. A. Bielek, 1921/22 (len pastorálka). 
Msgr. Leo Schmidt, 1924/25—1941/42. 
Dr. Max Chladný Hanoš, 1942/43. 
Dr. Emil Šafár, 1943/44. 

8. Misiologia a unionizmus: 
Dr. Karol Ďurček, 1941/42. 

9. Pedagogika a katechetika: 
Dr. Jozef Tiso, 1919/20—1921/22. 
Dr. L. Mihalovič, 1922/23—1923/24 (pe-

dagóg.). 
Dr. Eduard Nécsey, 1922/23—1924/25 

(katechet.). 
Dr. Eugen Filkorn, 1924/25—1937/38 

(pedagóg.). 
Rudolf Formánek, 1925/26—1937/38 (ka-

techet.). 
Vojtech Magnusek, 1938/39. 

10. Sociologia: 
Dr. Emil Funczik, 1921/22. 
Dr. Eugen Filkorn, 1925/26—1937/38. 
Vojtech Magnusek, 1938/39—1940/41. 
Dr. Štefan Janega, 1941/42. 
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VEDÚCE MYŠLIENKY PRI VÝCHOVE KŇAZSKÉHO DORASTU 
V POSLEDNÝCH ROKOCH. 

Aké myšlienky naplňujú duše mladého kléru, to sa od-
zrkadľuje v ústavnej kronike a v zápisniciach Cirkevno-
literárneho krúžku bohoslovcov „Bernolák". Sú to ideály uni-
verzálnej Cirkvi Kristovej, ktoré sa dajú heslovite podať asi 
takto: 

1. Úcta a láska k námestníkovi Kristovmu, sv. Otcovi, 
2. úcta k Matke Božej, Kráľovnej apoštolov, 
3. dielo šírenia viery, všeobecné misie, 
4. snahy unionistické, 
5. apoštolát tlače, 
6. hnutie liturgické. 
Ad 1. V deň korunovácie sv. Otca býva v seminári kaž-

doročne slávnostná akadémia š bohatým programom. Úcta 
k sv. Otcovi ie citové hlboká, lebo je najpádnejším dôkazom 
vernosti k ideálom Kristovým. O vernosti a oddanosti k sv. 
Stolici často počujú bohoslovci slová povzbudenia priamo 
z úst svojho arcipastiera. „Do veľkolepých osláv pri príleži-
tosti vysviacky J. Svätosti pápeža Pia XII . za biskupa sa 
zapojil aj náš seminár. Dňa 13. mája 1942 bola vo Veľkom 
seminári usporiadaná slávnostná akadémia, na ktorej boli 
prítomní všetci chovanci biskupských ústavov v Nitre. Pozva-
ní boli všetci miestni duchovní. Do pestrého recitačného a hu-
dobného programu vhodne zapadla príležitostná reč prof. Dr. 
Vojtecha Bučku. Nakoniec J. E. ndp. biskup Dr. Karol Kmeť-
ko povzbudil prítomných k láske Cirkvi sv. a jej najvyššej 
hlave, sv. Otca " (Z kroniky.) Okrem týchto slávnostných 
akadémií počuli bohoslovci len v posledných 15 rokoch 14 
prednášok, ktoré svojím obsahom smerovaly k prehĺbeniu 
úcty a vernosti k Cirkvi sv. a sv. Otcovi. 

Ad 2. Ideál Nepoškvrnenej! Mária, Matka Božia, nezo-
stáva v seminári len ideálom obdivu a oslavy, ale je a bude 
pre nádejného kňaza najúčinnejšou vzpruhou k tej obetavosti, 
ktorá tvorí kostru kňazského života. Na sviatok Nepoškvr-
nenej býva slávnostná schôdzka literárneho krúžku bohoslov-
cov, na ktorej býva výchovná prednáška s námetom marián-
skym. (Napr. Panna Mária a Kňaz, lebo: Panna Mária, Matka 
kresťanskej jednoty a pod.) 
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Ad 3. Naši bohoslovci s velkým misijným hnutím sú 
odborne oboznamovaní na prednáškach z misiologie. Okrem 
toho každoročne býva usporiadaná v seminári misijná akadé-
mia, misijné exkurzie, misijná tombola. Cez prázdniny sa 
často bohoslovci aktívne zúčastňujú na propagovaní misijnej 
myšlienky. Konávajú prednášky po bližších obciach svojho 
rodiska. Najhorlivejšími propagátormi diela šírenia viery boli 
bohoslovci v rokoch 1934—1936. Každý bohoslovec vtedy 
absolvoval niekoľko takých prednášok. 

Ad 4. O snahách unionizmu sa dnes už pravidelne pred-
náša v našom seminári, nakoľko je od r. 1941 zriadená katedra 
misiologie a unionizmu. Ale do týchto snáh bol zapojený náš 
seminár aj predtým. V rámci prednášok „Pro Oriente chri-
stiano", ktorých bolo za posledných 25 rokov 22, bola unio-
nistická myšlienka postavená do popredia duchovných zá-
ujmov nášho dorastu. Taktiež v deň sv. Jozafáta, mučeníka 
unionizmu, bolo viac slávnostných akadémií, ktoré dodaly 
otázke kresťanského východu nebývalého lesku. Táto vzne-
šená myšlienka priniesla aj svoje ovocie. Dvaja naši bývalí 
bohoslovci sú už kňazmi — odchovancami Russika. Je to prvý 
dar vďaky na pokresťanenie Východu za svetlo viery, ktoré 
nám priniesli z Východu naši vierozvestovia sv. Cyril a Metod. 

Ad 5. Medzi terajšími bohoslovcami máme i takých, 
ktorí pred vstupom do seminára boli horlivými rozširovateľ-
mi dobrej katolíckej tlače. Dobrá tlač je veľmoc! Táto sku-
točnosť roznietila v našom seminári lásku k tomuto apošto-
látu. Naši bohoslovci ako propagátori misijnej myšlienky stali 
sa aj rozširovateľmi dobrej tlače. 

Ad 6. Za novým snažením liturgickým nezostáva pozadu 
ani náš seminár. Liturgické hnutie dostane iste mocnú vzpru-
hu pri dôkladnejšom oboznámení sa s liturgiou východnou. 

Do popredia vystupujú aj otázky sociálne, ktoré sa zvlášť 
výrazne vynorovaly po zavedení sociologie v škol. r. 1921/22. 
Študujú sa sociálne encykliky a iné diela, usporiadajú sa 
sociálne prednášky so živými debatami. 

Literárny krúžok bohoslovcov „Bernolák" venuje často 
svoje schôdzky otázkam literárnym a národným. Bohoslovci 
sú všetko mladíci z nášho ľudu, ktorý miluje svoj národ, 
svoju reč, svoje tradície. Láska k národu v seminári nie je 
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ubíjaná, ale zošľachťovaná, aby sa nestala slepou vášňou, ale 
zostala krásnou čnosťou a ozdobou ducha. Vášeň robí človeka 
otrokom a iným prináša nešťastie, ale čnosť je činorodá, 
obetavá. Seminárna výchova obracia mladícke duše k Bohu, 
k dušiam, ale tak isto vštepuje aj čistú lásku k národu. 

MOZAIKOVÉ OBRÁZKY ZO ŽIVOTA SEMINÁRA POSLEDNÝCH 
VOJNOVÝCH ROKOV. (Úryvky z kroniky ústavu.) 

1940/41. 
„Pravidelný život v seminári bol spestrený slávnostnou 

akadémiou, ktorú usporiadaly v budove Kňazského seminára 
biskupské ústavy v Nitre (Veľký, Malý seminár a Biskupský 
internát) z príležitosti 20. výročia vysviacky za biskupa J. E. 
ndp. biskupa Dr. Karola Kmeťku dňa 13. febr. 1941. Program 
akadémie bol tento: 1. Pápežská hymna. Sbor s hudbou. 2. 
Preslov. Dr. Michal Beňo, páp. prelát, prodirektor. 3. J. Ro-
sinský: Firmetur manus tua. Sbor s hudbou. 4. J. Haranta: 
Dvadsať rokov veľkňazom. Predniesol bohosl. 5. roč. Šinský. 
5. „13. febr. 1921 v Nitre". Spracoval a predniesol bohosl. T. 
Smatana. 6. J. Rosinský: Sláva rodu slovenskému. Sbor 
s hudbou. 7. P. G. Hlbina: Biskup. (Báseň.) 8. Modlitba z li-
turgie biskupskej vysviacky. 9. Štátna hymna. Sbor s hudbou. 
Akadémia bola veľmi milá a povznášajúca. Mimo iných tejto 
akadémie sa zúčastnili: slovutný pán prezident Dr. Jozef Tiso, 
J. E. Dr. Karol Kmeťko, J. E. Dr. Andrej Škrábik, biskup 
banskobystrický, J. E. Dr. Pavol Jantausch, apoštol, admi-
nistrátor trnavský, J. E. Dr. Michal Buzalka, svätiaci biskup 
trnavský, J. E. Dr. Jozef Burzio, chargé d'affaires, zástupca 
sv. Stolice v Bratislave, p. župan Štefan Haššík, všetci vdp. 
kanonici, nitrianske kňažstvo a iní vzácni hostia. Na koniec 
prehovoril J. E. ndp. biskup Dr. Karol Kmeťko, ktorý vo 
svojom prejave zdôraznil všenárodný a cirkevný význam 13. 
febr. 1921. Zvlášť vyzdvihol záslužnú prácu p. prezidenta 
Dr. Jozefa Tisu, ktorý sa najviac zaslúžil o veľkosť pre Slo-
vákov tak pamätného dňa v r. 1921." 

1941/42. 

„Do započatej práce vhodne zapadla spomienková sláv-
nosť z príležitosti 70. výročia II. valného shromaždenia Spol-

70 



ku sv. Vojtecha, ktorú usporiadal Kňazský seminár dňa 27. 
sept. 1941. Slávnosť sa konala práve vo výročný deň a v tej 
istej miestnosti, v ktorej bolo valné shromaždenie pred 70. 
rokmi, t. j. v jedálni seminára. Program slávnosti: 1. Pápež-
ská hymna. 2. Pred 70 rokmi. Msgr. Ján Pôstényi, páp pre -
lát, správca SSV. 3. Štátna hymna. Na slávnosti sa zúčastnil 
aj J. E. ndp. biskup Dr. Karol Kmeťko, ktorý na konci sláv-
nosti oduševnene prehovoril najmä k bohoslovcom, aby zo 
slávnej minulosti našich katolíckych a národných dejateľov 
čerpali lásku k nezištnej práci za vyššie a sväté ideály Cirkvi 
a národa. Okrem toho sa zúčastnili tejto slávnosti aj iní 
cirkevní a svetskí hodnostári Nitry." 

1943/44. 

„Dňa 20. mája 1944 došla do nášho seminára neočaká-
vane radostná zvesť, že J. E. ndp. biskup Dr. Karol Kmeťko 
je menovaný arcibiskupom „ad personam". Táto stručná zprá-
va sa zmenila razom v spontánny prejav vďačnosti voči Jeho 
Svätosti Piovi XII . a tiež lásky a oddanosti k nášmu arci-
pastierovi, prvému slovenskému arcibiskupovi. Toto meno-
vanie vyvolalo čulý ohlas na celom Slovensku. Hneď 20. mája 
t. r. prichádza na nitriansky hrad p. prezident Dr. Jozef Tiso, 
ktorý blahoželá novému arcibiskupovi v mene celého národa. 
Všetky časopisy sa rozpísaly o význame tohto aktu a vyniesly 
na svetlo zásluhy a bohatú činnosť J. E. ndp. arcibiskupa Dr. 
Karola Kmeťku. Dňa 21. mája t. r. všetci bohoslovci spolu 
s predstavenými seminára blahoželali svojmu arcipastierovi. 
Ad multos annos!" 

1944/45. 

„Na Kvetnú nedeľu začali si konať bohoslovci duchovnú 
obnovu, ale nečakane prišlo dňa 26. marca 1945 o 9.15 hod. 
predpol. (pondelok Veľkého týždňa) bombardovanie Nitry. 
Seminár dostal 2 priame a niekoľko bočných zásahov. Jedna 
bomba dopadla priamo nad kaplnku, v ktorej boli všetci 
bohoslovci. Len zvláštnej ochrane Božej treba ďakovať, že 
ani jednému sa nič nestalo. Budova bola natoľko poškodená, 
že ďalšia práca v seminári bola nemožná. Preto boli boho-
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slovci hneď po bombardovaní poslaní domov. Takto prestal 
v seminári život na dlhšiu dobu. Po bombardovaní Nitry 
front sa rapídne blížil k mestu, nálety sa opakovaly, až sa 
dostala Nitra do frontovej čiary. Na Velký piatok, o 5.15 hod. 
popol., prišli prví ruskí vojaci do seminára. Pri samotných 
bojoch dostal seminár ešte niekoľko zásahov granátových 
a jeden veľmi ťažký zásah bombový. Smutný, presmutný 
bol pohľad na seminársku budovu po fronte. Všetko zničené, 
strechy rozbúrané, okná a dvere dolámané a povybíjané, 
miestnosti spustošené a vydrancované. Stánok čnosti a vedy 
sa zmenil na smetisko. Na Veľkú noc bola sv. omša v pivnici 
pod Diecéznou knižnicou." 

V ubolenom stave sa nachádzal vymretý seminár po prvej 
svetovej vojne. Smutný bol pohľad na múry seminára po 
druhej svetovej vojne. Ale predsa nezostal vymretý. Práve 
naopak, len čo sa previedly najpotrebnejšie opravy, už v sep-
tembri 1945 sa naplňuje seminár nečakaným životom. Múry 
padajú, ale duch žije, rastie a mohutnie. Mladý dorast s ra-
dosťou sa vracia do seminára a dnes s láskou a s pocitmi úprim-
nej oddanosti a vďačnosti vinie sa k svojmu starostlivému 
a láskavému otcovi, k svojmu jubilujúcemu arcipastierovi. 



PÁN ARCIBISKUP A MALÝ SEMINÁR. 
Vojtech Magnusek. 

J-Jilarem datorem diligit Deus", bolo heslom J. E. ndp. 
' f arcibiskupa, ktoré častejšie spomínal, keď zavítal me-

dzi nás, chovancov Malého seminára. Chcel nám tým dôrazne 
dať na vedomie, aby sme veľkodušne a s radostným srdcom 
obetovali všetky svoje námahy: učenie, zachovanie ústavnej 
disciplíny a duševné boje vznešenému cieľu kňazského 
povolania. Aspoň takto sme vtedy chápali tieto jeho zlaté 
slová. Dnes po 25-ročnom odstupe však vidíme viac. Vidíme, 
že to neboly len slová rady, ktoré nám dával, naučenie, ktoré 
nám vštepoval do srdca, ale slová premenené v skutky, slová, 
ktoré sám plnil do poslednej litierky. 

Starosť o maloseminaristov bolo jedno z jeho najobľú-
benejších zamestnaní. Tejto mladej štepnici Pána často ve-
noval svoju slnečnú, jasavú tvár. Zdalo sa, že po starostlivom 
riadení diecézy sem sa uchýlil, aby medzi bezstarostnou 
mládežou zabudol na ťarchy, ktoré ho tlačia vonku. Veríme, 
že nejedna vráska sa mu tu medzi nami zahladila. 

Hilaris dator . . . Dával nám zo svojho srdca, prekypu-
júceho zbožnosťou, preniknutého duchom modlitby. I tam, 
kde by naše klerické, vtedy ešte viac laické, oko nevidelo 
iba vec všednú, malichernosť, nehodnú spomienky, náš arci-
pastier vedel vylúdiť v nás city úcty a oddanosti voči Stvorite-
ľovi a tak nás povzniesť do sfér zbožnosti. Veľmi často zdô-
razňoval potrebu svätých kňazov, mužov modlitby, ktorí viac 
môžu vykonať za Cirkev, ako učení, vzdelaní ale pritom málo 
horliví a málo pobožní. 

Hilaris dator .. . Dával nám zo svojho veľkého vedecké-

73 



ho bohatstva. Jeho teologická vyškolenosť, spojená s boha-
tými skúsenosťami, vždy nám imponovala, obdivom napĺňala 
a okúzlila. Mohol nám rozprávať hoc ako dlho, vždy nás vedel 
zaujať a vzbudiť v nás lásku k vedám o Bohu a radosť z du-
ševného života. Nadprirodzená zameranosť jeho slov nám 
bola potrebná najmä preto, lebo stredná škola bola preniknu-
tá laickým duchom, ktorý veru nebol priaznivý pre rozkvet 
a upevnenie nášho kňazského povolania. Len Pán Boh vie, 
koľkým z chovancov sa takto zosilnilo kňazské povolanie a 
nevrhli sa do lákavého svetského života. 

Hilaris dator. . . Dával nám i zo svojej rodolásky. Najmä 
začiatkom dvadsiatych rokov tohto storočia mnohí chovanci 
Malého seminára veru málo vedeli o svojom slovenskom ná-
rode. Ich slovenské cítenie bolo ako útla kvetinka, ktorá len 
nedávno vypučala zo zeme. Starostlivému oku Jeho Excelen-
cie neušla ani táto okolnosť a kedy len mohol, živil v nás 
lásku k nášmu národu. Často poukázal na kňazov-rodoľubov, 
ktorí venovali svoje sily Slovači a niekedy i to dal cítiť, že 
našli sa i takí, ktorí sa spreneverili národu, z ktorého vyšli. 
Korene našej lásky k národu takto našly hojnej živnej pôdy 
v slovách a v skutkoch nášho arcipastiera. 

Hilaris dator . . . Dával nám aj zo svojho humoru. Veď 
mladí tak túžia po radosti a veselosti! A náš pán arcibiskup 
vedel sa radovať s radujúcimi. Jeho ostrovtip často vyčaril 
ovzdušie veselosti uprostred našich starostí a námah. Vtip 
sbližuje ľudí a vzbudzuje v nich rodinného ducha. A my, 
ako mladí ľudia, vytrhnutí z rodičovského hniezda, sme tohto 
ducha tak potrebovali! Návštevy Jeho Excelencie zanechaly 
v našich dušiach rodinnú náladu, ktorá nám umožnila, aby 
sme ľahšie znášali ťarchy študentského života. Jeho vtipné 
poznámky dlho kolovaly medzi nami a tak predlžovaly jeho 
milú prítomnosť medzi nami. Tento humor je znakom jeho 
demokratického smýšľania, ale zároveň i znakom noblesy, 
ktorá tak často býva okrasou vynikajúcich cirkevných hod-
nostárov. 

