ZVONY
MINULOSTI
ZVONIA DO BUDÚCNOSTI

Náš gbelský kostol je tento rok jubilantom. Pred 160 rokmi sa naši predkovia rozhodli postaviť nový Boží
chrám. Starý kostol vyhorel a ľudia
úprimne túžili mať znova svoj kostol.
Túžili mať posvätné miesto, kde sa
Boh dotýka človeka. Miesto, kde sa
človek dotýka Boha.
Mgr. Andrej FORDINÁL
gbelský farár
Miesto, v ktorom často počujeme slová Božieho Syna: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a
ja vás posilním!“ (Mt 11,28).
Naši predkovia sa rozhodli pre stavbu nového chrámu aj z dôvodu, že
chceli mať Boha medzi sebou, cítili
potrebu spoločenstva. Hoci Pán Ježiš veľmi vyzdvihoval význam osobnej
modlitby (Mt 6,5-8), predsa nás naučil
modliť sa Otče náš..., nie „Otče môj“.
Pre Ježiša jeho učeník nie je osamelý
bežec na ceste k Otcovi, ale patrí do
rodiny ostatných učeníkov. Veď sám
povedal: „ Kde sú dvaja alebo traja v
mojom mene, tam som ja medzi nimi.“
(Mt 18,20).
„Náš kostol - môj kostol“ nie je len
miesto, kam sa idem pomodliť, či zúčastniť sa na niektorej bohoslužbe ako
jednotlivec, je to spoločenstvo a rodina. Miesto, kde sa v prvom rade má
naplniť Kristova modlitba: aby všetci
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jedno boli.
Nech je náš gbelský chrám vždy vzácnou dominantou nášho mesta, ale i
svedkom udalostí, ktoré s v našom
meste odohrávajú.
Zo srdca vám prajem, aby ste v našom
kostole vždy nachádzali pokoj, Božiu
pomoc, prameň milostí a Božej lásky,
aby sa nestal len historickou pamiatkou, ale miestom, kde budete radi prichádzať, pretože bude vzácnym miestom nášho farského spoločenstva.

Som hrdý na mesto, kde som sa narodil, vyrástol, dospieval a kde žijem
spolu so svojou rodinou, príbuznými, kamarátmi, občanmi. Je to rovinaté miesto, obklopené borovicovými
lesmi... vôňa ich živice mi pripomína
môj rodný kraj – Záhorie, mestečko
Gbely.
Ing. Jozef HAZLINGER
primátor mesta Gbely
Som hrdý na svojich predkov, nielen
tých mojich, ale všetkých Gbelanov,
ktorí kedy v mestečku žili. To oni nám
zanechali dielo svojich rúk, mnohé sakrálne stavby.
Medzi skvosty našej dávnej minulosti
a hrdej prítomnosti jednoznačne patrí
Kostol svätého Michala archanjela,
označovaný ako biskupský chrám.
Takéto pomenovanie vychádza z biskupskej vysviacky kostola, ktorá sa
uskutočnila dňa 13.6.1859 biskupom
Jozefom Viberom.
Kostol nie je len dominantou nášho
mestečka, je miestom, ktoré bolo
svedkom všetkých udalostí, ktoré sa
v Gbeloch odohrávali. Keby múry vedeli rozprávať, určite by nám povedali
o tých, ktorí sa o jeho výstavbu postarali, ako aj o tých, čo tu s otvorenou
náručou vítali gbelských kresťanov
ako ich duchovní otcovia. Pánov farárov sa za takmer 500-ročnú históriu
gbelského kostola vystriedalo až 35.
Boli to vzdelaní ľudia, niektorí z nich

