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Úvod

 V jednom holandskom mestečku ľudia, prichádzajúci do kostola, 

mali vo zvyku pokloniť sa smerom k jednej bielej stene. Každý, kto pri-

chádzal do kostola, tak urobil. Skôr, než pokľakli pred bohostánkom, 

uklonili sa k bielej stene. Niekto sa po čase spýtal: „Prečo sa ukláňate 

tej bielej stene?“ Nik nevedel odpovedať na túto otázku, ale všetci to 

tak robili. Po čase, keď v kostolíku robili reštaurátorské práce, našli 

pod omietkou bielej steny nádherný obraz ukrižovaného Krista. Tí 

predtým vedeli o tomto obraze. No súčasníci už nevideli obraz, ale 

robili to, čo robievali ich predkovia.

 V mnohom sa táto situácia opakuje aj dnes. Robíme niečo, čo ne-

vieme zdôvodniť. Preto potrebujeme poznať históriu, aby sme pocho-

pili, prečo to alebo ono robili naši predkovia, a prečo to robíme aj my. 

V tejto publikácii chceme ponúknuť dejinný vývoj tých, ktorí žili na 

našom území. Od najstarších čias môžete sledovať vývoj našej obce 

a hlavne kostola, ktorého 500. výročie si v tomto roku pripomíname. 

 Keď som pred dvomi rokmi prišiel do Ražnian, videl som, že ľudia 

v tejto obci sú vnímaví na mnohé veci. Hľadal som príčinu tohto stavu. 

Primeranú odpoveď som našiel vo vyjadrení: „V Ražňanoch vždy boli 

kňazi, ktorí sa starali o dobro ľudí.“ Zaiste tu boli aj dobrí učitelia, vy-

chovávatelia a predstavitelia obce, ktorým išlo v prvom rade o dobro 

ražnianskeho spoločenstva. 



10|  V tejto publikácii nájdete mnoho doteraz nezverejnených infor-

mácií. Dozviete sa o mnohých skutočnostiach, ktoré ovplyvnili náš 

súčasný život.

 Chcem poďakovať autorovi tejto publikácie, Jánovi Solárovi, za to, 

že si pri svojej práci našiel čas a zhromaždil tieto materiály, ktoré nám 

pomôžu poznať našu históriu.

 Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podie-

ľali na tvorbe tejto publikácie. Nechcem tiež zabudnúť na tých, ktorí 

sponzorsky prispeli k tomu, aby táto publikácia mohla uzrieť svetlo 

sveta.

 Mojou túžbou je, aby to, čo vytvorili naši predkovia, sme my prijali 

za svoje a v plnosti to odovzdali nasledujúcim generáciám.

V Ražňanoch 15. septembra 2010, 

na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Pavol Bugoš

farár
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Krátka história ražnianskej farnosti

 Minulosť nemôžeme poznať do detailov a nemôžeme ju v detailoch 

ani predstaviť. Čím ďalej ideme do minulosti, tým je tých detailov me-

nej a sú menej hodnoverné. Nemôžeme ich však ignorovať a je našou 

povinnosťou voči našim predkom, ale aj voči našim potomkom tieto 

fakty zachovávať a rozvíjať. Nemôžeme síce podať dokonalú informá-

ciu o minulosti ražnianskej farnosti, ale môžeme vytvoriť čo možno 

najvernejší obraz, ktorý je v súlade so všetkými historickými skutoč-

nosťami. 

 Za určujúce pri hľadaní počiatkov našej farnosti a obce považujem 

patrocínium sv. Demetra, ktoré je spojené s naším kostolom. Myslím 

si, že sa môžeme stotožniť s myšlienkou, že úcta k sv. Demetrovi bola 

k nám prinesená cez žiakov sv. Cyrila a sv. Metoda niekedy v poveľko-

moravskom období. 

 Táto skutočnosť nie je v priamom rozpore so všeobecnými histo-

rickými faktami a naša obec je vždy uvádzaná spolu s ostatnými sta-

robylými obcami stredného Šariša ako pôvodné slovanské osídlenie 

z  9. až 10. storočia, napriek faktu, že to zatiaľ nie je doložené žiadny-

mi archeologickými nálezmi. 



12| Ražnianska farnosť v Nitrianskom kniežatstve 
(10. storočie – 1108)

10. – 11. storočie:

 Naša prvá obec patrí do skupiny tzv. slovansko-slovenských sídiel, 

ktoré na strednom Šariši vznikali do konca 11. storočia 2. Teda najne-

skôr v 11. storočí vznikla prvá obec, z ktorej sa vyvinuli dnešné Raž-

ňany. 

Táto prvá dedina vznikla pri sútoku dnešného Šalgovského potoka 

a Ražnianskeho potoka. V tejto dobe sa Šalgovský potok nazýval 

„Náš“ a podľa mena tohto potoka dostala aj dedina názov „Náš“. 

V neskorších písomných záznamoch ju máme zapísanú v latin-

skom jazyku ako „Naas“. Názov „Nyars“, z ktorého vznikol znovu  

v 18. storočí slovenský názov Ňaršany, sa začal používať až na konci 

15. a začiatkom 16. storočia 3.

 Obec Náš vznikla v poveľkomoravskom období, keď oblasť stred-

ného Šariša patrila k Nitrianskemu kniežatstvu s politickým cen-

trom v Nitre, kde už síce vládli arpádovské kniežatá ako budúci králi 

Uhorska, ale Nitriansko malo v tej dobe relatívne vysoké autonóm-

ne postavenie. Cirkevne bol stredný Šariš počas existencie Nitrian-

skeho kniežatstva napojený na Ostrihomské arcibiskupstvo a blízku  

Spišskú Kapitulu 4.

 S dobou, o ktorej hovoríme, nás spája patrocínium sv. Demet-

ra, ktoré je zviazané s naším dnešným kostolom. Sv. Demeter patrí 

do skupiny tzv. starobylých patrocínii (patria tam aj Panna Má-

ria, sv. Juraj, sv. Martin, sv. Kliment, sv. Kozma a Damián, sv. Mi-

chal, sv. Ján Krstiteľ), ktoré na strednom Šariši boli udeľované  

do konca 11. storočia 5.
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rocínia: Ostrovany – sv. Kozma a Damián, Sabinov – sv. Ján Krstiteľ, 

Šarišské Sokolovce – sv. Kliment.

 Je pravdepodobné, že už v 11. storočí mala obec Náš vlastný kos-

tol zasvätený sv. Demetrovi. Úctu k sv. Demetrovi k nám s najväčšou 

pravdepodobnosťou priniesli benediktínski mnísi, ktorí v 10. a 11. 

storočí šírili kresťanstvo zo Zoborského kláštora pri Nitre. Na vý-

chodnom Slovensku pôsobili v Spišskej Kapitule, ale tiež po celom 

Šariši, kde zakladali pustovne (remety). Takáto pustovňa (remeta) 

existovala aj v katastri susednej obce Močidľany  5.

 Práve patrocínium sv. Demetra naznačuje starobylosť našej far-

nosti. Sv. Demeter je zviazaný s východnou liturgiou a žiakmi sv. Cy-

rila a sv. Metoda. A aj dnes, keď budeme hľadať kostoly zasvätené sv. 

Demetrovi, nájdeme len gréckokatolícke alebo pravoslávne chrámy. 

Rímskokatolícky kostol v Košickom arcibiskupstve zasvätený tomuto 

patrónovi je jedine v Ražňanoch. Tieto fakty nám naznačujú, že po-

čiatky úcty k sv. Demeterovi v Ražňanoch máme hľadať v období pred 

11. storočím. 

Ražnianska farnosť v Uhorskom kráľovstve (1108 – 1526)

12. storočie:

 V roku 1108 uhorský kráľ Koloman zrušil údelné kniežatstvo 

v Nitre a doteraz relatívne nezávislé Nitriansko je postupne včleňo-

vané do Uhorska.  Na strednom Šariši sa to prejavuje presunom hra-

ničných zásekov na úroveň obce Červenica pri Sabinove a vyslaním 

kráľovských strážcov pohraničia ďalej na sever. Zároveň sa existujúce 

farnosti stredného Šariša začleňujú do Jágerského biskupstva.

 Niekedy v prvej polovici 12. storočia prichádzajú kráľovskí stráž-



14| covia aj do dediny Náš (Naas) a nad jej horným okrajom zakladajú 

novú dedinu, ktorá dostáva názov Ardov. Názov je odvodený od ma-

ďarských slov erdo – les a óv – chrániť 2. 

 To znamená, že dedinu zakladajú maďarskí jobagióni (kráľovskí slu-

žobníci), ktorí prišli na stredný Šariš v službách uhorského kráľa. V Raž-

ňanoch mali za úlohu chrániť rozľahlé hraničné lesy, ktoré sa v tom čase 

rozkladali na území za zásekmi až po dnešné hranice s Poľskom. 

 Podobný osud vzniku maďarskej obce v blízkosti starej slovanskej 

majú aj iné obce na  strednom Šariši (Prešov, Solivar, Raslavice, Slivník) 2.

 Horná dedina Ardov vzniká vyrúbaním lesov, ktoré sa dovtedy 

rozprestierali nad dedinou Náš. Na miestach, kde sa dnes nachádza 

kostol, kaštieľ s parkom a horná časť obce, vzniká nová obec. Práve 

k tomuto času sa viaže známa ražnianska legenda o jeleňovi, ktorá 

hovorí, že pri rozhodovaní, kde bude stáť budúci kostol, ho postavili 

na mieste, kde bol jedným zo strážcov lesov ražňom prebodnutý jeleň. 

Môžeme sa celkom oprávnene domnievať, že niekedy okolo roku 1130 

na mieste dnešného Kostola sv. Demetra stál menší kostol pre obec 

Ardov alebo už spoločný kostol pre obidve obce 11.

13. storočie:

 V 13. storočí sa obidve dediny ďalej vyvíjali samostatne. O tom 

nám podáva svedectvo listina, ktorú v roku 1248 vydáva kráľ Belo 

IV. Táto listina sa zachovala do dnešných čias a je prvou písomnou 

zmienkou nielen pre Ražňany, ale aj pre 14 ďalších obcí na strednom 

Šariši. Listina hovorí o výmene výnosov z týchto dedín medzi kráľom 

a jágerským biskupom 3.

 Listina obsahuje názvy obcí v poradí ich významu. Na prvom mieste 

sa nachádza Veľký Šariš, Prešov, Sabinov. Naše obce Ardov a Náš sú na 

7. a 8. mieste. To znamená, že už v tej dobe patrili medzi veľké obce 3.
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Šikoš z chotára obce Náš pre Gepuša a Šimona z Ardova, ktorí boli 

synmi Ilemera, za vojenské zásluhy od kráľa Ladislava IV., ktorý ich 

zároveň povýšil do šľachtického stavu 2. Potomkovia týchto šľachti-

cov (pôvodne kráľovských strážcov lesov) sa stali prvými zemepánmi 

v obidvoch obciach.