Hilaris dator . . . Nakoniec celým priehrštím obdarovával 
nás i hmotne. Veď už to bolo ohromné dobrodenie, že sme 
mohli študovať zadarmo alebo skoro zadarmo. Tie nepatrné 
mesačné poplatky, ktoré neskoršie boly zavedené v časoch 
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finančnej tiesne, sa takmer nepociťovaly. Tieto veľké obete 
svedčia o nevšednej veľkodušnosti Jeho Excelencie voči náš-
mu Malému semináru a veľkej myšlienke kňazských povo-

• laní. Vtedy, keď sa začal pociťovať nedostatok kňazského do-
rastu, nešetril nijakými obeťami a dosiahol, že počet malo-
seminaristov sa zdvojnásobil. Výsledok sa ukázal onedlho: 
Naše biskupstvo takmer nepocítilo nedostatok duchovných 
pastierov, kým inde mnoho fár a kaplánskych staníc zostalo 
prázdnych. 

Okrem finančných obetí, ktoré priniesol náš pán arci-
biskup v prospech Malého seminára, tešili sme sa rozličným 
odmenám, ktoré on ozaj veselo rozdával medzi nami. Naj-
častejšie to boly knižné odmeny, darované jednotlivcom a 
niekedy aj ovocie. Nechýbaly však ani peňažité odmeny, 
ktoré nám uštedril či už zo svojej iniciatívy alebo keď sme sa 
v tiesni na neho obrátili. Jeho otcovské srdce nikdy sa ne-
zastavilo pred našimi prosbami a zacelilo nám nejednu citlivú 
ranu. 

Hilarem datorem diligit Deus . . Dnes, keď hľadíme na 
25-ročnú činnosť Jeho Excelencie, na štvrťstoročie jeho ži-
vota, z ktorého veľkú čiastku venoval nášmu Malému semi-
náru, želáme z hĺbky nášho synovského srdca: ut hunc hila-
rem datorem diligat Hilarissimus Dator in aetemum! — aby 
tohto štedrého darcu miloval najštedrejší Darca naveky! 



STAROSTLIVOST ARCIPASTIEROVA 
O NAJMLADŠÍ KŇAZSKÝ DORAST. 

František Nemec. 

edostatok kňazov vždy bol ranou najbolestivejšou 
pre Cirkev, ktorú liečiť a odstrániť usiluje sa každý 

dobrý arcipastier na svojom území. Tento smutný zjav do-
niesla prvá svetová vojna do mnohých krajov Európy. I 
nitrianske biskupstvo zasiahla táto rana veľmi citeľne, lebo 
je j dva východné ústavy kňazského dorastu, Malý a Veľký 
seminár stály skoro prázdne a bez dorastu. Po prvom pre-
vrate bolo treba oživiť tieto ústavy a naplniť ich zápalistou 
mládežou, aby z jej radov mohli vychádzať šíritelia kráľov-
stva Kristovho. Keďže vec bola veľmi vážna a potreba na-
liehavá, zriadil J. E. Dr. Karol Kmeťko r. 1922 v Nitre v bu-
dove Biskupského sirotinca na Gustiniho ul. 5 Chlapecký 
seminár, Seminarium parvulorum, ktorý pod menom Biskup-
ský internát staral sa o výchovu najmladšieho dorastu kňaz-
ského. 

CIEĽ ÚSTAVU. 

Ústav mal chrániť tlejúce iskierky kňazského povolania 
v srdciach mládeže a pevnou náboženskou výchovou rozdú-
chať v nich oheň nadšenia a lásky ku Kristovi a k nesmrteľ-
ným dušiam, aby sa chovanci mohli stať súdmi kandidátmi 
seminárov a raz pracovníkmi vo vinici Pánovej. Cieľ 
ústavu krásne uvádzajú stanovy, schválené dňa 26. februára 
1922: „Biskupský internát má ten cieľ, aby vychovával kan-
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didátov pre seminár a tým spôsobom napomáhal odstrániť 
alebo zamedziť nedostatok kňažstva v nitrianskej diecéze." 

POCET CHOVANCOV. 

V ústave bývalo riadne 45—50 chovancov od 1.—IV. 
tr. gymnázia. R. 1943 ústav bol rozšírený o byty biskupského 
starobinca na prízemí budovy. Tieto byty boly upravené, 
aby tam chovanci mohli bývať. Odvtedy ústav stačil prijať 
60—64 chovancov. R. 1935 upravený bol dvor ústavu, aby 
lepšie zodpovedal potrebám mládeže a ľahšie bol prístupný 
povozom z ulice. 

VEDENIE ÚSTAVU. 

ÍJstav viedol vždy jeden kňaz ako riaditeľ ústavu a pri 
vedení pomáhaly 4 milosrdné sestry sv. Vincenta, ktorých 
usilovnosti a bedlivosti možno ďakovať, že ústav mohol tak 
mnoho chudobných žiakov vychovávať a to malým nákladom. 
Prvým riaditeľom bol profesor Dr. Jozef Matocha, kňaz 
olomúckej arcidiecézy, v r. 1922—23, druhým Dr. Karol Ďur-
ček, prof. teologie, v r. 1923—-1930, a František Nemec, vice-
rektor seminára, od r. 1930 do 1. nov. 1945. 

ÚSTAV CHUDOBNÝCH ŽIAKOV. 

Keďže mnoho chudobných žiakov sa hlásilo do ústavu, 
pán arcibiskup s najväčšou blahovôľou prijímal takých žia-
kov a napomáhal ich v štúdiách. Poplatky chovancov boly 
mierne a pre chudobných žiakov veľmi snížené, ba niektorí 
neplatili vôbec. Preto ústav nikdy nemal zvyškov a poplatky 
chovancov nestačily zaokryť výdavky ústavu. Bola to šted-
rosť p. arcibiskupa, ktorá vyrovnávala dlhy ústavu a ktorý 
v časoch pokoja priplácal 10—20 tisíc korún na ústav a za 
vojny priemerne 50 tisíc korún na udržanie ústavu. 

Povesť o otcovskej láske a starostlivosti naplňovala aj 
ostatných žiakov mesta Nitry dôverou, aby sa uchádzali o 
jeho dobrotu a pomoc vo svojich ťažkostiach. Boly to zase 
ťažkosti so stravovaním, najmä v rokoch vojny. S povolením 
p. arcibiskupa neraz 20 až 30 žiakov gymnázia a iných škôl 
dostávalo stravovanie v internáte. Zpomedzi nich mnohí pla-
tili minimálny poplatok. Takto ústav bol skutočným ústavom 
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chudobných žiakov. Okrem toho chudobným mesta rozde-
ľované boly obedy počtom asi 5.000 porcií ročne. 

ARCIPASTIER MEDZI CHOVANCAMI. 

2ivot ústavu bol úzko spätý s osobou pána arcibiskupa. 
Nebolo mesiaca, aby niekoľko ráz nezavítal do kruhu usmie-
vavej mládeže. Chovanci s radosťou čakali jeho príchod, lebo 
vtedy nevystalo pobavenie, hry, zábavy, po ktorých nasle-
dovala štedrosť za preukázané vtipné výstupy. Ale to všetko 
bolo iba príležitosť k tomu, aby dal chovancom poučenie pre 
náboženský život, povzbudenie pre misijnú prácu, pevné 
smernice pre praktický život, aby sa vždy a všade správali 
ako dobrí katolíci. Tieto návštevy boly najpozoruhodnejším 
prejavom lásky p. arcibiskupa k mládeži. Boly to ozaj často 
vzácne chvíle katechizovania, misijnej horlivosti, skúšania 
získaných vedomostí a poznávania života mládeže a jej 
potrieb. 

Pri návštevách poznali chovanci, aké veľkodušné srdce 
má arcipastier voči mládeži. Mládež miloval a za jej blaho 
všetko obetoval. 

POŠTÁTNENIE ÚSTAVU. 

Žiaľ, osirel tento ústav pre jeho otcovskú starostlivosť, 
ktorú ústav za 23 rokov skusoval. Už ho nezohrieva otcovské 
a láskyplné srdce arcipastiera. Stal sa ranou otvorenou a 
krvácajúcou, ktorá páli od krivdy. Ustav bol 31. októbra 1945 
poštátnený. Ale tí, ktorí z tohto ústavu vyšli, nikdy neza-
budnú na dobré a veľkodušné srdce p. arcibiskupa a vďačnosť 
a lásku si vo svojom srdci zachovajú. 



MISIJNÁ HYMNA ŽIVOTA. 
Msgr. Rudolf Formánek. 

„ . . . Cantate Domino canticum nóvum . .." znie nebeská 
výzva. Každý človek, tým viac povolaní na kňažstvo majú 
splácať podlžnosť Trojjedinému Bohu tak, že obdržané ta-
lenty prinášajú nové a nové ovocie. Je mnoho potešujúcich 
príkladov o splnení tejto vznešenej povinnosti z radov ve-
riacich a cirkevných. Svätá horlivosť znie ozaj novou pies-
ňou. Misijná horlivosť u nás patrí medzi významné dôkazy 
horlivosti, mnohí obetujú svoje zlato, kadidlo a myrhu na 
úmysel šírenia Kráľovstva Božieho na zemi. Na čele tohoto 
hnutia stojí jubilujúci arcipastier J. E. Dr. Karol Kmeťko. 
Za 25 rokov svojej biskupskej činnosti mal mnoho povinností 
a všetky s pomocou božou obetave splnil. No je jedna jubi-
lantovi zvlášť milá povinnosť: to je misijná myšlienka, ktorú 
tak do šírky ako i do hĺbky priviedol na nový stupeň obe-
tavosti, oduševnenia. Misijná horlivosť rastie, je to stále can-
ticum nóvum, je to hymna jeho života. 

Čo vykonal slovom, perom, činom za šírenie záujmu o 
misie u nás, o tom sa stručne zmienime v niekoľkých riad-
koch. 

X. SLOVOM. 

— „Išiel rozsievač rozsievat. .." Poďme na chvíľu s ju-
bilantom na apoštolské cesty: na birmovky. Odprevaďme ho 
do škôl medzi školské deti, navštívme s ním semináre, poďme 
na Misijný dom Matky Božej a do Zoborského kláštora, do 
saleziánskych ústavov, odprevaďme ho na tichých prechádz-
kach, kde ho príde pozdraviť niekoľko detí, poďme na mi-
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sijné slávnosti, na misijné porady, na zasadania misijnej 
jednoty kňazov, medzi akademikov: všade rozsieva povin-
nosť spolupráce na misijnom poli. Upozorňuje na blížiace sa 
misijné dni: misijnú nedeľu, Tri krále, odporúča modlitby, 
sebazapierania, podľa možnosti aj hmotné obety. Tých naj-
menších niekoľkými otázkami poučí alebo obnoví ich vedo-
mosti o misiách. Pritom jemne poučuje o možnostiach z kaž-
dodenného života, ktorými môžu pomôcť misiám. Potešujúce 
je ako títo „malučkí" — miláčkovia Najvyššieho Misionára! 
— vedia apoštolova! Rodičia a starší súrodenci často svedčia 
o tom. Pravda, mládeži na ľudových a stredných školách sa 
toho rozsievania ujde viac. Nemožno to spočítať, koľko tried 
navštívil jubilant za 25 rokov. Ako bývalý horlivý katechéta 
presvedčil sa o vedomostiach žiakov, keď bolo treba nedo-
statky doplnil, radosť z príležitosti ku katolíckej Cirkvi oživil 
a nasledovaly poznámky o tých, ktorí ešte Cirkev Kristovu 
nepoznajú a odporúčanie milosrdenstva pre nich, ktorí sedia 
v tme a v tôni smrti. Akademikom povedal: Keď som pred 
polrokom v Katolíckych novinách upozornil slovenských aka-
demikov, že nekonajú svoju misijnú povinnosť takou prí-
kladnou horlivosťou ako ostatní katolíci na Slovensku a aka-
demici v cudzine, nepredpokladal som, že táto výzva bude 
mať tak neočakávaný výsledok: asi 400 akademikov sa hneď 
prihlásilo do Diela šírenia viery a utvorilo si svoj misijný 
krúžok, neskôr akademičky učinily to isté. Dokázali ste tým-
to, mladí priatelia, že nepatríte k tým ľahostajným veriacim, 
ktorých heslom je len o seba sa starať a na každú výzvu od-
povedať: Noli turbare circulos meos. 

Aspoň jeden misijný dôvod spomenieme, ktorý jubilant 
predniesol akademikom: K týmto misijným dôvodom patrí: 
učenie Cirkvi o tajomnom (mystickom) tele Kristovom, kto-
rého údami sú všetci katolíci. Tak ako aj vo fyzickom tele 
každý úd má svoj úkon na udržovanie a zveľadenie celku a 
ani jeden z nich nesmie ponechávať túto povinnosť na hlavu, 
tak aj v Cirkvi sv., v tomto tajomnom tele Kristovom, nikto 
nemôže sa spoliehať len na hlavu Cirkvi a na biskupov, aby 
sa len tí starali o vyplnenie rozkazu Kristovho, a ostatní čle-
novia nečinne sa dívali na toto misijné poslanie Cirkvi. Bolo 
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by to aj nemožné dosiahnuť tento ciel bez spolupráce vše-
tkých členov Cirkvi. 

Po katolíckej povinnosti pripomenul akademikom národ-
nú česť, ktorá sa tiež požaduje, aby sme v šírení kresťanskej 
kultúry na svete zápolili s inými národmi. Všetky kultúrne 
národy (i malé) pokladaly za svoju čestnú kresťanskú a ná-
rodnú povinnosť šíriť kresťanskú kultúru medzi zaostalými 
pohanskými národmi a tak priviesť ich do spoločnej veľkej 
kresťanskej rodiny, lebo je to záujem celého ľudstva, aby 
barbarizmus pohanstva zmizol zo sveta a jednaký kresťanský 
svetonázor spojoval všetky národy. Každý národ s istou hr-
dosťou poukazuje na to, čo vykonal na misijnom poli. Malý 
irský národ r. 1932 usporiadal v Dubline z príležitosti eucha-
ristického kongresu národnú misijnú výstavu, na ktorej ú-
častníci sjazdu s obdivom mohli sledovať, čo vykonal tak 
malý, ale Cirkvi vždy verný národ za kráľovstvo božie na 
zemi. 

Dojímavé bolo dokončenie prednášky k akademikom: 
Istý pán vstúpi do obchodu klenotníka a pýta si amulet šťas-
tia. Klenotník predloží mu na výber rozličné také amulety: 
zlaté a strieborné podkovy, štvorlístky, hviezdičku atď. Pán 
nie je s tým spokojný, nič mu nevyhovuje. — Chcel by som 
srdiečko zo zlata. — To, bohužiaľ, nemám, lebo už vyšlo 
z módy. Pokúste sa o to inde. — Ale ani inde to nenašiel, 
takže s rozhorčenosťou povedal: V tak veľkom meste ne-
môžem nájsť malé srdiečko pre moje šťastie. — Zlaté srdce 
u ľudí skutočne vyšlo z módy. Ako šťastlivý som ja, že keď 
som prišiel do hlavného mesta Slovenska, nie jedno, ale na 
stá zlatých sŕdc som našiel, a akademici lásku svojich zla-
tých sŕdc obetujú za misie. (Bratislava, 8. mája 1942.) 

Bohoslovcov, seminaristov, misijných chovancov často 
povzbudzuje, aby pamätali na misie. 

Nezabúda ani na kňazov. Vie, že horlivosť kňazských 
sŕdc za misie zapáli i srdcia veriacich. Čo hovorí kňazom? 
Máme sa starať o primeraný počet členov Diela šírenia viery 
a Detinstva Ježišovho a o väčší počet slovenských misioná-
rov. Hmotná podpora misií je síce potrebná, ale ešte účin-
nejšia a významnejšia je tá duševná pomoc, ktorú našim 
misionárom máme poskytnúť svojimi modlitbami a inými 

6' 83 



duševnými skutkami milosrdenstva. . . Keď na Slovensku 
denne len 100.000 dietok a dospelých veriacich sa obráti s 
prosbou k Bohu o úspech misií, akú pomoc to znamená pre 
misionárov! 

Hovorí ďalej: Kňazi verní svojmu povolaniu vykonávajú 
svoje povinnosti s príkladnou horlivosťou, na niektorých 
miestach s apoštolským nadšením za božské dielo misijné. 
Takmer bez výnimky sú členmi „Jednoty duchovenstva pre 
misie". Niektorí prejavujú svoje oduševnenie veľkými milo-
darmi, ktoré obetujú na výchovu domorodého kňažstva. Ne-
byť ich horlivosti, darmo by sme očakávali úspechy u veria-
cich. Ignoti nulla cupido. V ktorej farnosti niet horlivého 
kňaza, tam je misijná akcia na mŕtvom bode. Kde sú veriaci 
misijnými kázňami, prednáškami, šírením misijných časo-
pisov, zakladaním misijných spolkov stále povzbudení k mi-
sijnej činnosti, tam sa čoskoro zjaví zdarný výsledok. Na 
mnohých miestach pomáhajú im aj bohoslovci, najmä v prázd-
ninách . . . Šťastlivý je ten duchovný správca, ktorému 
pomáhajú v jeho misijnom pôsobení takzvaní misijní náčel-
níci a horlitelia. Kňaz i pri najlepšej vôli nestačí každú po-
drobnú prácu konať, a to najmä v misijnom oddelení Katolíc-
kej akcie. Nemožno mu časopisy rozdeľovať, predplatky a 
misijné príspevky členov sbierať, jednotlivcov povzbudzovať. 
Toto zaňho konajú a jeho starosť uľahčujú misijní náčelníci 
a horlitelia. Najmä pri vedení misijných spolkov sa osved-
čili tak u dospelých ako aj v školách... My sme rozsievači, 
Pán Ježiš dáva- vzrast zasiatemu zrnu, aby prinieslo hojnú 
úrodu a stále požehnanie aj pre nás za všetky námahy. (Ro-
čenka 1939, 21—22.) 

Z početných misijných kázní jubilujúceho pána arcibis-
kupa počujme tiež niekoľko slov. 

Keď sa sv. Františka Xaverského pýtali kupci, s ním 
cestujúci do Indie, ako môže v Európe zanechať svoju rodinu, 
pohodlie a slávu kvôli pohanom, odpovedal: Vy kvôli svojmu 
obchodu opustíte svoju vlasť, aby ste priniesli so sebou roz-
ličný tovar, poklady pominuteľné. Ci nemajú ľudské duše, 
za ktorými ja idem, väčšiu cenu, ako všetky vaše bohatstvá? 