ovládali aj 12 cudzích jazykov, niektorí
písali básne, niektorí duchovní – rodáci z Gbelov, boli dokonca aj biskupmi.
Som rád, že Gbelanom pri príležitosti
sviatku patróna mesta, svätého Michala archanjela, môžeme odovzdať
malú útlu knižku venovanú 160. výročiu vysviacky gbelského biskupského
chrámu. Verím, že zaujme každého
z nás pri čítaní odborných textov o
histórii kostola, o čo sa zaslúžil Mgr.
ThLic. Martin Hoferka, ThD., Ing. Miroslav Čársky, Emília Macánková a
oko aj dušu zasa potešia nádherné
fotografie poslanca Mestského zastupiteľstva v Gbeloch doc. Mgr. art.
Štefana Komorného, ArtD., ktorým na
tomto mieste chcem úprimne poďakovať.
Vážení Gbelania, verím, že vás náš
malý darček poteší.
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Z CIRKEVNÝCH DEJÍN
Farnosť v Gbeloch vznikla na
sklonku stredoveku, pravdepodobne v
15. storočí. Gbely ako farnosť sa neobjavujú v žiadnych stredovekých súpisoch. Najstaršia zmienka o duchovnom
v Gbeloch je z roku 1546, keď sa uvádza
medzi dlžníkmi kňazskej dane, ktorá sa
odvádzala arcibiskupovi.1
Dovtedy nemáme žiadnej informácie o
tom, že by v obci bola zriadená farnosť.
Pred vznikom farnosti v Gbeloch, čo
predpokladáme v 2. polovici 15. až začiatku 16. storočia, bola obec ako filiálka
súčasťou niektorej z okolitých farností:
Petrovej Vsi, Brodského, Stráží alebo
Šaštína. Ako súčasť šaštínskeho archidiakonátu podliehala pod správu ostrihomského arcibiskupa.
Za najstarší podrobnejší záznam považujeme zápisnicu z kanonickej vizitácie
z marca 1561, ktorú na príkaz ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Oláha vykonali skalický farár Andrej a šaštínsky
farár a vicearchidiakon Ján. Kanonická
vizitácia bola oficiálna návšteva biskupa alebo jeho zástupcu, ktorý zisťoval
skutočný stav farnosti ako po stránke
duchovnej, tak i hmotnej. Na základe
tohto zistenia zjednával biskup nápravu. Táto vizitácia kládla hlavný dôraz
na osobu duchovného, ktorá rozhodujúcou mierou prispievala, predovšetkým
vo vidieckych farnostiach, k upevneniu

katolíckeho vierovyznania, prípadne napomáhala prenikaniu myšlienok reformácie. V Gbeloch bol v tom čase (20. 3.
1561) farárom Ján. Kňazskú vysviacku
prijal po návrate zo štúdií v Trnave z rúk
titulárneho biskupa skopského, pravdepodobne Františka de Andreis. 		
Jeho správanie, ako i vysluhovanie sviatostí, bolo v katolíckom duchu.
Taktiež neprechovával žiadne pochybné
alebo zakázané knihy. Farskú budovu,
ktorá sa rozpadala, mali veriaci opraviť,
čo i urobili. Pri vizitácii bola obnova fary
už pred dokončením. 2
Farnosť v tomto období mala i filiálku
Brodské a Kúty. Obidve obce zostali súčasťou gbelskej farnosti, až do polovice 17. storočia, hoci už v roku 1626 ich
spravoval šaštínsky farár. K opätovnej
obnove farnosti v Brodskom s filiálkou
Kúty prišlo niekedy v polovici 17. storočia. Aj keď sa kostol v Gbeloch výslovne
nespomína, jeho existenciu predpokladáme už v 15. storočí. Patrónom chrámu bol svätý Michal archanjel, ktorý bol
(a je) zároveň i obecným patrónom a
už v 15. storočí bol použitý ako figúra v
obecnom pečatidle. 3
Nasledujúce vizitácie sa spájajú s kardinálom Petrom Pázmaňom, ktorý sa
zaslúžil o rekatolizáciu krajiny. V roku
1626 gbelskú farnosť vizitoval šaštínsky
archidiakon Ján Kősegi.

