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210 rokov od založenia kňazského seminára v Banskej
anskej Bystrici
V druhej polovici 18. storočia cirkevné záležitosti neboli riadené výlučne cirkevnými miestami,
i keď išlo o závažné veci, podliehajúce Svätej stolici, ako napr. zriaďovanie nových diecéz. V roku 1776
za panovania Márie Terézie sa uskutočnilo roz
rozdelenie
delenie Ostrihomskej diecézy a boli zriadené tri nové
diecézy na Slovensku: Banskobystrická, Rožňavská a Spišská. Kráľovná si to priala pre dobro pravej
viery a sľubovala, že sa postará o potreby biskupstva, kapituly
apituly aj seminára. Do novozriadenej BanskoBansko
bystrickej diecézy malo patriť 77 farností. Rezidenciou budúceho biskupa sa mala stať časť jezuitského
kolégia a katedrálou kostol, ktorý patril jezuitom. Už tu sa spomínala otázka diecézneho seminára. Avšak
ustanovená komisia
omisia dala prednosť riešeniu, aby seminaristi tejto diecézy šli študovať do Trnavy, kde boli
na to patričné fondy; podľa počtu fár mala diecéza prá
právo
vo na vydržiavanie 27 klerikov.
Prvý banskobystrický biskup František Berchtoldt sa horlivo ujal vedenia diecézy. Bol zanietený
za obnovu Božieho kultu, preto klerikov podporoval z vlastných peňazí. Keďže mal veľa starostí
starost pri
vedení diecézy, pri oprave biskupského sídla po požiari v rokoch 1786 – 1787, nezaložil kňazský
seminár, ale takzvanú „Berchtoldtovu
Berchtoldtovu základinu
základinu“, z ktorej podporoval diecézne kňazstvo, chudobné
kostoly, učiteľov i konvertitov. Keďže
eďže v diecéze chýbali základné aj vyššie vzdelávacie inštitúcie, mal
byť zriadený aspoň kňazský dom, kde by sa klerici, ktorí vyšli zo seminára, veno
venovali praktickej teológii
a pripravovali by sa na pastoračnú činnosť. Po opakovaných naliehavých prosbách v roku 1784 dosiahol
biskup to, že sa začal zriaďovať kňazský dom. O rok neskôr boli vydané štatúty o týchto záležitostiach
a za riaditeľa kňazského domu bol ustanovený veľprepošt Mateovich. Napokon v roku 1787 bol dom
pripravený a v nasledujúcom roku bol daný do užívania pre študijné účely. Prvým a posledným rektorom
kňazského domu v Banskej Bystrici
rici bol kanonik Karol Pal
Pallits. Inštitút však hneď
h
po úmrtí Jozefa II.
v roku 1790 zanikol.
Druhým diecéznym biskupom bol od roku 1800 Gabriel Zerdahelyi. Prial si podľa
podľ Tridentského
koncilu (1545 – 1563), „aby mal klerikov pred očami, v domácom seminári a mohol ich bedlivo
vychovávať“. Jeho zásluhou prejavil panovník František I. na kráľovskom
m sneme dobrú vôľu vybudovať
semináre v biskupských
ských rezidenciách. Nádej sa usmiala na mladší klérus po oznámení kráľovského
rozhodnutia zo 4. septembra 1804. Pre diecézu bolo určené miesto pre 35 študentov, dvaja však zostali
v Generálnom seminári v Pešti. Keďže hneď nenašli vhodnejší dom, kúpil sa kňazský dom, ktorý
v rokoch 1805 – 1807 bol zväčšený a upravený architektom Florianom z rehole piaristov, vacovským
profesorom rysovania a architektúry. K prednej stene pridali dve krídla, aby budovu zväčšili a prispôsobili – dnešná budova Diecézneho
neho centra sv. Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici. Študenti nastúpili
do seminára 1. novembra 1807. Budova seminára bola posvätená na slávnosť Nepoškvrneného počatia
Panny Márie 8. decembra 1807 a patrónom seminára sa stal sv. Karol Boromejský. Dĺžka výučby bola
osem semestrov, teda štyri roky a tento
ento stav tr
trval počas celého 19. storočia.
V seminári sa nachádzala Kaplnka sv
sv. Karola Boromejského. Biskup
iskup Zerdahelyi zaobstaral do nej
obraz sv. Karola Boromejského, ktorý bol namaľovaný v Ríme. V tejto kaplnke sa neuchovávala sviatosť,
no takmer každodenne v nej slúžil vicerektor alebo študijný prefekt svätú omšu pre študentov i služobníctvo. Bohoslovci vo voľných dňoch, v nedele a vo sviatky asistovali
sistovali na svätej omši v katedrále,
prípadne aj vo farskom kostole.
Existenciu kňazského seminár
semináraa výrazne poznamenala I. svetová vojna, počas ktorej boli seminasemina
risti sporadicky povolávaní na vojenskú službu, z ktorých sa viacerí nedočkali svojho návratu. Ďalších
záujemcov o štúdium teológie odrádzala samotná vojna. Hlavne v dôsledku poklesu počtu seminaristov,
ale aj kvôli hospodárskym ťažkostiam ku koncu vojny, seminár v podstate živoril. V súvislosti s politickými zmenami, ktoré priniesli rozpad Rakúsko
Rakúsko-uhorskej monarchie a vznik Československej republiky
a následnými udalosťami, prestal v roku 1919 kňazský seminár po 113-ročnej
ročnej dobe svojho účinkovania
načas existovať. Jednou z hlavných
ých príčin bolo vypovedanie biskupa Wolfganga Radnaia. Dôvodom
k jeho vyhosteniu bolo obvinenie z maďarizačných aktivít za bývalého režim
mu, spojených s praniero-