Áno, pýtame sa i my, misijní spolupracovníci: Nemajú 
tie pohanské duše nesmrteľné, ktoré chceme vytrhnúť z ot-
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roctva hriechu, väčšiu cenu, ako všetky márnosti tohto sveta? 
Nemáme pracovať a obetovať na ten ciel, aby sme aspoň 
niekoľko týchto zakopaných diamantov zachránili od záhuby 
na väčšiu slávu božiu? (Bratislava, 28. apríla 1935.) 

Veľký misijný pápež, nedávno zomrelý Pius XI., z príle-
žitosti 300-ročného jubilea založenia Kongregácie „De pro-
paganda f ide" mal v chráme sv. Petra na Turice veľkú mi-
sijnú reč, na konci ktorej, aby nás povzbudil k vďačnosti za 
obdržaný poklad sv. viery, použil tieto slová Písma sv.: „Quid 
retribuam Domino. . . Cím sa odslúžim Pánovi za všetko, čo 
mi preukázal"? (2 115, 12.) Áno, pýta sa sv. Otec aj nás, čím 
odplatíme Pánu Bohu tie nesmierne dobrodenia, ktoré nám 
od narodenia v prehojnej miere vždy udeľoval, najmä ale za 
najdrahší poklad viery jedine spasiteľnej? Či azda pôjdeme 
pred súd boží bez toho, žeby sme sa mu niečím odplatili za 
jeho dary nám udelené? Hľa, tu je k tomu krásna príležitosť, 
hovorí ďalej sv. Otec: Skrze vieru, ktorú sme od Boha dostali, 
spolupracujme na tom, aby tú vieru a je j poklady aj iní mali 
i v tých najďaľších krajoch. (Saštín, 29. mája 1939.) 

Ešte niečo z apoštolských ciest: z birmoviek. Je súvislosť 
medzi birmovkou a misiami? Je, a to ako medzi príčinou a 
následkom: misie sa začaly hneď po birmovke ako jej násle-
dok. — Apoštoli dostali misijný rozkaz od Pána Ježiša ešte 
pred jeho nanebevstúpením týmito významnými slovami: 
„Iďte a učte všetky národy. . . " Predsa nerozišli sa hneď 
kázať evanjelium všetkému stvoreniu, ale až na Turice, keď 
sostúpil na nich Duch sily a pravdy. Osvietení a posilnení 
týmto vnútorným ohňom lásky začali uskutočňovať božský 
rozkaz Spasiteľa najprv v Jeruzaleme a po Judsku, potom 
po Samaritánsku až do končín zeme stali sa svedkami vzkrie-
seného Pána Ježiša.. . Ak by z vás niekto nebol podľa veku 
v jednom alebo druhom misijnom spolku, teraz po birmovke, 
ako to apoštoli ožiarení Duchom Sv. urobili, nech začne svoju 
činnosť tým, že sa na farskom úrade alebo u svojho katechétu 
zahlási za člena týchto spolkov. . . Buďte aj vy kvietkami na 
misijnom poli kráľovstva Kristovho.. . (Kristovým bojovní-
kom, str. 120—125.) 
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I I PEROM. — „SCRIPTA MANENT." 

Články v Katolíckych novinách a iných časopisoch iba 
pripomenieme. Zastavíme sa však na chvílku pri „Ročniciach" 
Misijného spolku na Slovensku a najmä pri Svetových mi-
siách. 

„Ročnice" v činnosti Misijného spolku na Slovensku 
maly a majú to poslanie, aby duchovenstvo i veriaci videli, 
čo sa urobilo za misie v minulosti a aké úlohy sa majú splniť 
v budúcnosti. Naše „misijné roky" trvalý od jednej misijnej 
slávnosti po druhú, vlastne od porady Ústredia misijných 
spolkov po nasledujúcu poradu. Tak misijné slávnosti ako aj 
zasadania Ústrednej rady misijných spolkov zadržali sa kaž-
doročne. R. 1945 pre vojnové udalosti nemohly sa konať, no 
len čo to pomery dovolia, v týchto osvedčených prostriedkoch 
misijnej oduševnenosti budeme pokračovať. Ročnice podávaly 
prehľady o vykonanej práci, materiál pre duchovných, ho-
tové kázne o misiách, programy, vedecké články pôvodné a 
preklady, zprávy atď. „Ročníc" doteraz vyšlo 15. V týchto 
Ročniciach je od J. E. pána arcibiskupa uverejnených 25 
článkov (kázne, reči). To je osebe jeden sväzok hlbokých, 
praktických oduševnených prednášok © misiách. Pri „Roč-
niciach" načim spomenúť ešte jednu okolnosť. J. E. pán arci-
biskup prevzal vždy druhú korektúru. Popri toľkých iných 
starostiach neľutoval času a námahy a prevádzal túto úmor-
nú prácu. Často sme si spomenuli, ako dobre to bolo, že celý 
materiál „Ročníc" prešiel cez jeho ruky. Po jeho druhej ko-
rektúre bolo to neraz „ilustrované vydanie", ale veci po-
slúžilo. Takto svojím príkladom pobádal mnohých, aby sa 
chytili pera za misie. Táto práca potrebuje mnoho trpezli-
vosti, oddanosti k veci a mnoho času. Ale „dignum et justum 
est". Každý riadok týmto úmyslom písaný bude aj v knihe 
života. 

J. E. pán arcibiskup rád pozoroval vývin misijnej Čin-
nosti aj u iných národov. Pritom porovnával naše misijné 
snahy a úspechy. Tak rád by bol videl u nás činnosť, ktorá 
by bola vzorom pre iné národy. I keď v niektorých odvetviach 
nemusíme sa zahanbiť pred inými, boly a sú u nás ešte značné 
nedostatky na poli misijnej práce. Jedným takýmto nedo-
statkom bolo, že nemali sme sústavnú misiologiu. Bez takejto 
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práce ťažko je v misijnej činnosti napredovať, veď aj táto 
činnosť vyžaduje odborné vedomosti. Takto došlo k prvému 
veľkému literárnemu dielu o misiách v slovenčine. 

Máme pred sebou 2 sväzky diela: „Svetové misie". 1. 
sväzok má 472 strán, druhý 444 a XXXI , oba sväzky majú 
obrázkové prílohy na 48 stranách. Týmto dielom jubilant 
otvoril prameň, z ktorého máme čerpať, aby sme nahliadli, 
že misijná spolupráca je vznešená, že od tejto práce nemožno 
sa bez zodpovednosti pred Bohom odťahovať ani sa vyhová-
rať, lebo každý má možnosť zúčastniť sa na šírení kráľovstva 
božieho na zemi. Nebol by nik dobrým katolíkom, keby túto 
spoluprácu pokladal za dobrovoľnú v tom smysle, že nie je 
povinný na nej mať účasť. Bolo potrebné ľady lámať. I keď 
vyšly pápežské encykliky o misiách, počuli sme hlasy ešte 
aj z radov povolaných a námietky aj z radov horlivých za 
katolícke veci, že to sa nás netýka, starajme sa o svoje veci. 
Máme vraj medzi sebou dosť „pohanov", inovercov a židov, 
nemusíme myslieť na ďaleké kraje pohanské. Pamätajme len 
na jednu skutočnosť, ktorá sa týka misijnej spolupráce. Z prá-
ce Dr. Štefana Drozda: „K počiatkom diela Detinstva Ježi-
šovho na Slovensku" je jasné, že misijný záujem u nás už 
raz bol, a prišlo ochabnutie. Prečo? Vedľa iných príčin 
bolo aj to, že chýbalo sústavné poučenie o tejto povinnosti. 
Chýbaly základy, nebolo dostatočného odôvodnenia misijné-
ho diela Cirkvi svätej. V školách sme málo čo počuli a my 
starší tiež málo poučovali o misiách. Šírením misijného ka-
lendára, sbieraním známok, staniolu a iných vecí pre misie 
chceli sme tiež prispievať k dôležitej práci za obrátenie sve-
ta. Pozerajúc na tieto „začiatky" teraz, nič iného nám ne-
pozostáva, ako prosiť Boha, aby sme to v zvyšujúcej časti 
života napravili. Ignoti nulla cupido. Podľa miery poznania 
riadi sa aj vôľa. Budeme za misie ináč pracovať, na otázku 
iným okom pozerať, keď spokojne, vážne prečítame „Sve-
tové misie". Budeme o misiách ináč smýšľať a o misijnej 
povinnosti ináč rozprávať a bližných poučovať!" Misie teda 
nie sú jednoduchým cirkevným nariadením, ktoré sa vy-
skytlo vývinom dejín, ale všeobecným základným učením aj 
rozkazom božím pre celú Cirkev od počiatku. S radosťou 
máme sa zúčastňovať na misijnom diele Kristovom, lebo nás 
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biednych ľudí vyvolil, aby sme ako jeho spolupracovníci po-
máhali všetkých ľudí priviesť do jeho kráľovstva. Aké vy-
značenie a hodnosť je to pre nás, že nielen seba môžeme spa-
siť, ale aj svojich opustených spolubratov a tým rozmnožovať 
slávu božiu a svoje zásluhy pre nebo! (Svetové misie I., 120.) 

Cirkev, najmä jej predstavení verne plnili svoju úlohu 
misijnú a v každom storočí neprestajne starali sa o to, aby 
vierozvestovia boli posielaní do všetkých krajín sveta, čo 
dejiny Cirkvi nepodvratne dokazujú . . . Ale počet misionárov 
je malý. Pýta sa preto autor „Svetových misií": Môže tento 
malý počet poslov božích premôcť za krátky čas zlú vôľu, 
otupelosť, povery tisíc miliónov pohanov, keď mnohí katolíci 
nečinne hľadia na ich heroický zápas a nepomáhajú im svojimi 
dobrými skutkami? Sv. Pavol apoštol sa pýta: „Akože uveria 
(totiž pohania) tomu, o ktorom nepočuli? Akože počujú bez 
kazateľa? No a akože budú kázať, keď ich nepošlú?" (Rim 
10, 13—15.) 

Veriaci sú tajomným telom Kristovým, ktorého hlavou 
je Pán Ježiš a údami sme my všetci katolíci. Ako všetky údy 
tela majú brať účasť na vývine, zdokonalení celého tela, tak 
každý veriaci je povinný podľa svojich schopností starať sa 
o zosilnenie, povznesenie, zväčšenie tajomného tela Kristov-
ho, Cirkvi sv. .. . Ako sme poznamenali, Boh obrátenie sveta 
závislým učinil aj od spolupráce veriacich. No keď väčšina 
veriacich nečinne, tupo sa díva na boj misionárov, máme sa 
tomu diviť, že Cirkev ešte nepriviedla všetky národy do ov-
čínca Kristovho? (Svetové misie I, 163—165.) 

Odôvodnenie misijnej činnosti a misijnej spolupráce autor 
podáva na 147 stranách. Uvedené dôvody každého presvedčia 
o tom, že 1. Božia vôľa a jeho láska smeruje k tomu, aby 
každý človek bol spasený- 2. Cirkev katolícka podľa svojho 
božského poslania má všetkých ľudí a všetky národy priviesť 
do ovčínca Kristovho a že túto úlohu svoju verne koná; 3. 
v konaní tejto povinnosti Cirkvi sv. každý veriaci má jej po-
máhať. (Tamže 167.) 

Dejiny svetových misií predstavujú veľkolepý boj za krá-
ľovstvo božie na zemi. Ktorý šľachetný človek-katolík by 
nechcel byť zúčastnený na tejto práci a sláve? Ale treba to 
poznať, len tak je možná oduševnenosť! 
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Veriaci túto svoju povinnosť najlepšie vykonajú tak, keď 
vstúpia do misijných spolkov. 

Z druhého sväzku pripomenieme niektoré state. Na str. 
101 nachádza sa článok: Misijné povinnosti svetských kňa-
zov. Čítame v ňom toto: O tom niet pochybnosti, že aj svetskí 
kňazi sú povinní podporovať misie. . . . Pre duchovenstvo 
smerodajný je predpis Pia XI., vydaný r. 1922 v Motu proprio 
„Romanorum pontificum", ktorým sa nariaďuje kňazom a 
bohoslovcom vstup do misijného spolku kňazov.. . Na Slo-
vensku sa táto Jednota už hlboko zakorenila a vypestovala 
v kňazoch misijné svedomie, t. j. živé presvedčenie, že je to 
našou povinnosťou, starať sa o obrátenie pohanov... Ktorý 
kňaz má toto misijné svedomie, ten cíti úprimnú radosť nad 
každým úspechom misionárov a nad výsledkom svojej mi-
sijnej činnosti medzi veriacimi.. . Taký kňaz často myslí na 
misie nielen vo svojich modlitbách, ale aj pri ťažkých ro-
botách, ťažkostiach a nemociach. Tak konala patrónka mi-
sionárov sv. Terezka, ktorá vo svojej telesnej slabosti vzdy-
chala: Ako by som chcela pochodiť celú zem hlásať Tvoje 
meno, ó premilý Ježišu, a vztýčiť Tvoj slávny kríž všade po 
zemiach pohanských. V jednej tej istej chvíli by som chcela 
hlásať evanjelium po všetkých končinách zemských. 

To isté platí aj o rehoľných kňazoch. 
O diele ešte tolko: Tolle, lege! Vezmi a čítaj! 
O misijnej činnosti, o radosti z úspechov, o stálom po-

vzbudení k ďalším prácam mnoho pozornosti venoval jubi-
lant aj v diecezánnych obežníkoch. Ani v knižke „Kristovým 
bojovníkom" nevystala starosť o misijnú spoluprácu. 

m . CÍNOM. 

Je to predovšetkým otvorené náručie jubilanta k Spo-
ločnosti Slova Božieho. Zastavme sa v Močenku, v Nitre na 
vrchu Matky Božej a v Zoborskom kláštore. Začiatky v Mo-
čenku, pokračovanie v Nitre. Vieme dobre, že najkrajšia prá-
ca pre misie je obetovať svoj život tomu povolaniu. Každý 
misijný dom predstavuje strom, z ktorého misie dostávajú 
najkrajšie ovocie. Strom musí mať zodpovedné miesto, o strom 
sa treba starať, aby mohol prinášať ovocie. Bolo treba pri-
praviť miesto pre výchovu misionárov. A tak výtečné je to 
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miesto v Nitre. Náš národ tu dostal nevýslovné dobrodenie 
božie: vieru. Tu je slovenský Betlehem. Vďaka Bohu! I zato 
ďakujeme zvlášť, že v Nitre sa utvorily stánky šírenia viery 
Kristovej. Môžeme pomenovať rozličné spôsoby misijnej spo-
lupráce, ktoré sa u nás konajú, ale najvýznamnejšia je: vý-
chova misionárov. Veď za misie sa ozajstne pracuje v týchto 
ústavoch. Koľko modlitieb vznáša sa k Bohu v týchto do-
moch, koľko dobrých skutkov sa tam koná, koľko sa pracuje, 
obetuje za misie! A j za tých, ktorí sú dobrodincami týchto 
ústavov. Život v tých domoch je príkladný, svietia ony pra-
vým životom nasledovania Krista. Život ťažký, ale láska 
k povolaniu premôže všetko. Pomyslíme si len, čo všeličo by 
bolo vystalo bez týchto ústavov! Koľko dobrej misijnej tlače 
vyšlo z týchto domov a neprezrádzame tajomstvo, keď už 
teraz pripomíname pripravené nové diela. Obetavo vedené 
duševné cvičenia tiež patria k požehnanému účinkovaniu na-
šich misionárov. Ďakujeme Bohu, že ich zachránil od násled-
kov vojny, aby mohli tým pokojnejšie pokračovať vo svojom 
vznešenom povolaní. 

Jubilant privítal aj saleziánske ústavy v Nitre. Popri 
výchove mládeže majú tiež misijné poslanie. V týchto ni-
trianskych ústavoch Saleziánov a Saleziánok rozkvitá mimo-
riadny záujem o misie. Nezabudli na misie ani v najťažších 
dňoch Nitry. 

Do Močenku po Spoločnosti Slova Božieho prišli Školskí 
bratia. O ich práci doma a v misiách len s radosťou a uzna-
ním sa možno zmieniť. 

Misiologia na bohosloveckých vysokých školách je ďal-
ším činom jubilanta za misie. 

Misijné burzy J. E., podpory na spomenuté ústavy sú 
pokladom, ktorému zemské nástrahy neškodia, lebo má hod-
notu pre večnosť. 

Návšteva a aktívna účasť na misijných slávnostiach, stále 
živá iniciatíva v misijnej činnosti (akcia dobrých skutkov, 
Misijné zprávy) dokazujú, že charitas prima trvá. 

Pri toľkej pozornosti venovanej misiám slovom, perom 
a činom nikdy sa neobával J. E. pán arcibiskup, že preto 
utrpí diecéza. Naopak. Charitas omnia vincit — ako by mohla 
starostlivosť upádať tam, kde je stále zdokonaľovaná láska 
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k Bohu a k bližným? Ci azda treba sa obávať pri oddanej 
misijnej spolupráci, že vystane požehnanie božie pre každú 
inú Bohu obetovanú činnosť? Nie, starostlivosť o duše doma 
bude mať určite hojnejšie ovocie, keď bude posvätená odu-
ševnenosťou za misie. 

Nech dobrotivý Spasiteľ žehná nášho najdôstojnejšieho 
jubilanta, aby misijná hymna jeho života mnohých získala 
pre misijnú spoluprácu, aby sa u nás stále zväčšoval počet 
tých, ktorí by bez misijnej spolupráce nepokladali svoj život 
za prežitý tak, ako to má byť podľa večných plánov božích. 



ARCIBISKUP. 
P. G. Hlbina. 

Muž, povolaný z mnohých, verný sluha Kristov, 
je nasledovník Apoštola, známeho nám z listov, 
a stráži tradíciu Pribinu a pevne drží veslo, 
kde prvý kostol kresťanský stál ako heslo, 
kde prvý raz sa Konštantín a Metod zjavil, 
kde kríž sa po prvý raz na Slovensku zjavil, 
by pod Zoborom národ Tatier besov zbavil. 

Muž, povolaný z mnohých, bakuľu má v ruke 
a Ježišove ovce pasie na večnosti lúke, 
v dolinách samoty a na oázach v púšti, 
aj tie, čo uviaznu mu v osídlach a húšti, 
chce chrániť od zlodejov ako pastier dobrý, 
pred vlkmi varuje ich ako pastier dobrý, 
sťa múdry lekár lieči uštipnutie kobry. 

