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Obraz evanjelických a. v. chrámov v zápisniciach kanonických vizitácií 

z Nitrianskeho seniorátu 

 

Lucia Šteflová 

 

The image of the Evangelicals a. c. temples in the records of canonical visits from the Nitra 

Seniorate 

Cultural heritage can be perceived as a reference of past generations to future generations. Sacral 

objects are a particular kind of cultural heritage and we can see them as the legacy of our ancestors 

and it is our mission and our descendants to take care of them. The contribution focuses specifically 

on the evangelical temples in the Seniorate of Nitra. We reconstructed their image based on analysis 

of canonical visits. Perhaps most important, they have records of canonical visitation with complex 

historical, economic and legal information. We also find references to the history of art. They often 

focus on the inner and outer structure of the church, the state of the church, the parish, the bell tower 

and the chapel, providing information important to track the development of these objects. In addition, 

visitations are also important for the history of visual arts. In some places we encounter information 

on altars and their numbers, crosses, sculptures, paintings and a church inventory in a given period. 

They are also source of information on the history of artistic crafts, because we encounter them with 

lists of chalices, candles, etc. In the contribution we are approaching the formation of the Evangelical 

Church a. c. and their first temples. 

Key words: cultural heritage, evangelical temples, seniorate of Nitra, canonical visitations. 

 

Kultúrne dedičstvo predstavuje súbor hmotných a nehmotných dokumentov, 

spojených s činnosťou človeka a dokladujúcich vývoj ľudskej spoločnosti od najstarších čias 

až do súčasnosti. Môžeme ho vnímať ako odkaz minulých generácií generáciám budúcim.1 

Sakrálne pamiatky predstavujú samostatný druh kultúrneho dedičstva, no v každom prípade 

ich môžeme považovať za odkaz našich predkov a je našou úlohou i našich potomkov, aby 

ich udržali. Príspevok sa konkrétne zameriava na evanjelické chrámy v Nitrianskom senioráte. 

Ich obraz sme rekonštruovali na základe analýz zápisníc kanonických vizitácií.2  

                                                           
1 KAČÍREK, Ľuboš. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2016, s. 

4.  
2 Evanjelická encyklopédia definuje kanonickú vizitáciu ako úradnú návštevu biskupa (superintendenta) v 

cirkevnom zbore. Zároveň to bola kontrola cirkevného zboru, ktorá bola zaznamenaná do osobitej zápisnice. Na 

jej základe malo dôjsť k náprave zistených nedostatkov. Kanonické vizitácie nariadila superintendentom 

vykonávať Žilinská synoda. Kráľovské nariadenie z roku 1748 zakázalo superintendentom vizitovať zbory. 

Zákaz trval do vydania Tolerančného patentu v roku 1781. Bližšie: Evanjelická encyklopédia Slovenska. 

Borislav Petrík (ed.). Bratislava : BoPo, 2001, s. 157. 
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Kanonické vizitácie sú jedným z najstarších prameňov pre poznávanie cirkevných 

dejín, ale sú aj prameňom s významnou historicko-poznávacou hodnotou. Môžeme ich 

charakterizovať ako viac-menej pravidelné kontroly cirkevných zborov, fár, škôl a iných 

cirkevných ustanovizní, prevádzané cirkevnou vrchnosťou spravidla superintendentom 

(biskupom). Ich účelom bolo overiť skutočný stav cirkevných ustanovizní (fár, kostolov, škôl 

a pod.), a to z hľadiska hospodárskeho, právneho a náboženského. Zisťoval sa fyzický stav 

budov, vyhotovovali sa inventáre zariadení kostolov, bohoslužobných predmetov, knižníc a 

pod. Zaznamenávala sa majetková podstata inštitúcie, jej príjmy, výdavky, ako aj vzťahy k 

svetskému patrónovi. Pozornosť sa venovala aj životu a činnosti zamestnancov inštitúcie 

(farár, učiteľ, kaplán atď.) a tiež náboženskej, vzdelanostnej a mravnej úrovni obyvateľstva.3  

 Kanonické vizitácie môžeme považovať za vierohodný prameň a azda najväčší 

význam majú práve pre svoju komplexnosť, keď okrem cirkevných, historických, 

majetkových, hospodárskych a právnych informácií, v nich nachádzame i zmienky, týkajúce 

sa dejín umenia. Často sa zameriavajú na vnútornú a vonkajšiu štruktúru kostola, na stav 

kostola, fary, zvoníc a kaplniek, čím poskytujú informácie dôležité pre sledovanie vývoja 

týchto objektov. Okrem toho sú vizitácie dôležité aj pre dejiny výtvarného umenia, v 

niektorých častiach sa stretávame s informáciami o oltároch a ich počte, o krížoch, sochách, 

obrazoch, teda celkovo o kostolnom inventári v danom období.4 Sú aj prameňom pre dejiny 

umeleckých remesiel vzhľadom na to, že sa v nich stretávame so súpismi kalichov, 

svietnikov, bohoslužobných rúch atď.5 

 V príspevku postupne predstavíme formovanie jednotlivých cirkevných zborov 

evanjelickej cirkvi a. v. v rámci Nitrianskeho seniorátu a zmapujeme proces budovania 

prvých evanjelických chrámov v tomto priestore. Následne priblížime konkrétny obraz týchto 

chrámov na základe podrobných opisov, tak ako sú zaznamenané v zápisniciach kanonických 

vizitácií.  

                                                           
3 Bližšie: KAMENICKÁ, Mária. Kanonické vizitácie na Spiši ako historický prameň. Diplomová práca. 

Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1972, s. 8.  
4 Veľký význam majú kanonické vizitácie pre dejiny umenia, pre ktoré sú nevyčerpateľným zdrojom informácií. 

Už prvé paragrafy vizitácie sa zameriavajú na vnútornú a vonkajšiu štruktúru kostola, na aktuálny stav kostola, 

sakristie, fary, kaplniek, zvoníc, ale informujú aj o pamiatkach v exteriéri. Na základe údajov uvedených v 

kanonických vizitáciách je možné sledovať architektonický vývoj týchto objektov, ktoré boli v daných lokalitách 

väčšinou aj najstaršími. Vizitácie popisujú aj materiály, z ktorých boli kostoly vybudované. Niektoré zápisnice 

zaznamenávajú aj podrobný opis architektúry, napr. klenby, dlažbu, podperné stĺpy, veže, krytinu strechy, 

kostolné brány – všetko dôležité pre dejiny architektúry. Záznamy sú často veľmi cenné a dokladujú pamiatky 

mimoriadneho významu. Bližšie: OSTERTAGOVÁ, Alexandra. Kanonické vizitácie ako historický prameň. In 

Kanonické vizitácie po Tridentskom koncile. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007, s. 7. 
5 BIZOŇOVÁ, Monika. Kanonické vizitácie na Spiši v 17. a v prvej polovici 18. storočia ako historický prameň. 

In 6. študentská vedecká konferencia. Zborník príspevkov. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v 

Prešove, 2010, s. 459 – 460.  
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Formovanie cirkevného zboru a budovanie chrámu v Holíči 

Začiatok 17. storočia je v zápise z holíčskeho cirkevného zboru opísaný ako obdobie 

rozkvetu. Okrem mena prvého farára6 Jána Peľkoviča, ktorý bol Chorvátom, zápis obsahuje aj 

mená prvých patrónov zboru, a to Petra Révaya a jeho brata Fraňa Révaya. Zápis kanonickej 

vizitácie sa sústreďuje aj na významné okamihy z dejín cirkevného zboru. Kráľ Žigmund sa 

v Holíči zastavil 8. februára 1396 počas svojej cesty do Prahy. V roku 1418 tu bola uväznená 

Žigmundova manželka pre neporiadny život. V roku 1437 daroval kráľ Žigmund mesto aj 

zámok Holíč Fraňovi Slíkovi. Potom ako bol Holíč Slíkovcom odňatý, zmienka o ňom sa 

objavuje až v roku 1618, keď sa ocitol v rukách Petra Révaya, ktorý do Holíča povolal za 

evanjelického farára Michala Wagnera. O povstaní Štefana Bocskaia nachádzame v zápisnici 

kanonickej vizitácie konkrétne hodnotenie: „Šťastlive prečkala (cirkev, resp. evanjelický 

zbor, pozn. L. Š.) i nápad vojska Bocskayho r. 1604.“ Povstanie Gabriela Bethlena však malo 

omnoho horší dopad na obyvateľov Holíča, pretože „pod nepokojmi Bethlenovými bol Holíč 

dobitý, zapálený a vyplienený“. V zápisnici kanonickej vizitácie z Holíča nájdeme aj 

informácie o odobratí evanjelického kostola v roku 1630. Ako uvádza vizitácia, po odňatí 

kostola si Holíčania postavili nový kostol, na čo poukazuje zápisnica mesta Skalica, v ktorej 

sa uvádza, že Holíčania si kúpili dve bečky vápna na tieto účely. Aj v poslednom desaťročí 

prvej polovice 17. storočia pocítili holíčski evanjelici náboženskú neslobodu. Na snem v roku 

1646 v Prešporku bola vyslaná delegácia, ktorá predniesla žaloby evanjelikov z Holíča. Na 

základe týchto sťažností bola do Holíča vyslaná krajinská komisia, ktorá 22. mája 1647 

prinavrátila evanjelikom cintorín. V zápisnici kanonickej vizitácie je zaznamenané presné 

znenie IX. snemového článku z roku 1647 pre Holíč: „Holíčskym evanjelikom dovoluje sa 

obnoviť alebo i znovu postaviť kostol a povoluje sa jím i svobodné vykonávanie 

naboženstva.“7 

Evanjelikom z Holíča odobrali kostol už v prvej polovici 17. storočia, po prechode 

Bethlenových vojsk bol Holíč dobytý, zapálený a vyplienený. Druhá polovica 17. storočia 

však opäť priniesla odobratie kostola i cirkevného majetku v roku 1671. V zápisnici 

kanonickej vizitácie sú uvedené žaloby evanjelikov, ktoré podali v roku 1681 na Prešporskom 

sneme: „V Holíči kostol evanjelický nakladom evanjelíkov zbudovaný, bol Štefanom Šenyeim, 

                                                           
6 Evanjelická encyklopédia uvádza ako prvého holíčskeho farára Pavla Kyrmezera. Toto meno však v zápisnici 

kanonickej vizitácie nenachádzame. Porovnaj: Evanjelická encyklopédia Slovenska. Borislav Petrík (ed.). 

Bratislava : BoPo, 2001, s. 110., EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – 

Egyházlátogatási jegyzőkönyvek (Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, 

Holics, nepag. 
7 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Holics, nepag. 
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biskupom vesprímským a grofom Adamom Coborom, vtedajším tútorom (!), nielen zaujatý, ale 

i rozborený, zvon odolečený a lud evanjelický všelijakými nátlakmi a divými utokmi nútený, 

aby prijal katolicku vieru. Vlastný tedy tútor, ochranca cirkve holíčskej, zradiv ju, pracoval, 

aby bola vykynožena. Farár Martin Koleda, vyhnaný súc, zdržoval sa za čas v Sobotišti, kde 

v Marci r. 1672 dokonal bolestnú púť života.“8 V tomto období veľká časť evanjelikov 

opustila svoju vieru, a to nielen v Holíči, ale i vo fíliách v Močidľanoch, Vlčkovanoch 

a v Radimove. Veriaci, ktorí ostali verní evanjelickej cirkvi a. v. svoju vieru skrývali a služby 

Božie vykonávali tajne.9  

Kým v prvej polovici 18. storočia holíčski evanjelici potrebovali tri dni na cestu do 

artikulárneho kostola v Prietrži, po vydaní Tolerančného patentu im doslova, ako je to 

zaznamenané v zápisnici kanonickej vizitácie, „svitlo na krajšie časy“. Kým sa im podarilo 

získať povolenie na osamostatnenie sa, navštevovali ako fília kostol v Skalici. Seniorátny 

inšpektor Pavel Peťko pripojil evanjelikov z fílie vo Veľkých Levároch k holíčskemu 

cirkevnému zboru, aby dosiahol zákonom predpísaný počet evanjelických a. v. rodín na 

osamostatnenie sa. 25. októbra 1785 dostali holíčski evanjelici povolenie na vytvorenie 

samostatnej cirkvi. 5. februára 1786 sa uskutočnili prvé služby Božie v Holíči v stodole Pavla 

Černáka. V ten istý deň bol na miesto farára uvedený duchovný menom Ján Klačány. 

Holíčski evanjelici prikročili hneď k výstavbe kostola na pozemku, ktorý odkúpili za 800 

zlatých od cisárskeho panstva.10 

Dňa 2. júna 1787 bol položený základný kameň kostola, ktorý bol do roka dostavaný 

a posvätili ho na sv. Trojicu v roku 1788. Avšak po zlepšení pomerov v holíčskom cirkevnom 

zbore prišli prvé problémy, predstavujúce pre novovzniknutý (osamostatnený) cirkevný zbor 

nepríjemnú skúšku. Po dostavaní nového chrámu bola na holíčskych evanjelikov vztiahnutá 

žaloba kvôli vchodu do kostola, keďže hlavné dvere sa nachádzali priamo do ulice, čo 

odporovalo nariadeniam Tolerančného patentu. Katolíci z Holíča preto žiadali, aby boli tieto 

dvere zamurované, alebo aspoň zatvorené. Katolícky kňaz a holíčsky dekan Ladislav Gazapy 

žiadal, aby ich nechala zatvoriť samotná stolica. Až po roku boli vypočuté prosby holíčskych 

evanjelikov a 8. apríla 1789 boli na cisársky rozkaz dvere z ulice do kostola opäť otvorené. 

I naďalej však museli holíčski evanjelici platiť štóly katolíckemu kňazovi. Až 13. júla 1791 sa 

                                                           
8 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Holics, nepag.  
9 Úľavu zažili holíčski veriaci až roku 1733, keď bol vystavený artikulárny kostol v Prietrži, ktorý evanjelici 

navštevovali v nedeľu. Ich situácia bola naďalej komplikovaná, veď len samotná cesta do Prietrže trvala tri dni. 

Bližšie: EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási 

jegyzőkönyvek (Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Holics, nepag. 
10 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Holics, nepag.  
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im podarilo zbaviť tohto finančného bremena. V druhú adventnú nedeľu roku 1792 sa od 

holíčskeho cirkevného zboru osamostatnila fília vo Veľkých Levároch. V roku 1887 si 

holíčski evanjelici pomocou dobrovoľníckych darov za 1 200 zlatých zaobstarali nové 

organy. V roku 1888 oslavoval cirkevný zbor 100-ročné jubileum od posvätenia chrámu a pri 

tejto príležitosti bol miestny kostol obnovený nákladom 2 540 zlatých. V tejto časti zápisnice 

však nenachádzame bližšie informácie o tom, na čo presne boli použité tieto peniaze. Čo 

zahŕňalo spomínanú obnovu kostola je zaznamenané v inej časti zápisnice, pojednávajúcej 

o samotnom chráme.11  

  

Opis holíčskeho kostola  

Zápisnica kanonickej vizitácie obsahuje podrobný popis spomínaného kostola. Jeho 

dĺžka bola 12 m a výška 6,4 m. Postavený bol v roku 1787 – 1788 z kameňa a pálených tehál. 

Mal podobu podlhovastého štvorhranu. Podlahu tvorilo klenutie a aj so stenami bolo 

jednoducho namaľované. Do vnútra viedli dvoje dvere, jedny z ulice a druhé z farského 

dvora. Kostol mal osem okien. Podlahu v chodbe lemovali cementové tehly. Drevená sakristia 

sa nachádzala na ľavej strane chrámu. Drevený oltár v roku 1888 zhotovil František Sláma, 

stolársky majster v Holíči. Niektoré jeho časti pochádzali zo starého kapucínskeho chrámu, 

ktoré zakúpil cirkevný zbor. Išlo o pôvodné dva stĺpy, podstavec a ornamenty. Zábradlie bolo 

z liateho železa a cirkevnému zboru ho daroval vtedajší inšpektor Dr. M. Mandelik. Maliar 

Viktor Leskier z Hodonína ho vymaľoval a pozlátil. Obraz na oltári zobrazoval Pána 

modliaceho sa v Getsemanskej záhrade, spiacich učeníkov, anjela s kalichom a z diaľky 

prichádzajúci zástup. Išlo o dielo akademického maliara Bedricha Siegela z Viedne z roku 

1888 a jeho cena bola 100 zlatých. Kazateľnicu namaľoval a pozlátil taktiež spomínaný 

maliar. Drevená krstiteľnica bola v roku 1888 obnovená. Pred obnovou chrámu stála 

krstiteľnica pred oltárom, po spomínanej obnove v roku 1888 ju umiestnili pod kazateľnicu. 

Organ nadobudli za 1 200 zlatých v roku 1887 od bratov Jȁgerndorfov. Drevené pavlače boli 

umiestnené na štyroch stĺpoch na východnej strane chrámu. Zhotovil ich v roku 1888 vyššie 

spomínaný stolár a ozdobil ich natierač F. Kaňurek z Hodonína. Staré lavice boli v tom istom 

roku obnovené a namaľované. V roku 1891 bolo za 62 zlatých zaopatrených 20 stoličiek 

z ohybného dreva. Ďalej sa v zápisnici uvádza, že nápisy sa v chráme nenachádzali. 