14. storočie:

 V roku 1333 je prvýkrát v listinách spomínaná šľachtická rodina 

Šemšejová ako zemepanská rodina v obciach Náš a Ardov. Táto rodi-

na, až na krátke obdobia v 16. a 17. storočí, bola zemepanskou rodi-

nou v obidvoch obciach do konca 19. storočia. Plnila funkciu patróna 

kostola a všemožne podporovala cirkev aj poddaných obce.

 O farnosti v obci Náš sa zmieňujú po prvýkrát aj cirkevné doku-

menty z roku 1334. Z týchto dokumentov sa dozvedáme, že farnosť 

existovala a bola už rozvinutá. Prvý známy farár v obci Náš sa volal 

Marek a pôsobil v obci v tridsiatych rokoch 14. storočia 6.

 V roku 1350 bol v celej Európe mor a spôsobil dramatický pokles 

obyvateľstva a úpadok hospodárstva. Aj naše obidve obce postihol 

tento úpadok. Svedčí o tom pokles počtu obyvateľstva, ktorý potvr-

dzujú aj zápisy o zdaňovaní obyvateľov obcí Ardov a Náš 2.

 V roku 1398 v listine jágerského biskupa Štefana, o založení cin-

torínskej kaplnky Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Sabinove, 

je zmienka o druhom známom farárovi z dediny Náš, ktorého meno 

bolo Albert 7.
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 V roku 1427 sa v zápisoch prvýkrát objavuje už pomaďarčený názov 

obce Náš v podobe Nyars (po maďarsky ražeň). Pomaďarčenie názvu našej 

obce je pravdepodobne dôsledok snahy prispôsobiť výslovnosť názvu obce 

maďarskému jazyku a nájsť vhodné maďarské slovo, ktoré by ho nahradilo. 

Keďže šľachtici, ktorí dávali listiny vyhotovovať, boli prevažne maďarskej 

národnosti, snažili sa všetky pôvodné slovenské názvy pomaďarčovať.

 Pre 15. storočie je charakteristické pôsobenie husitov a neskôr brat-

ríkov v Uhorsku. V roku 1461 bratríci vypálili mesto Sabinov. Počas 

tohto požiaru bol vážne poškodený aj farský kostol 7. V súvislosti s vy-

pálením kostola v Sabinove predpokladáme aj vypálenie kostola v Ar-

dove, čo neskôr podnietilo myšlienku postaviť nový kamenný kostol.

 V listine jágerského biskupa Ladislava z roku 1466 sa spomí-

na ďalší farár z dediny Nyars, Juraj, ktorého biskup poveruje vede-

ním farnosti v Sabinove práve v období rekonštrukcie sabinovského 

kostola 7. Zápis v sabinovskej mestskej knihe z roku 1476 obsa-

huje zmienku o ďalšom ražnianskom farárovi Jánovi, plebanovi  

de Naasch, čo je nemecký prepis názvu obce Náš (Naas) 3.

 V roku 1466 sa v písomnostiach objavuje už spoločný názov obce 

Nyarsardo 8. Tento nový názov vznikol spojením slov Nyars a Ardo 

a má vyjadriť, že obidve obce sa spojili do jednej. Pravdepodobne vy-

pálenie ardovského kostola, ktorý už v tej dobe slúžil ako spoločný 

kostol pre obidve obce, tiež existencia spoločnej zemepanskej rodiny, 

ale hlavne stavba nového kamenného kostola, viedli našich predkov 

k rozhodnutiu spojiť obidve obce do jednej.
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 Začiatok 16. storočia je aj začiatkom výstavby dnešnej dominanty 

obce: Kostola sv. Demetra v podobe, ako ho poznáme dnes. 

 V roku 1510 bol vysvätený nový, už kamenný Kostol sv. Demetra. 

 Rok 1510 by sme mohli považovať aj za rok ukončenia procesu 

zjednotenia obidvoch obcí, ktorý už prebiehal v 15. storočí. Od tohto 

roku existuje už len spoločný názov Nyarsardo, ktorý je používaným 

maďarským názvom pre našu obec doteraz. 

 Stavbu nového kostola na mieste starého ardovského kostola  

finančne podporoval Demeter de Nyars (Demeter Ňaršanský). Hovorí 

nám o tom aj nápis v kostole nad pastofóriom. 

 Demeter de Nyars bol významnou osobnosťou vtedajšieho Uhor-

ska. Bol svätiacim biskupom, hlavným nitrianskym prepoštom 

a ostrihomským kanonikom. Určite mal finančné aj politické mož-

nosti zvládnuť tak nákladnú stavbu.

Ražnianska farnosť v habsburskej monarchii (1526 – 1918)

16. storočie

 Po moháčskej katastrofe v roku 1526, turecké vojská postupne 

obsadzujú južné oblasti Uhorska a Slovensko sa stáva na takmer 200 

rokov hranicou medzi moslimským a kresťanským svetom. Je to búr-

livé obdobie plné vojen, povstaní a zmien v kresťanskom živote, ktoré 

sa prejavili aj v našom kraji. 

 V roku 1540 bol Kostol sv. Demetra rozšírený a upravený už v  re-

nesančnom slohu. Bola pristavaná  vstupná renesančná predsieň. Pô-

vodne neskorogotická veža bola renesančne upravená a  renesančne 

upravený bol aj interiér kostola. Najvzácnejšie je renesančné pasto-
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cerých kostoloch na Šariši. Mohli by sme povedať, že kostol dostal 

v tomto roku dnešnú definitívnu podobu.

 Koncom 16. storočia sa rozširuje reformácia aj na strednom Šari-

ši. Obyvatelia sa prikláňajú prevažne na stranu luteránskeho učenia. 

Tak sa to deje aj v Nyarsardo a v obci vzniká v roku 1591 spoločenstvo 

evanjelickej cirkvi a.v. Najprv ako filiálka farnosti Orkucany a od roku 

1600 ako filiálka farnosti Ostrovany 9.

17. storočie

 Najneskôr v 30. rokoch 17. storočia existovala v obci samostatná 

evanjelická farnosť s kazateľom. Táto farnosť tu bola súvisle až do 

roku 1672, kedy kazateľ opustil dedinu a farnosť zanikla 9. Podľa zápi-

sov v ražnianskej kronike existovala pri kostole aj škola – gymnázium 

na prípravu mladých budúcich pastorov evanjelickej cirkvi pre celú 

hornouhorskú krajinu 11.

 Vzhľadom na malý počet katolíkov v celom strednom Šariši, vzni-

kajú v tej dobe rôzne pokusy o efektívnejšie organizovanie veriacich vo 

farnostiach. Katolícka farnosť bola presunutá do Uzovského Šalgova s 

filiálkami v Jakubovej Voli a Červenici  11.

 V rokoch 1672 až 1682 prebieha v Uhorsku rekatolizácia a všetky 

pôvodne katolícke kostoly sú za pomoci úradov a vojska vrátené do 

rúk katolíkom. Väčšinou sa však ihneď po odchode predstaviteľov 

moci obnovujú staré pomery a protestantská väčšina zaberá naspäť 

kostoly  5.

 Tak sa to deje aj v Nyarsardo , kde sa evanjelici a katolíci striedajú 

pri užívaní kostola. V roku 1682 sa zdá, že je kostol definitívne v ru-

kách katolíkov. 

V roku 1691 je v listinách jágerského biskupstva záznam o konaní vi-
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vizitátor našiel farnosť s pekným, udržiavaným Kostolom sv. Demet-

ra aj s priľahlou školou 5.

V roku 1695 sa opäť kostol dostáva pod správu evanjelickej cirkvi. 

V tom istom roku bola katolícka časť obce začlenené do farnosti Ja-

rovnice ako jej filiálka 11.

18. storočie

 Po vyhnaní Turkov z Uhorska v roku 1699, ale  hlavne po poráž-

ke posledného stavovského povstania Františka Rákocziho II. v roku 

1711 si Habsburgovci definitívne upevnili svoju moc v Uhorsku. Pri-

náša to pokojnejšie časy pre krajinu a začína obdobie rozvoja a znovu-

osídľovania južných vyľudnených oblastí.

 V roku 1710 vypukol v Sabinove mor, ktorého dôsledkom bol dra-

matický pokles obyvateľstva v meste, kedy podľa zápisu v mestskej 

knihe zahynulo 2278 ľudí 7.

Môžeme sa domnievať, že mor bol v tom roku aj v Nyarsardo a spôso-

bil veľkú úmrtnosť obyvateľstva.

 V tom čase dochádza k sťahovaniu obyvateľstva zo severných ob-

lastí Šariša do južnejších častí. Takéto obyvateľstvo posilnilo aj našu 

obec a mnohé súčasné ražnianske rody majú svoj pôvod práve z oblas-

ti na hornej Toryse.

 Na začiatku 18. storočia sa objavuje poslovenčený názov obce Ňar-

šany, ktorý vznikol z maďarského Nyars. Tento staronový názov sa 

potom používal až do polovice 20. storočia. 

 V roku 1712 sa obec Ňaršany stala definitívne katolíckou. Prvým 

známym farárom v obci po rekatolizácii bol Anton Jadovszky, ktorý 

do obce dochádzal v rokoch 1718 až 1724. 

 V roku 1724 je naša obec vyčlenená z farnosti Jarovnice a vzniká 
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záznamy. Podľa zápisov v ražnianskej kronike bola v roku 1725 po-

stavená budova fary na mieste,kde stojí aj dnes 11.

 Prvým farárom v tomto zozname je Ján Sihelszký, ktorý spravoval 

farnosť od roku 1724 do roku 1737 6.

 Zmienime sa ešte o dvoch duchovných správcoch našej farnosti 

v tomto storočí. V rokoch 1737 až 1757 to bol Matej Satoris a v rokoch 

1757 až 1783 Ladislav Miskolczy. Všetci traja farári osobným úsilím 

a zanietenosťou dosiahli, že sa Ňaršany stali čisto katolíckou obcou 11.

 Za pôsobenia Mateja Satorisa boli v kostole inštalované bočné ro-

kokové oltáre a kazateľnica. Zároveň bola v roku 1745 zakúpená pre-

krásna monštrancia od levočského zlatníka J. Silassyho.

 Ladislav Miskolczy sa tiež zaoberal históriou obce. Ako prvý upo-

zornil na starobylosť patrocínia sv. Demetra a snažil sa dokázať, že 

kostol v Ňaršanoch musel vzniknúť oveľa skôr, ako hovorí nápis na 

renesančnom portáli kostola 6.

 V roku 1737 zemepanská rodina Šemšejová vykúpila farnosť od 

povinnosti platiť dane 11. V roku 1776 boli na kostolnej veži inštalova-

né vežové hodiny.

 V roku 1778 bol kostol rozšírený o Kaplnku Povýšenia sv. Kríža, 

ktorá bola pristavaná vedľa hlavného vchodu. Zo začiatku bol vchod 

do kaplnky zvonku, zhruba na mieste, kde je dnes misijný kríž 11.