Muž, povolaný z mnohých, najal na vinicu Pána 
sto nových robotníkov na prácu hneď z rána 
a vyslal žencov na polia už k žatve zrelé 
a rozsievačov na záhony slnkom zružovelé. 
Tu okús, duša drahá, sladkosť jeho hrozna, 
jak pieseň o láske je sladkosť toho hrozna, 
okúste ovocie a chlieb a víno, ktoré lásku pozná. 
Muž, povolaný z mnohých už pätadvadsať rokov 
v tej krásnej zemi duše pozbavuje okov. 
Svet sbiera poklad, ktorý skazí hrdza, 
on hľadá iný poklad, zlato vášho srdca, 
on svoje kapitále skladá do nebeskej banky, 

93 



na dobrý úrok skladá do nebeskej banky, 
keď stavia ústavy a stavia svätostánky. 
Muž, povolaný z mnohých, už vedie ľud svoj rokov päťadvad-

[sať. 
Čo platia poklady a statky, ktoré treba strácať, 
keď treba duše vykupovať z moci zla a pekla, 
keď treba okamžite liečiť nemoc, čo sa vliekla, 
keď treba operovať hneď, bo láska núti, 
keď treba odieť žobrajúcich, ako láska núti, 
a treba nasýtiť ich všetkých na pozemskej púti. 
Muž, povolaný z mnohých, myslí na pohanov, 
veď každý svetadiel je otvorenou ranou, 
päť rán má Kristus pre päť svetadielov, 
farebné rasy zachránime touto rasou bielou. 
Európa nechápe dosť lásku, v bolesti sa svíja, 
Európa stará je a chorá, v horúčke sa svíja, 
možno, že v láske prvenstvo má Austrália. 

Muž, povolaný z mnohých, má nás na starosti, 
pred jeho zrakom kvitne nádej budúcnosti, 
klerici, bohoslovci, misionári, saleziáni, 
otcovskou láskou rovnako sú milovaní. 
Boh nech ho žehná, Otca toľkých detí! 
Čuj hlas náš, Bože, prosbu toľkých detí, 
nech jeho srdce láskou dlho ešte svieti. 



STAVITEĽ STÁNKOV ZBOŽNOSTI 
A KATOLÍCKE} OSVETY. 

Andrej Patka. 

J^/^ám na mysli stánky katolíckej bohoslužby a kul-
túry: naše kostoly, cirkevné školy, katolícke kul-

túrne domy a pod. Sú to veľmi dôležité a prepotrebné 
pomôcky pre nehatený rozvoj zdravého, povedomého nábo-
ženského i národného života v každej farnosti, teda i v celom 
biskupstve. Preto zo všestrannej starostlivosti J. E. ndp. 
arcibiskupa Dr. K. Kmefku o uspokojenie duševných potrieb 
veriacich biskupstva nitrianskeho nemohla vystať ani sta-
rosť o cirkevné stavby. Dvadsaťpäťročie biskupstva Dr. Ka-
rola Kmeťku zostane v dejinách nitrianskej diecézy skutočne 
veľmi požehnaným časovým úsekom pre cirkevné stavby. 
Niet farnosti, ba azda obce v celom biskupstve, kde by sa 
nebola previedla nejaká cirkevná novostavba, adaptácia ale-
bo aspoň dôkladnejšia oprava kostola, kaplnky, školy atď. 

Prvou starosťou arcibiskupa Dr. K. Kmeťku hneď po 
zaujatí biskupského prestola bola vizitácia jednotlivých far-
ností. Pri tej príležitosti si všímal aj stavu farských budov, 
škôl, kostolov a kde to uznal za potrebné, povzbudzoval, 
naliehal na prevedenie opráv, prístavieb i novostavieb. Kaž-
dú iniciatívu v tomto smere s radosťou vítal a aj finančnou 
podporou honoroval úsilie veriacich. Nijaká nákladnejšia 
cirkevná stavba v diecéze sa neuskutočnila bez jeho hmotnej 
pomoci. No a nemohol zostať bez blahodarných účinkov i jeho 
vlastný príklad, jeho elán, s ktorým sa púšťal napr. do stavby 
národnej svätyne na Skalke alebo ústredného misijného domu 
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v Nitre atď., a húževnatosť, s akou započaté diela i šťastne 
dokončil. Takým príkladom nadchnutí veriaci so svojimi 
duchovnými radi prinášali veľké hmotné obety a oduševnene 
prikladali ruky k bohumilému dielu, ktoré si vyžadovala ich 
duševná potreba. 

KOSTOLY. 

Kostol, dom Boží, príbytok všemohúceho Boha, Boha-
Spasiteľa, ktorý svoju velebu zakrýva sviatostnými spôsoba-
mi, je srdcom farnosti. Je spojivom všetkých veriacich: spája 
ich oltárom, spovedelnicou i kazateľnicou. V ňom sa všetci 
veriaci majú cítiť doma. Musí im preto zodpovedať rozlohou 
i výzorom. No mnohé kostoly týmto požiadavkám po svetovej 
vojne nevyhovovaly. Ako povel do útoku nieslo sa celou 
diecézou otcovské napomenutie arcipastierovo (13. II. 1921): 
„Starajte sa, aby dom Boží bol vždy čistý a aby svojou 
vkusnou ozdobou priťahoval veriacich." Za uplynulých dva-
dsaťpäť rokov bolo nitrianske biskupstvo ako mravenisko. 
Každá farnosť sa vynasnažovala zlepšiť čosi na svojom 
kostole. Na mnohých miestach kúpili nové zvony, lebo mali 
na veži len umieráčik; inde zaobstarali organ, vymenili 
krytinu, dlážku, lavice, oltáre, poskladali sa na maľovku 
kostola atď. Niekde bol kostol príliš malý. Nie div, veď ho 
stavali pred 100—200 rokmi. Veriacich pribúdalo, a kostol 
zostával ten istý. V niektorých farnostiach vzrástol počet 
veriacich o tisíce (v celom biskupstve za posledných dvadsať-
päť rokov o 100.000). Bolo treba kostol zväčšiť alebo celkom 
nový postaviť. 

Mať nový kostol vo farnosti je pekné a radostné, ale 
cesta k jeho vybudovaniu je veľmi ťažká, s mnohými staro-
sťami a nepríjemnosťami spojená. Ale obetaví veriaci nedali 
sa zastrašiť a znechutiť. Novostavbu alebo podstatné zväčše-
nie kostola previedly tieto obce: Bánová, Bolešov, Branč, 
Dlhé Pole, Dolná Poruba, Dolné Držkovce, Dubodiel, Gesť, 
Horná Maríková, Horné Krškany, Koleňany, Kostolná, Ky -
nek, Horné Srnie, Lednické Rovné, Močenok, Molnoš, Nitra-
Vrch Matky Božej, Nitra-Cermáň, Nitra-Sv. Urban, Hrnčia-
rovce, Nová Ves nad Váh., Omšenie, Oščadnica, Považská 
Bystrica, Prusy, Púchov, Skalka, Svinná, Svrčinovec, Tep-

96 



lička, Terchová, Tormoš, Trenč. Turná, Trenčín-Sestry de 
N. D., Turzovka-Klín, Valaská Belá, Veľká Hradná, Velké 
Bierovce, Vysoká-Keľčov, Zilina-Saleziáni, Zirany, spolu 42 
kostolov. 

Vo filiálnych a rozlľahlejších obciach stavaly sa menšie-
väčšie kaplnky, ktoré sú aspoň čiastočnou náhradou farského 
kostola. Za uplynulých 25 rokov vystavilo sa v diecéze vyše 
päťdesiat kaplnôk. 

Náklad na kostoly a kaplnky v rokoch 1921—1945 vyžia-
dal si sumu Kčs 54,269.275.—. 

Keby sa k tomu pripočítaly každoročné bežné výdavky 
kostolov (asi 30,000.000.—), nepopierateľne nás presvedčí 
zistená číslica, že výzva „Starajte sa..." bola nielen opráv-
nená, ale i skvele rešpektovaná. 

CIRKEVNÉ ŠKOLY. 

Katolícke cirkevné školstvo na Slovensku je nerozlučne 
spojené s osobnosťou arcibiskupa Dr. K. Kmeťku. Za posled-
ných 25 rokov táto otázka prešla tromi fázami. 

Najdramatickejší spád okolo nášho cirkevného školstva 
odohral sa v prvých rokoch prvej ČSR. Cirkvi nepriateľským 
živlom bola slovenská cirkevná škola tŕňom v oku. Bohužiaľ 
i štátna školská správa dala sa ovládať týmito živlami a mo-
cenských prostriedkov používala proti cirkevnému školstvu. 

Slovenský biskupský sbor veľmi rázne a neúnavne odrá-
žal útoky so strany štátnej moci proti cirkevným školám. 

Išlo však nielen o jestvovanie cirkevných škôl ako 
takých, ale o náplň celého školského vyučovania a výchovy, 
lebo tendenciou proticirkevných kruhov bolo zaviesť jednot-
nú štátnu beznáboženskú školu a vylúčiť vplyv Cirkvi a ná-
boženstva na školu vôbec. Preto katolícki biskupi ČSR držali 
za potrebné vyhlásiť svojim veriacim: „Keďže výchova pev-
ných charakterov v simultánnej (laickej, beznáboženskej) 
škole je skoro nemožná, má ustúpiť škola simultánna čo 
najskôr škole náboženskej." 

A ďalej: „Svätou povinnosťou katolíckych rodičov, ktorá 
ich viaže pod ťažkým hriechom, je obstarať svojim dietkam 
školskú výchovu na základe vierouky a mravouky kresťan-
sko-katolíckej. Úplne sa dosiahne cieľa kresťanskej výchovy 
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mládeže jedine len školou konfessionálnou, v ktorej katolícki 
učitelia nielen podľa mena, ale i podľa života vyučujú a vy-
chovávajú. Tento požiadavok preveľkej väčšiny katolíckych 
občanov v republike je celkom odôvodnený slobodou ich 
náboženstva a svedomia, ktorá je samou ústavou zaručená. 
Štátny monopol beznáboženskej školy a nútená návšteva jej 
pre žiakov všetkých vyznaní túto slobodu znásilňuje a ruší." 
(Past. list 22. XI. 1922.) 

Za takýchto pomerov riadenie slovenského cirkevného 
školstva vzal do rúk 1. februára 1923 arcibiskup Dr. K. Kmeť-
ko, keď sa stal predsedom Katolíckej školskej rady. 

Na jeho návrh v každej farnosti Slovenska zadržala sa 
tzv. školská nedeľa 26. augusta 1923 s týmto programom: 
odbavily sa spoločné pobožnosti za zachovanie cirkevných 
škôl a zo slávnostného shromaždenia veriacich podala sa na 
vládu petícia za ponechanie katolíckych škôl a za náboženskú 
výchovu na všetkých školách. 

Biskupi pamätliví výroku pápeža Leva XIII., že „škola je 
bojište, na ktorom sa musí rozhodnúť, či má spoločnosť ľud-
ská svoj kresťanský ráz zachovať alebo nie", otvorene pre-
hlásili 6. februára 1924 katolíckym rodičom v ďalšom (už 
treťom) pastierskom liste o školskej otázke: „V škole sa roz-
hodne boj o duše! Nedajte sa zavádzať, keď vás kto preho-
vára, že heslom »katolícku školu katolíckym dietkam« sa 
trhá jednotnosť národa a výučby. Rozdvojenie nášho ľudu 
pochádza z iných príčin." 

Keď neúčinkovaly pastierske listy a petície, ohliadol sa 
predseda Katolíckej školskej rady Dr. K. Kmeťko za iným 
prostriedkom. Nariadil podpisovú akciu za katolícke školy. 
Dospelí slovenskí katolíci mali sa osvedčiť a dokumentovať 
svojím podpisom, či si žiadajú ponechanie cirkevného škol-
stva. Obežníkom z 29. apríla 1924 nariaďuje sa kňazom: 
„Školská otázka stáva sa čím ďalej tým bolestnejšou otázkou 
nášho náboženského života. Štátna školská správa ani jednej 
príležitosti nezamešká využiť, aby školu a výchovu budúceho 
pokolenia vôbec vytiahla zpod vplyvu Cirkvi a náboženstva... 
Nariaďujeme, aby sa cez sviatky turičné (8. júna) po všetkých 
farnostiach podpisy sbieraly,... aby sa zistilo, či si žiada väč-
šina obyvateľstva . .. aby práva našich katolíckych škôl štát-
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nou školskou správou rešpektované boly... Tu sa nejedná 
o žiadnu politickú akciu, lež o záležitosť čisto cirkevno-näbo-
ženskú." Na záhlaví podpisových hárkov bolo vytlačené: 
„Vysokej vláde Československej republiky v Prahe. Dolu-
podpísaní žiadame si katolícke cirkevné školy, štátom z daní 
katolíckych občanov vydržiavané, tak ako je to napr. v Ho-
landsku zavedené." 

Podpisová akcia „sa skvele vydarila. Výsledok bol dôka-
zom náboženského ducha nášho ľudu ..." Tak hodnotí akciu 
jej pôvodca Dr. K. Kmeťko v diecezánnom obežníku. Za kato-
lícke školy osvedčilo sa 774.773 katolíkov, v samom nitrian-
skom biskupstve 133.524. V demokratickom štáte prejavila 
sa vôla ľudu. Vtedajší vládni činitelia mali tiež toľko 
demokratického cítenia, že túto vôľu ľudu rešpektovali a upu-
stili od ďalších vážnejších pokusov o násilné zrušenie sloven-
ského cirkevného školstva. 

Z protivného tábora zaranžovali akciu, aby sa cirkevní 
učitelia žiadali poštátniť, aby tak cirkevné školy zostaly bez 
učiteľov, ale tento pokus zapadol do nepovšimnutia. Zato 
však za celých dvadsať rokov vytrvale propagovali názor 
o inferiorite cirkevného učiteľstva oproti štátnym učiteľom 
a cirkevným učiteľom to dali pocítiť aj pri platovej otázke. 
Cirkevní učitelia nedostávali od štátu riadny plat, ale len 
zálohu s roka na rok povoľovanú. Ba i táto záloha za istý 
čas nebola každému zvolenému cirkevnému učiteľovi pri-
znaná. 

Čo sa nedalo dosiahnuť naraz, dúfala štátna školská 
správa dosiahnuť postupne. Cirkevným školám vyčítaly sa 
rôzne nedostatky, posielaly sa vládne napomenutia, že škol-
ské budovy sú nezodpovedné a pod. Po treťom napomenutí 
cirkevná škola zanikla a zriadila sa škola štátna, ktorú neraz 
umiestili v nezodpovednej budove zrušenej cirkevnej školy. 
Takýmto postupom v nitrianskom biskupstve z 226 cirkev-
ných škôl r. 1922 zostalo do konca r. 1940 len 182. Pozna-
menať treba, že najvyšší počet cirk. škôl v tomto biskupstve 
bol 311. 

Arcibiskup Dr. K. Kmeťko vynasnažil sa, aby zachránil 
čím viac cirkevných škôl. Preto vynaložil všetko úsilie, aby 
vyčítané nedostatky boly odstraňované, aby nebolo zákoni-
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tého podkladu na zrušenie cirkevnej školy. Preto už 5. apríla 
1921 upozornil predsedov školských stolíc: „Rozličné sťaž-
nosti sa dvíhajú proti našim školám, napr. že sú nezriadené, 
že nestoja na úrovni národnej atď. Pričiňme sa, aby školy 
naše nik nemohol právom napádať, lebo len tak zachránime 
tieto svätyne nábožensko-mravnej a opravdu národnej vý-
chovy, ktorými sa úfame zabezpečiť lepšiu budúcnosť nám 
svereného veriaceho ľudu." 

Aby mal prehľad o stave školstva a aby mohol včas 
účinne zasiahnuť, kde to bolo zapotreby, celé biskupstvo 
rozdelil na päť obvodov (krajov): nitriansky, trenčiansky 
južný, stredný a severný a na obvod kysucký. Obvody zas 
boly rozdelené na 21 školských okresov. Na čele obvodu stál 
hlavný cirkevný škôldozorca, okres viedol okresný cirkevný 
škôldozorca. Mimo týchto bol ešte i ústredný hlavný cirkev-
ný škôldozorca. 

Veriaci sami si veľmi dobre uvedomovali, čo pre nich 
znamenajú cirkevné školy. Len cirkevná škola splňovala ich 
požiadavku: Katolíckym deťom katolícka škola a katolícky 
učiteľ. Preto cirkevné obce s nevšednou obetavosťou udržo-
valy svoje cirkevné školy. Nemožno tu presne uviesť v čísli-
ciach, koľko dali veriaci na osobné i bežné vecné výdavky 
svojich škôl. Ročne to bolo asi 2,400.000.— Kčs, za roky 
1921—1940 spolu asi 48,000.000.— Kčs, keď vezmeme do 
úvahy, že priemer slovenskej školy je trojtriedka a že v ni-
trianskom biskupstve v uvedenom dvadsaťročí bolo priemer-
ne 200 cirkevných škôl a na jednu triedu pripadal výdavok 
Kčs 4.000.—. 

Nepomerne väčší náklad vyžiadaly si v jednotlivých o-
bciach adaptácie, prístavby a novostavby cirk. školských 
budov. Podstatné rozšírenie alebo novostavbu školy previedly 
tieto cirkevné obce: Bánovce-uč. akadémia, Belá, Dlhé Pole, 
Dlhé Pole-Hlaváčová, Dolné Naštice, Dolné Obdokovce, Dra-
žovce, Drietoma, Dubnica-meštianka, Dvorníky, Horná Krá-
l'ová, Horná Maríková, Horňany, Horná Poruba, Horný Hri-
čov, Hrabovka, Hvozdnica, Ireg, Jastrabie, Klátová Nová Ves, 
Kostolná Ves, Kovarce, Krásno n/K., Krásno n/N., Lúky p. 
Mak., Lutiše, Malá Hradná, Malá Lehota, Malá Udiča, Miez-
govce, Milochov, Močenok, Močenok-meštianka, Moravské 
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Lieskové, Nitra, Nitrianske Rudno, Oponice, Petrovice, Po-
granice, Považská Bystrica, Pravotice, Práznovce, Prusy, Pru-
žina, Račice, Salakúzy, Selec, Skačany, Slopná, Soblahov, 
Stará Bystrica, Stránske, Strážov, Strečno, Svederník, Štvr-
tok n/V., Teplička, Trenč. Turná, Trenčín, Varín, Veľká Le-
hota, Veľké Bielice, Veľké Ostratice, Veľké Rovné, Višňové, 
Vysočany, Vysoká, Záblatie, Zborov, Zilina(2) spolu 71 škôl. 
S tým spojené výlohy boly Kčs 40,559.577.55. Teda osobný 
i vecný náklad na cirkevné školstvo v nitrianskom biskupstve 
za dvadsaťročie 1921—1940 dosiahol sumy Kčs 88,559.577.55 
Zaiste nemalá hmotná obeta, z ktorej čestný podiel pripadá 
na arcibiskupa Dr. K. Kmeťku. 