Zaujímavá je informácia o postení kostola. Samotný kostol bol poistený na sumu 16 400 

korún a ostatné zborové budovy na 7 200 korún. Drevená veža bola postavená v roku 1877 

                                                           
11 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Holics, nepag. 
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staviteľom Karolom Hollánom z Hodonína. Jej výška bola 15 m a bol v nej umiestnený zvon 

bez nápisu. Zvonenie mal na starosti mendík.12  

Ďalšia časť v zápisnici sa týka vybavenia kostola. Holíčsky cirkevný zbor disponoval 

dvomi kalichmi. Jeden bol starý, mosadzný a druhý strieborný, pozlátený, s nápisom „Kalich 

Páně z obétí nabožných kresťanŭ evanjelických v Holíči 1826“ a na spodnej strane boli 

uvedené mená donátorov „Inšpektor Paulus Mandelík, Curatores Matthias Hrdlička et 

Joannes Czermák“. Tento kalich vážil 40 dg. Okrem kalichov mal cirkevný zbor aj patellu,13 

ktorá vážila 15 dg, cínovú konvu na víno, striebornú konvu na víno, plechovú pušku na 

oblátky. Pri svätom krste sa používala plechová misa obliata meďou, svietniky: dva plechové, 

dva drevené, dva malé strieborné, štyri zo striebra (dar od Zuzanny Zalešák) a dva najmenšie 

strieborné (dar od Alžbety Zloch), jeden krucifix, jeden luster (z obeti cirkevného zboru 

v roku 1870 kúpený vo Viedni),  štyri drevené tabuľky na čísla piesní (dar od Jána Čermaka), 

plechová miska na ofery, dve drevené pokladnice (dar od Jíriho Noseka), jeden truhlík na 

ofery (dar od Anny Zabadal, rodenej Kubinskej). Okrem týchto svätých nádob vlastnil 

cirkevný zbor aj viacero rúch na rôzne príležitosti (sviatky, sviatosti), prikrývok na oltár, 

prestieradiel a uterákov. Na záver je poznamenané, že všetky sväté nádoby aj chrámové rúcha 

boli „opatrené v škvíre vo farskom príbytku, sviecne a zvonček v chráme na miestach 

bezpečných“.14 

 

Formovanie cirkevného zboru a budovanie chrámu v Myjave  

Zápisnica kanonickej vizitácie z myjavského cirkevného zboru odkazuje na informácie 

z kanonickej vizitácie superintendenta Izáka Abrahamidesa. Počiatky myjavského cirkevného 

zboru sú nejasné, v zápisnici kanonickej vizitácie sa však uvádza, že na začiatku 17. storočia 

už mali myjavskí evanjelici vlastný kostol, o čom svedčí poznámka, že v poradí štvrtý 

myjavský farár Gabriel Šebovič bol pochovaný aj s ďalšími farármi pred oltárom. Farár 

Gabriel Šebovič zomrel v roku 1645, po jeho smrti prišiel na Myjavu katolícky kňaz, ktorý 

„násilne vlúdil sa do chrámu a ho predkom našim násilne odobral.“ Myjavskí evanjelici 

spísali petíciu za navrátenie chrámu, adresovanú kráľovi Ferdinandovi III. Panovník ako 

                                                           
12 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Holics, nepag. 
13 V zápisnici sa používa termín patella, čiže obetná miska. 
14 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Holics, nepag. 



 
12 

odpoveď poslal kráľovských komisárov s listom, ktorý bol vydaný 21. júla 1646, o navrátení 

kostola evanjelikom. Evanjelický kostol bol opäť v rukách myjavských evanjelikov.15  

 O protihabsburskom povstaní pod vedením evanjelického magnáta grófa Imricha 

Thökölyho nájdeme informácie aj v spomínanej zápisnici kanonickej vizitácie z Myjavy: 

„Roku však zmieneného 1683 komissári Tökölyho prinavrátili predkom našim zas jejich 

chrám“.16 Druhá polovica 17. storočia predstavovala pre evanjelickú cirkev a. v. obdobie, 

kedy prechádzala dynamickým vývojom. Dokladuje to aj kanonická vizitácia z myjavského 

cirkevného zboru, kde bol od roku 1652 evanjelickým farárom Daniel Krman st. Po deviatich 

rokoch jeho účinkovania však na rozkaz zemského pána Františka Nádasdyho17 musel odísť 

a myjavskí evanjelici ostali opäť bez kostola.18 V priebehu roku 1683 „katolícki kňazi 

a mníši, menovite Pavel Králik z Chynoran, páter Perestery a druhí nešeredne na Myjave 

hospodárili, naháňavše s privolanými pátrami a vojskom evanjelický ľud násilne k omši, 

k zpovedi a do ovčína katolíckeho.“19  

V 90. rokoch 17. storočia sa situácia v myjavskom cirkevnom zbore ešte viac 

vyostrila. Kanonická vizitácia opisuje príchod istého pátra menom Titus Ábrahámfy, ktorý 

„na ľude evanjelickom veľké ukrutnosti páchal...“. Myjavským evanjelikom sa ho však 

podarilo vyhnať, za nového kňaza si povolali Mateja Sabadku, ktorý bol vyhnaný z cirkvi 

kamenčanskej. Na Myjavu prišiel v roku 1690 a hneď po príchode dal z evanjelického chrámu 

povyhadzovať všetky obrazy a monštrancie, ktoré tam zanechal Titus Ábrahámfy. Na druhý 

deň „s veľkou pompou svätil prvú svätodušnú slávnosť“. Pre tento „nelojálny skutok“ bol 

predvolaný pred kaločského arcibiskupa Pavla Széchenyiho a „na 6. deň sa z úradu 

poďakoval a Myjavu navždy opustil“. Po odchode Mateja Sabadku prišiel na Myjavu kňaz Ján 

Mayer, ktorý sa ale taktiež nezdržal dlho v cirkevnom zbore. Ako uvádza zápisnica 

kanonickej vizitácie: „novovyvolený Mayer tak nešikovne, nemotorne kázal, že od hanby na 

druhý deň z Myjavy utiekol. Neskôr ale vysvitlo, že Mayer ten z okolia košického pochádzal 

                                                           
15 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Miava, s. 1. 
16 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Miava, s. 1.  
17 Ján Drobný opisuje Nádasdyovcov ako horlivých evanjelikov, ktorí pomáhali reformačnému hnutiu 

v podjavorinskom kraji nielen hmotne, ale i mravne. Napr. Pavol Nádasdy vydržiaval vyše štyridsať 

evanjelických chrámov. Jeho syn František Nádasdy si však vzal za manželku Annu, dcéru palatína Mikuláša 

Eszterházyho a stal sa horlivým katolíkom. Bližšie: DROBNÝ, Ján. Daniel Krman st. a jeho doba. Bratislava : 

Ján Trnovský v Novom Meste nad Váhom, 1926, s. 12 – 13.  
18 V roku 1660 poslal František Nádasdy svojho úradníka Andreja Bránika na Myjavu, aby Daniela Krmana st. aj 

s rodinou vyhnal z fary. Vyhnancovi poskytol ochranu potomok kniežacej rodiny, František Nyári, dobrodinec 

a veľký ochranca evanjelikov. Bližšie: DROBNÝ, Ján. Daniel Krman st. a jeho doba. Bratislava : Ján Trnovský 

v Novom Meste nad Váhom, 1926, s. 14 – 15.  
19 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Miava, s. 1.  
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a že bol dľa povolania lekár.“ Myjavskí evanjelici si po skúsenosti s týmto pseudokňazom 

povolali na konci roku 1690 za kňaza Daniela Krmana ml., ktorý ako uvádza zápisnica 

„mnohé ťažké boje podstúpiť musel“. V roku 1695 došlo na Myjave k zmene pána, namiesto 

Františka Nádasdyho sa ním stal gróf Krištof Erdődy, ktorý bol známy „katolíckou 

intolerantnosťou“ a ako prvú úlohu si stanovil zosadenie Daniela Krmana ml. a na jeho miesto 

dosadenie katolíckeho kňaza. Jeho aktivity spustili vlnu odporu zo strany myjavských 

evanjelikov i samotného Daniela Krmana ml., čo vyústilo roku 1698 do otvoreného konfliktu. 

Gróf Krištof Erdődy vyslal na Myjavu istého Štefana Beda a Martina Turnaya, čachtického 

katolíckeho farára, s rozkazom, aby evanjelikom odobrali chrám. Žiadali kľúč od kostola, 

myjavskí veriaci im ho bez vedomia Daniela Krmana ml. vydali. Daniel Krman ml. odišiel 

z fary aj s niekoľkými veriacimi na kopanice, kde kázal a prisluhoval sviatosti. Martin Turnay 

hneď na druhý deň slúžil v evanjelickom kostole omšu. Ďalšie udalosti zápisnica kanonickej 

vizitácie vykresľuje nasledovne: „Kopaničiari počujúc, čo sa stalo, shŕkli sa do mestečka 

a zaženúc nepovolaných hosťov zmocnili sa chrámu. Keď sa Erdődy o tomto dozvedel, ešte 

väčšmi zanevrel proti myjavským evanjelikom...“ O pár dní vyslal na Myjavu istého Pavla 

Kertésza a Jána Vinczeho, podolského katolíckeho farára, aby opätovne vzali evanjelikom 

chrám. Neboli však úspešní. Neúspech grófa Krištofa Erdődyho nahneval natoľko, že pomoc 

hľadal u samotného Leopolda Kollonicha, ostrihomského arcibiskupa. Leopold Kollonich 

obžaloval myjavských evanjelikov pred kráľom Leopoldom a označil ich za „rebelantov“. 

Kráľ Leopold nariadil, aby pochytali odporcov a samotného Daniela Krmana ml. uvrhli do 

žalára.20 Týmto kráľovským nariadením bol 17. apríla 1699 myjavským evanjelikom odňatý 

kostol a Daniel Krman ml. bol odvedený do čachtického zámku. Odtiaľ sa mu podarilo utiecť 

vďaka pomoci žalárneho strážcu Jána Mikšiča späť na Myjavu, kde sa ukrýval na 

kopaniciach.21 Na Myjavu bol poslaný katolícky kňaz, avšak evanjelici ho odohnali, za čo 

„dostali na krky 300 kyrisníkov, ktorí ich zatiaľ plundrovali, kým kostol svoj nevydali“. 

Zakrátko však dostali svoj kostol naspäť, za kňaza si povolali Tobiáša Peťku, po ňom Jána 

Stránskeho, ktorý v roku 1708 odišiel do Senice.22  

 O tom, že povstanie Františka II. Rákócziho zlepšilo situáciu evanjelikov v Uhorsku, 

svedčí práve myjavský cirkevný zbor, ktorý si v tomto období staval nový kostol. Jeho stavba 

                                                           
20 Celý proces s Danielom Krmanom ml. podrobne mapuje publikácia: SZIMONIDESZ, Ľudovít. Proces 

s Danielom Krmanom. Liptovský Sv. Mikuláš : Spolok Tranoscius, 1940. 149 s.  
21 Z kopaníc sa dostal do Sliezska, a potom do Drážďan. V cudzine ostal až do roku 1705. EOL, fond: IX. 

Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek (Canonica visitatio) 

és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Miava, s. 1 – 3.  
22 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Miava, s. 3.  
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bola ukončená v roku 1711. Z cudziny sa mohol vrátiť Daniel Krman ml. a dokonca od roku 

1706 zastával hodnosť superintendenta. Na miesto Jána Peťku bol Daniel Krman ml. 

povolaný roku 1711 zo Žiliny na Myjavu. Toto obdobie vizitácia vykresľuje veľmi pozitívne, 

a to doslova glorifikačnými slovami: „Nový život v tom záležal, že pre cirkev evanj. myjavskú 

nastaly na niektorý čas pokojné roky, v ktorých sa z predošlých rán zotaviť a pod múdrou 

správou svojho všestranne vzdelaného a horlivého kňaza mocne upevniť mohla. To bola ale 

i pre samotného Krmana tá najšťastlivejšia doba, kde on nielen pre ňu samú, ale i pre celú ev. 

cirkev vôbec, ako verný a neúnavný služebník Pána a spolu jako superintendent požehnane 

pôsobil...“23 

Obnovenie činnosti a výstavbu chrámu po vydaní Tolerančného patentu môžeme 

sledovať v myjavskom cirkevnom zbore, ktorý v 80. rokoch 18. storočia obnovil svoju 

činnosť po vyše 50 rokoch úradovania katolíckych kňazov bez slúženia evanjelických služieb 

Božích.24 V prvej polovici 18. storočia patril myjavský cirkevný zbor k artikulárnemu zboru 

v Prietrži a v roku 1783 „náboženskou slobodou milostivého cisára a kráľa Jozefa II. i ona 

povstala z mŕtvych a sa znovuzrodila“. V období obnovenia svojej činnosti si myjavskí 

evanjelici zvolili Juraja Jozeffyho za farára, ktorý začal slúžiť v piatu nedeľu po sv. Trojici. 

Myjavskí evanjelici ihneď pristúpili k stavbe kostola. V roku 1785 ho dostavali a 24. nedeľu 

po sv. Trojici, čo pripadalo na 8. novembra, ho nechali slávnostne posvätiť.25  

 

Opis myjavského kostola 

 Chrám stál na hlavnom námestí. V zápisnici je zaznamenané nasledovné hodnotenie 

jeho stavu: „Podoba jeho je jako zvonku, tak i zvnútra vkusná a s vežou imposantná.“ Kostol 

bol postavený z tvrdého materiálu v roku 1785. Dĺžka bola 17 siah, šírka 8 siah a výška 

v múroch 5,2 siah. Zapisovateľ poznamenal, že kostol by si vyžadoval značnejšiu opravu. 

Chrám mal štyri dvere a murovaný portál vo forme kaplnky, na ktorom bol štvorhranný 

kameň s nápisom: „IMperantIs benIgne atqVe annVentIs Ioseph I II gratIa sVMptIbVsqVe 

Dante CoetV evangeLICo fVnDaMentIs IaCtIs XXI aprILIs prIorIs annuI eXstrVCta aeDes 

haec est In honore M saCro sanC taetrIaDIs anno qVi hIC qVater ContentUs Vt pateteX 
                                                           
23 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Miava, s. 3.  
24 V Myjavskom cirkevnom zbore úradovali v rokoch 1731 – 1783 katolícki kňazi a myjavskí evanjelici 

navštevovali artikulárny chrám v Prietrži. Podobne tomu bolo aj v 17. storočí, kedy bol evanjelický chrám v 

rukách katolíkov v rokoch 1645 – 1652, a potom od roku 1661 až do príchodu Daniela Krmana v roku 1683, 

ktorý však do roka musel ustúpiť katolíckym kňazom, ktorí tu úradovali aj rokoch 1684 – 1690. Bližšie: EOL, 

fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek (Canonica 

visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Miava, s. 5. 
25 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Miava, s. 4. 
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sIgnIs exstantor IbVs“. Nad týmto nápisom stál kalich z terakoty z roku 1876. Na severnej 

strane chrámu sa nachádzal nápis: „Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo na věky trvá 

milosrdenství jeho.“ (Žalm 118, 1) a „Oslavovati tě budu, Hospodine, proto že byv hněviv na 

mne, odvrátil si prchlivost svou a utěšil si mne.“ (Izaiáš 12, 1).  Tieto nápisy boli v roku 1855 

zoškrabané, pretože chrám bol obtlčený od starej malty a namaľovaný na modro-bielo a nad 

severnými dverami sa nachádzal už iba vyrytý rok 1785. Ďalej sa v ňom nachádzalo 19 okien, 

v spodnom rade na dvoch stranách po štyroch ich bolo osem a vo vrchnom rade 11. Taktiež 

mal veľkolepú vežu. Po západnom boku kostola až po faru bolo ťahané zábradlie z liateho 

železa, ktoré si cirkevný zbor zadovážil v Tešíne za 455 zlatých.26  

 Chrám bol pokrytý bridlicou a na krove na severnej strane stál plechový pozlátený 

kohút, ktorý bol ešte na tzv. „hornom“ kostole, ktorého sa zmocnili katolíci a „dolu shodili 

a predkom našim s tým ustepačným poznamenaním podhodili, aby si ho na druhý kostol 

schovali, čo sa i vyplnilo“. Pod kohútom bol umiestnený pozlátený orol s literami P. R. 1785 

a na druhej strane P. et. 1876. Pod orlom bola pozlátená guľa s vekom MDCCCLVI, 

s literami et. P. na jednej a M. B. na druhej strane. Kostol aj s vežou bol poistený v Prvej 

uhorskej poisťujúcej spoločnosti na 26 800 korún.27  

Vo vnútri chrámu sa nachádzalo krásne oblúkové klenutie stojace na desiatich 

murovaných pilieroch, na ktorých stáli priestranné pavlače. V severnej časti sa nachádzal 

oválny oltár postavený z tvrdého materiálu. Na vrchu stáli dvaja anjeli, na podnebí sa 

nachádzala podobizeň Svätej Trojice. Pod podnebím stál veľký obraz ukrižovaného Krista so 

zatmievajúcim sa slnkom a vychádzajúcim bledým polmesiacom. Pod krížom bolo vidieť 

umrlčiu hlavu, mesto Jeruzalem a iné symboly. Nad ukrižovaným Kristom boli 

v štvorhrannom rámci litery IRNJ. Predoltár bol obtočený železnými mrežami, ktoré boli 

v roku 1808 premaľované a pozlátené za 400 zlatých. Na bočnej strane oltára stála drevená 

krstiteľnica, na ktorej vrchu sa nachádzala podobizeň Jána Krstiteľa krstiaceho Krista 

s krížikom a stužkou  a s nápisom: E C C E et G N U S D E I. Krstiteľnica bola taktiež 

premaľovaná v roku 1808 za 400 zlatých. Nepoužívala sa však na krstenie, ale na hádzanie 

rozličných oferových peňazí. Vedľa oltára sa nachádzala drevená kazateľňa s obrazmi 

evanjelistov Lukáša, Matúša, Marka a Jána. Nad kazateľňou bolo vkusné podnebie s bielou 

holubicou. Pod kancľom stála drevená sakristia, z ktorej viedli schody. Na chóre stál 

znamenitý organ postavený organárom Martinom Šaškom v roku 1872 za 5 150 zlatých. 

                                                           
26 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Miava, s. 10. 
27 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Miava, s. 10 – 11. 
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Vysvätený bol 24. nedeľu po Sv. Trojici 1872 a mal 25 mutácií. Chrámové stolice boli 

z tvrdého dreva, chrám bol vydláždený cementovými platňami. Nápisy v kostole neboli. Veža 

bola postavená z tvrdého materiálu v roku 1855. Staval ju Vogl, murársky majster 

z Hodonína. Tesárske práce na nej vykonával František Hollán, diplomovaný tesársky 

majster, ktorý v tom čase býval na Myjave. Posviacka kríža sa konala 1. októbra 1855. 