1. KARÁCSONYI, J. - KOLLÁNYI, F. (Eds.): Monumenta Ecclesiastica Tempora Innovatae in
Hungaria Religionis Illustrantia IV. Budapestini : Sectio Scient. et Litt. Societatis S. Stephani,
1909, s. 525.
2. BUCKO, V. Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do r. 1564. Bratislava: Unia,
1939, s. 196-197.
3. NOVÁK, J. Pečate miest a obcí na Slovensku - I. zväzok, A-M. Bratislava: FF UK, 2008,
s. 256-257.
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Ten istý archidiakon vykonal vizitácie
ešte v rokoch 1632 a 1634.
Všetky tri zápisnice vychádzali z rovnakej štruktúry – z odpovedí na otázky,
ktoré sa dali rozčleniť na štyri okruhy:
otázky ohľadom farského kostola, duchovného, veriacich a farských majetkov.
Kostol v tomto období mal tri oltáre.
Svätyňa mala klenutý strop a chrámová loď bola zakončená – tak, ako to pri
dedinských kostoloch v tomto období
bývalo bežné – plochým dreveným stropom, ktorý bol obielený. Hlavný oltár
bol zasvätený Panne Márii a patrónovi
svätému Michalovi archanjelovi. Bočné
oltáre, ktoré sa nachádzali na severnej
a južnej strane chrámu, boli dedikované
svätému Urbanovi, patrónovi vinohradníkov a Nanebovzatiu Panny Márie.
Obidva boli spustošené a mariánsky bol
aj bez akéhokoľvek obrazu. V roku 1632
našiel vizitátor už na oltári nejaké maľby na papieri. Hlavný oltár sa podarilo
obnoviť ešte pred rokom 1626. Znesvätený kostol, ako i zničené oltáre boli pozostatkom Betlenovho povstania, kedy
početnejšie skupiny povstaleckých, ako
i cisárskych, vojakov viackrát operovali
alebo táborili v okolí. Kostol mal potrebné bohoslužobné predmety. Z nich môžeme spomenúť pozlátený strieborný
kalich s paténou, strieborný kríž, starobylú kovovú monštranciu, ktorá bola zlomená, omšovú knihu a štyri opotrebované, temer bezcenné kazule. V drevenej
zvonici viseli dva zvony. Farára po mene
uvádza až vizitácia v roku 1632. Bol ním
Andrej Vidovič a podľa svedectva veria-

cich, ako i jeho spôsobov, sa mu nedalo
nič vytýkať. V Gbeloch účinkoval i v roku
1634. Medzi veriacimi v roku 1626, ktorí
boli všetci katolíci, bolo niekoľko tajných
odpadlíkov, no farár veril v ich nápravu.
Skôr sa ponosoval na farníkov, že zanedbávali nedeľné a sviatočné bohoslužby a laxne pristupovali i k starostlivosti o cirkevné budovy. K fare, ktorá
mala dve izby, patrili maštale a záhrada.
Ďalej k nej patrili i role a lúky, o ktoré
sa starali veriaci. Tí taktiež dávali ročne
svojmu kňazovi plat, ktorý pozostával z
finančnej čiastky a naturálií. Táto časť farárovej odmeny sa odovzdávala v mene
celej obce. V roku 1626 predstavovala
4
čiastku 16 zlatých a 25 meríc raži a
25 meríc pšenice. V roku 1632 to bolo
50 zlatých a 60 meríc pšenice. Okrem
toho mu z každej sedliackej usadlosti v
Gbeloch v roku 1626 dávali po kurčati, k
čomu v roku 1632 pripojili i syr. Z každej
želiarskej usadlosti dostával farár sprvu
36 denárov a kurča.
V roku 1632 to bolo 50 denárov, kurča
a syr. Podželiari platili najskôr po 20
denároch a v roku 1632 to bolo po 25
denároch. Z príspevku neboli vyňatí ani
zemania, ktorí z celej usadlosti dávali po
merici pšenice. A podľa vizitácie z roku
1632 mal farár za každý vyčapovaný
5
sud v panskom výčape dostať pintu 6
vína. Druhú kategóriu kňazových príjmov predstavovali tzv. štólové poplatky.
Boli to dávky za liturgické úkony ako bol
krst, sobáš, pohreb, úvod šestonedieľky
a úvod nevesty.

4. Merica - dutá objemová miera.
V tomto období sa v používala v Gbeloch lokálna merica, ktorá mala objem cca. 93,6 l.
5. Sud - objemová miera o veľkosti cca. 545 l.
6. Pinta - objemová miera o veľkosti cca. 1,7 l.
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Sv. Michal Archanjel