Tendencia počtu cirkevných škôl však bola s roka na rok 
sostupná. Udržovanie cirkevných škôl čoraz väčšmi presaho-
valo finančné schopnosti veriacich. Preto hneď po vzniku 
Slovenského štátu podnikly sa prípravné práce pre zmenu 
školských zákonov. V tejto otázke oddávna ideálom pre na-
šich arcipastierov boly školské pomery v Holandsku, kde štát 
plne rešpektuje spravodlivé požiadavky svojich občanov a 
udržuje im takú školu, akú si žiadajú, napr. katolíkom kato-
lícku. Z tohto úsilia zrodil sa nový školský zákon č. 308/1940 
SI. z., platný od 1. januára 1941. Tento zákon v zásade spra-
vodlivo riešil problém školstva na Slovensku. Uznané boly 
dva druhy škôl: cirkevné (v tom i rehoľné) a obecné na zá-
klade náboženského rozvrstvenia žiactva. Učiteľstvo bolo 
platené štátom a vecný náklad znášaly politické obce. Cirkev 
sa vzdala istých dôležitých práv (ako napr. ustanovovanie 
učiteľov, disciplinárna moc, užívanie školského majetku), aby 
ako protiváhu sňala s pliec veriacich ťarchu udržovania cir-
kevného školstva. K tomuto kroku došlo v predpoklade, že 
i praktické prevádzanie zákona bude zodpovedať intenciám 
zákonodarcu. 

Bohužiaľ, nestalo sa tak: menovanie definitívnych učite-
ľov a riaditeľov škôl ani v jednom prípade nestalo sa podľa 
platných predpisov, t. j. na základe súbehu; disciplinárne ve-
ci učiteľstva riešily sa bez zástupcov Cirkvi; štátna škol-
ská správa siahala aj na organistské nehnuteľnosti, na ktoré 
nemala nároku; nekatolícki učitelia boli ustanovovaní na ka-
tolícke školy a pod. Táto nedôslednosť medzi duchom zákona 
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a jeho prevádzaním vyvolala mnoho nespokojnosti tak u cir-
kevných vrchností ako aj u učiteľstva a aj nitriansky p. arci-
biskup musel sa často domáhať nápravy. Na podnet nitrian-
skeho ordinariátu bol zákon i novelizovaný, ale k praktickým 
dôsledkom z toho plynúcim už nedošlo. 

Slovenská národná rada ešte v Banskej Bystrici vydala 
nariadenie o poštátnení všetkého školstva na Slovensku. Toto 
nariadenie patrí medzi prvé rozhodnutia SNR vôbec. Týmto 
násilným a nedemokratickým zásahom Cirkev bola podstatne 
ukrátená na svojich právach, ktorých sa nemohla a ani 
nemôže vzdať. Proti tomu zástupca biskupského sboru pro-
testoval hneď v Banskej Bystrici a po skončení vojny podal 
nitriansky pán arcibiskup 23. mája 1945 memorandum na 
SNR a žiadal, aby právo Cirkvi a slobodných katolíckych 
občanov na cirkevnú školu bolo v duchu zásad ľudovej demo-
kracie rešpektované a nedotknuteľné. Píše: „Vo všetkých 
štátoch sveta, kde je sloboda Cirkvi zaistená, všade je uzná-
vané aj toto jej právo a Cirkev nielen v demokratických štá-
toch Ameriky, Britskej ríše, ale aj v pokrokovom Francúzsku, 
ba ešte aj v misijných územiach má svoje školy, a to od 
ľudových počnúc až po univerzity a všetky tieto školy sú 
štátmi uznávané za rovnocenné s ostatnými školami. Bolo by 
divné, keby práve v ľudovodemokratickej ČSR toto právo 
Cirkvi nebolo uznávané. Na Slovensku má Cirkev aj zvláštne 
historické právo na školy. Cirkev bola prvá, ktorá školy za-
kladala a cez mnohé storočia ona bola jediná, ktorá sa o školy 
starala. Mnohé školy Cirkev z vlastných prostriedkov stavala 
a udržiavala, a preto jej treba ďakovať, že aj náš národ stal 
sa kultúrnym a civilizovaným národom... Toto nariadenie 
nie je v súhlase s vôľou slovenského národa... Vyplýva zo 
samých podstatných ideí novej ČSR, aby sa táto vôľa sloven-
ského národa brala do úvahy ... Kde štát pri školách nere-
špektuje rozdielnosť náboženského presvedčenia ľudu, tam. 
nastanú trenice, závisť a nepokoje ... Nemožno nepripome-
núť, že tak prenikavý zásah do vnútorného života občianstva, 
vynesený bez predbežného súhlasu ľudu, bez rokovania s prí-
slušnými cirkevnými vrchnosťami, teda jednostranne, nasto-
ľuje hneď v začiatkoch kultúrny boj, ktorý si katolícka Cirkev 
nikdy nežiada." Memorandum sa dostalo v pôvodnom zneni 
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na verejnosť a stretlo sa s nadšeným súhlasom slovenských 
katolíkov. Vládne orgány však na memorandum nereagovaly. 

Potom bola nariadená podpisová akcia za katolícke školy 
ako r. 1924. Túto akciu však bezpečnostné orgány prekazily 
a proti jej pôvodcom a organizátorom, vraj ako protištátnym 
živlom, tvrdo zakročily. 

Takto hneď na začiatku druhej ČSR otázka cirkevného 
školstva stala sa kameňom úrazu v pomere Cirkvi a štátu na 
veľkú škodu národa i Cirkvi. 

Popri ľudovom školstve treba sa zmieniť aj o cirkevných 
meštianskych a stredných školách, ktoré tiež boly poštátnené. 

Pri zaujatí biskupského prestola Dr. K. Kmeťkom boly 
na území nitrianskeho biskupstva dve meštianske školy ka-
tolícke, spravované rehoľnými učiteľkami, a to v Nitre a 
Trenčíne. Postupne sa otvorily ďalšie štyri cirkevné meštian-
ske školy: v Dubnici, Močenku, Novákoch a v Žiline. Všetky 
štyri boly vo vlastných budovách, postavených za 3,800.000.— 
Kčs. 

Krásnych výsledkov sa každoročne dopracovávaly aj 
novozaložené učiteľské akadémie v Nitre a Bánovciach a cir-
kevné gymnáziá v Nitre a Trenčíne (dievčenské a chlapčen-
ské piaristské). V Žiline blahodarne rozvíjal svoju činnosť 
rehoľný ústav na vzdelanie učiteliek materských škôl, ve-
dený Školskými sestrami sv. Františka Asiského. 

Okrem toho boly v diecéze aj štyri materské školy: v Mo-
čenku, Nitre, Trenčíne a Žiline. 

KULTÚRNE DOMY A INÉ CIRKEVNÉ STAVBY. 

Plamenné výzvy arcipastiera, aby sa K A (Katolícka ak-
cia) vo farnostiach previedla do dôsledkov, najmä organi-
zovanie kmeňových skupín K A (SKM, JKM, KJŽ), daly pod-
net pre stavby kultúrnych domov, ktorými sa predtým len 
ojedinelé mestá a obce honosily. Kultúrne domy chýbalv 
najmä mládeži. Nebolo kde prednášky počúvať, divadlá, aka-
démie usporiadať. Školské miestnosti sú pre tento cieľ len 
východiskom z núdze. V posledných rokoch preto viaceré 
obce daly sa do stavby kultúrnych domov. Jubilujúci arci-
pastier takéto podujatia vítal s pochopením a podporoval ich. 
V období 1921—1945 pošta vily katolícke kultúrne domy tieto 
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obce: Bánovce, Bošáca, Brodno, Dolné Naštice, Dubnica, Hor-
ná Poruba, Horné Kočkovce, Chynorany, Konská, Kovarce, 
Nesluša, Nitra, Nitrianske Sučany, Nováky, Nová Ves n/V., 
Omšenie, Pažite, Podhradie, Považská Bystrica, Pružina, Pú-
chov, Ruskovce, Selec, Skalité, Terchová, Trenčín, Tormoš, 
Turzovka, Veľká Bytča, Veľké Ostratice, Visolaje, Žabokre-
ky, Žilina. Spolu 33. Náklad na ne je Kčs 21,380.950.20. 

Nové pomery aj v otázke kultúrnych domov bolestne 
zasiahly Cirkev. Skoro všetky tieto katolícke domy boly ná-
silne zabraté na ciele politické, ba neraz sa používajú na 
proticirkevné podnikania. 

Zmieniť sa treba aj o stavbách farských budov, ktoré sú 
v obci obyčajne najstaršími budovami, a preto svojmu účelu 
nevyhovujúcimi. Tu sa tiež prejavilo veľmi štedré porozume-
nie pána arcibiskupa. Sám ako patrón dal do poriadku via-
ceré farské budovy a veriacim mnohých farností pomáhal 
značnými podporami opraviť alebo postaviť faru. „Hoden je 
služobník svojej mzdy." Je spravodlivé, aby kňaz vo farnosti, 
ktorej obetuje svoje telesné i duševné sily, svoje zdravie 
a často i život, mal primeraný byt. Nové farské budovy 
pošta vily sa v týchto farnostiach: Bobot, Bolešov, Nováky, 
Orechové, Predmier, Podskalie, Slatina, Soblahov, Rajec. 
Stará Bystrica, Šťavník, Turzovka-Klín, Veľká Lehota, Vy-
soká. 

Za pána arcibiskupa Dr. K. Kmeťku vzniklý aj nové 
budovy sociálnych ustanovizní. Napr. dôkladne opravený a 
adaptovaný bol Sirotinec nitrianskeho biskupstva v Žiline 
(pre 60 sirôt), postavený bol chudobinec v Považskej Bystrici 
a Žiline, v Beluši bol chudobinec adaptovaný, v Belušských 
Slatinách v novostavbe „Alžbetinum" zotavujú sa každoroč-
ne desiatky chudobných mestských detí, v Útulni sv. Jozefa 
v Turzovke opatrujú Sestry sv. Cyrila a Metoda dietky nevy-
liečiteľne choré. 

Nemožno nespomenúť i postavenie exercičných domov 
a rehoľných budov. Exercičné domy boly postavené v Beluš-
ských Slatinách a v Nitre na Zobori. Stovky veriacich tam 
každoročne v prúde milostí prežívajú duševnú obrodu. Nové 
kláštorné budovy boly postavené v Ladcoch, Nitre, rozsiahle 
prestavby kláštorov sa previedly v Nitre u milosrdných se-
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stier, v Trenčíne u Chudobných školských sestier, piaristov, 
v Ladcoch u milosrdných sestier, v Žiline u škol. sestier sv. 
Františka As., v Dlhom Poli upravená bola budova pre sestry 
sv. Kríža, biskupský kaštieľ v Močenku bol prepustený škol-
ským bratom a v Kostolnej redemptoristom. 

Všetky tieto rôzne cirkevné stavby vyžiadaly si náklad 
Kčs 19,881.469.05. 

* 

Celkový náklad na kostoly, školy, kultúrne domy a ostat-
né cirkevné budovy za dvadsaťpätročia episkopátu arci-
biskupa Dr. Karola Kmeťku je Kčs 136,091.271.80. Aká bo-
hatá životná krása sa skrýva za touto číslicou! Koľko šľachet-
ných podujatí, koľko námah a obetí za sväté veci Cirkvi 
a národa je ňou dokumentovaných! Pri pohľade na tie spo-
mínané mnohé kostoly, kaplnky, školy a iného druhu 
cirkevné stavby, husto rozsiate po celom biskupstve, hlásajúce 
slávu svojho iniciátora a podporovateľa, s láskou, vďakou 
a obdivom kloní sa veriaci ľud nitrianskeho biskupstva pred 
svojím vznešeným jubilujúcim arcipastierom a vyznáva mu: 
Diela, ktoré si Ty prekonal, tie vydávajú svedectvo o Tebe. 
(Ján 5, 36.) 



NÁKLAD 
NA CIRKEVNÉ STAVBY V NITRIANSKOM BISKUPSTVE 

V R. 1921—1945. 
Andrej Patka. 

Poznámky: 1. Pod záhlavím „Kostoly" sa rozumejú: novostavby a prí-
stavby kostolov a kaplniek, maľovka, zvony, organ, dlažba, lavice, oltáre, 
krytina, ohrada. 2. „Škola": novostavby, prístavby a nákladnejšie adaptá-
cie org. bytov. 3. „Rôzne": novostavby, prístavby a adaptácie farských 
budov, sociálnych ústavov, exerc. domov a pod. 

Farnosť Kostoly Školy Kult. domy Rôzne Spolu 

1. Bánovce 1,307.832.— 2,741.000.— 12,800.000.— 117.000.— 16,965.832.— 
2. Beckov 137.800.50 22.000.— — . — 31.621.60 191.422.10 
3. Belá 664.489.— 382.000.— — . — 15.400.— 1,061.889.— 
4. Beluša 211.250.— — . — — . — 961.600 — 1,172.850.— 
5. Bobot 63.500.— 234.500.— — . — 26.000.— 324.000 — 
6. Bolešov 736.585.75 — . — — . — 435.016.85 1,171.602.60 
7. Bošáca 217.100.— 64.700.— 96.000.— 9.000.— 386.800.— 
8. Bošany 102.200.— 250.000.— — . — — . — 352.200.— 
9. Branč 822.500.— 40.000.— — . — 215.300.— 1,077,800.— 

10. Brodno 112.705.80 32.600.— 237.000.— — . — 382.305.80 
11. Bytčica 249.155 — 14.000.— — . — — . — 263.155.— 
12. Čadca 242.000.— 22.000.— — . — 70.000.— 334.000.— 
13. Cápor 199.703.70 — . — — . — 31.000.— 230.703.70 
14. Cavoj 46.000.— 10.000.— — . — 3.000.— 59.000.— 
15. Cerv. Kameň 111.000.— 89.768.— — . — 62.721.45 263.489.45 
16. Cičmany 24.378.— — . — — . — 20.000.— 44.378 — 
17. Čierne 458.000.— — . — — . — 12.000.— 470.000.— 
18. Dežerice 146.248.10 10.000.— — . — 76.128.— 232.376.10 
19. Diviaky 177.437.85 234.000.— — . — — . — 411.437.85 
20. Divina 78.310.— — . — — . — 64.000.— 142.310.— 
21. Dlhé Pole 790.000.— 1.685.000.— — . — 126.000.— 2,601.000.— 
22. Dohňany 5.700.— 7.500.— — . — 2.150.— 15.350.— 
23. D. Maríková 117.000.— 14.000.— — . — 40.000.— 171.000.— 
24. D. Súča 160.500.— 202.000.— — . — 9.000.— 371.500.— 
25. D. Tižina 173.270.— 89.772.50 — . — 10.000.— 273.042.50 
26. D. Krškany 242.874.30 242.874.30 
27. D. Motešice 71.400.— 55.000.— — . — 65.000.— 191.400.— 
28. D. Hričov 52.000 — 157.000.— — . — 109.000.— 318.000.— 
29. Domaniža 238.500.— 75.000.— — . — — . — 313.500.— 
30. Dražovce 192.000.— 365.000.— — . — 30.000.— 587.000.— 
31. Drietoma 432.800.— 60.000.— — . — 32.000.— 524.800.— 
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Farnosť Kostoly Školy Kult. domy Rôzne Spolu 

32. Dubnica 176.302.40 580.000.— 600.000.— 49.884.— 1,406.186.40 
33. Dubodiel 780.900.— — . — — . — 95.000.— 875.900.— 
34. Fačkov 28.800.— 32.000.— — . — 80.000.— 140.800.— 
35. Frívald 280.000.— 25.000.— — . — 10.000.— 315.000.— 
36. H. Maríková 80.200.— 30.000.— — . — — . — 110.200.— 
37. H. Poruba 47.300 — 45.000.— 15.000.— 84.864.— 192.164.— 
38. H. Súča 116.000.— 62.000.— — . — 5.000.— 183.000.— 
39. H. Kočkovce 147.000.— — . — 15.000.— 140.000.— 302.000.— 
40. H. Lefantovce 65.000.— 10.000.— — . — 15.000.— 90.000.— 
41. H. Srnie 500.000 — 140.000.— — . — 15.077.80 655.077.80 
42. H. Vestenice 183.500 — 218.000.— — . — 31.000.— 432.500.— 
43. H. Vadičov 21.000.— 94.325.— 75.000.— 5.000.— 195.325.— 
44. Hrnčiarovce 131.600.— 23.000.— — . — — . — 154.600.— 
45. Chynorany 428.000.— 100.000.— 46.000.— 13.400.— 587.400.— 
46. Hava 332.449.90 65.000.— — . — 25.650.— 423.099.90 
47. Ireg 162.302.— 192.000.— — . — 51.000.— 405.302.— 
48. Ivánka 214.500.— — . — — . — 86.000.— 300.500.— 
49. Jesenica 94.759.— 22.000.— — . — 60.000.— 176.759.— 
50. Klát. N. Ves 132.465.— 142.500.— — . — 32.519.— 307.484,— 
51. Kl. Hradište 112.891.60 15.000.— — . — 26.000 — 153.891.60 
52. Kochanovce 105.000.— 40.000.— — . — — . — 145.000.— 
53. Kolárovice 32.000.— 15.000.— — . — 2.000.— 49.000.— 
54. Koleňany 245.699.— 15.000.— — . — 109.135.90 369.834.90 
55. Konská 160.036.— 215.000.— 140.000.— 70.000.— 585.036.— 
56. Kost. Ves 98.260.60 64.000.— — . — 47.088.80 209.349.40 
57. Kost. Mitice 190.108.70 188.000.— — . — 20.000 — 398.108.70 
58. Košeca 685.300.— 33.000.— — . — 70.000.— 788.300.— 
59. Kotešová 60.000.— 30.000.— — . — 40.000.— 130.000.— 
60. Kovarce 168.360.— 261.000.— 61.000.— 42.000.— 532.360.— 
61. Krásno n/K. 334.000 — 155.000.— — . — 31.500 — 520.500.— 
62. Krásno n/N. 292.809.— 220.000.— — . — 28.850.— 541.659.— 
63. Kys. N. Mesto 307.809.— 43.000.— — . — 200.000 — 550.809.— 
64. Lazy 81.500.— 200.000.— — . — — . — 281.500.— 
65. Lednica 59.000 — 191.385.— — . — 8.570.50 258.955.50 
66. Ledn. Rovné 701.000.— 70.000.— — . — — . — 771.000.— 
67. Lietava 339.000.— 33.500.— — . — 46.000.— 418.500.— 
68. Lúky 31.000 — 180.000.— — . — 38.000.— 249.000.— 
69. Lutiše ' 16.705.50 116.138.50 — , — 159.339.85 292.183.85 
70. Lysá 71.620 — 40.000.— — . — 20.000 — 131.620.— 
71. Makov 150.000.— 150.000.— 
72. M. Hradná 751.071.80 68.000.— 80.000.— 68.000.— 967.071,80 
73. M. Udiča 194.338.— 112.520.— — . — 15.200.— 322.058.— 
74. Močenok 853.800.— 955.000.— — . — 13.000 — 1,821.800.— 
75. Mojtín 53.222.— 4.500.— — . — — . — 57.722.— 
76. M. Lieskové 90.200.— 56.000.— — . — 20.000.— 166.200.— 
77. Nemšová 209.052.— 85.000.— — . — 170.000.— * 464.052.— 
78. Nesluša 35.000.— 30.000.— 120.000.— 25.000.— 210.000.— 
79. Nitra-d. m. 2,857.090.— 3,500.000.— 500.000.— 900.000.— 7,757.090.— 
80. Nitra-h. m. 1,014.000.— 10.000.— 300.000.— — . — 1,324.000.— 
81. Nitr. Streda 87.243.70 21.599.25 — . — 37.887.25 146.730.20 
82. Nitr. Rudno 20.000.— 208.000.— • 10.000.— 238.000.— 
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Farnosť Kostoly Školy Kult. domy Rôzne Spolu 