 Farnosti je v roku 1798 pápežskou bulou Pia VI. priznané patro-

cínium sv. Anny. Od tohto roku sa v ražnianskej farnosti konajú dve 

odpustové slávnosti (26. október – sv. Demeter, 26. júl – sv. Anna) 

19. storočie

 Obec sa v tomto storočí ďalej rozvíja ako slovenská a katolícka 

obec. Farnosť v Ražňanoch má filiálky v Uzovskom Šalgove, Uzov-
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 V roku 1813 bola postavená Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie 

za finančnej pomoci Jozefa Proszáka 11.

 V roku 1831 a potom v roku 1836 vypukli na Šariši epidémie cho-

lery. Naša farnosť sa zapísala do histórie Uhorska práve v súvislosti 

s touto smutnou udalosťou. Zatiaľ čo v necholerovom  roku 1830 zo-

mrelo v Ňaršanoch 12 ľudí, v roku 1831 to bolo 36 ľudí a v roku 1836 

až 55 ľudí. Len v priebehu jediného mesiaca novembra 1836 zomre-

lo 32 ľudí 10. Na pamiatku tejto udalosti veriaci postavili v roku 1831  

Kaplnku sv. Šebastiána 11.

20. storočie

 V roku 1908 bol farský kostol zrekonštruovaný. Veža kostola dosta-

la novú plechovú strechu v takej podobe, ako ju poznáme teraz. V tom 

istom roku bol zakúpený v Budapešti nový organ a nový hlavný oltár 

z Viedne. Taktiež bola postavená aj Kaplnka sv. Jána Nepomuckého. 

 Všetky tieto rozsiahle zmeny kostola sa udiali počas pôsobenia fa-

rára Jozefa Antolíka, ktorý sa považuje aj za šľachtiteľa známej ňar-

šanskej čerešne, ktorá obec preslávila po celom okolí.

 V roku 1913 prichádza do obce za farára Štefan Onderčo. Ňarša-

ny už v minulom storočí majú na okolí povesť obce, kde sa pestuje 

slovenské vlastenectvo a odmieta pomaďarčovanie slovenských detí 

v školách. Práve spojenie veľkého prezieravého ducha v osobe Štefana 

Onderča a podpora zo strany ňaršanských občanov inšpirovala vte-

dajšieho ňaršanskeho farára zorganizovať memorandové stretnutie 

zo 100 východoslovenských obcí na podporu začlenenia celého vý-

chodného Slovenska do novovznikajúcej Československej republiky.

Stretnutie sa uskutočnilo na miestnej fare v decembri 1918 za účasti 

asi 1000 osôb. Teda už po oficiálnom vzniku novej republiky, ale za-
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štátu a za prítomnosti maďarských žandárov na Šariši.

 S východným Slovenskom sa vďaka tejto iniciatíve prestalo počítať 

ako so súčasťou novovznikajúceho Maďarska.

Ražnianska farnosť v období prvej Československej republiky 
(1918 – 1938)

20. storočie

 V roku 1919 sa doteraz „ľudový“ názov obce Ňaršany stáva oficiálnym 

názvom. V tom istom roku maďarské vojská prekročili hranice Česko-

slovenska a postupne obsadzujú časti južného Slovenska. Na strednom 

Šariši sa dostali až po Sabinov a obsadzujú aj farnosť Ňaršany.

 V Prešove bola v júni 1919 vyhlásená Slovenská republika rád 

a predstavitelia novej moci na obsadených územiach hľadali práve oso-

by, ktoré sa angažovali pri včlenení Slovenska do Československej re-

publiky. Farár Štefan Onderčo aj s  kaplánom museli opustiť faru, aby si 

zachránili svoje životy. Opustenú faru maďarskí vojaci vyrabovali. 

 V roku 1925 bol pôvodne drevený chór kostola prestavaný na ka-

menný. Zároveň bol kostol vymaľovaný.

 Celé obdobie rokov 1920 až 1937 sú Ňaršany spojené s vysokou 

politikou cez Štefana Onderča – poslanca a podpredsedu parlamentu 

v Prahe, ktorý sa stáva po Andrejovi Hlinkovi a Jozefovi Tisovi tretím 

mužom Ľudovej strany.

 V marci 1937 Štefan Onderčo po ťažkej chorobe zomiera a pohreb 

na miestnom cintoríne je veľkolepou udalosťou, na ktorej sa zúčast-

nili Andrej Hlinka, Jozef Tiso a Karol Sidor. 
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V roku 1948 obec dostáva svoj súčasný názov Ražňany, ktorý •	

vznikol doslovným prekladom pôvodného pomaďarčeného názvu  

Nyars (Ražeň). 

V roku 1950 prebieha rekonštrukcia vežových hodín, bol vymene-•	

ný starý hodinový mechanizmus, ktorý pracoval v rokoch 1776 až 

1898. Interiér kostola je vyzdobený novými nástennými obrazmi 

a je zrealizovaná maľba vnútorných priestorov.

V roku 1959 sa uskutočnila posledná návšteva košického biskupa Jo-•	

zefa Čárskeho v Ražňanoch v rámci vykonania sviatosti birmovania.

V roku 1968 bolo vykonané maľovanie exteriéru kostola a bol za-•	

kúpený nový hlavný oltár s  obetným stolom. 

V roku 1976 bola zrealizovaná maľba interiéru kostola. •	

V roku 1988 bola opravená strecha kostola. Bola vymenená strešná •	

krytina za krytinu z medeného plechu.

V roku 1995 navštívil našu farnosť nový košický arcibiskup Alojz •	

Tkáč pri príležitosti znovuodhalenia busty Štefana Onderča na far-

skej budove. 

V roku 1998 bol inštalovaný nový organ na chóre kostola, zároveň •	

bol vymaľovaný interiér kostola.

V roku 2009 po silnej búrke bola strhnutá strecha farskej budovy. •	

Dochádza k rozsiahlej rekonštrukcii farskej budovy. Pri tejto búrke 

bola poškodená lipa, ktorá bola pravdepodobne vysadená pri vy-

sviacke kostola v roku 1510. 
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Náš – od 10. storočia do začiatku 12. storočia 

Náš a Ardov – od začiatku 12. storočia do polovice 15. storočia

Nyars a Ardov – od polovice 15. storočia do začiatku 16. storočia

Nyarsardo – od začiatku 16. storočia do začiatku 18. storočia

Ňaršany – od začiatku 18. storočia do polovice 20. storočia

Ražňany – od polovice 20. storočia
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Interiér kostola pred rekonštrukciou v roku 1908



26|

Interiér kostola po rekonštrukcii v roku 1908
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Zhromaždenie v roku 1918 pred farskou budovou (obraz A. Cirbusa)

Pápežská bula Pia VI. z roku 1798
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Exteriér kostola v roku 1950 pred inštaláciou vežových hodín 
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Exteriér kostola v roku 1988 pred výmenou strešnej krytiny
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Popis Kostola svätého Demetra

Architektúra kostola 

 Rímskokatolícky Kostol svätého Demetra bol postavený v roku 

1510 v neskorogotickom štýle. V tom čase prebiehajú rekonštrukcie 

kostolov v Sabinove, Prešove a Bardejove, čo predpokladá prítomnosť 

domácich aj cudzích kamenárskych majstrov v Šariši. Práve títo kame-

nári za finančnej pomoci Demetra Ňaršanského prispeli k nezvykle 

veľkolepému kostolu v Ražňanoch. V roku 1510 bola postavená sväty-

ňa s hlavnou loďou so štyrmi oknami v neskorogotickom slohu a veža. 

Neskoršie prestavby z roku 1540 (úprava interiéru, predsieň, úprava 

kostolnej veže) sú už v duchu nastupujúcej renesancie. Posledná do-

stavba kostola – kaplnka bola realizovaná v roku 1778, teda už v obdo-

bí baroka. V tejto podobe poznáme kostol aj dnes.

Svätyňa

 Svätyňu tak ako aj hlavnú loď vybudovali kamenárski majstri pod 

vedením staviteľa Jána z Prešova. Svätyňa má sieťovú pretínavú klen-

bu, ktorá aj dnes uchváti každého, kto v svätyni obráti zrak nahor. 

V svätyni sú na klenbe umiestnené biskupský a rodový erb biskupa 

Demetra Ňaršanského, pápežský erb Pia VI., ktorý súvisí s udelením 

patrocínia sv. Anny v roku 1798 a erb Slovenska, ktorý bol doplnený 
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 Na východnej strane svätyne je neskorogotické okno s plamienko-

vou kružbou. Na južnej strane sú dve neskorogotické okná pretínavé.

 Okná ražnianskeho kostola sú zaujímavé aj tým, že sa dostali do 

publikácie „Stáletí kolem nás“ z roku 1961, kde sú uvedené dve raž-

nianske okná ako typy gotických okien (okno s plamienkovou kruž-

bou v hlavnej lodi a susedné okno pretínavé zo svätyne) 15.

 Na severnej strane svätyne sa nachádza renesančný portál s ka-

menným profilovaným ostením, ktorý slúži ako vstup zo sakristie.

Hlavná loď

 Hlavná loď má klasickú krížovú klenbu, ktorá pôsobí majestátne 

svojou výškou aj rozpätím. Výška klenby je 8,5 m. Na južnej strane 

hlavnej lode je jediné okno s plamienkovou kružbou. Z južnej stra-

ny je do hlavnej lode pristavaná renesančná predsieň s renesančným 

portálom, na ktorom je nápis vzťahujúci sa na ukončenie stavby kos-

tola v roku 1540. „Hoc aedificium fecit Harnidus 1540“ (Túto budo-

vu zhotovil Harnidus r. 1540) 6.

 V západnej časti hlavnej lode sa nachádza kamenný chór na dvoch 

osembokých stĺpoch, ktorý v roku 1925 nahradil pôvodne drevený chór.

 K južnej strane hlavnej lode bola pribudovaná baroková kaplnka, 

ktorej vchod bol pôvodne z vonkajšej strany, až neskôr bol prestavaný 

vstup z hlavnej lode. Kaplnka je prekrytá hlbokou pruskou klenbou.

Veža

 Veža kostola je hranolová s dvojicou diagonálnych dvojstupňových 

oporných pilierov. V jadre je gotická, v renesancii upravená. Kostol 
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bola veža dokončená v novom renesančnom štýle.

 Strecha veže je laternová na vrchole s patriarchálnym dvojkrížom. 

Podobne aj strecha hlavnej siene má vežičku s dvojkrížom, tretí dvoj-

kríž je umiestnený na svätyni. 

Pastofórium

 Pastofórium sa nachádza na severnej stene svätyne. Je to už práca 

umeleckých kamenárov a patrí do okruhu prác Vincenta z Dubrovní-

ka. Demeter Ňaršanský objednal tohto umelca na vytvorenie svojho 

odkazu pre budúce generácie. Pastofórium je už v renesančnom štýle 

s nápisom medzi dvomi rímsami. Nápis je v latinčine:

 „Demetrius de Nyars, decretorum doctor eppus Sanctuarien-
sis, vicarius ecclesiae Strigoniensis, archidiaconus Nitriensis et 
canonicus Strigoniensis.“ 

 (Demeter  Ňaršanský, doktor dekrétov biskup svätiaci, vikár ostrihom-

skej diecézy, archidiakon nitriansky a kanonik ostrihomský.) 6

 Nápis hovorí, kto je zakladateľom nového chrámu a nad nápisom 

je umiestnený rodový erb Demetra Ňaršanského.