Hodiny na veži zhotovil naturalista Pavel Tallo. Hodiny boli spojené s hodinami v chráme, 

tak že ich obe riadil jeden stroj. S týmto menom je uvedená v zápisnici ešte poznámka, že 

„pri prevádzaní tejto práce pritiahol na seba nebezpečnú chorobu, nasledkom ktorej o krátky 

čas zomrel“. Samotná choroba už však nie je bližšie špecifikovaná. Výška veže aj s krížom 

bola 38 siah a šírka 5 siah. Samotné múry boli hrubé jednu siahu.28  

 Chrám disponoval tromi zvonmi, ktoré boli v roku 1847 zakúpené za 3 596 zlatých od 

viedenského zvonolejca Bartolomeja Kaffela. Pred vystavaním veže boli postavené v drevenej 

zvonici, v roku 1855 už boli umiestnené na novú vežu. Najväčší z nich sa volal Median a bolo 

na ňom napísané: „Cirkev Ev. et. W. Myjavská ulíti dala MDCCCXLVII  K. K. Hof 

Glockengiesser in Wien. Mich. Gloss. Bartholomae Kaffel“. Prostredný sa volal Sv. Ján a 

najmenší mal meno Burjan a  na oboch sa nachádzal taký istý nápis.29  

 Okrem toho chrám disponoval nádobami, ktoré slúžili pri vykonávaní služieb Božích 

a Večere Pánovej. Patrili medzi ne napríklad kalichy. Myjavský cirkevný zbor vlastnil štyri 

kalichy. Najstarší bol z rýdzeho zlata, v strede mal dutinky, kde boli umiestené perly 

s čiernym rámcom. Tento kalich bol z čias, kedy v cirkevnom zbore pôsobil Daniel Krman. 

Na istý čas bol dokonca odcudzený, istý zlodej ho ukradol a až po čase sa našiel zakopaný na 

poli pána Samuela Jurenku. Tento kalich sa už pri Večeri Pánovej nepoužíval. Druhý kalich 

bol strieborný, pozlátený. Cirkevnému zboru ho darovala vdova po Matejovi Olivovi Dorota 

Šašková v roku 1787. Kalich zhotovil Hoffnamm v Novom Meste a na spodku zvnútra mal 

nápis: DOROTTA SCHASKO FIERI CVRAVIT PRO ECCLESIA EVANGELICA MIA 

V AO 1787. Tretí strieborný kalich cirkevný zbor zakúpil v roku 1795 v Prešporku od istého 

Michala Tirtscha za 84 zlatých. Tento kalich bol vo futrále z jelenej kože a používal sa iba pri 

výročných slávnostiach počas Večere Pánovej. Štvrtý strieborný kalich bol v roku 1820  

zadovážený v Skalici za 12 zlatých a používal sa pri spovedi nemocných. Okrem kalichov 

cirkevný zbor disponoval aj tromi oplatnicami, dvomi lustrami, dvomi svietnikmi, oltárnymi 

                                                           
28 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Miava, s. 11 – 12. 
29 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Miava, s. 12. 
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kvetmi, ôsmimi oltárnymi rúchami, ručníkmi, uterákmi, kamžami, štyrmi zvončekmi 

a jedným kobercom (tepichom), ktorý do kostola zakúpila myjavská mládež.30  

 

Formovanie cirkevného zboru a budovanie chrámu v Turej Lúke 

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Turej Lúke vznikol okolo roku 1580, avšak v prvej 

polovici 17. storočia sa mu podarilo postaviť si vlastný chrám (v roku 1610) a aj cintorín (v 

roku 1637).31 Počas vrcholiacej rekatolizácie  sa na viacerých miestach sedliaci alebo 

mešťania postavili na odpor proti násilnostiam súvisiacim s rekatolizačnými opatreniami. V 

Turej Lúke32 sa ľud postavil proti obsadeniu chrámu, za čo bolo niekoľko osôb lámaných v 

kolese, nabodnutých na kôl a rozštvrtených. Niektorým zaživa strhli kožu alebo zviazali ruky 

a nohy, a tak ich obesili uprostred dediny.33 Tieto udalosti podrobne zachytáva kanonická 

vizitácia z 20. augusta 1902, ktorú vykonal biskup Preddunajského dištriktu Fridrich Baltík 

slovami: „Dňa 14. júla 1672 začiatkom desaťročného prenasledovania uhorských 

evanjelikov, keď tu bol farárom Daniel Krman I.34 došiel na Turú – Lúku Juraj Báršoň biskup 

varadinský [...] i so svojim bratom Jánom Báršoňom. On ale nečinil to, k čomu vyslaný bol, 

ale návodom jezuitov, tam len prišiel odnímal evanjelikom kostoly.“35   

                                                           
30 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Miava, s. 13 – 15. 
31 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Turolúka, nepag. 
32 Ján Drobný opisuje Turú Lúku ako dedinu s rozsiahlym chotárom a množstvom kopaníc. Taktiež spomína 

špecifické turolúcke nárečie, ktoré je akousi miešaninou moravskej a slovenskej reči, avšak jazyk kanonických 

vizitácií tomu nenasvedčuje. Farár, ktorý spísal vo vizitáciách dejiny cirkevného zboru, používa bohemizmy 

ojedinele, pridržiava sa väčšinou spisovnej slovenčiny, čo je spôsobené pravdepodobne vzdelanostnou úrovňou 

farára a inštitucionálnym charakterom dokumentu, akým je kanonická vizitácia. (Pri našom doterajšom výskume 

sme sa však stretli aj s vizitáciami, ktoré obsahujú prvky dialektu.) Bližšie informácie o živote evanjelikov 

v Turej Lúke: DROBNÝ, Ján. Daniel Krman st. a jeho doba. Bratislava : Ján Trnovský v Novom Meste nad 

Váhom, 1926, s. 16 – 18.  
33 PILÁRIK, Štefan. Štefan Pilárik (1615 — 1693). Výber z diela. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, 1958. 396 s. Dostupné aj na internete: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/911/Pilarik_Currus-Jehovae-

mirabilis-Podivuhodny-voz-bozi. 
34 Daniel Krman st. sa narodil v roku 1626 v Prievidzi. Otec Ján tu bol rektorom a matku mal Paulíničku. Zdieľal 

prenasledovanie so svojím otcom, preto študoval na rozličných miestach Slovenska. Keď prišiel domov z 

cudzozemských štúdií, Mikuláš a Ladislav Ujfalussi a Michal Bacskády ho povolali roku 1650 za farára do 

Sádku. Roku 1652 si ho povolala za farára Veľká Myjava. Pôsobenie Daniela Krmana st. na Myjave znamená 

novú dobu evanjelického života. Po bratovej smrti sa presťahoval na Turú Lúku. Turá Lúka bola v tom čase 

úplne vyrabovaná Turkami. Bez podpory patrónov opravil chrám, faru a potrebné cirkevné budovy. Po 

tragických udalostiach na Turej Lúke sa už ani na Myjave necítil viac v bezpečí, odišiel na Podbranč – Dolinu a 

tu žil v skromnosti, až si ho Turá Lúka povolala späť roku 1684. Tu účinkoval až do 30. júna 1687. Pochovaný je 

pred oltárom v terajšom rímskokatolíckom chráme. Bližšie: DROBNÝ, Ján. Evanjelickí slovenskí martyri 

(mučeníci). Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius, 1929. 177 s. Dostupné aj na internete: 

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1774/Drobny_Martyri. Osobnosti Daniela Krmana st. sa podrobne Ján Drobný 

venuje aj v samostatnej publikácii: DROBNÝ, Ján. Daniel Krman st. a jeho doba. Bratislava : Ján Trnovský 

v Novom Meste nad Váhom, 1926. 42 s.  
35 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Turolúka, nepag.  
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Evanjelický farár Martin Zehener však včas varoval veriacich z Turej Lúky, že Juraj 

Bársony sa im chystá odobrať kostol. Turolúčania si privolali na pomoc Bukovčanov 

a susedov z okolitých dedín a strategicky sa rozostavili okolo kostola. Nasledujúce udalosti sú 

vo vizitácii opísané nasledovne: „Na úsvite menovaného dňa skutočne tiahnul Báršoň 

v sprievode ozbrojených sluhov a viacerých plebánov. Keď sa ku kostolu blížil, kone akoby 

tušili blízke nebezpečenstvo, začali sa spínať a on horko-ťažko dostal sa ku fare. Kostolník 

vyjdúc z fary pytal sa, že čoby sa ľúbilo pánom? „Dajte nám kľúče od kostola, chceme v ňom 

slúžiť svätú mšu“ spovedali.“36  

Kostolník žiadal, aby sa preukázali mandátom. Práve pri čítaní mandátu vznikol medzi 

Jurajom Bársonyom a kostolníkom konflikt, ktorý vyústil do streľby. Juraj Bársony vystrelil 

na kostolníka, na čo sa ľud vyrútil spoza plotov, z kostola a veže a napadol celý biskupský 

sprievod. Vo vizitácii sa uvádzajú dve verzie, týkajúce sa okolností usmrtenia Jána Bársonya. 

Jedna tvrdí, že keď bolo vystrelené na katolíckych farárov, Ján Bársony padol na zem mŕtvy. 

Druhá verzia, tradovaná medzi miestnymi, hovorí, že keď Ján Bársony utekal k dolnému 

mestu, bol zasiahnutý výstrelom od istého Kubešku. Biskupa Juraja Bársonya zachránil 

Daniel Krman st., tým že ho vtiahol do fary, kde mu rany ošetrila jeho manželka. Turolúčania 

sa po tejto vzbure rozutekali po horách. Celá udalosť bola vyšetrovaná „v sobotištskom 

kaštieli, ktorého výsledok bol ten, že 12 osôb potrestaných bolo na živote dňa 27. a 28. júla na 

vršku „Hrajky“ zvanom a že i sám Krman musel zutekať a miesto jeho zaujal katolícky 

plebán.“37  V období povstania Imricha Thökölyho sa situácia v cirkevnom zbore zlepšila, 

o čom svedčí nasledujúci záznam: „V tökölovských pohyboch uľavilo sa tunajším cirkvám na 

moravských hraniciach položeným a tak i Krman38 môhol sa navrátiť do cirkvi svojej 

a úradoval tu ešte štyri roky.“39  

V zápisnici kanonickej vizitácie z cirkevného zboru v Turej Lúke sa spomína „pre 

cirkev evanjelickú v Uhrách osudný rok 1733“, kedy bol turolúckym evanjelikom odobratý a 

katolíkom odovzdaný kostol spolu so všetkými cirkevnými majetkami, a tak od roku 1733 až 

do roku 1783 putovali za službami Božími do artikulárneho chrámu do Prietrže. Okrem toho 

sa museli nechať krstiť, sobášiť i pochovávať katolíckym farárom a platiť mu za to vysokú 

štólu. Nástup Jozefa II. na trón je zaznamenaný v zápisnici pozitívnymi slovami: „Akonáhle 

                                                           
36 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Turolúka, nepag.  
37 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Turolúka, nepag.  
38 Kanonická vizitácia opisuje Daniela Krmana st. ako veľmi váženého, vzdelaného a nábožného človeka 

a taktiež jeho manželku Annu Masníkovú, ktorá bola vnímaná ako vzor dobrej farárky.  
39 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Turolúka, nepag. 
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roku 1780 nastúpil trón milostivý panovník cisár Jozef II., ihneď poľahčilo sa evanjelíkom 

v Uhorsku.“ Rovnako pozitívne je opísané aj vydanie Tolerančného patentu: „Dňa 25. 

októbra 1781 vydal svoj tolerančný patent, dávajúcí evanjelíkom svobodu náboženstva. 

Stolica naša nitranská po mnohom protivení sa, musela ho uverejniť a vyhlásiť r. 1783. 

Následkom čoho počaly tu ožívať cirkve naše.“40  

Evanjelici na Turej Lúke dostali 17. novembra 1783 povolenie zriadiť si vlastný 

cirkevný zbor bez fílie. 27. novembra 1783 si zvolili po 71 rokoch za farára Ondreja 

Škultétyho.41 Kvôli absencii fary býval v dome Pavla Hrbinu a služby Božie sa skoro 10 

rokov konali v stodole. 6. júla 1784 síce prišla stoličná deputácia, ktorá označila obecný 

pozemok, na ktorom by mal byť postavený kostol, ten sa však začal stavať až v roku 1792 

a dostavaný bol až v roku 1793. Stoličná deputácia určila aj domy, v ktorých mala byť 

zriadená fara a škola a ich majiteľov vyplatila. Tieto budovy už rok po deputácii slúžili 

svojmu účelu. Pri posviacke kostola sa konal sobáš českého superintendenta Štefana Leška 

s dcérou skalického farára Rebekou Laučekovou. V zápisnici kanonickej vizitácie sa 

nachádza aj prepis, ktorý pôvodne v protokole zaznamenal vtedajší turolúcky farár Ondrej 

Škultéty: „Nezŭstalo v cirkevní truhlici nic, ale pritom veliké a mnohé dluhy, které se do toho 

času, až do kurátorství Jirího Kubečky, t. j. za ten čas, jak některí buriči za richtára Jirího 

Halabrúna pokladnici cirkevnú z fary vzali a počly jak chtěli v mé nepritomnosti po vystavění 

jíž chrámu, fary a školy, odváděli. Z toho počsí vydají Bohu tí, kterí jsou toho vinna. Ja žeby 

čist byl od toho, Bohem a mým svědomím se tuto osvědčujem.“ Posledná informácia, týkajúca 

sa situácie v evanjelickej cirkvi a. v. v druhej polovici 18. storočia, sa týkala platenia štóly. 

Napriek tomu, že Tolerančný patent navrátil evanjelikom náboženskú slobodu, evanjelici 

v Turej Lúke museli až do 13. júna 1791 platiť miestnemu katolíckemu kňazovi 366 zlatých 

a 22 denárov, teda viac ako platili svojmu evanjelickému farárovi.42  

 

Opis turolúckeho kostola  

 Chrám bol postavený z kameňa a tehly, pokrytý bol škridlicou. Jeho dĺžka bola 25,5 

m, šírka 13 m a  výška 8 m. Vchádzalo sa doň dvomi dverami. Na prízemí mal 10 a na 

poschodí 12 okien. Na východnej strane bol postavený drevený oltár s obrazom 

predstavujúcim Krista Pána v Getsemanskej záhrade s nápisom: „Né má, ale tvá vůle staň 

                                                           
40 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Turolúka, nepag. 
41 Predtým ako sa evanjelici z Turej Lúky pripojili k artikulárnemu chrámu v Prietrži tu naposledy úradoval 

evanjelický farár v roku 1712 a bol ním Ján Radicis.  
42 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Turolúka, nepag.  



 
20 

se!“ Na opačnej strane oltára sa nachádzal starý obraz, na ktorom bol vyobrazený posledný 

súd. Po oboch stranách oltára boli drevorezby Mojžiša a Árona. Oltár bol zakončený 

pozláteným krížom. Okolo oltára sa nachádzalo železné zábradlie, ktoré malo na pravej strane 

dvierka. Na ľavo pri oltári stála krstiteľnica z dreva, ktorá mala cínovú misku s označením C. 

W. 1730. V sakristii bol stolík, stolička a archívna kasňa. Za oltárom bol umiestnený miešok 

slúžiaci k vyberaniu milodarov. Na severnej strane na strednom stĺpe stál pozlátený kanceľ 

a nad ním bol zobrazený Ján Krstiteľ. Organ mal desať mutácií a bol pozlátený. Na prízemí sa 

nachádzalo 43 lavíc, na pavlačiach 26.  Na označenie piesní boli po oboch stranách 

umiestnené dve čierne tabule s pohyblivými číslicami. Dlažba bola zhotovená z cementových 

platní. Kostol bol poistený na 10 000 korún. Veže kostol nemal. Namiesto veže si postavil 

cirkevný zbor zvonicu v blízkosti kostola v roku 1824. Postavená bola z kameňa a pokrytá 

plechom. Vo vnútri boli umiestnené tri zvony, na ktorých sa nachádzali nápisy v ruskom 

jazyku, pretože boli v roku 1872 na výstave v Moskve. Až dodatočne bol na nich vyrytý 

nápis: „Na česť a chválu Pánu Bohu, nadobudli horliví údové cirkve evanj. a. v. Turolúcké 

1874.“43 

 Ku kostolu prináležali aj sväté nádoby, a to ťažký pozlátený kalich zo striebra, 

mosadzná skrinka na oblátky, hlinený džbán na víno s nápisom „Turolúka A. 1786“, ktorý 

bol pre svoj vek vzácny, kanvičku ku krstu z čínskeho striebra. Na oltári sa nachádzali štyri 

svietniky z mosadze, čierny drevený kríž s ukrižovaným Spasiteľom, dve vázy, oltárna Biblia, 

luster, oltárne a kancľové rúcho, oltárne ručníky a uteráky.44 

 

Formovanie cirkevného zboru a budovanie chrámu v Skalici  

V zápisnici je zaznamenané, že reformácia prenikla do mesta už okolo 1560 a hoci 

hneď nevznikol samostatný cirkevný zbor, „milovníci evanjelického Krista“ žiadali, aby sa 

služby Božie vykonávali v materinskom jazyku a Večera Pánova bola prisluhovaná pod 

obojím spôsobom. V zápisnici kanonickej vizitácie je v procese formovania samostatného 

evanjelického zboru v Skalici vyzdvihnutá úloha prvého evanjelického farára menom Štefan 

Račický, ktorý v Skalici pôsobil od roku 1570. V zápisnici je o ňom zaznamenaný, resp. 

prepísaný z originálu, výrok, ktorý poznamenal superintendent Martin Tarnóczi45 vo 

                                                           
43 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Turolúka, nepag. 
44 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Turolúka, nepag. 
45 Martin Tarnóczi bol superintendentom Nitrianskej superintendencie od roku 1656. Zápisnicu jeho kanonickej 

vizitácie nemáme k dispozícii, avšak v takomto type prameňov je častým javom, že vizitátori citujú zo starších 
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vizitačnom protokole: „Cirkev skalickú založil dv. p. Štefan Račický, spokojny súc s malým 

platom, ktorí mu nábožní posluchači, každý dla svojej štedrosti, priniesť mohli.“46 Po jeho 

odchode v roku 157547 si skalickí evanjelici zvolili za farára Antona Cochrovského.48 

Skalický cirkevný zbor nemal na začiatku 17. storočia vlastný chrám. Počas úradovania 

Antona Cochrovského bol však „horlivým patrónom“ skalických evanjelikov barón Peter 

Révay z Holíča, ktorý im dokonca daroval na tieto účely veľký pozemok. Avšak k samotnej 

výstavbe nedošlo, nakoľko skalickí evanjelici boli prevažne zo zemianskeho stavu a dlhodobo 

sa im darilo udržať si právo používať na služby Božie katolícky Kostol sv. Michala. Keď im 

katolícky farár Mikuláš Sartorius, na základe rozkazu arcibiskupa Petra Pázmánya, zakázal 

vykonávať služby Božie v katolíckom kostole, dokonca sám prestal prisluhovať Večeru 

Pánovu pod obojakým spôsobom, skalickí evanjelici vystúpili so sťažnosťami pred mestskou 

radou. Tá prosby skalických evanjelikov predniesla na Prešporskom sneme, konanom v roku 

1619. Skalickí evanjelici žiadali, aby im bol daný do užívania jeden z troch už existujúcich 

chrámov, ako aj miestnosti pre školu, faru a cintorín. Na Prešporskom sneme došlo k dohode, 

podľa ktorej mal byť Kostol sv. Michala naďalej v spoločnom užívaní evanjelikov 

a katolíkov. Skalickí evanjelici v ňom smeli slúžiť služby Božie od šiestej do ôsmej hodiny 

ráno a po nich katolíci. Podobne to malo byť aj s majetkom a cintorínom, ktoré prislúchali 

k tomuto chrámu. Toto rozhodnutie snemu predniesli v Skalici kráľovskí komisári Ludvík 

Nyári a František Berény, ktorí odovzdali chrám do spoločného užívania a rozdelili majetok 

rovným dielom, aj s cintorínom. Spoločné užívanie kostola aj cintorínu trvalo do roku 1623, 

„vtedy král Ferd. II. zarytý nepriatel evanjelictva prijdúc do Hodonina obetoval do chrámu s. 