83. Nitr. Sučany 82.100.— 11.000 — 200.000 — 38.414.— 
84. N. Bystrica 79.000 — 80.000.— — . — 15.000.— 
85. Nováky 120.000.— 192.000.— 400.000.— 271.000.— 
86. Nová Ves n/V. 620.000.— 20.000.— 100.000.— 10.000.— 
87. Ochodnica 80.000.— 12.500 — — . — 7.000.— 
88. Omšenie 420.000.— 39.000.— 250.000.— — . — 

89. Opatová 81.100.— 55.000.— — . — 12.000.— 
90. Oponice 92.000.— 119.000.— — . — 10.000.— 
91 Orechové 188.500.— 110.000.— — . — 217.000.— 
92. Oščadnica 820.348.— 60.000.— — . — 12.000 — 
93. Papradno 141.161.— 90.000.— — . — 21.398.50 
94. Petrovice 109.682.— 484.390.95 — . — 18.500 — 
95. Podhradie 30.472.40 83.115.— 105.950.20 — . — 

96. Podskalie 88.437.— 22.704.50 — . — 300.000.— 
97. Pogranice 151.000.— 534.000.— — . — 30.000.— 
98 P. Bystrica 2,220.000.— 1,330.000.— 560.000 — 334.000.— 
99. P. Podhradie 116.059.55 37.000.— — . — 11.500.— 

100. Prečin 72.500.— 21.000.— — . — 38.450.— 
101. Predmier 411.000.— — . — — . — 239.153.15 
102. Pruské 422.900.— 50.000 — — . — 40.000.— 
103. Pružina 85.455.60 80.000 — 300.000.— 25.000.— 
104. Puchov 756.000.— — . — 95.000.— 127.000.— 
105. Rajec 271.000.— 80.000.— — . — 220.000.— 
106. Raková 127.000.— 40.000.— — . — 17.000.— 
107 Riečnica 71.000.— 
108. Rosina 68.000.— 20.000.— — . — 28.000.— 
109. Rybany 74.894.70 35.000.— — . — — . — 

110. Salakúzy 101.000.— 118.000.— — . — — . — 

111. Selčany 96.000.— 68.000 — — . — 10.000.— 
112. Selec 45.000.— 100.000.— 50.000 — 60.000.— 
113. Skačany 70.693.85 236.721.60 — . — 16.619.30 
114. Skala 181.666.— 55.000 — — . — — . — 

115. Skalité 412.407.80 — . — 270.000.— 30.658.— 
116. Slatina 118.500.— — . — — . — 153.000.— 
117. Slopná 87.926.15 400.000.— — . — 8.000 — 
118. Soblahov 74.000.— 151.000.— — . — 105.000.— 
119. St. Bystrica 53.500.— 95.000.— — . — 156.000.— 
120 Staškov 100.000.— — . — — . — 33.600 — 
121. Strečno 38.460 — 90.000.— — . — 40.105.30 
122. Súlov 27.303 — — . — — . — 72.037.— 
123. Štavnik 670.000.— 215.000.— — . — 200.000.— 
124. Teplička 860.755.— 188.575.20 — . — 67.884 — 
125. Terchová 1,991.294.80 25.000.— 300.000 — 45.000 — 
126. Tr. Teplá 213.871.— — . — — . — 59.867.— 
127. Tr. Turná 1,516.000.— 48.000.— — . — 20.246.35 
128. Trenčín 359.700.— — . — 2,097.000 — — . — 

„ Sv. Anna 12.000.— 
„ Sestry 170.000.— 1,433.000.— — . — — . — 

129. Turzovka 401.500.— 39.000.— 1,015.000.— 125.500.— 
130. „ Klin 695.000.— — . — — . — 150.000.— 
131. Uhrovec 37.592.90 57.000.— — . — 10.000 — 

331.514.— 
174.000.— 
983.000.— 
750.000.— 
99.500.— 

709.000.— 
148.100.— 
221.000.— 
515.500.— 
892.348.— 
252.559.50 
612.572.95 
219.537.60 
411.141.50 
715.000.— 

4,444.000.— 
164.559.55 
131.950.— 
650.153.15 
512.900.— 
490.455.60 
978.000.— 
571.000.— 
184.000.— 
71.000 — 

116.000.— 
109.894.70 
219.000.— 
174.000.— 
255.000 — 
324.034.75 
236.666.— 
713.065.80 
271.500.— 
495.926.15 
330.000.— 
304.500.— 
133.600.— 
168.565.30 
99.340.— 

1,085.000.— 
1,117.214.20 
2,361.294.80 

273.738 — 
1,584.246.35 
2,456.700.— 

12.000.— 
1,603.000 — 
1,581.000.— 

845.000 — 
104.572.90 

109 



Farnosť Kostoly Školy Kult. domy Rôzne Spolu 

132. Val. Belá 404.500.— 20.000.— 16.000.— 440.500.— 
133. Varín 217.724.— 60.000.— — . — 10.000.— 287.724.— 
134. V. Bytča 1,070.061.50 83.000.— 280.000 — 750.614 — 2,183.675.50 
135. V. Lehota — . — 70.000 — — . — 120.000.— 190.000.— 
136. V. Bielice 90.000.— 104.564.30 — . — — . — 194.564.30 
137. V. Chlievany 118.000.— 190.000.— 20.000.— 120.000.— 448.000.— 
138. V. Ostratice 145.900.40 495.000 — 81.000 — — . — 721.900.40 
139. V. Rovné 73.577.— 145.000 — v 100.000.— 318.577 — 
140. Visolaje 32.142.— — . — 39.000.— — . — 71.142 — 
141. Višňové 104.000 — 400.000.— — . — v 504.000 — 
142. Vysočany 198.726.65 104.340.— — . — 157.017.45 460.084.10 
143. Vysoká 301.000 — 195.000.— — . — 185.000.— 681.000.— 
144. Zákopčie 75.000 — — . — — . — 40.000.— 115.000.— 
145. Z. Kostolany 155.000.— — . — — . — 10.000.— 165.000.— 
146. Zliechov 75.000.— — v — — . — 20.000.— 95.000 — 
147. Zubák 46.550.— 46.550.— 
148. Zabokreky 80.000 — — . — 100.000 — — . — 180.000 — 
149. Žilina 7,570.166.50 15,954.357.75 2,230.000.— 560.000.— 26,314.524.25 
150. „ Sal. 1,700.000.— — . — — . — — . — 1,700.000 — 
151. Zirany 664.731 — — . — — . — — . — 664.731.— 

Iné 2,100.000.— — . — — . — 6,700.000.— 8,800.000.— 

54,269.275.— 40,559.577.55 21,380.950.20 19,881.469.05 136,091.271.80 



REHOLE NA ÚZEMÍ NITRIANSKE] DIECÉZY. 
Andrej Patka. 

ľ \ l a území nitrianskeho biskupstva účinkujú teraz tie-
to rehoľné spoločnosti: 

1. D o m i n i k á n i. Do biskupstva ich uviedol arcibis-
kup Dr. Karol Kmefko r. 1938. Sveril im duchovnú správu 
pri kaplnke sv. Anny v Trenčíne. Katechizujú, vydržiavajú 
ľudové misie a venujú sa edičnej činnosti a pre slovenskú 
katolícku inteligenciu vydávajú časopis „Smer". 

2. P i a r i s t i . Majú dom v Nitre a v Trenčíne oddávna. 
V Trenčíne mali internát a svoje gymnázium, ktoré im teraz 
poštátnili. Profesori však boli na gymnáziu ponechaní. 

3. F r a n t i š k á n i . Usídlení sú v nitrianskom biskup-
stve už od 13. stor. Majú domy v Nitre, Beckove, Pruskom a 
Žiline. V Nitre spravujú hornomestskú faru, v Žiline majú 
teologiu. Vypomáhajú v duchovnej správe a vydržiavajú ľu-
dové misie. 

4. R e d e m p t o r i s t i . Povolal ich r. 1923 arcibiskup 
Dr. Karol Kmeťko a prepustil im svoj kaštieľ v Kostolnej. 
Venujú sa ľudovým misiám. 

5. S p o l o č n o s ť B o ž i e h o S l o v a . Zásluhou arci-
biskupa Dr. Karola Kmefku usídlili sa r. 1923 v biskupskom 
kaštieli v Močenku a od r. 1928 v Nitre. Majú kláštor na Zo-
bore. Vychovávajú misijný dorast. 

6. L a z a r i s t i . Svoj provinciálny dom majú v Lad-
coch od r. 1924. Majú na starosti duchovnú správu Dcér kresf. 
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lásky a spravujú Apoštolát nemocných na Slovensku. Pripra-
vujú sa na prácu do misií. 

7. Š k o l s k í b r a t i a . Noviciát majú v biskupskom 
kaštieli v Močenku od r. 1928. Venujú sa vyučovaniu a vý-
chove katolíckej mládeže. 

8. S a 1 e z i á n i. Na popud arcibiskupa Dr. K. Kmefku 
usídlili sa v Žiline r. 1937 a v Nitre r. 1942. V Žiline spravujú 
faru. Katechizujú a vo svojich oratóriách vychovávajú muž-
skú mládež. 

9. D c é r y k r e s ť a n s k e j l á s k y . V diecéze sú 
usídlené oddávna. Provinciálny dom majú v Ladcoch. Okrem 
toho účinkujú v Nitre na gymnáziu, učiteľskej akadémii, 
meštianskej, ľudovej a materskej škole, vo Veľkom seminári, 
poštátnenom biskupskom internáte, v štátnej nemocnici a 
v mestskom chudobinci; v Ilave v ženskej trestnici, v Žiline 
na ľudovej a materskej škole a chudobinci, v Trenčíne v ne-
mocnici, v Močenku na ľudovej a materskej škole, v Beluš-
ských Slatinách v zotavovni pre deti (Alžbetin) a v kúpelnom 
dome (Penzionát). 

10. S e s t r y s v. K r í ž a . Od r. 1929 spravujú ľudovú 
školu v Hrnčiaroviach. Okrem toho od r. 1934 vyučujú na 
ľudovej škole v Dlhom Poli a od r. 1945 i v Kotešovej. 

11. C h u d o b n é š k o l s k é s e s t r y d e N o t r e Da-
ni e. Blahodarne účinkujú v Trenčíne od r. 1921 na meštian-
skej, ľudovej a materskej škole. V Beckove viedly v r. 1939— 
1945 sirotinec a v r. 1943—45 v Pov. Podhradí internát pre 
robotníčky Zbrojovky v Pov. Bystrici. 

12. R e h o ľ a N o t r e D a m e zriadila si r. 1941 v No-
vákoch meštiansku školu. 

13. S e s t r y C y r i l a a M e t o d a najprv v Pov. 
Podhradí, od r. 1938 v Turzovke sa starajú o nevyliečiteľne 
choré deti. 

14. Š k o l s k é s e s t r y s v . F r a n t i š k a A s i s k é -
h o od r. 1939 vyučujú v Žiline na meštianskej škole a spravu-
jú aj odbornú školu pre výchovu učiteliek materských škôl. 
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15. D c é r y s v. F r a n t i š k a A s i s k é h o venujú 
sa od r. 1939 opatere chorých v nemocnici v Žiline. 

16. S l u ž o b n i c e D u c h a S v. Misijná spoločnosť, 
od r. 1939 spravuje Vychovateľňu, ústav pre padlé dievčatá 
v Bytčici. 

17. P r e m o n š t r á t k y vedú od r. 1940 domácnosť 
pána arcibiskupa v Nitre. 

18. A n g l i c k é p a n n y od r. 1940 vyučujú na ľu-
dovej škole v Považskej Bystrici. 

19. M i l o s r d n é s e s t r y s v. V i n c e n t a (Satmár-
ske) v Uhrovci spravujú sirotinec od r. 1938; v Bánovciach 
pracujú v učiteľskom internáte a učia v materskej škole. 

20. S a l e z i á n k y usadily sa v Nitre r. 1944. Starajú 
sa vo svojom oratóriu o chudobnú ženskú mládež. 

21. D c é r y B o ž s k e j 1 á s k y od r. 1945 vyučujú na 
ľudovej škole v Dohňanoch. 

* 

R. 1921 účinkovaly v biskupstve dve mužské rehole a 
jedna ženská. Za 25 rokov vzrástol počet mužských rehôľ o 
šesť a počet ženských o dvadsať. 
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NAD LITERÁRNYM DIELOM 
ARCIBISKUPA Dr. KAROLA KMETKU. 

Dr. Štefan Drozd. 

LITERÁRNY 2IVOT V XVI I I . A XIX. ST. V NITRIANSKEJ DIECÉZE. 

en ozaj dotknúť sa možno nateraz literárneho prú-
denia v Nitre za posledných dvesto rokov, lebo sku-

točného zhodnotenia vyžiadajú si posledné storočia ešte po-
drobného štúdia. Nijako neplníme nateraz úlohu, čo i parciál-
nu v tomto skúmaní, keď len letmo spomíname literárnu 
prácu biskupa Gusztinyiho, nitrianskych bernolákovcov, 
edičnú prácu biskupa Fuchsa, historické práce Vurumove 
a konečne rozsiahle dielo vedátora biskupa Roškoványiho. 
Nitra nás zaväzuje na viac. Nijako nemôžeme byť spokojní 
s doterajším stavom v tejto otázke. Tak sa nám javia nerie-
šené úlohy o literárnej minulosti Nitry a tak podobne pred 
nami leží doterajšie literárne dielo arcibiskupa Dr. Karola 
Kmeťku. 

Literárne a filozofické prúdenia od 18. stor. prechádzajú 
aj cez našu Nitru. Naša Nitra sa čestne zapája do týchto 
literárnych pohybov, ba v druhej polovici bernolákovského 
hnutia má skoro vedúce postavenie. Ale už obdobie predber-
nolákovské ukazuje vypätie ducha a javí sa tu snaha preniknúť 
slovenským slovom do verejnosti, dať mu vlastné uplatnenie. 
Slovenské kázne Holzpeka (1743), Terlandayho (1744), Petrí-
ka (1759), Bešku (1766), Nejedlého (1766), Hulyáka (1777), 
Vágryho (1780) a konečne veľký počet kázní z doby predber-
nolákovskej a bernolákovskej (napr. Andreja Mészároša), toto 
všetko poukazuje na snahy, ktoré prenikaly v národnostných 
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pohyboch už v druhej polovičke 18. storočia. To sú duchovné 
plody, ktoré vyšly tlačou a bolo ich takto možno zachrániť 
pre budúce pokolenia. A o čom nás poučuje iná skutočnosť? 
Návštevy fár a preberanie sa v starých písomnostiach nám 
dávajú poznať, koľko vecí sa tam nachádza, ktoré neboly tak 
šťastné, aby boly mohly vyjsť aj tlačou. Kňažstvo v horlivom 
plnení svojich dušpastierskych povinností hľadá pramene 
a pomôcky pre svoju činnosť kazateľskú, a že sa často utieka 
aj ku prameňom českým, to je vec jasná. Doklady na to nám 
podávajú farské knižnice. 

Kňažstvo vyhovuje potrebám ľudu a preto pridŕža sa 
jeho reči a to tým viac, že táto reč je i jemu rodnou a drahým 
pokladom. Pravdu mal Hurban, keď napísal: „ .. . nebo na 
Slovensku se kázaní slovenská jen w katolíckych chrámích 
držíwají, a zde to nébylo nikdy jinak; že pak lid kázaní tato 
hojné nawštéwuje, to Wám mohou ztwrditi slowenští kato-
ličtí duchowní otcowé. [Kwéty (Príloha) 1845, 557.] 

Uvedené doklady nás presvedčujú, že tu bolo dosť uče-
nosti a odvahy, aby sa horliví nitrianski kňazi-kazatelia zapá-
jali do vtedajšieho kazateľského a pastoračného prúdenia 
a nadväzovali na svojich predchodcov, či už na kazateľské 
dielo Maczayho (1718) a ostatných väčších-menších sloven-
ských kazateľov 18. storočia. 