Hlavný oltár s obetným stolom

 Hlavný oltár s obetným stolom je z roku 1968 v pseudogotickom 

štýle. Na najvyššom mieste oltára je socha Krista Kráľa. Na severnej 

strane sú obidvaja naši patróni: sv. Anna a sv. Demeter. Na južnej 
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žiškom.V dolnej časti oltára sú evanjelisti: sv. Ján, sv. Lukáš, sv. Ma-

rek a sv. Matúš.

Bočné oltáre

 Obidva bočné oltáre sú z polovice 18. storočia v rokokovom štýle.

 Na južnej strane hlavnej lode sa nachádza Oltár Panny Márie Ru-

žencovej. Uprostred oltára je obraz Panny Márie Ružencovej z polovice 

19. storočia. Po stranách sú plastiky sv. Petra a sv. Pavla tradične zo-

brazené s kľúčmi od nebeskej brány (sv. Peter) a s mečom (sv. Pavol). Na 

predele oltára je umiestnený obraz Panny Márie Čenstochovskej.

 S obrazom Panny Márie Čenstochovskej je spojená tradícia putí 

do kláštora na Jasnej Hore v Čenstochovej v Poľsku, ktoré ražnianski 

veriaci absolvovali ešte pred prvou svetovou vojnou. Vojna a vznik no-

vých štátov túto tradíciu prerušili a už sa neobnovila. 

 Na severnej strane hlavnej siene sa nachádza bočný Oltár Sv. Ro-

diny. Uprostred má obraz z druhej polovice 19. storočia s výjavom sv. 

Rodiny. Po stranách sú plastiky sv. Jána Krstiteľa a sv. Jána Evanjelis-

tu. Pôvodne bol na oltári obraz sv. Jána Nepomuckého, ktorý sa teraz 

nachádza na fare a celý oltár sa volal Oltár sv. Jánov.Na predele oltára 

je obraz sv. Anny z konca 18. storočia.

Kazateľnica

 Kazateľnica je podobne ako obidva bočné oltáre z polovice 18. sto-

ročia v rokokovom štýle. Na parapete s obrazmi evanjelistov a v stred-

nej časti s obrazom sv. Jána evanjelistu. Na vrcholci je plastika Zmŕt-

vychvstalého Krista s anjelikmi. Pod zvukovou strieškou je holubica 

– symbol Ducha Svätého. Kazateľnica bola pôvodne umiestnená na 
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zo sakristie. Po rekonštrukcii kostola v roku 1998 je umiestnená na 

severnej stene svätyne už bez možnosti funkčného využitia len ako 

estetický doplnok obidvoch bočných oltárov.

Monštrancia

 Ražnianska monštrancia v rokokovom štýle je z roku 1745 od zná-

meho levočského zlatníka Jána Szilassyho. O umeleckej hodnote raž-

nianskej monštrancie svedčí aj to, že reprezentovala Československo 

na svetovej výstave v Paríži v roku 1938. 

Organ

 Pôvodný organ bol zakúpený v Budapešti v roku 1908. V roku 

1998 farnosť zakúpila nový organ z Nemecka, ktorý slúži dodnes.

Zvony

 V kostolnej veži sú umiestnené štyri zvony: tzv. „starý zvon“, „nový 

zvon“, „umieračik“ a „zvonček premenenia“. Keďže zvony nemajú svo-

je mená, budeme používať tieto ľudové názvy. 

Starý zvon
 Na tzv. starom zvone je umiestnený nápis v latinčine: „Me Eppe-
riessini pro ecclesia Nairsan“ (Moji Prešovčania pre kostol Ňaršansky) 

s letopočtom 1767. Hmotnosť zvona je cca 350 kg. Na zvone je plasti-

ka stojacej Panny Márie s Ježiškom a plastika sv. Kríža.
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 Na tzv. novom zvone je umiestnený nápis v slovenčine: „Sv. 
Ján Nepomucký oroduj za veriacich.“ s letopočtom 1922. Hmot-

nosť zvona je cca 180 kg. Na zvone je plastika sv. Jána Nepo-

muckého. Tento zvon nahradil pôvodný zvon, ktorý bol počas  

1. svetovej vojny zrekvírovaný armádou a v roku 1922 bol zakúpený 

nový. V roku 2000 zvon praskol a v tom istom roku bol preliaty v zvo-

nárskej firme v Brodku na Morave.

Umieračik
 Na tzv. umieračiku je umiestnený nápis v slovenčine s prvkami 

šarišského nárečia: „Svätá Mária primluvnico hrišnikov oroduj za 
umierajúcich.“ s letopočtom 1209. Hmotnosť zvona je cca 80kg. Na 

zvone je plastika sediacej Panny Márie s Ježiškom. Pri tomto zvone 

je pravdepodobné, že bol preliaty zo staršieho zvona a naši predkovia 

zachovali pôvodný letopočet, čo by potvrdzovalo starobylosť kostola.

Zvonček premenenia
 Na tzv. zvončeku premenenia je latinský nápis: „Refusa Eperies-
sini“ (Preliate Prešovčanmi) s letopočtom 1841. Hmotnosť zvona je 

cca 60 kg. Na zvone je plastika sv. Rodiny. Tento zvon bol pôvodne 

umiestnený v malej vežičke nad víťazným oblúkom na rozhraní svä-

tyne a hlavnej lode. Pravdepodobne po 1. svetovej vojne bol aj tento 

zvonček premiestnený do hlavnej veže.

 Do roku 1998 sa zvonilo ručne. Od tohto roku bol nainštalovaný 

mechanizmus na automatické zvonenie. 
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 Pôvodné vežové hodiny boli na kostolnej veži od roku 1776. V roku 

1898 sa mechanizmus vežových hodín zastavil a už nebol opravený. 

Hodiny na veži síce boli, ale nefungovali. Až v roku 1950 bol zakúpe-

ný nový mechanizmus v Prahe. Hodiny slúžili bez poruchy do roku 

1978. Vtedy sa hodiny zastavili po druhýkrát. Pražská firma už ne-

existovala a nebolo možné vykonať opravu. Na náhradnú opravu sa  

podujal p. Lešo zo Šarišských Michalian, ktorý hodiny úspešne spre-

vádzkoval a dnes naďalej slúžia ražnianskym veriacim.
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Pôdorys kostola
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Kostol od juhozápadu
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Kostol od severovýchodu
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Pohľad na interiér kostola z chóru

Chór s organom
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Gotické okná kostola
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Renesančné  pastofórium
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Nápis na renesančnom pastofóriu

Rodový erb biskupa Demetra nad pastofóriom
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Nápis na renesančnom portáli predsiene

Krstiteľnica
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Hlavný oltár s obetným stolom
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Bočný Oltár Panny Márie Ružencovej
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Bočný Oltár sv. Rodiny
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Kazateľnica
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Ražnianska monštrancia
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„Starý zvon“

„Nový zvon“
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„Umieračik“

„Zvonček premenenia“ 
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Mechanizmus vežových hodín z roku 1950
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Budova farského úradu po rekonštrukcii v r. 2009

Budova farského úradu pred rekonštrukciou v r. 2009
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Popis kaplniek

 V Ražňanoch máme štyri kaplnky.

 Sú to baroková Kaplnka Povýšenia sv. Kríža z roku 1789, klasicis-

tická Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1813, klasicistická 

Kaplnka sv. Šebastiána z roku 1831 a Kaplnka sv. Jána Nepomuckého 

z roku 1908.

Kaplnka Povýšenia sv. Kríža

 Táto najstaršia ražnianska kaplnka z roku 1789 je dnes súčasťou 

kostola a slúži v priebehu roka na rôzne účely (spovedanie, detský 

kútik, Boží hrob, Jasličky). Pôvodne bol vchod do kaplnky zvonku, 

neskôr bola kaplnka prestavaná tak, aby bola prístupná z hlavnej lode 

kostola. V kaplnke bol pôvodne kríž, ktorý je dnes umiestnený na juž-

nej stene svätyne. Dnes je v kaplnke umiestnená socha Sedembolest-

nej Panny Márie. 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

 Druhá najstaršia ražnianska kaplnka z roku 1813 je umiestnená 

na križovatke ciest od Sabinova a Uzovského Šalgova. V kaplnke je 

umiestnená plastika Sedembolestnej Panny Márie.
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 Kaplnka je umiestnená pri ceste na Jarovnice v bezprostrednej 

blízkosti kostolného kopca. Postavená bola v roku 1831 z darov veria-

cich na pamiatku ukončenia cholerovej epidémie v obci. V kaplnke je 

plastika sv. Šebastiána. Podľa tradície práve v deň sviatku sv. Šebasti-

ána sa skončila cholera v Ražňanoch.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

 Kaplnka je umiestnená tiež pod kostolným kopcom pri ceste sme-

rom na Sabinov. Postavená bola v roku 1908. V kaplnke je umiestne-

ná plastika sv. Jána Nepomuckého.
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Kaplnka Povýšenia sv. Kríža

Kaplnka Sedembolestnej 
Panny Márie

Interiér Kaplnky  
Povýšenia sv. Kríža

Interiér Kaplnky  
Sedembolestnej Panny Márie
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Kaplnka sv. Šebastiána

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Interiér Kaplnky sv. Šebastiána

Interiér Kaplnky  
sv. Jána Nepomuckého
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Osobnosť svätého Demetra

Životopis  sv. Demetra

 Sv. Demeter sa narodil v gréckom meste Solún v druhej polovici 3. 

storočia. Jeho otec bol v tom čase vysokým cisárskym hodnostárom 

a správcom mesta. Otec bol tajným kresťanom a spolu so svojou man-

želkou v  kresťanskej viere vychovávali aj svojho syna. Po otcovej smr-

ti ustanovil cisár Maximilián za nástupcu a predstaviteľa mesta mla-

dého Demetra. Demeter však nechcel byť tajným kresťanom a svoju 

vieru v Krista vyznával verejne aj vo svojom úrade. Cisár Maximilián 

mal Demetra v obľube a všemožne ho podporoval. Keď sa však dozve-

del, že Demeter nielenže nebojuje proti kresťanom a neprenasleduje 

ich, ale naopak sám verejne svoju vieru prejavuje a svojím príkladom 

obracia mnohých pohanov na kresťanstvo, veľmi sa rozhneval a chys-

tal sa Demetra zahubiť. Keďže v rímskych časoch boli v obľube rôzne 

hry a zápasy, kde boli aj ľudské obete, rozhodol sa Maximilián uspo-

riadať takéto hry aj v Solúne, kde sa zastavil, keď sa vracal z vojnovej 

výpravy do Ríma. Ako vhodné obete týchto hier sa mali stať práve 

uväznení kresťania. Najväčšou atrakciou hier mal byť vandalský zá-

pasník menom Lius. Lius bol obrovitej postavy s neobyčajnou silou, 

ktorého nikto nemohol premôcť.