vaním slovenských vlasteneckých kňazov a učiteľov v jeho diecéze. Po odchode biskupa odišla aj menšia
časť seminaristov, ktorí boli pod vplyvom biskupa najviac zviazaní so starým režimom a jeho ideológiou.
O obnovenie činnosti kňazského seminára sa usiloval biskup Marián Blaha hneď po svojom príchode do
diecézy v roku 1921 a podarilo sa mu to na jeseň v roku 1922. Vzdelávanie v seminári pokračovalo
neprerušene až do roku 1950.
Veľkú zásluhu na rozvoji seminára mal biskup Andrej Škrábik, ktorý prevzal riadenie diecézy
v roku 1943. Biskup si bol vedomý skutočnosti, že duchovnú obnovu v sekularizovanej diecéze, ktorá
bola značne protestantská i proletárska, môže uskutočniť len pomocou horlivých a svätých kňazov.
Seminár bol jeho srdcovou záležitosťou a seminaristi mali u neho vždy dvere i srdce otvorené. Avšak
po jeho smrti v januári 1950 bola čestná stráž pri katafalku biskupa a asistencia pri pohrebných obradoch
na dlhý čas posledným verejným vystúpením banskobystrických bohoslovcov. V marci toho istého roku
v súvislosti s násilným obsadením biskupského úradu Jánom Dechetom boli zatknutí predstavení
seminára, a preto koncom marca 1950 ostal seminár prakticky bez predstavených.
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Banskej Bystrici postihlo nariadenie vlády zo
14. júla 1950, na základe ktorého bol ako inštitúcia zrušený a budova poštátnená. V rokoch 1950 až 1955
nebol pre Banskobystrickú diecézu vysvätený ani jeden novokňaz. Do roku 1990 sa banskobystrickí
bohoslovci formovali v kňazskom seminári v Bratislave pri Dóme sv. Martina. Prvá kňazská vysviacka
od násilného zrušenia seminára sa uskutočnila v Banskej Bystrici až po tridsiatich rokoch v roku 1980.
Poslední absolventi bratislavského seminára boli pre našu diecézu vysvätení v roku 1994.
Len pár dní po biskupskej konsekrácii Mons. Rudolfa Baláža v marci 1990, inicioval nový biskup
stretnutie so všetkými kňazmi diecézy, kde ako prioritu svojej biskupskej služby prezentoval túžbu
obnoviť diecézny seminár. Významným dňom sa stal 15. jún 1990, kedy biskup Baláž zriadil kňazský
seminár, ktorého patrónom sa stal patrón diecézy – sv. František Xaverský. Svoje poslanie začal plniť
1. júla 1990 v dočasných priestoroch hradu v Slovenskej Ľupči. Vyučovanie v priestoroch hradu prebiehalo počas výstavby novej budovy kňazského seminára v Badíne, teda v rokoch 1990 až 1993. Po vyjadrení úmyslu obnovenia diecézneho seminára v roku 1990 sa živo diskutovalo o mieste, kde by mal nový
seminár stáť. Čestný kanonik Anton Zarevúcky, ktorý bol v tom čase farárom v Badíne, ponúkol na
výstavbu nového seminára farskú záhradu v Badíne. 1. mája 1991 bolo vydané stavebné povolenie a v ten
istý deň na sviatok sv. Jozefa robotníka posvätil biskup Rudolf Baláž základný kameň a pozemok stavby.
Deň posviacky novej budovy Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne nastal 4. októbra
1993. Azda najvýznamnejšou udalosťou zo života kňazského seminára bola návšteva dnes už sv. Jána
Pavla II., ktorý dňa 12. septembra 2003 prišiel na pastoračnú návštevu Banskobystrickej diecézy. Pri tejto
príležitosti požehnal oltárnu mozaiku, ktorej autorom je páter Marko Ivan Rupnik SJ. Historické chvíle
pripomína pamätná izba, v ktorej bol sv. Ján Pavol II. v čase návštevy nakrátko ubytovaný.
Banskobystrický diecézny seminár už viac ako dvesto rokov vychováva kňazov – hlásateľov
evanjelia a viery v stredoslovenskom regióne. Obnovený seminár pripravuje a vzdeláva už tretie desaťročie duchovných otcov a učiteľov našej viery, ktorí šíria nábožnosť a vzdelanosť vo veriacom ľude.
V priebehu prvých 20 rokov existencie kňazského seminára v Badíne, opustilo jeho brány a vyštudovalo
pre pastoračnú službu Banskobystrickej diecézy 150 diecéznych kňazov. Prosme dobrotivého Pána, aby
bol v diecéze dostatok duchovných povolaní a kňazský seminár formoval dobrých a svätých kňazov. (M.J.)

OZNAMY NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
17.11.
19.11.

Piatok
Nedeľa

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 V utorok 14.11. bude po večernej svätej omši stretnutie katechétov nášho dekanátu o 17.15 hod.
v zasadačke farského úradu. Prosíme ich, aby sa tohto stretnutia zúčastnili.
 Vo štvrtok 16.11. bude ráno o 7.30 hod. v Kostole Svätého kríža svätá omša pre žiakov a učiteľov
Základnej cirkevnej školy.
 Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne.
Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.
Kancelária je otvorená:
tel.: 048/ 412 45 31

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 12.30 hod.
Piatok: 8.00 – 12.30 a 15.00 – 19.00 hod.
mobil: 0911 880 298
e-mail: bb.mesto@fara.sk
web: www.bbmesto.fara.sk
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