Ale najvypuklejšie sa prejavujú tieto snahy na konci 
18. storočia. A tak pôvodne maďarsky napísané dielo Guszti-
nyiho dostáva sa v preklade Benčičovom (1794—5) do rúk 
slovenských katolíckych kňazov ako „Manna Spasitelná", aby 
mohlo plniť svoje všeobecné poslanie i v rukách slovenského 
duchovenstva a ľudu. Za „Mannou Spasitelnou" nasledujú 
požehnané roky edičných snáh biskupa Fuchsa, kedy sa 
dostáva do rúk slovenského ľudu množstvo slovenských kníh, 
ktoré napísali alebo preložili horliví nitrianski bernolákovci. 
Obdobie s konca 18. stor. a prvé desaťročie minulého storočia 
môžeme právom pokladať za požehnané pre Nitru a pre celý 
slovenský národ. Fuchsove edičné podnikania maly na zreteli 
tak potreby slovenského ľudu ako i inteligentnejších tried. 
Postavy Fr. Xav. Hábela a Jura Hollého sú vedúcimi osob-
nosťami Bernolákovho hnutia v Nitre. Literárna činnosť a tiež 
práca za národ, javiaca sa vo verejnom podnikaní, pouka-
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žuje na veľkosť ducha a na neutíchajúcu horlivosť za veci 
národné. 

A Nitra našla vynikajúcich ochrancov vo svojich naj-
vyšších. duchovných predstavených. Biskupi Kluch, Fuchs a 
Vurum sa stali mecénmi všetkých ušľachtilých snažení a pod-
ujatí. Ba Vurumovo dielo „Episcopatus Nit-riensis ejusque 
praesulum memoria" — Dejiny biskupstva nitrianskeho a jeho 
biskupov — (1835) je zaujímavým dokladom, ako našiel autor 
najvrelejší vzťah k cyrilometodskej myšlienke. Dielo ostáva 
i pre dnešok významným dokumentom, ako hľadel autor na 
slovanské a slovenské dejiny a ako toto všetko vedel umiestiť 
vo vedeckej práci o nitrianskom biskupstve. 

Prvá polovica minulého storočia je vyplnená snahami 
spolčovacími, vystúpením vynikajúcich jednotlivcov a koneč-
ne edičným podnikaním kratšie trvajúcich literárnych spo-
ločností. Do tohto prúdenia čestne sa pripája užší okruh ni-
trianskeho kňažstva, ktoré aj na poli literárnom zanechalo 
pekný kus práce. Sú to, pravdaže, väčšinou kázne a spisy 
náučné. Iba u niektorých rozzvučaly sa aj struny básnické 
a stali sa básnikmi príležitostnými, ktorých dielo i pri menšej 
hodnote poetickej má predsa cenu dokumentárnu. A tak 
môžeme predchádzať cez mená Bettáka, Kospera, Vítteka, 
Daniša, Gebena a Závodníka, ktorí nadväzujú na kazateľské 
a náučné tradície a zanechávajú síce dielo menšie, ale tým 
cennejšie pre dejiny slovenského katolíckeho kazateľstva 
v minulom storočí. Osobitné miesto v tejto skupine zaujíma 
vzácna postava Michala Rešetku. 

Do matičných a ďalších rokov slovenských národnost-
ných pohybov z nitrianskeho kléru zasiahli vynikajúci mn-
žovia, ako Ondrisik, Zaymus, Horecký, Ščastný, Sekáč, 
Emanuel, Novotný, Nemčák a veľa iných, ktorých práca si 
zasluhuje postupného náležitého zhodnotenia. 

Ako literárne dielo Vurumovo tak i dielo biskupa Roško-
ványiho javí sa jasný odklon od potrieb pospolitého ľudu ako 
obsahové, tak i rečove. Roškoványi. vedec svetového mena. 
získal si za svoje vynikajúce diela čestný doktorát mnohých 
europských univerzít. Rozsiahlosť jeho literárneho diela (76 
sväzkov) zahrnovala v sebe rôzne teologické disciplíny, z kto-
rých podrobnejšie písal o primáte rímskeho pápeža a jeho 
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právach, o manželstve v Cirkvi katolíckej, o miešaných man-
želstvách medzi katolíkmi a protestantmi a o nezávislosti cir-
kevnej moci od moci svetskej. Už ako nitriansky biskup vydal 
traktáty o celibáte a breviári, o rímskom pápežovi a o dogme 
nepoškvrneného počatia Panny Márie. Svoje diela vydával 
vlastným nákladom a jeho súkromná knižnica počítala na 
20.000 kníh, ktoré sa so staršou sbierkou kníh stály základom 
dnešnej Diecéznej knižnice. 

Tak požehnane sa končí minulé storočie a prechováva sa 
nádej, ktorá našla svoje splnenie rokom 1918, ktorý priniesol 
časy a podmienky pre nové a nebývalé rozpätie ducha v hnu-
tí náboženskom a národnom. 

LITERÁRNA TVORBA ARCIBISKUPA DR. KAROLA KMEŤKU. 

Evokovanie a predostretie literárnej nitrianskej minulo-
sti nás priviedlo k vzácnemu zjavu na nitrianskom biskup-
skom prestole, k osobe J. E. arcibiskupa Dr. Karola Kmeťku. 
V ňom sa spája literárne podnikanie fuchsovskoroškoványi-
ovské. V jeho literárnej práci vedľa pôvodného diela rovnako 
vystupujú snahy edičné a vedľa vedeckých literárnych prác 
zasa aj práce popularizačné. Krásna syntéza ducha vedecké-
ho so starostlivosťou o duchovné zasycovanie svereného stáda 
sa javí v celom jeho literárnom diele. Schádza sa tu práca 
vedátora s ľudovým kazateľom, práca dogmatika s praktic-
kým interpretátorom a konečne starostlivosť otca o duchovné 
potreby slovenskej mládeže. Koľko vynaliezavosti a preziera-
vosti nachádza sa v tomto naoko tak jednoduchom, ale pri 
podrobnejšom rozbore tak dôkladnom vedeckom diele. 

Arcibiskup Dr. Karol Kmeťko zaučil sa na budapeštian-
skej univerzite do pozitívnej literárnej metódy teologických 
disciplín, do metódy kladného podávania, odôvodňovania a 
zdôrazňovania položených téz a vyzdvihnutia ich právd ale-
bo ich zamietnutie Tak postupuje autor vo svojich prvých 
literárnych prácach, táto metóda preniká jeho dizertačnou 
prácou. 

UNIO HYPOSTATICA. 

Doktorská dizertácia o vtelení Syna Božieho: „Unio hy-
postatica" (1906), čiže o hypostatickom spojení božskej a ľud-
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skej prirodzenosti v druhej božskej osobe, podáva predovše-
tkým jasne vyhranené filozofické pojmy podstaty, prirodze-
nosti, osoby atd'., aby sa tak presne určilo, čo učí táto dogma. 

Potom autor poukazuje, ako je táto dogma obsažená 
a podáva v Písme sv., vo vierovyznaniach a v rozhodnutiach 
cirkevných snemov. Potom nasledujú svedectvá prvých šty-
roch kresťanských storočí. Nakoniec podáva dôkaz z rozumu 
vierou osvieteného najmä na základe, že ako súvisí táto dog-
ma s inými dogmami, a ako sa protiví nesprávne chápanie 
tohto článku mnohým iným článkom viery. 

Z vieroučných bludov, odporujúcich tejto dogme, podrob-
nejšie pojednáva o najvážnejšom blude, učiacom, že sú v Kris-
tovi dve osoby, totiž o nestorianizme, vzniklom v IV. storočí 
a jeho jemnejšom vydaní o guntherianizme, vzniklom v mi-
nulom storočí. Konečne práca rozoberá pomer ľudského roz-
umu k tejto dogme. Poukazuje, že vtelenie Syna Božieho 
je tajomstvo viery, totiž je takou pravdou, na ktorú by rozum 
ľudský sám odseba nemohol prísť, ba i keď táto pravda bola 
Bohom zjavená, (vieme teda o jej jestvovaní, vieme v čom 
pozostáva), nevieme ju naším rozumom vnútorne porozumieť. 
Toho príčinou je s jednej stránky nekonečnosť božia a s dru-
hej stránky obmedzenosť ľudského rozumu. (Priame vnú-
torné porozumenie tajomstiev viery je vyhradené tým, ktorí 
vidia Boha priamo s tvári do tvári.) Keďže však tajomstvá 
viery sú Bohom zaručené pravdy, nemôžu rozumu protirečiť, 
ba možno ich objasniť analógiami vzatými z prírody a všetky 
námietky proti nim možno rozriešiť. Tak aj toto dielo dô-
kladne vyvracia námietky, že by osobné spojenie bolo na új-
mu úplnosti alebo dôstojnosti ľudskej prirodzenosti Kristo-
vej (práve naopak: dostáva sa jej nekonečnej dôstojnosti!) 
alebo na újmu nezmeniteľnosti Boha tým, že sa podľa tejto 
dogmy stal človekom. Zpomedzi analógií na osvetlenie tohto 
tajomstva uvádza viaceré viac-menej dokonalé podobenstvá, 
napr. spojenie podstaty a prípadku, — obšírnejšie však podá-
va podobenstvo spojenia duše a tela v človekovi, poukazujúc 
na to, v čom je toto podobenstvo priliehavé a v čom sa nesho-
duje s pojednávaným tajomstvom viery. Krásne poukazuje 
i na to, že toto tajomstvo prispelo k presnému vymedzeniu 
metafyzických pojmov až do posledných — samým rozumom 
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ani nepoznateľných — odtienkov, a tak máme správnu meta-
fyziku, ktorá platí aj v nadprirodzenom aj v prirodzenom po-
riadku, a ktorá filozofickými pojmami správne vyjadruje ob-
sah tajomstiev a jej správnosť sa ukazuje aj v aplikácii na 
naše prirodzené — na pozorovaní založené — poznanie. 

Dielo sa vyznačuje prísnou vedeckosťou, filozofickou 
hĺbkou a dôkladnou znalosťou literatúry tak kresťanského 
staroveku ako i scholastickej a súčasnej. 

MENŠIE PRAKTICKÉ LITERÁRNE PRÁCE. 

Prichádzajú roky pastoračné a mladý učený kaplán vidí 
veľa úloh v dosial neriešených otázkach sociálnych. Vidí ne-
riešené otázky robotníctva a zlé pomery chudobnejších tried. 
To dáva hĺbavému duchu mnoho tém, ktoré aspoň v skratke 
podával v Bobokových „Našich novinách" a stáva sa tak jeho 
hlavným spolupracovníkom. Nadhodené triedne otázky usi-
loval sa riešiť na jedinom možnom podklade — na podklade 
kresťanskom. I keď v tomto období jeho literárna činnosť 
nie je veľkého rozsahu, predsa vždy ona našla svoj správny 
tón, lebo vedela udrieť na struny, ktorých zvuky náš slo-
venský ľud vždy potreboval. 

Roky prvej svetovej vojny, teda ďalšie roky pastoračnej 
činnosti boly vyplnené starosťou o duchovné nasycovanie 
svojich veriacich. Dr. Karolovi Kmeťkovi, ako kaplánovi a 
farárovi, súc postavenému do pastoračných služieb ležalo na 
srdci, ako pomôcť v tých najmenších, ale predsa najzáklad-
nejších otázkach a potrebách slovenského veriaceho ľudu. 
Chytá sa do práce prekladateľskej a výsledkom sú knižočky 
o častom sv. prijímaní, rozjímania o pekle, o nebi a o očistci. 

Ale prevrat priniesol obdobie, kedy sa rozvily vlastnosti 
tvorčieho ducha a kedy vynikol napovrch duch slovenský a 
duch cyrilometodský. Prvé desaťročie môžeme charakterizo-
vať ako vyvrcholenie ducha slovanského, vychádzajúceho 
z idey cyrilometodskej a tento duch sa ďalej prejavuje vo 
veľkej starostlivosti o duchovné dobro slovenskej mládeže. 
Môžeme prechádzať cez prvé ročníky Acta Curiae Nitriensis 
(Zvesti biskupstva nitrianskeho), cez časopis Tatranský orol, 
Rozvoj, cez Acta Congressus Velehradensis (Sborník vele-
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hradský) a všade sa najvypuklejšie prejavuje duch cyrilome-
todskej myšlienky a duch slovenský. 

SVETOVÉ MISIE. 

Ako sme vyššie obdobie 1920—1930 charakterizovali ako 
obdobie rozvitia a šírenia cyrilometodskej myšlienky, tak 
môžeme zasa obdobie od 1930 až do súčasnosti charakterizo-
vať ako dobu misijných príspevkov v Ročniciach a jej vyvr-
cholenie „Svetovými misiami". Autor vo svojich drobných 
misijných príspevkoch nebol nijako spokojný so súčasným 
misijným stavom na Slovensku a preto ho stále poháňal 
vpred, staval ho na pevné nohy, až konečne svojím misijným 
literárnym dielom dal mu pečať svetovosti. 

Vrcholným dielom doterajšej literárnej činnosti jubi-
lanta sú jeho „Svetové misie" (I. sv. 1941 a II. sv. 1942). Toto 
dielo sa čestne stavia k literárnym dielam biskupa Guszti-
nyiho, Vuruma a Roškoványiho. 

Už dávnejšie nariadenie o zavedení misiologických pred-
nášok na bohosloveckých fakultách našlo svojho velkého 
uskutočňovateľa v osobe Jeho Excelencie, ktorý previedol 
myšlienku a rozkaz, že misiologia bola zavedená na Boho-
sloveckej fakulte v Bratislave a na Vysokých bohosloveckých 
školách v Nitre, v Banskej Bystrici a v Spišskej Kapitule. 
Ale najzvláštnejšie pri tejto veci je to, že práve osoba, ktorá 
javí tak živý záujem o všetky misijné pohyby na Slovensku, 
je ich hýbatelom, práve táto osoba sa chytá aj pera, aby dala 
do rúk bohoslovcov vysokoškolskú rukoväť misiologie. 

„Svetové misie" rozvrhol si autor na tri diely. Prvý 
diel hovorí o základoch svetových misií, druhý sa zaoberá 
dejinami svetových misií a konečne tretí diel zaoberá sa 
podrobne vecami, kto má všetko podiel na spravovaní sve-
tových misií. O týchto troch otázkach hovorí autor na 912 
stranách svojho vedeckého pojednania a uvažovania. 

I. diel: Základy svetových misií. Autor, ako je prirodze-
né, podal tu teóriu misiologie, t. j. základ misijného posla-
nia Cirkvi katolíckej a zdôvodnil všetko dôkazmi z Písma 
sv., z ústneho podania a rozumu, osvieteného katolíckou vie-
roukou. V Písme sv. vychádza autor zo Starého zákona a uvá-
dza hojné doklady (žalmy, kniha Múdrosti, Izaiáš, ostatní 
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proroci a proroci menší), ktoré poukazujú na všeobecnosť 
(univerzalizmus) spásy celého pokolenia ľudského. Ale jasnejj-
šie a určitejšie sú už dôkazy z Nového zákona, kde sa nám 
už aj rysujú spôsoby, ba podávajú rozkazy, ako máme pre-
vádzať a realizovať misijné odkazy Kristove. Nový zákon je 
preplnený týmito dôkazmi a preto autor najprv uvádza 
príklady zo štyroch evanjelií (až po nanebevstúpenie Pána) 
a potom zasa dôkazy z ostatných kníh Nového zákona. Autor 
tieto svoje uvažovania zakľučuje slovami: „Z uvedených 
úvah a citátov vybraných zo Starého a Nového zákona mô-
žeme ustálit ten záver, že tieto Duchom Sv. inšpirované kni-
hy preplnené sú misijnými myšlienkami a dôvodmi univer-
zalizmu, ba môžeme tvrdiť, že ako hlavným cieľom stvorenia 
a vykúpenia nášho je večná spása všetkých ľudí na svete, 
tak hlavnou myšlienkou každého božského diela, aj inšpiro-
vaných kníh Písma sv. je: Boh chce, aby všetci ľudia boli 
spasení a preto každého volá do svojho kráľovstva." (I, 67.) 

Rozsiahlosť dôkazov z doby apoštolských otcov, z doby 
kresťanských apologétov a sv. Otcov, žijúcich po nicejskom 
sneme, jasne dokazuje, že učenie sv. Otcov sa srovnáva s Pís-
mom sv. v misijnej myšlienke o privedení všetkých ľudí do 
cirkvi Kristovej. Iné teologické a rozumové dôvody misijné 
nám uvádzajú na pamäť potrebnosť viery pre každého, jed-
notu ľudského pokolenia, hodnotu duše ľudskej, príkaz lás-
ky k Bohu a k bližnému a iné základné a jasné dôvody, ktoré 
natrvalo každého presvedčujú o potrebe misijného hnutia 
v Cirkvi katolíckej. 

II. diel: Dejiny svetových misií. Praktickú časť „Sveto-
vých misií" rozdelil autor na starovek, stredovek, novovek a 
na dobu najnovšiu, kde pred nami striedajú sa požehnané 
začiatky kresťanstva u rôznych národov, jeho rozšírenie a 
blahodarný vplyv na kultúru každého národa. Táto časť je 
dôkladným prierezom cez cirkevné dejiny práve v myšlienke 
misijnej a ostáva tak veľmi výraznou pre hlbšie poznanie 
smyslu cirkevných dejín. Záverečné kapitoly o výsledkoch 
v jednotlivých krajinách a v storočiach prehľadne poukazujú 
na vykonanú prácu, ku ktorým sa pripája milá stať o sloven-
ských misionároch. I. sv. „Svetových misií" zakončuje dodatok 
„Z misijnej literatúry", ktorý si vedľa bohatej misijnej lite-
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ratúry nemeckej a francúzskej všíma aj chudobnejšej lite-
ratúry slovenskej. 

III. Spravovanie svetových misií. Po teoretických statiach 
a po prehľade vývinu misijného hnutia bolo potrebné, aby 
misiologia podala aj obšírnejší výklad o subjekte a objekte 
svetových misií. Týmto sa zaoberá III. diel „Svetových mi-
sií", ktorý podáva podrobné state o misijných orgánoch, t. j. 
kto vykonáva misijnú činnosť v Cirkvi. Rozpravy o reholiach, 
o misijných spolkoch, o misiografii a naznačené niektoré 
prostriedky šírenia viery zakončujú praktickú časť „Sveto-
vých misií". V Dodatkoch medzi inými praktickými a dôle-
žitými kapitolami máme v slovenskom preklade encykliku 
pápeža Benedikta XV. „Maximum illud" a encykliku pápe-
ža Pia XI. o zveľaďovaní sv. misií „Rerum Ecclesiae gesta-
rum". 