Michala organy, a naložil, aby sa evanjelici z neho vysťahovali...“ Na spomínanom 

                                                                                                                                                                                     

zápisníc. Keďže sa počas svojej vizitačnej návštevy vrátil k vzniku cirkevného zboru, môžeme predpokladať, že 

takýto typ retrospektívnych opisov histórie cirkevných zborov, obsahujú aj staršie zápisnice.     
46 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Szakolcza, nepag. 
47 Štefan Račický odišiel v roku 1575 zo Skalice do Sobotišťa. Takýto rok jeho odchodu je zaznamenaný 

v zápisnici. V Evanjelickej encyklopédii Slovenska je pod heslom Skalica pri mene Štefana Račického rok 1575 

uvedený s otáznikom, pod heslom Sobotište je uvedený ako v poradí druhý farár a roky jeho pôsobenia sú 

vymedzené 1572 – 1574. Pričom je zrejmé, že ak by zo Skalice odišiel v roku 1575, nemohol by v rokoch 1572 

– 1574 pôsobiť ako farár v Sobotišti. Porovnaj: EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus 

gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek (Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai 

egyházmegye 1902, Szakolcza, nepag, Evanjelická encyklopédia Slovenska. Borislav Petrík (ed.). Bratislava : 

BoPo, 2001, s. 325, 340 – 341.  
48 Evanjelická encyklopédia Slovenska uvádza ako v poradí druhého skalického farára Antola a nie Antona 

Cochrovského. V zápisnici kanonickej vizitácie je však zaznamenané meno Anton Cochrovský. Porovnaj: EOL, 

fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek (Canonica 

visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1902, Szakolcza, nepag, Evanjelická encyklopédia 

Slovenska. Borislav Petrík (ed.). Bratislava : BoPo, 2001, s. 325. 
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révayovskom pozemku si skalickí evanjelici v roku 1624 postavili vlastný chrám, do ktorého 

neskôr aj pochovali svojho patróna baróna Petra Révaya.49  

V zápisnici kanonickej vizitácie sa uvádza, že počas tridsaťročnej vojny nastalo 

prenasledovanie evanjelikov. Keď v roku 1635 zhorel skalickým evanjelikom chrám, katolíci 

im ho nedovolili obnoviť. V roku 1638 im ho dokonca odobrali a evanjelickému farárovi 

zobrali aj farské dôchodky. Skalickým evanjelikom boli odňaté i vinice a domy určené na 

vydržiavanie farára. Ako je expresívne v zápisnici kanonickej vizitácie zachytené 

„najžalostnejšie ale bolo pri tejto pohrome, že i sám farár Ján Picae zradil cirkev svoju“. Na 

Prešporskom sneme v roku 1646 vymenovaní kráľovskí komisári Štefan Forgáč, Fraňo 

Turánsky, Gašpar Bartakovič a Štefan Dőry dostali rozkaz reštituovať skalických evanjelikov 

do stavu, v akom boli pred bethlenovsko-rákócziovskými nepokojmi. Komisári to urobili, 

avšak len čo opustili Skalicu, katolíci zas odobrali evanjelikom kostol. Do Skalice prišla 

druhá komisia, a to Juraj Draškoczi a Ján Meleg, a 20. mája 1647 navrátili po druhýkrát 

evanjelikom kostol, ktorý potom skalickí evanjelici používali niekoľko rokov.50 

Skalickí evanjelici sa netešili dlho z náboženskej slobody, v roku 1660 vypukli 

nepokoje, v dôsledku ktorých bol vtedajší evanjelický farár Ján Rotarides  prenasledovaný 

katolíkmi a musel definitívne opustiť cirkevný zbor a odísť do Modry, kde aj zomrel. Ďalej 

však nie je vývin udalostí v zápisnici kanonickej vizitácie zachytený. Vizitátor rovno skočil 

na udalosti v 70. rokoch 17. storočia, a  to na konkrétny dátum 28. december 1671, kedy 

„zastihla cirkev najťažšia pohroma, bol jej odňatý chrám zas a farár Ján Michaelides 

vyhnaný odsúdený súc mimoriadným súdom prešporským“. Expresívny záznam o odoberaní 

kostola v zápisnici označuje jezuitov, ktorým odobraný kostol odovzdal ostrihomský 

arcibiskup Szelepcsényi, atribútom „úhlavní nepriatelia evanjelictva“. Skalickému 

cirkevnému zboru sa však podarilo zachovať si z tohto chrámu na pamiatku štyri kľúče, ktoré 

boli uložené v archíve. Dokonca sa mu podarilo zachrániť aj posvätné nádoby, ktoré boli 

prenesené do Žitavy, neskôr do Prietrže, ako do artikulárneho cirkevného zboru a až v roku 

1783 si ich skalický cirkevný zbor prevzal.51  

Vizitátor sa nepozastavil pri ďalšom vývine cirkevného zboru a rovno prešiel na 

udalosti zo začiatku 18. storočia, pretože cirkevný zbor v Skalici stratil v roku 1671 kostol a  

zbor dočasne zanikol. Obnovil sa počas povstania Františka II. Rákócziho v roku 1706, a 
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potom sa pripojil k artikulárnemu zboru v Prietrži. Po vydaní Tolerančného patentu sa 17. 

júna skalickí evanjelici vybrali na mestský magistrát so žiadosťou o zriadenie vlastného 

cirkevného zboru. 10. júla 1782 sa konalo sčítanie evanjelikov v Skalici, podľa ktorého tu žilo 

706 obyvateľov evanjelického a. v. vierovyznania, čo predstavovalo podľa uznesenia 

Tolerančného patentu počet, na základe ktorého sa fília mohla osamostatniť a vytvoriť vlastný 

cirkevný zbor. Skalickí evanjelici sa zaviazali, že vyzbierajú potrebné financie na výstavbu 

kostola, školy a fary. V roku 1783 bol z Hornej Slanej povolaný tamojší farár a gemerský 

konsenior Martin Lauček, ktorý 11. mája v nedeľu predniesol svoju prvú kázeň v Skalici 

v Zadákovskom dome. Potom sa nasledujúcich 13 rokov vykonávali služby Božie na farskom 

dvore. Po príchode farára a zakúpení domu, ktorý slúžil ako farský príbytok, bolo potrebné 

nájsť pozemok na výstavbu chrámu. K tomuto účelu zakúpil skalický cirkevný zbor kus 

záhrady po pavlínoch a v roku 1796 začal po 13 rokoch slúženia služieb Božích na farskom 

dvore so stavbou chrámu, „tu sa ukázalo, čo je v stave dokázať náboženská horlivosť a láska 

vrelá k cirkvi. Každý prispel svojou šartou ochotne, len aby čím skorej mohla byť splnená 

Túžba každého: v príbytku Hosp. slúžiť Bohu v duchu a v pravde“. V zápisnici nachádzame 

mená evanjelikov, ktorí prispeli väčšími sumami a ich mená vizitátor považoval za potrebné 

zaznamenať. Išlo konkrétne o Michala Kordika s manželkou Alžbetou, ktorí dali na svoj 

vlastný náklad vyložiť chodbu chrámu mramorovými tabuľkami.  Na jednej za oltárom je 

vytesané darcovo meno: M. K. 1797. Ďalej je zaznamenané meno Michala Vrchovského 

s manželkou Máriou Žofiou, ktorí kostolu darovali krstiteľnicu. Koncom septembra 1797 bola 

stavba chrámu dokončená a 8. októbra v nedeľu bol slávnostne posvätený.52  

V roku 1897 si skalický cirkevný zbor pripomínal sto rokov od vysvätenia chrámu 

a v zápisnici je zaznamenané: „O tejto slávnosti musíme tiež tento svedectvo vydať, že bola 

ona dôkazom toho, že si vďační potomci ešte vždy vedia vážiť drahé dedictvo svojich predkov 

a že ešte ani dnes nevytuchla u nás horlivosť a zaujatosť za rozkvet cirkve.“ Pri tejto 

príležitosti obnovili chrám vo výške 4 750,66 korún. Skalickí evanjelici v dobrovoľnej 

zbierke vyzbierali 1 266 korún a fílie prispeli sumou 200 korún. Skalická mládež nechala za 

258 korún vyložiť dve okná pri oltári maľovanými sklenenými tabuľkami, nanovo obtiahnuť 

kľakadlá pri oltári a taktiež zaopatrila „krásny“ koberec. Istá slečna Judita Dubovská z Modry 

dala prostredníctvom pána Juraja Jurkoviča na svoj náklad zhotoviť na chráme nové okná 

a pred organom mriežky v hodnote 1 160 korún a aj „slavné mesto Skalica prinieslo v dar 
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cirkvi 400 kor. na znamenie, že zašly už časy nedorozumenia a nenávisti a svitnul krásný den 

shody a vzájomnej úcty“.53   

 

Opis skalického kostola 

 Evanjelický chrám v Skalici mal podobu podlhovastého štvorhranu s klenbou, ktorá 

stála na šiestich stĺpoch, dĺžku 13,2 m, šírku 7 m a výšku 4 m. Postavený bol z tvrdého 

materiálu v roku 1797 a obnovený bol v roku 1897. Obloky pri oltári boli z maľovaného skla, 

zvonku drôtom obtiahnuté a rámy na oknách boli železné. Strecha bola škridlicová. Kostol 

mal dvoje dverí, jedny od záhrady a druhé od ulice. Vo vnútri kostola bola chodba a 85 lavíc 

súmerne umiestnených. Na ľavej strane oltára v záhrade bola pristavaná sakristia, do ktorej sa 

vchádzalo cez chrám. Oltár bol z dreva, bielej alabastrovej farby s pozlátenými rezbami a po 

bokoch mal stĺpy. V strede oltára sa nachádzal obraz, na ktorom bol zobrazený Kristus ako 

stúpa do neba. Nad stolom oltára bola pripevnená rezba zlatej a striebornej farby, pečať 

cirkevného zboru. Okrem toho boli na vrchu oltára umiestnené aj dve sochy anjelov, 

z ktorých jeden držal v ruke srdce. Pred oltárom boli sviečky s koženými kľakadlami. 

Kazateľnica bola drevená a taktiež zafarbená na bielo, pripevnená k murovanému stĺpu na 

ľavej strane oltára. Na korune kazateľnice sa nachádzala socha Krista a na spodnej časti 

koruny bola umiestnená holubica, čo bol symbol Ducha Svätého, vznášajúci sa nad hlavou 

kazateľa. Z boku bol na stĺpe znázornený Ježiš ako dobrý pastier, ktorý nesie na svojich 

ramenách ovcu. Krstiteľnica bola taktiež z dreva, bielej a zelenej farby. Organ postavil 

pôvodne Martin Šaško a obsahoval iba 10 registrov. V roku 1897 bol však Gustávom 

Molnárom doplnený na 14 registrov a zreparovaný. Pavlače sa nachádzali z oboch strán 

chrámu. Vo vnútri chrámu sa nachádzal iba jeden nápis, a to na oltári, kde sa pod obrazom 

nachádzala sklenená tabuľka, na ktorej boli veľkými zlatými písmenami poznačené tieto 

slová: „Vyslýchejž Modlitbu slúžebnika svého i lidu svého, kterauž se modlivati budau na 

míste tomto:“54 

 Cirkevný zbor v Skalici nedisponoval vežou, ani zvonicou, preto sa služby Božie vždy 

začínali v určitú hodinu a pohreby sa oba v tichosti bez zvonenia odbavovali. Zo svätých 

nádob boli v kostole umiestnené nasledovné predmety: cínová misa na krst, strieborný kalich 

s erbovými znakmi famílie Kaunitz a zaznačeným rokom vyhotovenia 1639, ďalej strieborná 

patella, pozlátený kalich, ktorého vrchná časť bola strieborná a spodná medená, strieborná 
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mištička, strieborný kalich, z ktorého väčšina pozlátky opadala a cínová kanvica na víno 

k Večeri Pánovej. Okrem toho sa v chráme nachádzalo šesť svietnikov z cínového striebra 

(štyri daroval Ján Pavlík), jeden krucifix z cínového striebra, štyri plechové svietniky so 

žltými srdcami, drevené svietniky, drevený luster, mosadzný luster, kľakadlo, koberec, šesť 

olovených tabuliek na vykladanie pesničiek, drevená pokladnička s nápisom Na školu – 

Oskolára – Für die Schule a drevená truhlička pri dverách.55  

 

Formovanie cirkevného zboru a budovanie chrámu v Častkove 

 Druhá polovica 19. storočia sa pre častkovský cirkevný zbor niesla v duchu 

osamostatňovacích snáh. Častkovský cirkevný zbor patril do roku 1875 ako fília do 

susedného cirkevného zboru v Sobotišti. Nešlo o prvý pokus o osamostatnenie sa 

častkovského cirkevného zboru. Až po niekoľkých zmarených pokusoch o osamostatnenie sa 

vzniesol miestny filiálny konvent dňa 4. februára 1872 prosbu pred seniorálnym nitrianskym 

konventom. Častkovská fília bola na dištriktuálnom konvente v Trnave dňa 15. a 16. 

septembra 1875 uznaná a vyhlásená za samostatnú matkocirkev. Vďaka tomuto rozhodnutiu 

si mohol dňa 31. októbra 1875 častkovský cirkevný zbor zvoliť predstavenstvo. Za farára si 

vybral, ako zápisnica kanonickej vizitácie uvádza, „vysokoučeného“ Jozefa Nedobrého,56 

bývalého profesora z Turčianskeho Svätého Martina. Hneď po príchode do obce však na neho 

čakali problémy, súvisiace s pôvodným materským cirkevným zborom v Sobotišti, ktorý 

nebol ochotný akceptovať osamostatnenie sa častkovského cirkevného zboru. Dokonca 

veriacich na kopaniciach Havran a Chvojnica povzbudzoval proti novovzniknutému zboru. 

Ešte pred rokom 1872 veriaci na kopaniciach vlastnoručne podpísali záväzok, že po 

osamostatnení sa fílie i oni opustia zbor v Sobotišti. Mnohí z nich však ďalej navštevovali 

zbor v Sobotišti, platili tam všetky cirkevné poplatky a vytvárali prekážky pri snahách 

o osamostatnenie sa častkovského zboru. Počas kanonickej vizitácie vykonanej 8. mája 1876 
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predložili častkovskí evanjelici vo vizitačnom protokole superintendentovi Ľudovítovi 

Gedulymu57 sťažnosť na veriacich z kopaníc Havran a Chvojnica. Ten veriacich odkázal na 

Nitriansky seniorát. Odpoveď superintendenta Ľudovíta Gedulyho je zaznamenaná v zápisnici 

kanonickej vizitácie nasledovne: „K VI. A v němž stížnost cirkeve, že mnozí údové obce 

Častkovské na kopanicech Chvojnice a Havran ze spojitosti cirkve Častkovské se utahují 

a k cirkvi Sobotištské přislouchali se znají – obsažena jest: Důstojný pán Superintendent 

stižnost tuto s podivením k známosti bera, nad takovou, anť dištriktuální Convent v Trnavě 

1875 r. odbývaný, osamostatnění cirkve Častkovské, v tom predpoložení, áno přesvědčení, že 

všecky výminky samostatnosti a všecky sporné otázky překonány jsou, byl povolil, se 

zastavuje: cirkvi Častkovské mezi ní a dotyčnými kopanicemi Chvojnica a Havran přátelské 

odporučil trvajíciho sporu pokonání i v pádě pak nezdaření se takového, odkázal jí 

k přislušnému forum, k senioratu Nitranskému.“58 Veriaci novovzniknutého zboru poslúchli 

túto radu a pokúsili sa spory urovnať písomnou zmluvou, v ktorej sa zaviazali, že nebudú od 

veriacich z Havrana a Chvojnice žiadať na vydržiavanie zboru viac peňažných príspevkov 

ako cirkevný zbor v Sobotišti. Na stavbu kostola mali dobrovoľne prispieť len toľko, koľko 

budú chcieť. Jedna rodina v Havrane a deväť rodín vo Chvojnici prijali túto ponuku, 

ostatných 220 veriacich odmietlo, a tak sa táto „priateľská snaha“ o prekonanie sporu 

skončila neúspešne. Častkovským evanjelikom neostávalo nič iné ako podať na nitriansky 

konvent prosbu, aby sa veriaci na kopaniciach pripojili k samostatnému zboru v Častkove. 