 V aréne postavili most, na ktorom Lius stál a pod mostom boli 

zapichnuté oštepy hrotmi hore. Každý účastník zápasu bol Liom ne-
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Mnoho ľudí muselo bojovať s Liom a zahynúť napichnutých na hroty 

oštepov. Medzi obeťami bolo zvlášť veľa uväznených kresťanov. Na-

šiel sa však medzi kresťanmi odvážlivec menom Nestor, ktorý zaiste 

vedený Duchom Svätým, prichádza za Demetrom, aby sa mu zveril, že 

on pôjde bojovať s Liom v mene Ježiša Krista. Demeter jeho rozhod-

nutie schválil a posiela ho do arény so slovami: „Choď! Nad Liom zvíťa-

zíš a za Krista zomrieš!“. Keď Nestor vstúpil do arény, verejne prehlásil, 

že chce bojovať s Liom v mene Ježiša Krista. Cisár Maximilián pocho-

pil, že Nestor je tiež kresťanom a že na tento odvážny čin ho naviedol 

Demeter. Ešte viac sa rozhneval, ale so súbojom súhlasil, lebo videl, 

že Nestor je malej postavy a proti obrovi Liovi nič nezmôže. Nestor 

vyšiel na most a začal zápasiť s Liom. Keď už sa zdalo, že Lius Nestora 

zhodí z mosta, ten sa šikovne zohol, Lius dopadol na jeho chrbát a Ne-

stor sa okamžite zdvihol a Lia zhodil z mosta dole na oštepy. Všetci 

účastníci hier videli, že sa to udialo na priamy zásah Boží a začali pre-

volávať na slávu Ježiša Krista. Cisár Maximilián bol rozhnevaný na 

najvyššiu možnú mieru a Nestora dal okamžite zatvoriť do väzenia. 

Keď sa potvrdilo, že celé je to dielo Demetrovo, dal ho vo väzení pre-

bodnúť kopiami a Nestora sťať mečom.

 Pre veriacich kresťanov Solúna to bolo znamenie, že Demeter svo-

jím príhovorom dokázal vyprosiť pomoc u Boha, s veľkou úctou šli 

v noci do väzenia, tajne zobrali Demetrove telo a pochovali ho. Keď sa 

skončilo prenasledovanie kresťanov, postavili nad jeho hrobom malý 

chrám, v ktorom sa udialo mnoho zázrakov na príhovor sv. Demetra. 
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 K hrobu sv. Demetra chodievalo mnoho ľudí, pretože zvesť o jeho 

pomoci sa rýchlo šírila.

 V 5. storočí bol v chráme zázračne uzdravený z ťažkej nevyliečiteľ-

nej choroby veľmož menom Leontius. Ten z vďaky k sv. Demetrovi sa 

rozhodol, že dá postaviť veľký nový chrám nad hrobom sv. Demetra. 

Keď kopali základy na novú stavbu, našli telo veľkomučeníka, ktoré 

zostalo neporušené. Z tela vytekalo vonné myro, znak svätosti. Telo 

uložili do drahocennej rakvy a rakvu umiestnili na dôstojné miesto 

v chráme v Solúne.

 Leontius sa neskôr stal prefektom západného Ilyrika (západného 

Balkánu) so sídlom v Sirmiu (dnešná Sriemska Mitrovica v Srbsku). Pre-

tože mal veľkú úctu k svojmu záchrancovi a orodovníkovi sv. Demetro-

vi, údajne preniesol časť relikvie zo Solúna do Sriemu a dal tam postaviť 

chrám zasvätený sv. Demetrovi. Úcta k  sv. Demetrovi sa teda dostala až 

do hlavného mesta provincie a bola ľuďmi šírená aj odtiaľ. V roku 441 

Húni prepadli Sirmium a úplne ho zrovnali so zemou. Od toho času sa 

Solún stáva najdôležitejším miestom pre šírenie kultu sv. Demetra.

 Sv. Demeter sa obyvateľom Solúna odvďačuje aj v období nájazdov 

Avarov a Slovanov na územie Balkánu, ktoré bolo vtedy v rukách By-

zantskej ríše. Len mesto Solún spomedzi všetkých balkánskych miest 

bolo pričinením sv. Demetra zázračne ochránene pred útokmi v ro-

koch 586, 614, 633 a znovu v roku 680 12. 

 Ani obyvatelia Sriemu na svojho svätca však nezabudli a po znovu-

postavení mesta a jeho osídlení Slovanmi dostáva mesto nové meno 

na počesť sv. Demetra: Sriemska Dimitrovica. Až neskôr sa názov 

skrátil na dnešné Sriemska Mitrovica. 

 O rozšírení úcty k sv. Demetrovi na Balkáne svedčí fakt, že aj dnes 

je len v samotnom Grécku sv. Demetrovi zasvätených 200 chrámov.
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ní Balkánu Turkami. Tí premenili chrám na tržnicu a sväté miesto 

zneuctili. Až po vzniku novodobého Grécka bol chrám znovu vy-

svätený. Dnes je Chrám sv. Demetra v Solúne opäť miestom hlbokej 

úcty k svätcovi.

Rozšírenie úcty k sv. Demetrovi na Slovensku 

 Úctu k sv. Demetrovi na Veľkú Moravu priniesli sv. Cyril a Metod. 

Obidvaja svätí bratia pochádzali zo Solúna a v Chráme sv. Demetra 

strávili veľa chvíľ v modlitbách, aby si vyprosili posilu pred ich nároč-

nou misiou do neznámych krajín.

 Preklad sv. Písma do staroslovienčiny tiež ukončili na sviatok sv. De-

metra 26. októbra a tento deň slávili sv. liturgiu na jeho počesť. Po prícho-

de na Veľkú Moravu sa úcta k sv. Demetrovi šíri aj na Slovensku. Práve 

žiaci sv. Cyrila a Metoda po vyhnaní z Moravy a Nitrianska šíria okrem 

kresťanského učenia v staroslovienskom jazyku aj úctu k sv. Demetrovi 

v iných krajinách. Samozrejme najsilnejšie tam, kde boli prijatí aj svet-

skými panovníkmi (Bulharsko, Kyjevská Rus, Srbsko, Chorvátsko), ale aj 

na Slovensku. 

 Je pravdepodobné, že už koncom 9. storočia a hlavne v 10. storočí 

prichádzajú mnísi aj na východné Slovensko, kde zakladajú nové kláš-

tory a šíria kresťanskú vieru. Najaktívnejšími mníchmi boli v tej dobe 

benediktíni z kláštora pod Zoborom. Takýto benediktínsky kláštor 

vznikol aj v Spišskej Kapitule a práve benediktíni z tohto kláštora 

mohli priniesť úctu k sv. Demetrovi aj do dediny Náš.

 Patrocínium sv. Demetra prichádza na Slovensko v troch vlnách:

 Prvá vlna prebieha v 9. a 10. storočí prostredníctvom odkazu sv. 

Cyrila a sv. Metoda a ich žiakov. 

 Druhá vlna prebieha v 12. a 13. storočí už ako odkaz Arpádovcov, 
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koch s Kyjevskou Rusou. O zachovaní úcty k sv. Demetrovi aj po vzniku 

Uhorska svedčí skutočnosť, že postava sv. Demetra je na svätoštefan-

skej korune a sv. Demeter sa stal spolupatrónom Uhorska. Je to len po-

tvrdenie známeho faktu, že staroslovienska liturgia, byzantský obrad 

pretrvávali v Uhorsku až do konca 13. storočia, kedy vymreli Arpádov-

ci. Zmeny nastali až po nástupe kráľa Róberta na trón v roku 1301. 

 Tretia vlna prebieha po valašskej kolonizácii v 16. a 17. storočí 

a priniesla patrocíniá do dnešných gréckokatolíckych farností  1. 

 Už na začiatku som spomínal, že Ražňany (obec Náš) patria k tak 

starým sídlam, ako sú susedné Ostrovany, alebo Šarišské Sokolovce a 

sme oprávnení sa domnievať, že patrocínium sv. Demetra pochádza 

v Ražňanoch z prvej vlny.

 To znamená, že naši predkovia zachovali úctu k sv. Demetrovi celé 

tie dlhé stáročia a my sme dnes nositeľmi odkazu sv. Cyrila a sv. Me-

toda a ich žiakov. 

 Ražňany sa tak stali jedinou rímskokatolíckou farnosťou s patro-

cíniom sv. Demetra v Košickom arcibiskupstve.

 Na Slovensku sú len tri rímskokatolícke farnosti s patrocíniom sv. 

Demetera (Bušince, okr. Veľký Krtíš, Horné Mladonice, okr. Zvolen, 

Ražňany, okr. Sabinov) 1.

V gréckokatolíckej cirkvi je 16 chrámov zasvätených sv. Demeterovi: 

Bukovce, Hanigovce, Hrabské, Jusková Voľa, Korunková, Malé Staš-

kovce, Matiáška, Medvedie, Nižný Mirošov, Obručné, Poráč, Regetov-

ka, Rovné, Roztoky, Svetlice, Údol 1.
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 Po Jurajovi je Demeter najčastejšie znázorňovaným patrónom vo-

jakov. Mučeník je takmer vždy vyobrazený ako rímsky vojak. Má pri 

sebe meč, kopiju alebo šípy. Často tiež štít s krížom. Znázorňovanie 

sa obmedzuje výlučne na východ. Na západe zobrazenia sv. Demetra 

takmer nie sú.

 Socha sv. Demetra, ktorá je na našom hlavnom oltári, zobrazuje 

rímskeho vojaka, ktorý drží v pravej ruke kopiju a v ľavej štít, ktorým 

sa opiera o zem.

 Kopija má vyjadrovať spôsob, akým bol sv. Demeter usmrtený (po-

dobne ako sv. Pavol je zobrazovaný s mečom v ruke). Sv. Demeter bol 

vysokopostavený hodnostár v Rímskej ríši, priamo podriadený cisá-

rovi, takže keď bol aj vojakom, bol určite dôstojníkom, ktorý bojoval 

mečom. 

 O sv. Demetrovi vieme, že bol aj diakon a zobrazenie svätca v dia-

konskom rúchu existuje v jeho rodnom meste Solún.

Modlitba k sv. Demetrovi

 Všemohúci a večný Bože, Ty si dal sv. Demetrovi vojakovi a mu-

čeníkovi takú silu, že sa nedal zlákať sľubmi ani zastrašiť hrozbami 

a mukami, prosíme Ťa, daj aj nám na jeho orodovanie silu, aby sme 

víťazili nad zlom a každodenné kríže niesli trpezlivo a s láskou v spo-

jení s Ježišom Kristom, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote 

s Duchom Svätým po všetky vekov. Amen.

