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pôsobiaci v Nemšovej 

 

Narodil sa 12. februára 1913 v Kanianke v rodine maloroľníka. 

 Ľudovú školu navštevoval v rodisku, potom študoval na Reálnom gymnáziu F. v. Sasinka 

v Prievidzi, kde v r. 1935 maturoval. Na štúdium si zarábal doučovaním spolužiakov z bohatších rodín. 

Za vynikajúci prospech mu bolo ponúknuté štúdium na Karlovej univerzite v Prahe, kde mal študovať 

prírodné vedy, ale jeho lákalo štúdium teológie a preto po maturite nastúpil na bohoslovecké štúdiá 

do Nitry. Za kňaza ho vysvätil biskup Dr. Kmeťko v r. 1940. 

 Ako kaplán pôsobil na viacerých miestach nitrianskej diecézy: Krásno nad Nitrou, Bošany, 

Nemšová (1946 – 1950), Čierne pri Čadci, Konská pri Rajci, Nitra, Predmier. Všade šíril apoštolát, najmä 

medzi študentskou a robotníckou mládežou. 

 Najdramatickejšie obdobie svojho života zažil práve v Nemšovej, kde ho za takmer tragických 

okolností v r. 1950 zaistila štátna bezpečnosť. Nasledovala vyšetrovacia väzba v Bratislave, súd 

v Bratislave a v Prahe, odsúdili ho za ,,velezradu“ na šesť a pol roka väzenia v Leopoldove. Na Vianoce 

r. 1952, na základe amnestie, ho prepustili na slobodu už so značne podlomeným zdravím. 

 Na svojich pôsobiskách, podľa vzoru sv. Jána Bosca, zakladal dychové hudby, napr. v Nemšovej 

– Ľuborči, Čiernom pri Čadci, Predmieri, Bytči a tiež v rodnej Kanianke (korene dnešnej Magurky). Ním 

založená ľuborecká dychová hudba hrávala 2 roky na všetkých nedeľných ,,veľkých“ omšiach, pretože 

orgán kostola vyhorel. Ke autorom známej piesne ,,Fatimské zjavenie Panny Márie“. Obľuboval ľudové 

piesne, od malého chlapca hral na husliach. V Predmieri mons. František Haspra ho vymenoval za 

dekana. 

 Zomrel 7. marca 1988 v Predmieri v 75. roku života a 48. roku kňažstva. Pochovaný je 

v Kanianke. 

 Ako teológ sa prezentoval dvojzväzkovým dielom ,,Rozumná vier“ (Trenčín, 1944). Bola vlastne 

systematicky spracovanou katolíckou vieroukou. Knižne vyšiel len prvý zväzok, druhý pojednávajúci 

o sviatostiach, zostal v rukopise. Keď sa vrátil z väzenia, napísal stručný úvod do kresťanskej filozofie, 

ktorý tiež zostal v rukopise. 

 Aktívne sa podieľal na vybudovaní kaplnky Panny Márie Fatimskej v Trenčianske Závade ( 

vysvätenej r. 1949). V r. 1999 mu odhalili na nej pamätnú tabuľu a bola vydaná i monografia ,,Žil medzi 

nami“. Vďační farníci Nemšovej dalo podnet na jeho blahorečenie.  