Spor trval až do roku 1888, keď 10. októbra generálne konzistórium v Budapešti potvrdilo 

výrok, že rozsudok dištriktuálneho preddunajského evanjelického a. v. konzistória bol 

právoplatný, a teda, že kopanice Havran a Chvojnica mali patriť k častkovskému cirkevnému 

zboru. Ale problémy neprestali ani potom a cirkevný zbor v Častkove sa musel na svojom 

vlastnom konvente 17. februára 1889 ohradiť voči ohováraniu, ktoré sa rozširovalo medzi 

veriacimi na kopaniciach a dostalo sa až do Prešporka k superintendentovi Ľudovítovi 

Gedulymu. Veriaci na kopaniciach sa dokonca vyhrážali prestupom na rímskokatolícku vieru. 

Preto sa predseda konventu snažil očistiť cirkevný zbor v Častkove od podozrení 

a ohovárania, aby to naozaj nezapríčinilo prípadné konvertovanie. Konvent citlivo zvážil 

problematickú situáciu a celý spor uzavrel tým, že častkovskému cirkevnému zboru opäť 
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prisúdil spolucirkevníkov z kopaníc Havran a Chvojnica. Záverečné stanovisko konventu je 

v zápisnici zaznamenané nasledovne: „že cirkev naše ev. a. v. Častkovská od svých, gener. 

konsistoriem odedne 10. okt. 1888 jí přisouzených spolucirkevníků na Havraně a ve 

Chvojnici, na dosavádní své nákladky, výdany na kostel s věží, fáru a učitelský příbytek, na 

dosavádní saláriové poplatky – ani ničeho nepožaduje, aniž kdy čeho požadovati bude, když 

oni při pokoji podrobí se onomu výroku generálného konsistorium, že od ních dobrovolnou 

oběť jakovoukolvek na dotčené zvláště kostelní nákladky spovděkem přijme a že jich ku 

snášení těrch a břemen cirkevných v rovném poměře s dosavádními svými udy jen od 5. febr. 

1889 to jest odedne vyhlášení zmíněného generálno-konsistorialného výroku, zavazuje.“ 

Avšak v zápisnici je expresívne uvedené, že evanjelici z kopaníc sa tomuto rozhodnutiu 

doslova vysmiali. V jeseni roku 1889 im častkovskí evanjelici vyrubili sumu, ktorú mali 

zaplatiť. Častkovskému cirkevnému zboru ale nezaplatil ani jeden z evanjelikov z kopaníc 

Havran a Chvojnica. To isté sa opakovalo v roku 1890. V roku 1891 za nimi preto poslali 

slúžnovského exekútora zo senického úradu, ktorý od nich vymáhal dlžnú sumu. V zápisnici 

kanonickej vizitácie je alibisticky poznamenané, že k takémuto kroku sa častkovskí evanjelici 

uchýlili iba z prinútenia a aby to dokázali, sami zo svojej pokladnice zaplatili exekútorské 

výdavky. Od tej doby začali pomaly prichádzať evanjelici z kopaníc do kostola, až na 13 

baptistov z Chvojnice, ktorí vystúpili z evanjelickej cirkvi a. v., nepridali sa však k žiadnemu 

zákonom prijatému vierovyznaniu.59  

I keď sa novovzniknutý cirkevný zbor stretával s mnohými ťažkosťami, od poslednej 

kanonickej vizitácie v roku 1876 sa z 581 veriacich rozrástol o 50 veriacich, čo spolu 

s vybudovaním nového chrámu svedčí o životaschopnosti malého zboru v Nitrianskom 

senioráte. Už v roku 1877 sa dokončila stavba kostola a v novembri bol aj s vežou posvätený. 

Chrámové vybavenie postupne do kostola pribúdalo väčšinou vďaka dobrovoľným darom 

veriacich. Taktiež sa cirkevnému zboru podarilo zriadiť školu, ktorá prijímala i žiakov iných 

konfesií.60  

 

Opis častkovského kostola  

 Kostol v Častkove bol dlhý 22 m, široký 12 m a 16 m vysoký, postavený z kameňa 

a tehly v roku 1876 a 1877. Ležal smerom od juhu na sever, vchodom od juhu a oltárom od 

severu. Na východnej a západnej strane mal tri obloky v rámoch z kovaného železa, 
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v okrúhlom sanktuáriu jeden veľký okrúhly oblok a na boku veže bolo po jednom menšom 

okrúhlom obloku. Na severovýchodnej strane bola pristavená sakristia s dverami do 

sanktuária. Do vnútra sa vchádzalo vchodom pod vežou. Samotné vnútro kostola, konkrétne 

lode a pavlače boli štukované a sanktuárium a vchod pod vežou boli klenbové. V sanktuáriu 

bol umiestnený oltár z tehle, maľovaný a pozlátený. Na ňom sa nachádzal obraz  

predstavujúci Krista v Getsemane a pod ním bol umiestnený biely podstavec s nápisom 

z Evanjelia podľa Lukáša (22, 42). Pred oltárom stálo zábradlie z liatiny a obtiahnutými 

kľakadlami. Ďalej sa tu nachádzala drevená kazateľnica, maľovaná a pozlátená. V lodi kostola 

sa nachádzalo 27 stolíc z dubového a borového dreva, namaľované na tmavožlto. Drevené 

pavlače sa ťahali po oboch pozdĺžnych bokoch kostola a boli spojené s chórom. Dobové stĺpy 

boli namaľované taktiež na tmavožlto. Na pavlačiach a chóre bolo 16 stolíc z dubového 

a borového dreva, podobne namaľované na tmavožlto. Na chóre bolo aj harmónium. Kostol 

bol spoločne s vežou poistený v Prvej uhorskej assekur. spoločnosti na 17 700 korún.61   

 Veža sa nachádzala priamo v kostole, na jeho južnom konci. Bola postavená z kameňa 

a tehly, klenbová, cínovým plechom pokrytá, končiaca krížom a jej výška bola 32 metrov. 

Boli v nej umiestnené dva zvony. Menší (157 kg) s nápisom: „Obětován jsem cirkvi ev. a. v. 

Častkovské L. P. 1887, abych volal: Poďte do domu Hospodinova. Hospodin jest v chrámě 

svatém svém“ a väčší (302 kg) s nápisom: „Obětován jsem cirkvi ev. a. v. Častkovské L. P. 

1887, abych hlásal: Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, a v lidech zalíbení.“ Na oboch 

bola okrem týchto nápisov aj značka firmy: „Peter Hilzer, k. k. Hof-Glockengiesser in Wr. 

Neustadt. 1887.“ Ku schodom viedli drevené schody. K Večeri Pánovej sa používal cínový, 

hlinený džbán na víno, drevená skrinka na oblátky, strieborný kalich s paténou, železá na 

pečenie oblátok a krájadlo na vykrajovanie oblátok. Okrem toho sa v kostole nachádzalo ešte 

nasledovné náradie: čierny, strieborný kríž so striebornou figúrou Krista, štyri veľké svietniky 

z alpaky, tri kytice umelých kvetov pod sklom na oltári, koberec, oferový dubový truhlík na 

oltárnom zábradlí v sakristii, dva malé pakfongové svietniky, 10 malých a 4 veľké petrolejové 

lampy, dve komže, zvonček, dva ručníky, tri biele uteráky, prestieradlá, v lodi kostola je 

luster na 12 sviečok. Krstiteľnicou cirkevný zbor nedisponoval a v kostole nebol ani organ. 

Namiesto neho sa počas služieb Božích hralo na harmóniu.62  
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Formovanie cirkevného zboru a budovanie chrámu v Senici  

17. storočie znamenalo pre evanjelický senický cirkevný zbor obdobie útlaku 

a náboženskej neslobody. Dokonca tu prišiel o život katolícky kňaz pri násilnom odoberaní 

kostola, na čo boli niekoľkí evanjelici obesení, a potom celé mestečko vyplienené 

chorvátskym vojskom.63 Do dejín vošla táto udalosť pod názvom „senická vzbura“64 a v 

zápisnici kanonickej vizitácie je situácia v senickom cirkevnom zbore opísaná slovami: 

„Roku 1663 zpustošili Senicu Turci, ktorí vtedy mnoho seničanov i s povestným kňazom 

Štefanom Pilárikom65 zajali. Zo zajatia sa ich onedlho vrátil, ale len do nového kríža. Lebo 

onedlho prišlo desať ročné prenasledovanie, v ňomž Senica prišla o kostol a o svobodu 

náboženskú. Ovšem že to nešlo ľahko a stalo sa tak len po zmužilom, áno až krvavom odpore 

evanjelikov.“66 Seničania na čele s farárom Štefanom Pilárikom niekoľkokrát odmietli vydať 

kľúče od chrámu. Štefan Pilárik bol dokonca predvolaný pre tento odpor pred súd, raz do 

Trnavy a dvakrát do Sobotišťa.  

Po prešetrení, ktoré sa konalo v Trnave a prvýkrát v Sobotišti bol Štefan Pilárik 

prepustený. Na druhé predvolanie, ktoré sa konalo o týždeň, do Sobotišťa nešiel na základe 

priateľskej rady od svojho priaznivca grófa Ľudovíta Nyáriho a vdovy Dubnicayovej. 

V zápisnici kanonickej vizitácie sa dokonca uvádza, že sám Štefan Pilárik v noci počul akýsi 

hlas, ktorý mu hovoril: fuge, fuge! (uteč, uteč!). V auguste 1672 utiekol do Veľkých Levár 

pod ochranu Krištofa Ferdinanda Kollonicha.  Po jeho úteku prišiel generál Rabbata 

s vojskom do Senice. Manželka Štefana Pilárika stačila so služobníctvom ujsť. Vojaci hľadali 

                                                           
63 KÓNYA, Peter a kol. Konfesionalizácia na Slovensku v 16. – 18. storočí. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej 

univerzity, 2010, s. 57.  
64 O tom, že si evanjelici v týchto cirkevných zboroch spomínané udalosti pripomínajú svedčí aj kultúrne 

podujatie Spomienka na Štefana Pilárika v Senici, počas ktorej si cirkevný zbor v kostole pripomenul túto 

významnú osobnosť a oslávil tak 350. výročie jeho príchodu do Senice. Taktiež veriaci zo Senice si pripomínali 

340. výročie senickej vzbury. Udalosti v Turej Lúke si evanjelici pripomínajú pomníkom, ktorý je umiestnený v 

smere od Sobotišťa na vŕšku nazývanom Hrajky a je na ňom napísané: „Pamiatke popravených evanjelikov dňa 

27. a 28. júla 1672. Pravdu božiu sme hájili, násilie nás zdeptalo, z mučeníckych našich hrobov, slnce žitia zas 

vzplálo.“ 
65 Štefan Pilárik sa narodil vo zvolenskej Očovej roku 1615. Otec, tiež Štefan, tu bol farárom a matka bola Anna 

rod. Mazúrková. Chodil do školy v Bardejove. O dva roky si ho povolal za kantora hybský cirkevný zbor 

v Liptove, no, toto pozvanie neprijal a odišiel radšej do Ilavy za kantora. Ako dobrý hudobník a rečník si získal 

veľa priaznivcov. Roku 1663 ho pozval Ľudovít Nyári za farára do Senice. Ale sotva začal účinkovať, vnikli do 

Senice Turci od Jablonice. Ušiel zo Senice a dlhý čas sa skrýval vo Veľkých Levároch u farára Johannidesa. No, 

keď raz odbavoval služby Božie v Mor. Sv. Jánoch, bol prinútený odísť do cudziny. Roku 1673 prišiel do 

Vratislavy, potom žil v Žitave, kde dostal predvolanie pred prešporský súd. Nedostavil sa a v Budyšíne, 14. 

apríla 1674, sa konečne dostal do Neusalzu v Lužici a tu zostal farárom. Dňa 17. júla mu zomrela manželka, 

ktorá bola až 28. novembra pochovaná, lebo sa čakalo, až bude postavený nový chrám. Ako 77-ročný starec 

zomrel vo vyhnanstve. Bližšie: DROBNÝ, Ján. Evanjelickí slovenskí martyri (mučeníci). Liptovský Sv. Mikuláš 

: Tranoscius, 1929. 177 s. Dostupné aj na internete: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1774/Drobny_Martyri. 
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všade Štefana Pilárika, keď ho nenašli, vyrabovali faru. Potom odtiahli. Kostol zostal ešte 

ochránený.  

Situácia však vyústila do otvoreného konfliktu nasledujúci rok, keď po svätení 

Božieho tela katolíci opäť prišli odobrať kostol evanjelikom. Dva útoky sa im podarilo 

odraziť. Tí, čo prišli evanjelický chrám odobrať, sa utiahli do bytu katolíckeho kňaza „a 

odtial počali strieľať na ev. ľud, – na to sa tento rozhneval a vrútil sa od zadu do tohože 

domu, kde potom povstala šarvátka, ktorá skončila sa víťazstvom evanjelikov. Túto okolnosť 

ale pokorení nepriatelia dobre využítkovali : žalovali u vlády vo Viedni, že sa senickí 

lutheráni buria.“67 Dňa 14. júla 1673 prišiel do Senice „Schtahrenbergov pluk“.68 Keď sa 

blížilo vojsko, kantor, organista a zvonár zvonili na poplach, za čo boli ihneď uväznení. Na 

druhý deň kantora a organistu obesili. Mnoho evanjelikov bolo odvedených na Branč, kde ich 

väznili. Po odchode „Schtahrenbergovho vojska“ prišli chorvátski vojaci a útočili na domy, 

strieľali na občanov a dokonca zapálili celé mesto. Senický cirkevný zbor tým stratil 

náboženskú slobodu, kostol i majetok. Slabší odpadli od viery, ostatní vykonávali služby 

Božie tajne.69  

O tom, ako povstanie Františka II. Rákócziho ovplyvnilo každodenný život 

v cirkevných zboroch evanjelickej cirkvi a. v., môžeme nájsť viaceré zápisy v kanonických 

vizitáciách. Napríklad v senickej vizitácii sa nachádza takýto opis: „V pohyboch 

Rákóczovských senickí evanjelici oživli a vyvolili si i kňaza – ale to trvalo len vyše roka.“70 

Potom sa senickí evanjelici pripojili k artikulárnemu zboru v Prietrži. V Prietrži bol v roku 

1733 postavený artikulárny chrám. Navštevovali ho aj evanjelici z Hlbokého, avšak krsty, 

sobáše a pohreby vykonával jablonický katolícky kňaz.71  

 V senickom cirkevnom zbore v prvej polovici 18. storočia navštevovali evanjelici 

artikulárny chrám v Prietrži, ale krstil, sobášil a aj pochovával ich blízkych katolícky kňaz, 

ktorému museli senickí evanjelici platiť všetky cirkevné poplatky. Taktiež museli finančne 

prispievať na opravy katolíckeho kostola, fary aj školy. Vydanie Tolerančného patentu je 
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v zápisnici kanonickej vizitácie zo senického cirkevného zboru zaznamenané oslavnými 

slovami: „Tak prišiel rok 1781 a vtedy dobrotivosťou šľachetného cisára a kráľa Jozefa II. – 

buď jeho pamiatka večne oslávená – vyšiel „Tolerančný patent“ dňa 25. októb. Jako keď 

z mračien pre bleskne slnko, tak zaskvela sa, jako evanjelíkom vôbec – tak i senickým 

evanjelikom – zlatá svoboda.“ Hneď 21. septembra 1783 sa konali prvé služby Božie 

v kaštieli baróna Jeszenáka, na ktorých zazneli velebné slová na adresu panovníka, ktorý 

všetko toto svojím patentom umožnil. Farár Ján Podhradský72 vo svojej kázni priblížil 

náboženskú slobodu, ktorú so sebou patent priniesol, zároveň však pripomenul povinnosti, 

ktoré z neho vyplývali. V kaštieli sa služby Božie konali, kým si senickí evanjelici nepostavili 

kostol, ktorý bol dostavaný a vysvätený 14. nedeľu po sv. Trojici v roku 1784. Barón Pavel 

Jeszenák dal do neho zhotoviť oltár s veľmi cenným obrazom Umučenia. Medzi pamätnými 

udalosťami je v zápisnici zaznamenaný dátum 1. máj 1791, kedy sa konala poďakovacia 

slávnosť za uzákonenie náboženskej slobody.73  

 

Opis senického kostola 

 Senický kostol bol 14,5 m široký a 3,5 m vysoký. Postavený bol z tvrdého materiálu 

v roku 1784. Od toho času bol viackrát obnovený. Jeho klenutie spočívalo na ôsmich stĺpoch 

a pokrytý bol škridlicou. Senický chrám mal podobu obdĺžnika. Vďaka veľkým oknám do 

neho prenikalo množstvo svetla. Oltár sa nachádzal na východnej strane chrámu. Bol 

zhotovený zo sileného dreva, namaľovaný na bielo so zlatou výzdobou. Ozdobený bol veľmi 

cenným obrazom, na ktorom bol umierajúci Kristus. Oltár bol ohradený vkusnými železnými 

mrežami. Kazateľňa bola umiestnená v oltári, z tej istej látky a tou istou výzdobou ozdobená 

ako oltár. Za oltárom sa nachádzala sakristia. Krstiteľnica bola z mramorovaného kameňa, 

s cínovou misou a dreveným vrchnákom, na ktorom sa nachádzala pekná rezbárska práca, 

zobrazujúca pokrstenie Ježiša skrze Jána Krstiteľa v Jordáne. Organ bol postavený v roku 

1829 vďaka daru dobrodinca Michala Žarnozsyho. Bol rozdelený na dve polovice a medzi 

obomi boli vznášajúci sa anjeli. Pavlače boli drevené, zdobené rezbami a nabielo natrené. 