Otčenáš … Zdravas … Sláva Otcu …

Svätý Demeter, patrón nášho chrámu, oroduj za nás.
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Chrám sv. Demetra v Solúne v Grécku

Ostatky sv. Demetra v solúnskom chráme
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Ikona sv. Demetra zo 14. storočia z kláštora Vatoped  
na Athose v Grécku
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Ikona sv. Demetra v chráme sv. Veľkomučeníka  
Demetra Solúnskeho na Blagušči v Moskve (Rusko)
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Socha sv. Demetra z ražnianskeho kostola
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Osobnosť Demetra Ňaršanského

 Demeter Ňaršanský sa narodil v obci Nyars (Ňaršany) v 15. sto-

ročí. Presný dátum jeho narodenia nepoznáme. Je pravdepodobné, 

že pochádzal z potomkov kráľovských strážcov lesov, ktorí v tomto 

storočí už mohli bývať okrem Ardova aj v Ňaršanoch. Nevieme, či 

mal šľachtický pôvod, alebo sa šľachticom stal vlastným pričine-

ním. Erb, ktorý nám zanechal na klenbe svätyne, je jeho rodovým 

šľachtickým erbom. Na erbe je zobrazený jeleň (alebo skôr srnec) 

prebodnutý cez hrdlo ražňom, čo by malo vyjadrovať spojenie s krá-

ľovskými strážcami lesov. Nad jeleňom je zakomponovaná biskup-

ská mitra, čo môže znamenať, že tento erb mu bol kráľom pridelený 

až počas jeho biskupského pôsobenia. 

 Z nápisu nad pastofóriom vieme, že bol svätiacim biskupom, hlav-

ným nitrianskym prepoštom a ostrihomským kanonikom. V tej dobe 

to bolo postavenie, ktoré mu zabezpečovalo prístup k panovníkovi 

a možnosť ovplyvňovať politiku krajiny.

Do histórie Uhorska sa zapísal tým, že vykonal vysviacku nového nit-

rianskeho biskupa Štefana Podmanického v roku 1513.

 Bitka pri Moháči v roku 1526 znamenala koniec starého Uhorska. 

V bitke bojovali všetci uhorskí biskupi. Z deviatich uhorských bisku-

pov zahynulo pri Moháči sedem. Zachránili sa len dvaja, jedným z nich 

bol práve Štefan Podmanický, ktorý sa stal najstarším biskupom Uhor-

ska a z toho postu mal povinnosť korunovať nového uhorského kráľa. 
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Habsburského. Tým krajina získala dvoch panovníkov, ktorí pro-

ti sebe viedli krvavú vojnu. Ak pripočítame aj tureckého nepriateľa 

a nastupujúcu reformáciu, tak nastalo skoro 200 rokov ťažkého obdo-

bia bojov a povstaní proti panovníkovi. 

 Pre našu obec nám Demeter Ňaršanský zanechal nádherný dar 

v podobe Kostola svätého Demetra. Kostol svojou architektúrou by 

mal skôr patriť medzi veľké mestské kostoly, ako má Sabinov alebo 

Prešov. Svojou hodnotou prevyšuje bežný dedinský farský kostol.
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Cirkevná základná škola sv. Demetra

 Prvá zmienka o existencii školy pri kostole sv. Demetra je zo zá-

pisu v ražnianskej kronike, ktorá spomína školu pre evanjelickú cir-

kev na úrovni gymnázia s pôsobnosťou pre celé hornouhorské okolie 

(približne dnešné východné Slovensko) 11. Pravdepodobne od 30. ro-

kov 17. storočia až do roku 1672 bolo v Ražňanoch gymnázium pre  

budúcich kazateľov.

 Druhý záznam o existencii školy v Ražňanoch je z roku 1691, keď 

už v opäť katolíckej farnosti bola urobená vizitácia z biskupského úradu 

v Jágri. Zápis konštatuje, že v Ražňanoch vizitátor našiel pekný kostol 

zasvätený sv. Demetrovi a priľahlú školu 5.

 Základná škola v Ražňanoch má teda dlhú tradíciu a dokonca 

v minulosti plnila oveľa vážnejšiu funkciu, ako má dnes.

 Po prevrate v roku 1948 bola škola cirkvi odňatá a mala  

štátny charakter. 

 V roku 2002 sa škola stáva opäť cirkevnou.

 Dnes škola slúži na výučbu ražnianskych detí na prvom  

stupni základných škôl.
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Cirkevná základná škola sv. Demetra s kostolom

Budova školy z prvej polovice 20. storočia
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Žiaci cirkevnej školy s učiteľom Slávkaym

Žiaci cirkevnej školy s učiteľom Juricom
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Zoznam ražnianskych farárov

1334  Marek

1398  Albert

1466  Juraj

1476  Ján

1718 – 1724 Anton Jadovszký 

1724 – 1737 Ján Sihelszký

1737 – 1757 Matej Sartoris

1757 – 1783 Ladislav Miskolczy

1783 – 1789 Jozef Paldián

1789 – 1807 Jozef Forgács

1807 – 1824 Jozef Pundáy

1824 – 1845 Štefan Duka

1845 – 1885 Jozef Salovič

1885 – 1911 Jozef Antolik

1911 – 1913 Gejza Žebracký

1913 – 1937 Štefan Onderčo

1937 – 1949 Vendelín Bižák

1949 – 1952 Michal Jacko

1952 – 1957 Ján Zbojovský
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1994 – 1995 Marián Čižmár

1995 – 1997 Ján Jenčo

1997 – 2002 Peter Rákoš

2002 – 2008 Štefan Ružbarský

2008 –   Pavol Bugoš
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Zoznam ražnianskych kňazov – rodákov

Jozef SPLÉN(Y)I, SJ

 Narodil sa 24. júna 1710 v Ňaršanoch. 

 9. októbra 1725 v Trenčíne vstúpil k jezuitom, v rokoch 1726 –  

– 1727 absolvoval v Košiciach noviciát. Roku 1728 študoval v Leobene 

spoločenské náuky, 1729 vyučoval v Ostrihome gramatiku. V Trnave 

vyštudoval filozofiu v rokoch 1730 – 1732. Ako magister vyučoval 

na gymnáziách v Levoči v r. 1733, v r. 1734 v Užhorode a v r. 1735 – 

– 1736 v Košiciach (gramatiku, syntax a poetiku). V Trnave r. 1737 

a v r. 1738 – 1740 v Košiciach vyštudoval teológiu a získal doktorát 

z filozofie a z teológie. V Košiciach prednášal rétoriku, etiku, apologe-

tiku. Medzitým v r. 1743 – 1745 v Kluži vyučoval spoločenské náuky 

a etiku, bol aj kazateľom a misionárom. Ďalej prednášal v Budíne filo-

zofiu, v Jágri, v Trnave a v Rábe apologetiku a kánonické právo, v Tr-

nave sv. Písmo a zároveň bol aj dekanom filozofickej fakulty. V Budíne 

prednášal kánonické právo. V r. 1759 – 1761 bol v Kluži dekanom filo-

zofickej fakulty a rektorom seminára, v r. 1762 vo Viedni na Tereziáne 

bol hospodárom a správcom kostola. V rokoch 1763 v Užhorode, 1764 

v Banskej Bystrici, 1765 v Koszegu a 1766 na Spišskej Kapitule bol 

hospodárom rehoľných domov, 1767 – 1771 bol v Levoči špirituálom, 

v r. 1772 v Prešove spovedníkom a v roku 1773 odchádza do Jágru na 

dôchodok. Zomrel po roku 1773 14.
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 Narodil sa 17. mája 1777 v Ňaršanoch. Študoval v Sátoraljaújhely, 

Sabinove a vyššie štúdiá dosiahol na Jágerskej univerzite. Ordinova-

ný bol v roku 1800. 

 Pôsobil ako kaplán v Košiciach. 

 V rokoch 1805 – 1810 pôsobil ako farár v Žbincoch, v rokoch  

1810 – 1816 ako farár v Trhovišti 13. 

Jozef ONCZAY

 Narodil sa 18. marca 1826 v Ňaršanoch. Ordinovaný bol v roku 

1849. Od roku 1853 pôsobil ako kaplán v Prešove – Solivare. Od roku 

1855 pôsobil ako administrátor v Červenici. V rokoch 1855 – 1862 

pôsobil v Radaticiach, v rokoch 1862 – 1865 ako farár v Sabinove. 

 Zomrel 21. júna 1865 13. 

Ladislav ZATHURECZKY 

 Narodil sa 2. júla 1835 v Ňaršanoch. Ordinovaný bol v roku 1857. 

V roku 1867 nastúpil kaplánsku službu v Prešove – Solivare, kde pôso-

bil v tejto funkcii do roku 1869. V roku 1869 odišiel do Nižnej Myšle. 

O jeho ďalšom pôsobení nevieme. Vieme však, že zomrel v roku 1871 13. 

Juraj TULEJA

 Narodil sa 25. marca 1902 v Ňaršanoch. 

Za kňaza bol vysvätený 29. júna 1927. 

Primičnú svätú omšu mal 5. júla 1927 v Ňaršanoch. 

Pôsobil v Hrušove, Drienove a v Snine. 
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Andrej SLANINKA

 Narodil sa 27. augusta 1914 v Uzovskom Šalgove, v roku 1925 sa 

s rodinou presťahoval do Ňaršan a tu žil, až kým nebol vysvätený za 

kňaza. 

 Ordinovaný bol v Košiciach 19. júna 1938. Primičnú svätú omšu mal 

v Ražnanoch. 

 Ako kaplán pôsobil mesiac v Kecerovských Pekľanoch, 2 roky v  

Sečovciach, v r. 1940 v Trebišove, r. 1942 v Michalovciach, r. 1944 

v Prešove. 

 V roku 1947 pôsobil ako profesor náboženstva v Prešove, kde sa 

venoval mládeži a organizoval púte do Levoče. 

 V rokoch 1950 – 1966 bol mimo pastorácie. V roku 1950 sa ukryl 

v jednej rodine v Prešove z dôvodu veľkého prenasledovania kňazov. 

Tam strávil 10 rokov v tajnosti. V roku 1960 bol odsúdený na 5 rokov 

väzenia, z toho vo väzení strávil 3 roky. Z dôvodu amnestie bol pre-

pustený na slobodu. 

 Po prepustení pracoval ako gumolepič v Mestskom stavebnom 

podniku Prešov a v Hydinárskych závodoch Prešov. 

 V marci roku 1966 sa dostal opäť do pastorácie. Pridelili mu faru 

v Šarišských Dravciach. Tu pôsobil až do 14. júla 1985, kedy zo zdra-

votných dôvodov odišiel do dôchodku. 15. júla 1985 sa presťahoval do 

Ražnian, kde žil ešte 1½ mesiaca. 

 Zomrel 23. augusta 1985 v 72. roku života a 47. roku kňazstva. Po-

chovaný bol v Ražňanoch dňa 27. augusta 1985.



78| Juraj SOĽÁR

 Narodil sa 22. apríla 1915 v Ňaršanoch. Do seminára v Košiciach 

nastúpil v roku 1936. Počas maďarskej okupácie Košíc odišiel z Košic-

kého seminára do Bratislavy. Za kňaza bol vysvätený 15. júna 1941. 

Primičnú svätú omšu mal 29. júna 1941.

 Ako kaplán pôsobil dva roky v Prešove a potom v Budkovciach. Ako 

správca farnosti nastúpil do Turian. Potom pôsobil 8 rokov v Hankov-

ciach a 25 rokov v Brestove. V roku 1981 prišiel do Ražnian, kde 11. 

októbra 1982 zomrel. Pochovaný je v Ražňanoch.