Prehľadný rozbor „Svetových misií" poukázal na ich 
teoretickú a praktickú stránku. V teoretickej časti zachováva 
sa postup prísneho vedeckého, ale pritom jasného vysvetľo-
vania, ktorý je najlepším a najosvedčenejším spôsobom po-
dávania teoretických náuk na vysokých bohosloveckých ško-
lách, pre ktoré bolo dielo práve myslené ako vysokoškolská 
rukoväť. A le práve tým dielo nadobúda svojej ceny, lebo 
neostáva len pri zbožnom želaní nadhodených misijných pro-
blémov, ale práve naopak, podáva množstvo dokladov, ktoré 
nás priamo ženú do misijného diela. Bez nadsádzky môžeme 
tvrdiť, že pôvodca už týmto jediným dielom by sa bol čestne 
zaradil do radu autorov našej, doteraz tak chudobnej, slo-
venskej náboženskej literatúry. 

KRISTOVÝM BOJOVNÍKOM. 

Praktickou príručkou „Kristovým bojovníkom" (1944) 
splnil autor túžbu, ktorá sa vynárala vždy pri duchovných 
prejavoch vysluhovania sviatosti birmovania. Koľko aktuál-
nych a vždy teologicky hlboko podložených myšlienok mohli 
sme počuť z úst autorových pri spomenutých príležitostiach, 
ktorí sme aspoň len občas boli prítomní pri týchto jeho vzác-
nych prejavoch. Koľkí si želali cennejší dar si odniesť z tejto 
príležitosti a nachádzajú ho v „Kristových bojovníkoch". 
Kniha im systematicky podáva zdôvodnené pravdy o Duchu 
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Sv. a o jeho daroch. A Kristovi bojovníci majú poznať dô-
kladne aj základné pravdy náboženstva, preto autor sa aj 
týchto dotýka, aby tak upozornil na dôležitosť všetkých 
náboženských článkov. Po kapitolách Boh Duch Svätý, Svia-
tosť birmovania a o daroch Ducha Svätého, autor venoval 
samostatnú kapitolu Cirkvi bojujúcej, v ktorej nazval bir-
movku odvodmi Kristových bojovníkov. Kristových bojovní-
kov čakajú mnohé úlohy a preto sa im pripomínajú aspoň 
tie najzákladnejšie, t. j. činnosť v Katolíckej akcii a činnosť 
misijná. Kapitola Hlavný príkaz — základ blaženosti podáva 
rozbor lásky k Bohu a lásky k bližnému, na ktorom príkaze 
jedine je možná výstavba duševného života a usporiadanosť 
Tudskej spoločnosti. Modlitby a hymny k Duchu Svätému 
uzavierajú cennú knihu, ktorú autor venoval „slovenskej 
katolíckej mládeži na pamiatku sv. birmovania." 



BIBLIOGRAFIA PRÁC 
ARCIBISKUPA Dr. KAROLA KMETKU. 

Dr. Štefan Drozd. 

^ ^ i k d y si nemožno robiť nároky na úplnosť biblio-
grafických záznamov a najmä nemožno si ich robiť 

tam, kde sa musia predpokladať anonymné články a potom 
veľa článkov roztrúsených po najrozličnejších časopisoch. 
Všeličo bude ešte treba dopísať k tomuto pokusu, ktorý sa 
tak rozšíri novými bibliografickými údajmi. 

Značky Dr. K. Kmeťku: Boromejský, Kysúčan, Ľudomil 
Kysúckv, Bohachval. 

I. 

1. Práce vydané knižne — pôvodné. 

1. Unio hypostatica. Doktorská dizertácia. Budapešť, 
tlač. „Stephaneum" 1906, 8°, str. 104. 

2. Svetové misie, I. sv., Nitra, tlač. Kníhtlačiareň Andrej 
v Bratislave 1941, 8°, str. 471 + 24. 

3. Svetové misie, II. sv., Nitra, tlač. Kníhtlačiareň An-
drej, fil. v Nitre 1942, str. 444, XXXI I , 24. 

4. Kristovým bojovníkom. Vydal a tlačil Spolok sv. Voj-
techa v Trnave 1944, 8°, str. 190. 

2. Preklady. 

1. A. Bessieres: Petrík, malý apoštol častého sv. prijí-
mania, tlačil a vydal „Lev " v Ružomberku 1916. 

2. A. Mihálýfi: Rozjímanie o pekle, tlačil a vydal „ L e v " 
v Ružomberku 1917. 
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3. A. Mihálvfi: Rozjímanie o nebi, tlačil a vydal „ Lev " 
v Ružomberku 1917. 

4. A. Mihályfi: Rozjímanie o očistci, tlačil a vydal „ L e v " 
v Ružomberku 1917. 

5. A. Mihályfi: Posledné veci človeka, tlačil a vydal 
„ Lev " v Ružomberku 1923. 

n. 
1. Práce odtlačené v sborníkoch a v časopisoch. 

Naše noviny I, 1907: „Ja som kresťanský socialista", 
č. 3. O všeobecnom volebnom práve, č. 5. — II. 1908: Naši 
robotníci v dielňach, č. 4. Náš program o najnižších triedach, 
č. 12. Naše požiadavky, č. 17. Dva nové zákony I, č. 34. Dva 
nové zákony II, č. 35. Dva nové zákony III, č. 36. 

Pútnik svätovojtešský (kalendár) XLIV, 1916: Zo života 
dietok. (S kým si sa to rozprával?). Str. 99. 

Duchovný pastier, I, (1917—1918), 1917: O sláve Božej 
a o zemskom pokoji. (Kázeň na Vianoce). Č. 1, str. 22—26. 
— Potravné spolky a duchovný pastier, č. 2, str. 82—87. — 
I, 1918: Poznámka Boromejského, č. 5, str. 251. Replika na 
odpoveď Šujánskeho, ib. č. 4, str. 205—208 a Spolkovského, 
ib. č. 5, str. 249—-250 a konečne odpoveď Békésovi pre na-
padnutie Duchovného pastiera v Nyitramegyei szemle 1918. 

Tatranský orol, I, 1920: Závidím vám, č. 2—3. — III, 
1922: Idea cyrillo-methodejská a naša mládež, č. 3. — IX, 
1928: „Co ste vyšli vidieť", č. 7—8. 

Pamätná kniha vysviacky slovenských biskupov, Trnava 
1921: Nitra — Velehrad — Olomúc, str. 13—15. 

Príloha Tatranského orla, I, 1922: Pozdrav ndp. biskupa 
nitrianskeho valnému shromaždeniu Orla, č. 1—2. — II, 1923: 
Buďme nielen Slováci, ale aj Slovania, č. 3. 

Rozvoj I, 1923: Buďme nielen Slováci, ale aj Slovania, 
č. 1. — XX, 1943/44: Hlavný príkaz — základ k blaženosti, 
č. 9—10. 

Posol božského Srdca Ježišovho, XXVI, 1922: Velpastier 
— 25-ročnému Poslu, č. 1. 
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Kráľovná sv. Ruženca, XXXVII, 1925: Katolíci! Slováci! 
(o potrebe misijného domu v Nitre), č. 11, str. 277—279. — 
XXXVIII, 1926: „Matri suae coelesti — Slováci fideles", (ná-
pis na budúcom Ústrednom misijnom a exercičnom dome 
Matky Božej v Nitre), č. 3, str. 91—93. 

Acta conventus Velehradensis anno MCMXXIV, Olo-
mucii 1925: Episcopus Dr. Carolus Kmefko: De Apoštolátu 
sancti Cyrilli a Methodii qua efficacissimo medio ad unionem 
ecclesiarum promovendam, pag. 100—108. 

Stráž Tatier, zvestník slovenského orolstva, VII, 1928: 
„Co ste vyšli vidieť", č. 6—7. 

Misionársky kalendár, 1929: O význame katolíckej tlače, 
str. 38. 

Svätá rodina XXII, 1930: Apoštolát nemocných, č. 5, str. 
130—132. 

Katolícke Slovensko. Na pamiatku tisícstoročného jubi-
lea blaženého zvestovania Kristovej viery nášmu národu slo-
venskému, keď založil prvú kresťanskú svätyňu slovenský 
knieža Pribina v Nitre, 833—1933, Spolok sv, Vojtecha v Tr-
nave 1933: Význam Pribinovho chrámu, str. 399—406. 

Kultúra VI, 1933: Význam Pribinovho chrámu, č. 7—8, 
str. 481—488. 

Plameň 1, 1934: Čomu sa máme tešiť?, č. 20. — V, 1937: 
Vianoce — božské dielo, č. 8. 

Kristus, náš vodca z nešťastia a biedy. Kázne o ôsmich 
blahoslavenstvách a telesných a duševných skutkoch milo-
srdenstva, Trnava 1935: Blahoslavení chudobní duchom, lebo 
ich je kráľovstvo nebeské, str. 7—13. 

Nedele XI, 1936: Rozdiel medzi kňazským a svetským 
povolaním, č. 27. 

Saleziánske zvesti VIII, 1937: Priateľom saleziánov, č. 9, 
str. 145. — XV, 1944: Prečo sme povolali saleziánov na Slo-
vensko, č. 9—10, str. 65—66. 

Svornosť, II, 1938: „Svornosť" má byť v každej rodine, 
č. 2. Tlačový apoštolát, č. 4. Ako šíriť dobrú tlač?, č. 5. Krá-
ľovstvo pokoja a krajiny zbrojenia, č. 10. 

Dvadsať rokov boja a práce. Almanach Ústredia sloven-
ského katolíckeho študentstva 1919/1920—1939/1940, Brati-
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slava 1940: Ústredie slovenského katolíckeho študentstva a 
Nitra, str. 28—31. 

Msgr. Ján Postényi, pamätnica na 25. výročie kňažstva 
Jána Pôstényiho a na 20. výročie jeho správcovania v Spolku 
sv. Vojtecha, Trnava 1940, (nestránkované): JP ( = Ján Pôs-
ténvi), 4 strany. 

Katolícke noviny LVIII, 1943: Odkaz z Fatimy, str. 49. 
Saleziánska Nitra, I, 1943: Po prvom polroku, č. 1. (Veľ-

ká noc). — II, 1944: Odporúčajúci list, č. 3—6. 
Čas, II, 1945: Išlo o politickú akciu, a či nie?, č. 81. 

2. Misijné kázne, reči, úvahy a články. 

Ročenka Misijného spolku na Slovensku, Nitra 1934: 
Každý je povinný misie podporovať. (Reč prednesená na mi-
sijnej slávnosti v Košiciach 22. apríla 1934). Str. 9—13. — 
1935: Dôvody k misijnej činnosti, str. 11—19. — 1936: Prečo 
mešká obrátenie sveta?, str. 38-—42. Naša misijná povinnosť. 
(Kázeň povedaná v Lučenci 20. sept. 1936 z príležitosti misij-
ných slávností). Str. 80—85. — 1937: Tri misijné otázky, str. 
S—14. Po dvesto rokoch, str. 66—70. — 1938: Co má vedieť 
každý kňaz o Misijnej jednote duchovenstva. (Úvodná reč 
na prvom valnom shromaždení Misijnej jednoty duchoven-
stva Slovenska v Levoči 30. júna 1938). Str. 8—12. Naša mi-
sijná činnosť. (Zpráva podaná v Levoči pri zahájení valného 
shromaždenia misijného spolku na Slovensku). Str. 12—14. 
Misijná štatistika, str. 35—38. Ako vzniká z kvapôk rieka. 
(Kostolné misijné skrinky). Str. 52—54. — 1939: Z reči, pred-
nesenej v šaštíne 29. mája 1939 z príležitosti misijných sláv-
ností celokrajinských, str. 11—13. Odkiaľ ten úspech?, str. 
20—25. Svetové misijné sbierky, str. 33—36. Misijná výzva 
na ct. členov rehoľných rádov a kongregácií, str. 67—68. — 
1940: Láska nikdy neprestáva. (Reč prednesená na Krajin-
skej misijnej porade v Trenčíne). Str. 13—16. Ak nebudete, 
ako malučkí, nevojdete do kráľovstva Božieho, str. 17—20. 
Kráľovstvo Kristovo a misie. (Reč prednesená v Trenčíne 
na misijnej slávnosti). Str. 25—29. Zeny a misie, str. 45—53. 
Žalostný osud dietok u pohanov, str. 71—77. 
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Ročnica 1941: Sv. Ján Don Bosco a misie, str. 29—33. 
— 1942: Prednáška na misijných poradách v Banskej Bystri-
ci 7. júla 1942, str. 13—15. Slovenskí akademici a misie. 
(Prednáška na misijnej akadémii vysokoškolákov v Bratislave 
8. mája 1942). Str. 18—23. — 1943: Otvárajúca reč pri celo-
krajinských mis. poradách v Prešove 10. mája 1943, str. 9-12. 
Kázeň prednesená v Prešove 11. júla 1943 na misijnej sláv-
nosti, str. 12—15. — 1944: Pamätaj na misie. (Reč predne-
sená na valnom shromaždení Misijného spolku v Trnave 25. 
júna 1944). Str. 12—16. 

Katolícke noviny, LVI, 1941: Mnoho sme vykonali za 
misie, ale nie dosť a nie všetci, č. 42. — LVIII, 1943: Naše 
úspechy a úlohy na misijnom poli, č. 43. 

Misijné zprávy pre duchovenstvo Nitra I, 1945: Na ce-
stu, č. 1. 

III. 

Edičná činnost. 

Do edičnej činnosti zaraďujeme diela, ktoré vyšly za 
podpory alebo z podnetu arcibiskupa Dr. Karola Kmeťku. 
Nemožno tu ani len vypočítať množstvo podnetov a nabádaní, 
ktoré stále prinášajú nové a nové práce. Preto aj sem z veľ-
kého množstva zaraďujeme len jemu najbližšie edície alebo 
jednotlivé diela. 

1. Margitka. Napísal P. Martial Lekeux O. F. M. Prelo-
žil Slovenský cirkevno-literárny spolok nitr. bohoslovcov 
„Bernolák". Tlač. Spolok sv. Vojtecha 1929, 8°, str. 243. 

2. Almanach slovenských bohoslovcov vydaný z príleži-
tosti Pribinových osláv, Z prác bohosloveckých literárnych 
krúžkov sostavil slovenský cirkevno-literárny spolok boho-
slovcov „Bernolák" v Nitre, tlač. „Unia" v Bratislave 1933. 
8°, str. 140. Dr. Karol Kmeťko: Ako povstal náš almanach7, 
str. 8—10. 

3. Život a dielo sv. Karola Boromejského. Napísal Cesare 
Orsenigo, preložil Cirk. lit. spolok nitrianskych bohoslovcov 
„Bernolák". Tlač. Spolok sv. Vojtecha v Trnave 1940, 8°. str 
355. Dr. Karol Kmeťko: Predmluva, str. 5. 
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4. Exercície pre kňazov a laikov. Napísal P. H. Hurter 
S. J., preložil Slk. cirk. lit. spolok bohoslovcov „Bernolák" 
v Nitre. Vydal a tlačil Spolok sv. Vojtecha v Trnave 1945, 
8°, str. 304. 

Misijná knižnica „Nitra", vydáva Spoločnosť Božieho 
Slova v Nitre. Dosiaľ vyšly tieto sväzky: 

I. Dr. Karol Kmeťko: Svetové misie. Nitra, tlač. Kníh-
tlačiareň Andreja v Bratislave 1941, 8°, str. 471 + 24 (obráz-
ková príloha). 

II. Dr. Karol Kmeťko: Svetové misie, Nitra, tlač. Kníhtla-
čiareň Andreja fil. v Nitre 1942, 8°, str. 444 + X X X I I + 24 
(obrázková príloha). 

III. P. Arnold Janssen. Napísali jeho duchovní synovia, 
Nitra 1943, tlač Kníhtlačiareň „Unia" v Bratislave, 8°, str. 
237. Dr. Karol Kmeťko: Predmluva, str. 7—10. 

IV. Misijné zvony, sv. I. (Príručka k misijným slávno-
stiam). Sostavili misionári SVD. Nitra 1943, tlač. Kníhtla-
čiareň Andrej, fil. v Nitre, 8°, str. 319 + 28 (spevy). 

V. Misijné zvony, sv. II, Nitra 1944, tlač. Kníhtlačiareň 
Andrej, fil. v Nitre, 8°, str. 184 + 6. 

VI. Štefan Drozd: K počiatkom Diela Detinstva Ježišov-
ho na Slovensku, Nitra, tlač. Spolok sv. Vojtecha v Trnave 
1943, 8°, str. 139. 

VII. Život v misiách. (Sbierka misijných príkladov pre 
kazateľov a katechétov). Preložili a sostavili bratislavskí bo-
hoslovci, členovia „Osvalda", spolku kat. bohoslovcov v Bra-
tislave. Nitra, tlač. Kníhtlačiareň Andrej, fil. v Nitre 1945, 
8°, str. 464 + XVI . 

Časopis „Svornosť", I, 1937 (od 17. januára), 50 čísel.— 
II, 1938, 52 čísel. — III, 1939, 53 čísel. — IV, 1940, 43 čísel 
(zánik 27. októbra). 
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J. E. DR. KAROL KMEŤKO 25 ROKOV BISKUPOM 
V NITRE. 

SBORNÍK ZREDIGOVAL DOC. DR. VOJTECH BUCKO. 

VYTLAČILA KNÍ-HTLACIAREIŠT SPOLKU SV. VOJTECHA 
V TRNAVE. R. P. 1946. 

S POVOLENÍM CIRKEVNEJ VRCHNOSTI V NITRE, C. 353 1946. 



Most s bránou biskupa Pálffyho z r. 1673 a s vežou katedrály. 
Vpredu čiastka súsošia sochy P. Márie. 



J. E. arcibiskup Dr. Karol Kmetko pozdravuje p. prezidenta 
Dr. Eduarda Beneša pri jeho návšteve v Nitre roku 1936. 



Kňazský seminár — ca r. 1750. 



Rím.-kat. kostol v Zíranoch. 



Biskupský internát v Nitre. 



Kláštor redemptoristov v Kostolnej. Predtým biskupský kaštieľ. 

Rím.-kat. učiteľský internát v Bánovciach n/Bebravou. 







1 

Rim.-kat. tudová Škola v StraSove. 



J. E. Dr. K. Kmetko v srdečnom rozhovore so spevákmi trnavského saleziánskeho ústavu. 



tuoiuop mŕiugioj,dX3 s axoqoz J.o)spw ŕiunaoxnvj^ay 

Misijný dom Matky Boíej v Nitre. Hlavný dom Spoločnosti Boíieho Slova na Slovensku. 
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