Stolice boli zhotovené v roku 1884 za 3 200 korún. Nápisy sa v chráme nenachádzali. 
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Ocenený bol poisťovňou na 5 200 korún, s ostatnými cirkevnými budovami  na sumu 20 400 

korún.74  

 Veža bola postavená v roku 1794, pokrytá škridlou. Vo veži bolo umiestnených až päť 

zvonov. Najväčší vážil 804 kg  a bol na ňom umiestnený nápis: „Poďte, sklánějme se 

a padněme před Hospodinem, klekejme před Hospodinem Stvořitelem našim. Žalm 95, 6. 

K sláve Božej, horlivosťou a nákladom cirkve evan. senickej ulity r. 1901 skrze Fridricha 

Seltenhofera v Šoprone“. Druhý zvon vážil 410 kg a mal nápis: „Uslyšíteli hlas jeho 

nezatvrzujte srdce svého...“, tretí vážil 232 kg a bolo na ňom napísané: „Svatý, svatý, svatý 

Hospodin zástupů, plná jest všetka země slávy Jeho“, najmenší vážil 84 kg a bolo na ňom 

napísané: „Ježiš Kristus včera i dnes tentýž jest i na věky“, piaty zvon vážil iba 50 kg.75  

 Senický cirkevný zbor disponoval nasledovnými svätými nádobami: dva strieborné 

kalichy, cínový kalich pre nemocných, patény, schránka na oblátky, strieborná konvička na 

krst, medená konvička na krst, hlinený krčah na víno, oltárne svietniky, tri lustre (mosadzný, 

bronzový, drevený pozlátený), prestieradlá, kamže, chrámové rúcha, dva zvončeky na 

vyberanie obetí, desať pesničkových tabuliek s číslicami, tri obrazy v sakristii a kríž 

na pohreby.76 

 

Formovanie cirkevného zboru a budovanie chrámu v Prietrži 

Cirkevný zbor v Prietrži slúžil ako artikulárne miesto, ako sme uviedli  už vyššie 

artikulárny chrám v Prietrži z roku 1733 navštevovali viacerí evanjelici z okolia, avšak krsty, 

sobáše a pohreby vykonával katolícky kňaz. V zápisnici kanonickej vizitácie z cirkevného 

zboru v Prietrži sa uvádza, že po vydaní Tolerančného patentu sa v zbore neudialo nič 

zvláštne, avšak vizitátor sa pristavil pri niekoľkých udalostiach. V roku 1817 sa v Prietrži 

konali veľké slávnosti pri príležitosti 300. ročného výročia od reformácie. V istom roku 

postihla obec aj celý kraj veľká neúroda, v dôsledku čoho sa mnoho obyvateľov odsťahovalo 

na dolnú zem. Tým aj cirkevný zbor v Prietrži prišiel o mnohých členov a počet evanjelikov 

v obci výrazne poklesol. V roku 1824 sa od prietržského cirkevného zboru odtrhla fília 

v Bukovci, a tým prišiel prietržský cirkevný zbor o 700 evanjelikov. V roku 1833 slávil 

prietržský cirkevný zbor 100. výročie od výstavby artikulárneho chrámu. Pri tejto príležitosti 

sa zišli evanjelici z okolia, aby spoločne ďakovali „Najvyššiemu, že predkov naších v tých 
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najžalostnejších časoch v tomto dome svojom slovom svojím posilňoval, potešoval, vyučoval 

a v pravej čistej viere zachovával“. Taktiež sa tu nachádza poznámka o krypte pod kostolom, 

ktorá bola v dezolátnom stave. Za ten mohli honvédi, ktorí tu v roku 1848 hľadali 

evanjelického farára J. M. Hurbana. Doslova rozmetali kryptu.77  

 

Opis prietržského kostola 

 Evanjelický chrám v Prietrži mal 52,93 m na dĺžku, 21,45 m na šírku a 8,33 m na 

výšku. Postavený bol v roku 1733 z tvrdého materiálu. Strechu mal pokrytú škridlicou. Kostol 

bol postavený v tvare podlhovastého štvorhranu, stál na nízkych múroch (ich šírka bola 1,12 

m a výška 4,67 m), v dôsledku čoho boli aj 2 menšie a 19 väčších oblokov pomerne malé 

(mali iba 1 m do šírky a 1,5 m do výšky). Podľa pôvodného plánu mal mať kostol aj vrchné 

okná, ktorý však istý Karol M. zmenil a namiesto plánovaných okien položili strechu. 

Následkom toho bol kostol tmavý, obzvlášť počas jesenných a zimných bohoslužieb. 

Prekážalo to aj samotnému kazateľovi, keď bol v kancli a hlavne tým veriacim pri spievaní, 

ktorí sedeli hore na chóre. A keďže nemal klenutie, len od polovice strechy povalu, 

spôsobovalo to, že v ňom bolo v zime veľmi chladno a v lete, hlavne v časti chóru dusno 

a sparno. Kostol mal východný a západný štít s tromi oblokmi, troje dvere s kamennými 

verajami (zárubňami), zhotovenými v roku 1733 trnavským kamenárom Jánom Liechbauerom 

za 50 zlatých a 1 toliar. Jedna zárubňa bola na západnom štíte, v čase vizitácie sa však už 

nepoužívala a dvoje na severnom a južnom boku. Do chrámu sa cez ne chodilo podľa toho, 

z ktorej strany fúkal vietor. Pozoruhodná bola obrovská klenba, ktorá bola architektonicky 

majstrovsky prevedená a držala statiku celej strechy pomocou 8 mohutných stĺpov vo dvoch 

radoch. Napriek týmto stavebným nepravidelnostiam bola v kostole dobrá akustika. Vo vnútri 

chrámu sa nachádzal oltár, ktorý bol v základoch murovaný a dookola ohradený dreveným 

zábradlím. Nad ním sa nachádzal obraz, predstavujúci zoslanie Ducha Svätého na apoštolov, 

zhotovený novomestským rezbárom Jánom Kraujekom v roku 1736 za 50 zlatých. Nad týmto 

obrazom sa nachádzal obraz Trojice a po jeho bokoch obrazy Mojžiša a Árona, namaľované 

na drevených oválnych tabuliach tým istým majstrom. Drevený kanceľ bol zhotovený v roku 

1735 beckovským organárom a stolárom Žigmundom Turmanom za 30 zlatých. Bol veľmi 

podobný tomu, ktorý sa kedysi nachádzal v hornom kostole. Na vrchu bol ozdobený sochou 
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vzkrieseného Spasiteľa a po bokoch obrazmi štyroch evanjelistov s ich typickými symbolmi. 

Medzi nimi sa nachádzal obraz Spasiteľa.78  

 Krstiteľnica s medeným cínovaným tanierom bola ohradená dreveným zábradlím. 

Vrchná časť bola z červeného a spodná zo šedého mramoru. Obe časti boli puknuté, ale dobre 

opravené. Namiesto starodávneho organu, ktorý zhotovil trenčiansky organár Ján Manko 

v roku 1735, bol postavený nový organ, zhotovený brezovským organárom Martinom 

Laškom v roku 1865. Drevené pavlače sa nachádzali po všetkých štyroch stranách a ozdobené 

boli maľbou, ktorú nechali vyhotoviť v roku 1883 pri príležitosti 150-ročného jubilea od 

postavenia chrámu. Pohodlné lavice boli rozostavané v rôznych radoch. Tie v ktorých 

sedávali panny zhotovil beckovský stolár Žigmund Turman v roku 1755 za 18 zlatých a 42 

grošov. Takzvanú kuchynku v hornom múre dali zhotoviť Mandelíkovci z Jablonice. Na 

pavlačiach bolo 31 a dolu 37 lavíc. Drevená sakristia sa nachádzala vo východnom uhle 

chrámu, so stolíkom a dvomi stoličkami. Nápisy sa v chráme nenachádzali, iba vonku na 

všetkých kamenných zárubniach dvier bol vyrytý nápis: „Anno 1733“. Chrám bol postavený 

na vysokom vrchu na dolnom konci dediny, na ľavej strane riečky Myjava. Kostol bol 

poistený v Prvej uhorskej poisťujúcej spoločnosti na 2 000 korún. Vežu chrám nemal. Niže 

neho stála šindľom pokrytá štvorhranná zvonica (5 m široká, 5 m dlhá a 6 m vysoká), 

postavená z tvrdého materiálu v roku 1876 za 1 046 korún a 20 halierov. Nachádzali sa v nej 

tri zvony, dva nové, uliate v roku 1877 trnavským zvonárskym majstrom Wilhelmom 

Fischerom a najmenší uliaty za 1 899 korún a 20 halierov. Najväčší mal na jednom boku 

nápis: „Chvalte Hospodina všickní národové a velebtež ho všickní lidé. Žam 117 v. i. Cirkev 

evanj. aug. vyzn. artikulárska veľko-prítržská roku Páně 1877“ a na druhom boku mal obraz 

Trojice. Stredný mal na jednej strane krucifix a nápis: „Buďte hotoví, nebo v tu hodinu, 

kterouž se nenadějete, syn člověka přijde Mt. 22 v. 44“ a na druhej strane nápis: „Cirkev 

evanj. aug. vyzn. artikulárska veľko-prítržská roku Páně 1876“. Oba mali na záhlaví nápis: 

„Gott Wolhelm Fischer in Tirnau“. Najmenší zvon mal neznámu váhu, bol na ňom krucifix 

a na záhlaví nápis: „Cirkev evanj. prjetržská 1877“. Polovicu nákladov na zadováženie týchto 

zvonov tvorili dobrovoľné príspevky evanjelikov v Prietrži.79  

 Z chrámového náradia a posvätných nádob cirkevný zbor v Prietrži disponoval 

nasledujúcimi: strieborný kalich pozlátený z roku 1851, strieborný kalich s mosadznou 

paténou na prisluhovanie Večere Pánovej pre nemocných, dva bezcenné kalichy (jeden bol 
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starý a druhý veľmi poškodený – oba sa používali pri obzvlášť nákazlivých chorobách), 

medená nádoba na oblátky, cínová konva na víno, dve kružidlá na vykrajovanie oblátok, štyri 

postriebrené svietniky z bieleho plechu, štyri drevené čierne svietniky, 13 spovedných 

uterákov, 10 prikrývadiel na kalich, 4 prestieradlá na oltárne rúcho, 10 starých nepotrebných 

oltárnych rúch, tri kamže, 21 zvončekových ručníkov, dve sklá na oltári na prikrývanie 

kvietkov s drevenými podnožkami, kvietky na oltári, voskové plátno pod svietniky na oltári, 

malý bezcenný krucifix, medený luster s nápisom: „Nákladom Holického Pavla R. 1862“, 

sedem tabuliek s číslicami, medený svietnik, štyri železné svietniky, hodvábny zvončekový 

mešec a palica na hasenie sviec.80 

 

Formovanie cirkevného zboru a budovanie chrámu v Brezovej pod Bradlom 

 V evanjelickom cirkevnom zbore v Brezovej pod Bradlom nachádzame v zápisnici 

kanonickej vizitácie konštatovanie odkazujúce na Bocskaiovo povstanie: „Bočkayovské 

povstanie tiahlo za sebou Videňský pokoj, zabezpečujúci Evanjelíkom svobodu s tým 

doložením, aby sa sriadili a volili svojích predstavených.“81 Taktiež tu nachádzame priame 

svedectvo o dobe kuruckých bojov. Vizitátor opisuje toto obdobie slovami: „Kurucké vojny 

poslúžily evanjelikom k tomu, že ešte raz aspoň tých máličko pozostatkov, totižto sedem cirkví 

superintendent Krman shromáždiť v seniorát sriadiť verne a prísne spravovať mohol.“82 

Počas 18. storočia prebiehala na našom území tichá protireformácia. Tieto udalosti 

ilustruje záznam v zápisnici kanonickej vizitácie z cirkevného zboru v Brezovej pod Bradlom, 

kde v rokoch 1718 – 1719 došlo k zlepšeniu pod kňazským vedením Jána Neográdyho,83 ale 

o desať rokov neskôr už je zaznamenaný „osudný“ deň (5. september 1729) pre 

superintendenta Daniela Krmana, ktorý bol súdený a následne žalárovaný. Po jeho násilnom 

odchode z Myjavy bol na základe nariadenia Miestodržiteľskej rady 16. augusta 1731 

evanjelický kostol odovzdaný katolíkom. Tieto udalosti na Myjave priamo zasiahli okolité 

cirkevné zbory, ktoré poslali delegáciu priamo k cisárovi s prosbou, aby im boli ponechané 

výsady, udelené Leopoldom I. Odpoveď panovníka však bola zamietavá, pretože na základe 

krajinských ustanovení im vyhovieť nemohli. Hneď potom bol nitriansky podžupan vyzvaný, 
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aby odobral evanjelikom kostoly v šiestich cirkevných zboroch. Dňa 20. januára 1733 sa 

začala exekúcia v cirkevnom zbore v Brezovej pod Bradlom, ktorú brezovská kronika opísala 

nasledovne: „Vo velikej sláve osvícení páni grófi Juraj Erdődy predseda kráľ. komore, Adam 

Erdődy nitrianský biskup, Grof Jozef Berényi podžupan, Juraj Nemšovay slúžný, Fraňo 

Czapovsky dovezúce sem všecke knězstvo řimské ktoré malo byť osadené do cirkvy 

Brezovskej, Prietržskej, Vrbovčanskej, Turolúckej, Bzinskej a Krajňanskej citovali najprv ev. 

farára Jana Neográdyho a jemu preukázaným mandátom, pod menom cisárským, jak zo 

služby cirkevnej, tak i zo všetkých úžítkov ráno i hospody farskej vypovedali. Rimského 

plebána vsadili klúče od chrámu odňali a plebánovi Martinovi Liškovi odovzdali, a tak potom 

do jiných osad okolných k žalostnému zaujimaniu chrámov Božích evanjelických odešli. 

Neogrády stačil ešte pred oddaním matrík do matriky rovných zaznamenať po latinský: Dňa 

20. januára 1733 stala sa tá smutná premena, že ev. kňazi vyhnaní a pápeženskí plebáni 

osadění boli skrze stoličnú vrchnosť a tak prerušene zapisováni krstov až do roku Krista 

Pána...“ Farár Ján Neogrády bol vyhnaný z fary, utiahol sa do súkromia a postavil si dom 

s povolením obce, kde žil do roku 1746.84  

Ďalej sa v zápisnici kanonickej vizitácie z cirkevného zboru v Brezovej pod Bradlom 

uvádza, že nastala smutná 50-ročná doba, v ktorej boli evanjelici v Nitrianskom senioráte bez 

chrámov i kňazov. Brezovskí evanjelici sa schádzali tajne v súkromných domoch a stodolách. 

V roku 1734 sa ich zástupcovia spolu s ďalšími z okolitých cirkevných zborov vydali 

s prosbou k cisárovi do Viedne. Boli síce prijatí a vypočutí, ale 30. augusta 1734 dostali 

odpoveď, v ktorej stálo, že môžu navštevovať artikulárny chrám v Prietrži a iné miesto sa im 

povoliť nemôže. To, samozrejme, brezovských evanjelikov neuspokojilo, a preto opäť 6. 

decembra 1735 vystúpili s prosbou o ponechanie náboženskej slobody. 21. januára 1736 boli 

však odpoveďou odbití a situácia bola ponechaná v pôvodnom stave. Po smrti farára Jána 

Neográdyho v roku 1746, ktorý žil roky v ústraní, zakázali zemskí páni gróf Juraj Erdődy, 

Juraj a Pavel Révay brezovským evanjelikom zvoliť si nového evanjelického farára.85  

Nepriaznivú situáciu v cirkevnom zbore v Brezovej pod Bradlom v prvej polovici 18. 

storočia sme opísali v predchádzajúcej kapitole. Po 50 rokoch bez chrámu a farára sa 

v zápisnici kanonickej vizitácie z brezovského cirkevného zboru nachádza zmienka o 

„radostnom dni“, kedy vyšiel Tolerančný patent Jozefa II. Ďalej sa spomína „starý 

nepriateľ“ katolícke kňazstvo, ktoré bolo proti patentu. Zdráhali sa ho prijať i vyhlásiť. Ich 
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vzdor bol však márny, evanjelici z Nitrianskeho seniorátu vyslali svojich vyslancov Gedeona 

Rádayho a Ladislava Prónayho dňa 2. februára 1782 do Viedne k cisárovi s ďakovnou 

listinou. Nitrianska stolica bola nútená patent vyhlásiť. Stalo sa tak v Prietrži, na deň sv. 

Trojice 1783. Brezovskí evanjelici dostali 2. júla 1783 povolenie postaviť si chrám. Ešte v ten 

deň si povolali za farára z Prietrže Ondreja Lekenyiho, ktorý ešte toho dňa vykonal prvý krst. 

Kým bola fara dostavaná, býval v obecnom dome, kde sa konali aj služby Božie, kým nebol 

dostavaný kostol. Ten sa cirkevnému zboru podarilo dokončiť už v roku 1784. Farár Ondrej 

Lekenyi chcel dom, ktorý postavil farár Ján Neogrády,86 aby v ňom mohla byť zriadená fara. 

Ten sa však ocitol už v prvej polovici 18. storočia v rukách katolíkov. Dom postavený 

posledným predtolerančným farárom v Brezovej pod Bradlom prisľúbili vrátiť späť do rúk 

evanjelikov, avšak za poplatok 200 zlatých, ktoré boli potrebné na opravu. Túto podmienku 

brezovský cirkevný zbor neprial a dom Jána Neográdyho sa evanjelikom podarilo získať za 

20,50 zlatých až v druhej polovici 19. storočia. Okrem toho dostali brezovskí evanjelici 

v roku 1782 povolenie postaviť si veže a v roku 1786 povolenie umiestniť v nich zvony. Tak 

si v roku 1795 pristavili ku kostolu vežu a kúpili do nej zvon. V roku 1786 postavili školu a 

1797 dostavali faru.87  

V roku 1868 sa cirkevný zbor uzniesol, že opraví starý kostol a rozšíri ho. Keď však 

brezovskí evanjelici zistili, že sa kostol nedá opraviť, uzniesli sa, postaviť si nový kostol, 

ktorý bol dokončený v roku 1872 pripravený na vysvätenie. Avšak počas príprav tejto 

radostnej slávnosti vypukol 30. júla požiar, ktorý zničil 30 plných stodôl a 87 domov. 