František DOĽÁK

 Narodil sa 23. marca 1917 v Ňaršanoch. 

 Za kňaza bol vysvätený 11. júna 1944 v Prešove. 

 Ako kaplán pôsobil v Petrovanoch (1944 – 1947), vo Vranove nad 

Topľou (1947 – 1948) a v Solivare (1948 – 1951). 

 Ako správca farnosti bol v Drienove (1951 – 1991), v Obišovciach 

(1991 – 1992). 

 Na odpočinku bol v Charitnom dome v Bratislave (1992), potom 

v Snine (1992 – 1996) a v Haniske (1996 – 1998), kde aj zomrel 6. no-

vembra 1998. 

 Pochovaný je v Drienove.

František TULEJA

 Narodil sa 8. decembra 1923 v Ňaršanoch. 

 Do seminára nastúpil v roku 1944 do Košíc. Vysvätený za kňaza 

bol 19. júna 1949 v Košiciach. Primičnú svätú omšu slúžil v Ražňa-

noch 05. júla 1949. 
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Hubošovciach. 

 Správcom farnosti bol v Soli, Gaboltove a v Toryse. Počas komu-

nistického režimu bol 3 roky vo väzení. Potom pôsobil v Stropkove, 

Kendiciach, v Hažlíne a v Krivanoch. 

 Na odpočinku bol v Charitnom dome vo Veľkom Šariši. Zomrel 25. 

marca 2006.

František MAŠĽÁR 

     Narodil sa 25. novembra 1933 v Ňaršanoch. 26. júna 1957 bol or-

dinovaný.

     Od roku 1957 bol mimo pastorácie bez štátneho súhlasu. V roku 

1958 pôsobil ako kaplán vo Veľkom Šariši, v roku 1959 v Snine.  

Na základnú vojenskú službu nastúpil v roku 1960. 

     Od roku 1962 pôsobil ako kaplán v Humennom, od r. 1968 bol 

adminitrátorom vo Vyšnom Klátove, od r. 1973 v Petrovanoch. Ako 

farár v Plavnici pôsobil od roku 1990 do roku 1998. Potom bol nemoc-

ničným duchovným v Prešove.

     V súčasnosti je na odpočinsku vo Veľkom Šariši.

Ján PODHÁJSKY OFMcap

 Narodil sa 28. augusta 1937 v Ňaršanoch ako syn Floriána Kundu 

a Margity r. Lukáčovej. V roku 1965 ukončil UPJŠ, odbor stomatológ. 

Získal doktorát MUDr. V rokoch 1966 – 1968 pracoval ako zubný le-

kár v nemocnici v Levoči.

 1. októbra 1968 nastúpil do Kňazského seminára v Bratislave za 

Spišskú diecézu. Keďže sa aktívne zapájal do duchovného a cirkevné-

ho života a bol v stálom kontakte s tajne vysväteným biskupom Já-
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ra prepustený. V roku 1977 nastúpil opäť do seminára do 5. ročníka, 

ale už za Rožňavskú diecézu. Za kňaza bol vysvätený 11. júna 1978.  

Po vysviacke vstúpil do kapucínskej rehole. V novembri 1978 odišiel do 

pastorácie do farnosti Dubovec a od roku 1981 pôsobil ako farár v Tisov-

ci. 27. januára 1985 zložil večné sľuby a odišiel do kláštora v Pezinku. 

 Zomiera 9. decembra 1998 po dlhej a ťažkej chorobe. Pohrebné 

obrady vykonal otec biskup J. E. Eduard Kojnok a Marek Pagáč – pro-

vinciál rehole. Pochovaný je na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Anton FABIAN

 Narodil sa 11. júna 1950 v Ražňanoch ako syn Andreja  

a Marty r. Karnišovej. 

 V roku 1968 ukončil Gymnázium v Sabinove. V roku 1968 nastúpil  

do seminára v Bratislave, kde bol 9. júna 1973 vysvätený za kňaza. 

 Ako kaplán pôsobil v r. 1976 v Bardejove, r. 1977 v Snine  

a v r. 1978 v Stropkove. 

 Správcom farnosti bol v r. 1977 vo Vinnom, v r. 1980 v Hýľove,  

v r. 1990 v Košiciach – Barci.

 V roku 1990 bol menovaný za člena Kňazskej rady a Zboru konzul-

torov. Od roku 1992 odišiel do Ríma na štúdiá, kde získal v roku 1995 

doktorát z teológie na Lateránskej univerzite.  

 Po návrate z Ríma v roku 1995 bol menovaný za Moderáto-

ra (riaditeľa) Arcibiskupského úradu v Košiciach. V roku 1996 

ukončil štúdium kanonického práva v Lubline. V roku 1996 bol 

vymenovaný za kanonika Košickej kapituly, r. 1997 mu bola 

priznaná vedecká hodnosť CSc., r. 1998 bol menovaný za čle-

na redakčnej rady časopisu Verbum a stal sa docentom v od-

bore sociálnej práce na Trnavskej univerzite a docentom na 
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– TI Košice. 

 V roku 2000 získal doktorát z kanonického práve v Lubline a stal 

sa docentom na Prešovskej univerzite, Gréckokatolíckej teologickej 

fakulte. V r. 2003 mu bol udelený titul Kaplán jeho svätosti – Mons., 

r. 2006 bol menovaný prezidentom Slovenskej republiky za profesora 

katolíckej teológie. Od roku 2004 do roku 2008 bol prodekanom Pe-

dagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 V roku 2008 sa stal profesorom na Filozofickej fakulte UPJŠ  

v Košiciach.

Juraj JURICA

 Narodil sa 14. novembra 1970 v Prešove.

 Vyrastal v Ražňanoch. Základnú školu navštevoval v Ražňanoch 

a Sabinove. V štúdiu ďalej pokračoval na sabinovskom gymnáziu, kde 

zmaturoval v roku 1989. Po ukončení gymnázia rok pracoval v tranzi-

te na železničnej stanici v Prešove. Od r. 1990 študoval na Právnickej 

fakulte UK v Bratislave. Toto štúdium ukončil štátnymi záverečnými 

skúškami roku 1995.

 Teologické štúdium začal v nasledujúcom šk. roku v Seminári sv. 

Karola Boromejského v Košiciach. Po dvoch rokoch štúdia absolvoval 

v rámci formačného ročníka základnú vojenskú službu v Trebišove. 

Po jej ukončení ďalej pokračoval v štúdiu teológie na Pápežskej late-

ránskej univerzite v Ríme s formáciou v seminári Jána Pavla II. (1998 

– 2001) a v Pápežskom írskom kolégiu (2001 – 2003). Štúdium ukon-

čil v roku 2001.

 Kňazskú vysviacku prijal 5. júla 2002 v Ražňanoch v Kostole sv. Demetra.

 Od roku 2003 až do roku 2005 pôsobil ako kaplán vo farnosti San 

Pio V. v Ríme. Počas tohto obdobia sa zaoberal štúdiom kánonického 
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2005 obhájil doktorantskú prácu z kánonického práva na Pápežskej 

lateránskej univerzite (ICDr.).

 V októbri 2005 obhájil doktorantskú prácu na Právnickej fakulte  

UK v Bratislave (JUDr.).

 V decembri 2005 bol menovaný za obhajcu manželského zväzku 

a promotorom spravodlivosti na Arcibiskupskom súde v Košiciach. Od 

decembra 2005 do júna 2006 pôsobil ako kaplán v Prešove – Solivare.

 V septembri 2006 sa stal asistentom cirkevného práva na Teolo-

gickej fakulte KU v Košiciach a od septembra 2009 odborným asis-

tentom cirkevného práva na Teologickej fakulte KU v Košiciach.

 Súčasne pôsobí od septembra 2006 ako kaplán Univerzitného pas-

toračného centra v Košiciach.

 V auguste 2009 bol menovaný sudcom Arcibiskupského súdu 

v Košiciach.

Zoznam kňazov, ktorí majú pôvod v Ražňanoch

Peter ČIGÁŠ     – matka Mária Mašľárová

Martin GAĽA     – matka Anna Ľubocká

Jozef MICHŇÁK    – otec Andrej Michňák

Martin NOVOTNÝ  – matka Marta Fabianová

Stanislav NOVOTNÝ – matka Marta Fabianová

Roman PALEČKO   – matka Marta Slaninková
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Zoznam ražnianskych rehoľných sestier

Mária GALEŠTOKOVÁ – sr. Mária Johanita

 Narodila sa 16. novembra 1925 v Ňaršanoch. Do rehole Milosrdných 

sestier sv. Kríža v Podunajských Biskupiciach vstúpila 1. októbra 1943.

 10. apríla 1948 mala obliečku, prvé sv. sľuby zložila 28. apríla 1949 

a večné sľuby 6. januára 1956.

 10 rokov pracovala ako ošetrovateľka na kojeneckom a novorode-

neckom oddelení v Leviciach. V roku 1959 bola v Charitnom domo-

ve v Slovenskej Ľupči. V rokoch 1960 – 1982 pracovala pri mentálne 

retardovaných deťoch v Krškanoch. Od 01. marca 1982 bola v Cha-

ritnom dome v Cerovej ako dôchodkyňa. Pokiaľ jej to zdravotný stav 

dovoľoval, opatrovala choré spolusestry a pomáhala pri domácich 

prácach. Cukrovka, ktorá poškodzovala telesné orgány, postupná 

strata zraku a mozgové príhody spôsobili, že postupne bola úplne 

odkázaná na pomoc a služby ošetrovateliek. 

 Zomrela 14. marca 2008 v 82. roku života a 59. roku sv. profesie.

Alžbeta PALEČKOVÁ – sr. Mária Pelágia

 Narodila sa 14. januára 1929 v Ňaršanoch. Do rehole Milosrdných 

sestier sv. Kríža v Podunajských Biskupiciach vstúpila 1. septembra 1947.

 15. augusta 1950 mala obliečku, 13. mája 1954 prvé sv. sľuby  
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 Od roku 1948 pracovala ako zdravotná sestra na detskom oddelení 

v Humennom, od roku 1950 na oddelení chirurgie v Trnave. V rokoch 

1956 – 1984 pracovala v Ústave sociálnej starostlivosti v Opatov-

skom Sokolci pri mentálne retardovaných deťoch. Od 1. septembra 

1984 bola v Charitnom dome v Cerovej, kde ako dôchodkyňa praco-

vala v kuchyni. S pribúdajúcimi rokmi sa jej zdravotný stav postupne 

zhoršoval a sily ubúdali. 1. apríla 2009 sa jej stav rapídne zhoršil, upa-

dla do bezvedomia a bola prevezená do nemocnice v Skalici. 

 Zomrela 7. apríla 2009 v 80. roku života a 55. roku sv. profesie.  

Emília GALEŠTOKOVÁ – sr. Dominika 

 Narodila sa 31. mája 1954 v Ražňanoch. 