Katolícka veža vyhorela taktiež, aj so zvonmi (ten väčší praskol). V tom istom roku na Štedrý 

večer vypukol ďalší požiar na dolnom konci obce a zničil 78 domov. Kvôli tejto pohrome 

bolo posvätenie chrámu odložené a došlo k nemu až v roku 1873. Chrám slávnostne vysvätil 

biskup Ľudovít Geduly XXIII. nedeľu po Svätej Trojici toho roku.88 

 

Opis brezovského kostola 

 Brezovský kostol bol 23 siah dlhý, 11 siah široký a 2 190 m vysoký. Stavaný bol 

v rokoch 1869 – 1873 z tvrdého materiálu. Vkusný drevený oltár s obrazom Večer Pánovej 

mal na vrchu dvoch anjelov s trúbami a holubicou a bol ohradený drevenou mriežkou. 

                                                           
86 Farár Ján Neogrády bol v roku 1733 vyhnaný z fary, utiahol sa do súkromia a postavil si dom s povolením 

obce, kde žil do roku 1746. Bližšie informácie, týkajúce sa osudu Jána Neográdyho, sú uvedené v 

predchádzajúcej kapitole.  
87 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1903, Brezova, nepag. 
88 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1903, Brezova, nepag. 



 
38 

Krstiteľnica bola stará a drevená s paténou. Kazateľnica bola na ľavej strane oltára pri druhom 

stĺpe. Bola drevená a stará, prenesená zo starého kostola, iba nanovo zafarbená a okrášlená 

s holubicou na podlahe. Organ bol taktiež pôvodný zo starého kostola, bol iba zväčšený na 16 

mutácií. Na pavlačiach sa nachádzali stolice. Všetkých stolíc bolo v kostole dokopy 126. Na 

stenách boli štyri tabuľky na vyznačenie piesní s pohyblivými číslicami. Nápisy sa v kostole 

nenachádzali, iba nad hlavnou bránou bol v skle rok 1873.89  

 Veža bola postavená z tvrdého materiálu v roku 1799, avšak nadstavaná a pokrytá 

meďou bola až v roku 1898. Aj s krížom merala 54 m. Nachádzali sa v nej tri zvony z roku 

1898 z Viedenského Nového Mesta od Petra Hülzera. Najväčší mal 1 133 kg a bol na ňom 

symbol kríža a nápis: „Virinsto jime“. Stredný mal 561 kg so symbolom kalicha a nápisom: 

„Láska nevypadá...“. Najmenší mal 326 kg so symbolom holubice  a s nápisom: „Kristus 

pokoj náš. Naděje nezahaňbuje“. Cena týchto zvonov bola 5 650 korún. Toto boli v poradí už 

tretie zvony, ktoré si brezovský evanjelický zbor počas svojho existovania zadovážil. Prvé 

zvony boli evanjelikom odobrané v roku  1733. Jeden v roku 1872 praskol a ostatné dva 

používa katolícka cirkev dodnes. Druhé boli zadovážené počas kňazstva Lekenyiho 

a Marečka, dva z nich odkúpila sobotiská fília Podbranč.90  

 Brezovský cirkevný zbor mal nasledujúce sväté nádoby: strieborný kalich pozlátený, 

strieborné cibórium s pokrývkou, dve plechové konvy na víno, hlinený džbán na víno, čierny 

drevený kríž na oltári, pod krížom bola jubilejná Biblia, štyri svietniky z čínskeho striebra, 

štyri lustre, dva zvončeky, dva truhlíky k vysypávaniu zvončeka, drevená škatuľka na oblátky, 

šesť kamží, prikryvadlá na oltár, ručníky, uteráky, v sakristii bol starobylý červotočom 

prežratý stôl a dve stoličky.91  

 

Formovanie cirkevného zboru a budovanie chrámu v Bukovci 

Osamostatnenie cirkevného zboru v Bukovci od prietržského cirkevného zboru je 

podrobne zaznamenané v zápisnici bukovskej kanonickej vizitácie. Cesta z Bukovca do 

Prietrže trvala jeden a pol hodiny až dve hodiny a keďže v Bukovci žilo okolo 700 

evanjelikov mali nárok na stavbu vlastného chrámu. 2. septembra 1822 bola do Bukovca 

vyslaná deputácia, ktorá spočítala 102 evanjelických rodín a 680 obyvateľov evanjelického a. 

v. vierovyznania. Na stavbu chrámu mohli bukovskí evanjelici zložiť 1 013 zlatých. Na 

                                                           
89 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1903, Brezova, nepag.  
90 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1903, Brezova, nepag. 
91 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1903, Brezova, nepag. 
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základe tejto deputácie, bolo bukovským evanjelikom dovolené odtrhnúť sa ako fília od 

prietržského cirkevného zboru a vybudovať samostatný cirkevný zbor. Nitrianska stolica 23. 

septembra 1823 tejto požiadavke vyhovela. Problém bol s miestom, kde mali postaviť chrám, 

pretože komisia, ktorá mala na starosti určenie miesta na stavbu spolupracovala s richtárom 

Tomášom Slávekom, ktorý nástojil na tom, aby bol kostol postavený na mieste v blízkosti 

jeho domu, aby jeho „synovia a potomkovia nemuseli ďaleko do kostola chodiť“. V čase, 

kedy bola kanonická vizitácia spisovaná, už nežil žiadny potomok richtára a jeho pozemky 

pripadli cirkevnému zboru, ale „potomstvo na dlhé veky bude toho ľutovať, že chrám Pána je 

v jame strčený a nevyčnieva z prostred dediny, aby bol z ďaleka viditeľný“. Základný kameň 

bol položený 6. apríla 1824 a 10. apríla prišlo povolenie od seniorátu, aby si mohli bukovskí 

evanjelici zvoliť farára. Pozvali Jána Obernauera z Moravy, ktorý s radosťou prijal pozvanie 

a 13. júna 1824 poriadil prvý zápis do bukovskej matriky. Na stavbu chrámu prispeli aj 

okolité cirkevné zbory. Spoločne s chrámom si stavali bukovskí evanjelici aj faru. Napriek 

tomu, že sa snažili pravidelne prispievať na stavbu kostola, už v roku 1825 im došli finančné 

prostriedky, a preto prosili dvoch grófov z okolia, aby im prispeli drevom z ich lesov. V roku 

1825 boli vyslaní suplikanti, ktorí pochodili celú krajinu a zbierali príspevky na stavbu 

chrámu. Zápisnica kanonickej vizitácie obsahuje presný súpis donátorov, ktorí prispeli 

suplikantom. Spolu sa im podarilo vyzbierať 2 223,77 zlatých. Keď sa vyzbierala dostatočná 

suma na stavbu chrámu, pokračovalo sa vo výstavbe. Kostol bol nakoniec vysvätený 27. 

septembra 1829 za účasti piatich susedných farárov. Ján Obernauer úradoval v bukovskom 

cirkevnom zbore do roku 1833, kedy zomrel. Cirkevný zbor ho pochoval pred chrámom. 

Miesto jeho posledného odpočinku označuje kameň s latinským nápisom, ktorý je v zápisnici 

kanonickej vizitácie prepísaný.92 Dva roky pred farárom zomrela aj jeho manželka Eva 

Obernauerová, ktorá bola pochovaná na tom istom mieste. Nápis na jej hrobovom kameni je 

tiež prepísaný v zápisnici kanonickej vizitácie. Ján Obernauer si ešte v roku 1832 povolal 

k sebe za kaplána Jána Stana, ktorý sa po jeho smrti stal bukovským farárom.93  

 

Opis bukovského kostola  

 V zápisnici sa nenachádza informácia o veľkosti a tvare kostola. Opis kostola zahŕňa 

informácie o jeho jednotlivých častiach a príslušenstve. Napríklad, krstiteľnica bola 

mramorová, organ s pedálom mal osem mutácií a bol zakúpený v roku 1878. Dlážka medzi 

                                                           
92 Na kameni, označujúcom miesto posledného odpočinku bolo napísané: DTOMS, Reliquiae Ter Restres ADR 

DD I OBERNAUER Ec. BukoczVDM Denati Anno Aetatis LXXV Die 22 Ap 1833.  
93 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1903, Bukóc, nepag. 
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stolicami a pred oltárom bola betónová. Stolice boli vyrobené v Hlbokom a v čase vizitácie už 

boli dvakrát maľované. Pavlače ostali v pôvodnom stave, ale taktiež boli dvakrát namaľované, 

ako aj stĺpy. Nápisy sa v kostole nenachádzali. Okien mal 16 a dvere dvoje. Vežu kostol 

nemal, ale v čase vizitácie na ňu evanjelici v Bukovci zbierali peniaze. V zápisnici je 

zaznamenaný predpoklad, že v roku 1924 by mohla byť veža dostavaná a aj vysvätená, a tým 

by sa oslávila 100-ročná pamiatka od osamostatnenia sa cirkevného zboru. Do toho času 

používali bukovskí evanjelici spoločnú zvonicu pre katolíkov i evanjelikov, ktorú obec 

vystavila v roku 1831. Nachádzali sa v nej dva zvony. Sväté nádoby boli v kostole 

nasledujúce: mosadzný kalich pozlátený, strieborná a pozlátená paténa, medená miska na 

oblátky, škatuľa na oblátky, cínová konva na víno, porcelánový džbánik, drevený luster na 

osem sviec, mosadzný luster, zadovážený bukovskými podomovníkmi v Pešti, strieborné 

svietniky od vtedajšieho farára na pamiatku darované s nasledujúcim nápisom: „Cirkvi 

Bukovské na pamiatku dne 5 dec. 1897 Julius Bodnár H. B. R. Žalm. 119 105“, drevený 

menší krucifix na oltári, kríž k pohrebom od Pavla Mačinu z Prietrže (Paseky), ktorý daroval 

na pamiatku svojmu rodisku, obraz ukrižovania Krista, záclona, prestieradlá a ručníky.94 

 

Formovanie cirkevného zboru a budovanie chrámu v Čáčove 

Čáčovský cirkevný zbor bol v prvej polovici 19. storočia najpočetnejšou fíliou 

senického cirkevného zboru. V roku 1838 mala 658 veriacich, a preto sa snažila 

o osamostatnenie sa. V roku 1845 zvýšil čáčovský cirkevný zbor s povolením senického 

konventu výber poplatkov na zvýšenie istiny, z ktorej plánovali postaviť školu. V Čáčove bol 

vysoký počet školopovinných detí, a preto bola požiadavka na založenie školy viac ako 

aktuálna. V roku 1846 a 1847 zvýšili základinu na stavbu kostola o 34 a 45 zlatých. 

Osamostatniť sa čáčovskému cirkevnému zboru podarilo až v 60. rokoch 19. storočia.95 

Na rozdiel od častkovskej fílie v tomto prípade problém nepredstavoval samotný 

proces odčlenenia sa od materského cirkevného zboru v Senici. Ťažkosti spôsobovalo 

personálne zabezpečenie vhodného duchovného pre fíliu a taktiež vybudovanie chrámu. Už v 

roku 1845 zvýšili čáčovskí evanjelici s privolením senického konventu porub na cirkevné 

poplatky, aby mohli zvyšnú istinu odkladať, z čoho chceli časom zriadiť školu. Veľký počet 

školopovinných detí si žiadal založenie samostatnej školy. Po konvente si zriadili dočasnú 

školu v obecnom dome, kde žiakov vyučoval notár Samuel Novomeský. V roku 1860 došlo 

                                                           
94 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1903, Bukóc, nepag. 
95 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1903, Csácsó, s. 1.  
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medzi čáčovskými evanjelikmi a katolíkmi k roztržke kvôli zvonom, ktoré boli v spoločnom 

užívaní, ale boli umiestnené na katolíckej veži. V tom roku si totiž čáčovskí evanjelici 

pripomínali 300. výročie od úmrtia Filipa Melanchthona a pri tejto slávnostnej príležitosti im 

senický rímskokatolícky farár nedovolil použiť zvony, napriek tomu, že vlastníkom väčšieho 

zvona boli evanjelici. Následkom tohto konfliktu 16. mája 1860 premiestnili čáčovskí 

evanjelici, za účasti sprievodu, spievajúceho náboženského piesne, svoj zvon z katolíckej 

veže do dočasnej drevenej zvonice, ktorá stála oproti terajšiemu kostolu. Ešte v tom istom 

roku si dali čáčovskí evanjelici uliať druhý väčší zvon v Trnave. Keď si takto senická fília 

zadovážila zvony a zaplnila pokladnicu z cirkevných poplatkov, začala sa opäť prejavovať 

potreba čáčovských evanjelikov osamostatniť sa. Na domácom konvente sa 23. júla 1861 

čáčovskí evanjelici dohodli, že budú žiadať povolenie na zriadenie samostatného cirkevného 

zboru. Ako dôvod uviedli, že boli v duchovných potrebách a vyučovaní mládeže zanedbávaní 

a ukracovaní, keďže išlo o najpočetnejšiu fíliu senického cirkevného zboru.96 Vizitátor proces 

osamostatňovania sa opísal slovami: „Vymáhanie samostatnosti šlo pomaly. Bola to v dobu 

dočasnej vlády, keď sa rôzne záujmy v krajine križovaly a ťažko bolo niečoho sa domôcť. Až 

po dvoch rokoch došlo k tomu povolenie od samého cis. král. Veličenstva Františka Jozefa I., 

ktoré dňa 16. mája roku 1863 najmilostivejšie udelené, v Čačove ale až 12. júla vyhlásené 

a s veľkým nadšením prijaté bolo.“97 Dňa 16. augusta 1863 si zvolili prvého farára Jána 

Borbisa.98 Osamostatnený cirkevný zbor v Čáčove nemal vlastný kostol, a preto si prenajal na 

dva roky dom č. 150, kde sa vo dvoch izbách a pod bránou vykonávali služby Božie. Farár 

dočasne vyučoval i mládež, kým do obce neprišiel učiteľ Július Minich. Dňa 12. apríla 1864 

                                                           
96 V roku 1838 bolo v Čáčove 658 evanjelikov.  
97 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1903, Csácsó, s. 3.  
98 Ján Rodoľub Borbis sa narodil 24. júna 1832 vo Vrbici pri Liptovskom Svätom Mikuláši. Základné školské 

vzdelanie nadobudol v rodnej Vrbici a v Liptovskom Svätom Mikuláši v rokoch 1841 – 1848. Ako žiak bol 

mendíkom pri mikulášskom farárovi, národnom buditeľovi Michalovi Miloslavovi Hodžovi, ktorý v ňom objavil 

nadaného chlapca a prehovoril rodičov, aby dali syna na štúdiá. V roku 1848 sa vybral na gymnázium do 

Rožňavy, kde pobudol dva roky (1848 – 1850). Odtiaľ prešiel na Evanjelické lýceum do Kežmarku, ktoré bolo v 

tom čase spojené aj s teologickým kurzom, kde úspešne zmaturoval. Od 19. marca 1851 do 8. júla 1856 pôsobil 

ako učiteľ v Mengusovciach na Spiši. V roku 1856 odišiel študovať na teologickú fakultu do Viedne, kde 

absolvoval 3 semestre. V štúdiách pokračoval na univerzitách v Lipsku (5 semestrov), v Berlíne (3 semestre), v 

Rostocku (1 semester) a v Erlangene (1 semester), kde štúdiá zakončil. Popri štúdiu a odborných prácach 

vykonával ako študent v malej osade Rixdorfe služby Božie pre českých evanjelikov – exulantov, ktorí sa tu 

počas prenasledovania usadili. Na odporúčanie J. M. Hurbana si ho pozval v roku 1863 evanjelický a. v. 

cirkevný zbor v Čáčove za svojho farára. Dňa 6. októbra 1863 bol v Martine superintendentom Karolom 

Kuzmánym ordinovaný za evanjelického kňaza. V roku 1865 odišiel do Tešína za profesora na gymnázium. V 

marci 1871 odišiel Borbis do Nemecka. Prijal pozvanie za evanjelického farára v cirkevnom zbore v 

Gillersheime v Hannoversku. Po troch rokoch opustil toto mesto a na 14 rokov sa mu stal pôsobiskom 

Hachmuhlen. 1. novembra 1889 ako 67-ročný odišiel na penziu a žil v meste Hammeln až do svojej smrti. 

Zomrel 15. marca 1912. Bližšie: HVOŽĎARA, Miroslav – BUČÁK, Slavomír. História evanjelického a. v. 

cirkevného zboru Senica- Čáčov. Senica-Čáčov : Evanjelický a. v. cirkevný zbor Senica-Čáčov, 2015, s. 59 – 69.  
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bol položený za veľkej účasti evanjelického obecenstva základný kameň chrámu. Ešte v tom 

roku ho dostavali a 15. júla 1865 vsadili kríž na kostolnú vežu. Do konca roka sa budova 

kostola úplne dokončila, iba vnútorné vybavenie kostola ostalo nedokončené. Koncom roka 

1865 bol farár Ján Borbis povolaný na štátne gymnázium v Tešíne za učiteľa náboženstva. Po 

jeho odchode sa výstavba kostola spomalila a pre cirkevný zbor v Čáčove nastala, ako ju 

nazval vizitátor v zápisnici kanonickej vizitácie, „smutná kapitola“, ktorá je spojená s osobou 

farára Samuela Ruttkaya.99 Novozvolený farár prišiel do Čáčova v roku 1866. Samuel 

Ruttkay, ako ho opisuje vizitácia, bol „vysoko nadaný, avšak premrštený vo svojich 

náhľadoch, nestály, vrtkavý, nemravný“. Pod jeho viac ako osemročnou správou si čáčovský 

cirkevný zbor dokázal v kostole vybudovať len kazateľňu a dlhy. Cirkevníci, vidiac veľké 

zmätky, vzpierali sa splácať cirkevné poplatky, problémy sa množili a dlhy kopili. Ešte väčšie 

škody utrpel zbor po duchovnej a mravnej stránke. Pohoršený cirkevný zbor podal žalobu, na 

základe ktorej seniorátna vrchnosť Samuela Ruttkaya dňa 29. apríla 1874 z farského úradu 

zosadila. V roku 1875 ho dokonca evanjelická cirkev a. v. zbavila kňazskej hodnosti. Ako 

vizitátor konštatoval, svoj náboženský i mravný úpadok zavŕšil Samuel Ruttkay 

konvertovaním na rímskokatolícku vieru. Dva roky predtým zosadili evanjelici v Čáčove aj 

učiteľa Júliusa Minicha pre nemravný život. Tretím evanjelickým farárom v Čáčove bol Ján 

Mocko.100 Pod jeho vedením sa stavba kostola konečne dokončila. Čáčovský zbor sa rozvíjal 

aj napriek uvedeným problémom.101 V zápisniciach kanonických vizitácií zo senického 

cirkevného zboru nenachádzame žiadnu zmienku o Čáčove, ako o fílii, ktorá sa odtrhla od 

materského cirkevného zboru.  

                                                           
99 Samuel Ruttkay prišiel z Hornej Mičinej v januári 1866. Farár Ruttkay podľahol alkoholu a nestaral sa o zbor, 

počínal si veľmi nezodpovedne. Jeho súčasník, cirkevný historik Ladislav Pauliny, prietržský farár o jeho 

účinkovaní zaznamenal: „Pod jeho nedbalou správou cirkev ochladala v horlivosti. Keď videli církevníci 

márnivé šafárenie farára, odopierali splácať poplatky. Reštitúcie sa množili, dlhy rástli. Keď scestný nemravný 

život farára urážal celú cirkev, bol vrchnosťou a výrokom generálneho konzistória pozbavený kňazskej služby 

11. novembra 1875.“ Citované podľa: HVOŽĎARA, Miroslav – BUČÁK, Slavomír. História evanjelického a. 

v. cirkevného zboru Senica- Čáčov. Senica-Čáčov : Evanjelický a. v. cirkevný zbor Senica-Čáčov, 2015, s. 92. 
100 Ján Mocko sa narodil 26. februára 1843 v Senici. Základné vzdelanie získal v ľudovej škole v Senici. Ako 

dvanásťročný odišiel študovať na modranské gymnázium. Po dvoch rokoch prešiel na evanjelické lýceum do 

Bratislavy (1857 – 1863). Po maturite sa vybral na Teologickú vysokú školu v Bratislave. Pomocou J. M. 

Hurbana odišiel do zahraničia na luteránsku univerzitu do Rostocku na Balte, svoje teologické štúdiá zakončil na 

univerzite v Erlangách. Do Čáčova prišiel 29. apríla 1874, kde bol vymenovaný za administrátora zboru. Mocko 

bol dobrý organizátor. Dal do poriadku zanedbaný úrad. Ponavštevoval ľudí a doplnil chýbajúce matričné údaje. 

Postupne zariadil interiér kostola. Okrem týchto aktivít bol i cirkevným historikom, hymnológom 

a spisovateľom, taktiež zozbieral Tranovského knižnicu. Od roku 1899 bol riadnym seniorom Nitrianskeho 

seniorátu. Po troch rokoch seniorstva, ako 59-ročný, v januári 1902 na seniorálnom konvente, kde sa riešili 

vážne problémy myjavského cirkevného zboru, bol postihnutý mozgovou príhodou. O dva mesiace neskôr ho 

zasiahla ťažká mozgová mŕtvica, ktorá mu znemožnila aktívnu prácu v cirkevnom zbore. Dňa 16. novembra 

1911 zomrel. Bližšie: HVOŽĎARA, Miroslav – BUČÁK, Slavomír. História evanjelického a. v. cirkevného 

zboru Senica- Čáčov. Senica-Čáčov : Evanjelický a. v. cirkevný zbor Senica-Čáčov, 2015, s. 93 – 99. 
101 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1903, Csácsó, s. 3 – 5.  
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 V roku 1876 si čáčovský cirkevný zbor zadovážil novú dlážku a lavice do školy. 9. 

mája 1876 vizitoval čáčovský cirkevný zbor preddunajský superintendent Ľudovít Geduly, 

ktorý povzbudil čáčovských evanjelikov, aby pokračovali v začatých prácach pri zveľaďovaní 

chrámu. Jeho slová neostali bez odozvy a už v roku 1877 si dali čáčovskí evanjelici zhotoviť 

mreže na pavlače, ktoré boli pôvodne otvorené. Súčasne so zábradlím dali vybudovať aj nové 

stolice do chrámu. Drevo na ne daroval kurátor cirkevného zboru Martin Kukliš. Stolárske 

práce mal na starosti senický majster. Do toho času sedel počas služieb Božích každý tam, 

kde si doniesol vlastnú stoličku. Preddunajský superintendent Ľudovít Geduly ďalej 

odporúčal, aby si cirkevný zbor podľa slohu a farby v chráme zhotovil aj kazateľnicu a oltár. 

Čáčovskí evanjelici si oltár objednali u senického majstra Hübnera, ktorý ho ale vyhotovil 

príliš vysoký, a tak ho musel upraviť prostejovský rezbár Václav Beck. Za rezbársku prácu na 

oltári vzal 420 zl. Oltárny obraz namaľoval lipský maliar Toller za 270 zl. Ďalej je v zápisnici 

kanonickej vizitácie zaznamenané úmrtie „jedného z najmocnejších stĺpov mladej cirkve 

čáčovskej“ Martina Kukliša, ktorý bol dušou cirkevného zboru. V roku 1878 stálo pred 

čáčovskými evanjelikmi rozhodnutie o vydláždení chrámu, čo spôsobilo rozdelenie 

cirkevného zboru na dva tábory. Jedna skupina chcela kostol vydláždiť tehlou, druhá 

mramorom. Spory medzi nimi sa natoľko vyostrili, že konvent, na ktorom sa riešila táto 

otázka, musel byť rozpustený. O dva dni však dorazil dar od Gustáv-Adolfského spolku, a to 

351 zl., za ktoré objednal duchovný správca kellheimskú dlažbu vo Viedni, a tým uspokojil aj 

skupinu, ktorá pôvodne chcela tehlu. Samotná dlažba stála 380 zl., za kamenársku prácu 

dostal staviteľ Ján Pokorný 40 zl. V roku 1879 sa cirkevnému zboru podarilo v špeciálnej 

zbierke vyzbierať 68 zl. na oltárne rúcho. V roku 1890 hrozilo chrámu veľké nebezpečenstvo, 

keď si počas jednej noci notár Samuel Novomeský všimol na povale chrámu svetlo. Rýchlo 

oznámil na fare nebezpečenstvo požiaru a im sa včas podarilo uhasiť plápolajúci oheň, ktorý 

vznikol z ľahkomyseľnosti mendíkov. Poisťujúca spoločnosť preplatila cirkevnému zboru 

náhradu škôd v sume 70 zl. V roku 1892 si čáčovský cirkevný zbor zadovážil organ za 1 665 

zl. 16. októbra 1892 bol nový organ posvätený. V roku 1898 bol od ulice ku kostolu 

vydláždený kamenný chodník. Okrem úprav a zariadenia chrámu sa im podarilo vybudovať aj 

ďalšie budovy, slúžiace cirkevnému zboru. V roku 1877 postavili za 400 zl. dreváreň, 

práčovňu a stajňu na farskom dvore. V roku 1890 prikúpili ku školskej budove pozemok na 

školský dvor za 80 zl., ktorý oplotili a vybudovali na ňom maštaľ.102  

                                                           
102 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1903, Csácsó, s. 6 – 8.  
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 Na základe tohto výpočtu majetkov, kúpyschopnosti zboru, viacerých peňažných 

zbierok, renovácií kostola atď., je zjavné, že čáčovský cirkevný zbor sa od roku 1863 

osamostatnil ako fília nielen finančne a organizačne,  ale v priebehu pol storočia svojej 

existencie sa stal aj autonómnym a životaschopným  zborom, schopným vybudovať chrám, 

faru, školu a naplniť tak elementárne potreby svojich veriacich. 

 

Opis čáčovského kostola 

 Čáčovský chrám sa nachádzal na pozemku č. 142 o výmere 80 štvorcových siah. Jeho 

stavba bola začatá v roku 1864 a aj vo vnútri bol dostavaný v roku 1865. Jeho dĺžka bola  22 

m, šírka 11,5 m  a výška 9,5 m. Postavený bol z tvrdého materiálu, základy z kameňa a múry 

z pálenej tehly. Veža bola obrátená na juhovýchod. Po ňou sa na čele chrámu nachádzali tri 

okrúhle obloky, dolu dvere s portálom. Naproti veži bolo sanktuárium, v ktorom bol 

umiestnený oltár. Oltár je väčšinou smerovaný na východ, v prípade tohto kostola to tak 

nebolo kvôli samotnej polohe chrámu. Z ľavej strany rundela sa nachádzala sakristia, z ktorej 

viedli jedny dvere do chrámu a druhé do farskej záhrady. Na každom boku chrámu boli štyri 

okná, pripomínajúce svojimi lomenými oblúkmi gotický sloh. Pavlače stáli na železných 

stĺpoch, ktoré pripomínali korintské. V rundele stál oltár z jaseňového dreva, prirodzenej 

farby. Zvonku bol obohnaný železnou záhradkou a červeným voskovým plátnom 

potiahnutým podnožkami. Stôl Pánov bol mramorový, 176 cm dlhý, 80 cm široký 85 cm 

vysoký. Zadná časť oltár stála na dvoch bielych drevených stĺpoch s pozláteným podstavcom 

a v záhlaví nad nimi z dvoch strán sa vznášali dvaja anjeli, pravý s paténou, ľavý s kalichom 

v ruke. V úzadí bol obraz. Nad jeho rámom stál na samotnom vrchu kríž a nižšie oko Božie. 

Nad obrazom bola zlatohnedá tabuľka s nápisom: „Pani pomoz mi. Mat. 14, 30“, čo 

poukazovalo na samotný význam obrazu. Ide o známy výjav, keď Pán zachráni Petra. Hore 

vzdychá človek a prosí Boha o pomoc a dolu odpovedá Boh, utešuje. Kazateľnica bola veľmi 

pekná. Už počas predchádzajúcej návštevy biskupa si vyslúžila pochvalu. Stála napravo od 

oltára. Vyhotovená bola z jaseňového dreva a mala prirodzenú farbu. Nad ňou stál 

Kristus, v ľavej ruke držal kríž a pravou ukazoval na nebo. Nad kazateľnicou sa vznášal na 

zelenkavom, modro obrúbenom poli Duch Svätý v podobe striebornej holubice. Vchod do 

kazateľnice viedol cez 12 drevených schodov zo sakristie. Oproti kazateľnici, na ľavej strane 

oltára sa nachádzala krstiteľnica z kameňa pieskovca. Stála na slimákovitom stĺpci.103   

                                                           
103 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1903, Csácsó, s. 9 – 10. 
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 Na chóre, na ktorý viedlo z oboch strán 22 kamenných schodov, bol organ, postavený 

v roku 1892. Bol dielom bratov Riegvovcov z Rakúskeho Sliezska. Kasňa bola z dubového 

dreva. Lavice boli z tvrdého dubového a brestového dreva. Zdobili ich slimákovité zakrútené 

rohy operadiel. Celkovo ich bolo 54, v hlavnej lodi dva rady po 12, po bočných lodiach po 4, 

popri stene po 3, na pavlačiach po oboch bokoch po 3, na chóre po 6 a okolo organu 4. Kostol 

bol poistený v Prvej Uhorskej Všeobecnej Poisťujúcej spoločnosti v Budapešti na 18 720 

korún.104 

 Veža mala až po kríž 29 m, bola štvorhranná, pokrytá bielym plechom s 8 okienkami 

na vrchu, ukončená jednoduchým krížom. Kríž ako znak kresťanstva sa nachádzal nielen na 

veži, ale aj na oltári, kazateľnici, krstiteľnici a organe. Veža mala v strede hore štyri oblúkové 

obloky na osvetlenie. Do vežových dvier viedli tri tehlové schody. Pre súmernosť boli naboku 

chrámových dvier umiestnené aj jedny slepé s kalichom nad nimi. Hore na veži boli tri zvony. 

Najväčší s nápisom: „Gegoss. Wilh. Fischer in Tyvnau: Kolikrátkoli uslyšíte hlas jeho, 

myslite na Boha a lásku Boží zůstane s vami. Obec evanjelicka Čáčov r. P. 1860“, stredný 

s latinským nápisom: „Ep. Sct. Paul Hebr. 4, 7, chol mavarem omnipotentis gloriam fideles 

Dei cultores evangeliciAug. Conf. Possessionis Čáčov A. D. 1835 propriis sumptibus refundi 

curarunt“ a malý s nápisom: „Hlas zvonu se až k nebu vznáši, když vrící modlitbu věřícich 

prináší. Pro obec evanjelickú obetovali Martin Kuliš a Jan Brunovsky v 1860“.  Sväté nádoby 

mal cirkevný zbor nasledovné: veľký strieborný kalich používaný k Večeri Pánovej, kanvica 

na víno s gotickým nápisom: „Totoť jest krev má kteráž se za vás vyléva“, pozlátená schránka 

na oblátky s nápisom: „Gusztáv Adolf egylet 1900“, malý strieborný kalich, ktorý sa používal 

pri prisluhovaní Večere Pánovej pre nemocných, cínový krčah na vodu, dva strieborné 

svietniky, štyri mosadzné svietniky, dva ramenné svietniky, oltárne, poťažné chrámové rúcha, 

tri alby, na oltári čierny kríž s ukrižovaným Spasiteľom, dva sklenené zvony na kvety, štyri 

dosky na piesne so 140-číslovými tabuľkami, desať vešiakov. V sakristii bol umiestnený 

čierny zvonček (na vrchu pozlátený), postriebrený kríž používaný na pohreboch, skriňa bez 

dverí na alby, truhlička na náčinie a jeden stôl a stolička.105 

 

 

 

 

                                                           
104 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1903, Csácsó, s. 10 – 11. 
105 EOL, fond: IX. Gyűjteményes anyagok, IX/2. Tematikus gyűjtemények – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 

(Canonica visitatio) és gyülekezettörténetek – Nyitrai egyházmegye 1903, Csácsó, s. 11 – 14. 
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Záver  

 Väčšina evanjelických cirkevných zborov v Nitrianskom senioráte vznikla v priebehu 

16. a 17. storočia. S procesom formovania samostatných cirkevných zborov úzko súvisí aj 

snaha o postavenie chrámu. Murované chrámy sa cirkevným zborom darilo vybudovať až 

v 18. storočí, najmä po vydaní Tolerančného patentu. Zápisnice kanonických vizitácií nám 

poskytli detailné informácie o stavebnej stránke evanjelických chrámov v Nitrianskom 

senioráte. Vďaka nim máme konkrétnu predstavu o architektúre tzv. tolerančných chrámov, 

ktoré sa vyznačujú jednoduchou výzdobou, vchodom z vedľajšej ulice, mimo námestí atď. Za 

tolerančné kostoly sa všeobecne považujú objekty postavené medzi rokmi 1782 až 1800 a 

čiastočne tie, ktorých výstavba bola realizovaná v prvej tretine 19. storočia. Do roku 1791 sa 

na území dnešného Slovenska vybudovalo až 85 nových murovaných evanjelických kostolov 

a do konca 18. storočia ich spolu stálo už 131 v zhruba 150 novozriadených cirkevných 

zboroch. Základným stavebným materiálom týchto chrámov už nebolo drevo, ale kameň 

a tehla.106 Skúmané zápisnice vo viacerých prípadoch konkrétne opisujú proces výmeny 

pôvodných drevených kostolov za nové murované, tehlové chrámy a prechod z artikulárnych 

na tolerančné chrámy.  

Viaceré chrámy, ktoré vyššie popisujeme, boli vybudované až v 19. storočí. Nie 

všetky z nich však stoja dodnes. Napríklad popisovaný chrám v Prietrži dnes už nestojí, 

pretože bol narušený počas zemetrasenia v roku 1906. Na mieste pôvodného artikulárneho 

chrámu z roku 1733 bol v roku 1906 – 1907 postavený nový neorománsky chrám. Torzo 

pôvodného chrámu tvorí bočný portál do súčasného kostola.107  

V štúdii sme sledovali proces formovania jednotlivých cirkevných zborov 

a  budovanie prvých chrámov. Taktiež sme priblížili obdobie rekatolizácie, počas ktorého 

bola väčšina kostolov v Nitrianskom senioráte evanjelikom odobraná. Okrem toho sa 

zápisnice kanonických vizitácií ukázali aj ako významný prameň pre dejiny umenia, nakoľko 

obsahovali presné opisy oltárov a výzdoby kostolov, pozostávajúcej zo sôch, krížov, obrazov 

a kostolného inventára. Zároveň každá zápisnica obsahovala súpis tzv. svätých nádob 

(kalichov, svietnikov, bohoslužobných rúch, ručníkov, prestieradiel, kamží atď.). Zápisnice 

z Nitrianskeho seniorátu nám tak umožnili dotvoriť celkový obraz formovania a budovania 

chrámov jednotlivých evanjelických cirkevných zborov.  

 

                                                           
106 Bližšie v práci: DUDÁŠ, Miloš. Drevené artikulárne a tolerančné chrámy na Slovensku. Liptovský Mikuláš : 

Tranoscius, 2011, s. 209.  
107 Údaje aktualizované podľa: https://www.obecprietrz.sk/o-obci/historia/historia-evanjelickej-cirkvi-v-prietrzi-

a-zaciatky-vedenia-matrik/  [cit. 2018.07.13] 
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