 Do rehole Milosrdných sestier sv. Kríža v Matilda Hute vstúpila 

18. júla 1973. Pracovala v Ústave sociálnej starostlivosti pre mentál-

ne postihnuté deti. Tu sa začala jej rehoľná formácia.

 Noviciát začala tajne 19. marca 1975 na sviatok sv. Jozefa v jubilej-

nom mariánskom roku. Ako novicka prijala sviatosť birmovania 25. 

mája 1975 v neďalekom Smolníku. 11. marca 1977 zložila prvé sľuby. 

Večné sľuby zložila v Cerovej 14. augusta 1984. Obidva sľuby zložila 

v najväčšej utajenosti bez prítomnosti rodičov. 

 V Matilda Hute pracovala ako vychovávateľka až do konca roku 1986.

 1. januára 1987 prišla do košického spoločenstva. Tam pracovala 

na MHS – odbor hygiena práce ako laborantka do roku 1990. 

 30. januára 1990 na žiadosť predstavených prišla do Cerovej 

a mohla si natrvalo obliecť rehoľné rúcho a byť oficiálne oslovovaná 

ako sestra Dominika.

 V rokoch 1990 – 1992 študovala diaľkovo pedagogické minimum 
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nári v Spišskom Podhradí. 

 18. októbra 1995 odchádza z Cerovej do Trnavy spolu so skupinou 

9 noviciek. 15. februára 1996 prevzala službu provinciálnej predsta-

venej Slovenskej provincie Milosrdných sestier Sv. kríža. Počas jej 

služby Svätý otec Ján Pavol II. blahorečil v Bratislave pri svojej tretej 

návšteve Slovenska sestru Zdenku Schelingovú. Službu provinciálnej 

predstavenej ukončila 15. februára 2005.

 Od augusta 2005 pôsobí v sesterskom spoločenstve v Dolnom 

Smokovci. 

Anna TUPTOVÁ – sr. Šebastiana

 Narodila sa 26. mája 1972 v Prešove. 

 Do rehole Milosrdných sestier sv. Kríža nastúpila 3. augusta 1990. 

Po formácii, ktorú mala na Cerovej, 14. augusta 1993 zložila prvé sľu-

by. Potom študovala na SOU obchodnej v Trnave, na Teologickej fa-

kulte v Bratislave a Olomouci a bola na jazykovom pobyte vo Viedni.

 Večné sľuby zložila 14. augusta 1999.

 Pracovala striedavo v Charitnom dome na Cerovej, kde mala na 

starosti formáciu kandidátok a postulantiek, taktiež aj v katechéze 

na rôznych miestach: Trnava, Bratislava a Tatranská Lomnica.

 V súčasnosti pôsobí ako katechétka v Rekreačno–exercičnom 

dome na Potokoch pri Lipanoch.

Martina POPADIČOVÁ – sr. Mária Frederika

 Narodila sa 20. januára 1978 v Prešove. 

 Do kláštora ku sestrám sv. kríža vstúpila 1. augusta 1995, keď 
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ologicko-asketické štúdium-rehoľný noviciát v Trnave v rokoch 1997-

1999. Pri obliečke 1. septembra 1997 prijala meno sestra Frederika. 

Prvé sľuby zložila 16. júla 1999. 

 Po noviciáte pôsobila v Dolnom Smokovci, potom v provinciálnom 

dome v Trnave, v Bratislave a naspäť v Trnave na Kopánku, kde pra-

cuje s deťmi.

 Momentálne študuje na Univerzite Komenského v Bratislave - od-

bor predškolská a elementárna pedagogika. 

 Od roku 2003 pracuje v Cirkevnej materskej škole sv. Alžbety v Trnave. 

 

Zuzana ŠTOFANÍKOVÁ – sr. Mária Klára

 Narodila sa 26. marca 1979 v Prešove. 

 22. apríla 1997 vstúpila do Inštitútu Milosrdných sestier sv. Kríža 

v Cerovej, kde začala svoju rehoľnú formáciu. Jej kandidatúra trvala 

tri mesiace, postulát rok a noviciát dva roky. 

 Pri vstupe do noviciátu 12. septembra 1998 prijala rehoľné rúcho 

a meno sr. Mária Klára. V jubilejnom roku 2. septembra 2000 zloži-

la svoje prvé rehoľné sľuby v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 

v Trnave. Juniorátnu formáciu zavŕšila zložením večných sľubov 15. 

augusta 2006 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. 

 V  rokoch 2006 – 2008 si doplnila štúdium na SOU stavebnom 

v Trnave, ktoré ukončila maturitnou skúškou v odbore odevníctvo. 

 Pôsobí v provinciálnom dome v Trnave, kde popri každodenných 

povinnostiach a službe sestrám pracuje ako krajčírka a šije rehoľné 

oblečenie pre svoje spolusestry.
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 Narodila sa 24. augusta 1979 v Prešove. 

 Do rehole Milosrdných sestier Sv. Kríža vstúpila 27. augusta 1998 v 

Trnave, kde ešte rok chodila na SZŠ, ktorú ukončila maturitnou skúš-

kou a zároveň začala formáciu ako kandidátka. Po skončení školy odiš-

la do Cerovej, kde pokračovala v rehoľnej formácii ako postulantka.

 16. júna 2000 vstúpila do noviciátu a dostala meno sestra Hedviga. 

Nasledujúce dva roky bola v noviciáte v provinciálnom dome v Trnave. 

 15. júna 2002 zložila prvé rehoľné sľuby a dostala poslanie slúžiť 

chorým sestrám v Cerovej, kde pôsobila do augusta r. 2003. Zároveň 

pokračovala v rehoľnej formácii ako juniorka. Ďalšie jej kroky viedli 

do Bratislavy na internú kliniku, kde pôsobila ako zdravotná sestra.

 15. augusta 2007 zložila večné sľuby. V tom istom roku prišla slúžiť 

chorým sestrám do Cerovej a zároveň absolvovala bakalárske štúdium na 

Trnavskej univerzite v Trnave.



Obrazová príloha
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Kňaz Štefan Onderčo
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Štefan Onderčo v sprievode Andreja Hlinku

Obyvatelia Ňaršan na pohrebe Štefana Onderču
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Reč Andreja Hlinku na pohrebe Štefana Onderča

Primičná slávnosť ňaršanského rodáka Andreja Slaninku
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Farár Vendelín Bižák a kaplán Ernest Perhač
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Farár Vendelín Bižák a učiteľ Juraj Jurica 
medzi ňaršanskými hasičmi

Primičná svätá omša ražnianskeho rodáka Františka Tuleju
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Farár Vendelín Bižák s patrónom kostola  
Imrichom Péchym (v obleku naľavo)
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Farár Ján Zbojovský a ražnianski kňazi Juraj Soľar,  
František Mašľar a František Doľak

Farár Ján Zbojovský s prvoprijímajúcimi deťmi
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Farár Ján Zbojovský s ražnianskymi hasičmi
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Farár Štefan Jusko a ražnianski miništranti

Farár Štefan Jusko s prvoprijímajúcimi deťmi
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Ražniansky kňaz – rodák Juraj Tuleja
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Ražnianski kňazi – rodáci. František Tuleja, Juraj Soľar, 
František Doľak, Andrej Slaninka s farárom Štefanom Juskom

Primičná sv. omša ražnianskeho rodáka Antona Fabiana
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Ražnianski kňazi – rodáci s farárom Štefanom Juskom
dole: Juraj Soľar, Štefan Jusko, Andrej Slaninka, František Tuleja

hore: František Mašľar, Anton Fabián

Primičná sv. omša ražnianskeho rodáka Jána Podhájskeho
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Primičná sv. omša ražnianskeho rodáka Juraja Juricu

Farár Marián Čižmár
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Farár Peter Rákoš a kaplán Martin Kertys

Farár Ján Jenčo
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Farár Štefan Ružbarský

Farár Pavol Bugoš a kaplán Milan Supek



104|

Obyvatelia Ňaršan v 20-tych rokoch 20. storočia

Obyvatelia Ňaršan v 40-tych rokoch 20. storočia
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Ražnianska dychovka

Ražnianski muži s farárom Štefanom Juskom
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Kostol sv. Demetra v Ražňanoch – doplnenie – január 2011

Anna Župová – sr. Aniceta
 Narodila sa v Ražňanoch v roku 1899 rodičom Jurajovi a Márii 

Župovej, rodenej Tulejovej.

 V Inštitúte Preblahoslavenej Panny Márie v Prešove dňa 8. sep-

tembra 1930 zložila večné sľuby. Pôsobila v Prešove, kde ju 29. augus-

ta 1950 zastihla akcia štátnej bezpečnosti na likvidáciu rehoľných 

bratov a sestier. Spolu s ostatnými sestrami z Prešova bola sústrede-

ná v Spišskej Sobote. Neskôr bola prevezená do Vrbového, kde vážne 

ochorela. Neskôr pôsobila aj v Trenčíne, ale jej zdravie už bolo podlo-

mené a dňa 12. augusta 1955 v Trenčíne zomrela. Jej hrob nie je zná-

my.  

Michal Eliáš – br. Oldřich Mária

 Narodil sa 28. novembra 1910 v Ražňanoch.

 Do rehole Školských bratov vstúpil ako 20 ročný študent v roku 

1930. Pôsobil v Bojne, Močenoku a Zákamennom, kde školskí bratia 

pôsobili ako učitelia. V roku 1950 po barbarskej noci bola rehoľa zlik-

vidovaná a brat Oldřich Mária bol sústredený s ostatnými rehoľníkmi 

na manuálne práce na rôznych miestach Slovenska. Neskôr pôsobil 

v Kláštore pod Znievom ako šofér. 

 Zomrel 18. februára 1987 v Kláštore pod Znievom, kde je pochova-

ný na miestnom cintoríne.

Mária Cicmanová – sr. Zacheja

 Narodila sa 18. augusta 1932 v Ražňanoch. Do Kongregácie sestier 

Božského Vykupiteľa vstúpila dňa 29. augusta 1949 v Levoči kde  



prijala rehoľné rúcho a začala noviciát. 

 Prvé sľuby zložila 8. septembra 1950 v Spišskej Novej Vsi a večné 

sľuby 4. apríla 1961 v Spišskom Štvrtku.

 V období jej noviciátu nastalo násilné sústreďovanie rehoľných 

sestier. V roku 1951 bola sústredená do Spišskej Novej Vsi, kde 

s ostatnými sestrami pracovala v záhradníctve a šila pracovné odevy. 

Neskôr bola preložená do Spišského Štvrtku, kde pracovala v Domove 

dôchodcov. Po doplnení svojho zdravotníckeho vzdelania pracovala 

ako zdravotná sestra do roku 1969.

 V roku 1969 ju predstavení kongregácie poslali pracovať do Ústavu 

sociálnej starostlivosti na Straník, kde sa 23 rokov s láskou starala 

o mentálne a telesne postihnutých ľudí. V dôchodkovom veku bola 

preložená do Charitného domova v Rúbani a neskôr do Nesvad, kde 

strávila posledné chvíle svojho života.

 Sestra Zacheja zomrela v Nesvadoch dňa 10. júna 2003,  

kde je aj pochovaná.