Od krstu sa dávalo farárovi 12 denárov, za sobáš 40 denárov a pinta vína,
za úvod nevesty pinta vína a plachta,
za úvod šestonedieľky sviečka, torta,
sliepka alebo 12 denárov. Za pohreb
sa dávalo farárovi od 40 denárov do 2
zlatých v závislosti od toho, či bol i s omšou a kázňou.7 V rozmedzí rokov 1634
- 1681 pristavali ku kostolu dve bočné
kaplnky, čím kostol získal pôdorys kríža.
Jedna kaplnka bola zasvätená svätému
Antonovi Paduánskemu a druhá Nanebovzatiu Panny Márie. Túto kaplnku nechal postaviť miestny rodák, kňaz Martin
Četnej (Chetney, Csetney), ktorý sa stal
bratislavským kanonikom. 8 V roku 1694
mal kostol päť oltárov a v roku 1713 mal
ich už šesť. Hlavný oltár, ako sa uvádza
vo vizitácii z roku 1713, mal v stĺpovej
architektúre obraz Najsvätejšej Trojice a
nad ním sa nachádzala socha patróna
chrámu. V spodnej časti oltára, nad svätostánkom, bol výjav skladania Krista z
kríža. Pred rokom 1731 postavili nový
hlavný oltár. Bočné oltáre boli zasvätené svätej Anne a svätému Františkovi
Assiskému. Oltáre v bočných kaplnkách
mali rovnakú dedikáciu ako kaplnky. Okrem toho sa v kaplnke sv. Antona Paduánskeho nachádzal ešte druhý mariánsky oltár. V roku 1731 však už bol
tento oltár zasvätený svätému Jánovi
Nepomuckému, čo súviselo so vzrastom jeho kultu, ktorý oficiálne potvrdilo
jeho blahorečenie v roku 1721 a násled-

né svätorečenie v roku 1729. Kamenná
krstiteľnica stála v mariánskej kaplnke.
Chór aj kazateľnica boli maľované. Na
chóre sa v roku 1731 spomína organ
s 5-mi registrami, ktorý neskôr rozšírili na 7-registrový a v roku 1836 bol
už 12-registrový. V chráme existovali
dve krypty. Do jednej sa pochovávali gbelskí farári a druhá bola rodinnou
kryptou Körmendiovcov. Existenciu
krypty pod oltárom potvrdil georadarový prieskum kostola v roku 2007. Ešte
pred rokom 1694 pristavali ku kostolu
kamennú vežu s troma zvonmi a kamennou klenbou zaklenuli i chrámovú
loď. Kostol bol pokrytý šindľom. Kostol
21. mája 1759 vyhorel. Po požiari bol
najskôr provizórne pokrytý slamou, neskôr škridlou. Obnova chrámu sa hradila z kostolnej pokladnice a z milodarov
veriacich. Podstatnú zásluhu na jeho
obnove mal zemepán František Štefan
Lotrinský, manžel Márie Terézie. Počet
oltárov zostal nezmenený i po požiari.
V roku 1779 urobili nový hlavný oltár
svätého Michala, ktorý bol pozlátený a
obložený mramorom. Zasvätenie bočných oltárov pri porovnaní rokov 1756
a 1788 zostalo bezo zmeny. Oltáre boli
dedikované svätej Anne a svätej Magdaléne. Zvyšné oltáre, svätého Jána
Nepomuckého, ktorý mal drevený baldachýn, svätého Františka Assiského
a oltár Panny Márie, sa nachádzali v
bočných kaplnkách chrámu.

7. BEKE, M. (Ed.). Pázmány Péter egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1616-1637). Budapest:
Márton Áron kiadó 1994, s. 336-339, 394-396, 420-421.
8. Bratislavským kanonikom sa stal v roku 1662, neskôr bol lektorom kapituly. Zomrel v roku
1681. Pravdepodobne v roku 1657 bol farárom v Senici a v tom istom roku bol ustanovený
za farára do Nových Zámkov; RIMELY, K. Capitulum insignis ecclesiae collegiatae Posoniensis ad S. Martinum ep. olim SS Salvatorem. Posonii: Typis Caroli Angermayer, 1880, s.
272.
NÉMETHY, L. Series Parochiarum Et Parochorum Archi-dioecesis Strigoniensis. Strigonii:
Gustavi Buzárovits, MDCCCXCIV, s. 532.
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Bočný oltár - sv. Jozef

Panna Mária - Immaculata

Na oltári Panny Márie bola ústredným
mariánskym zobrazením socha Sedembolestnej Panny Márie šaštínskej. V hornej centrálnej časti mariánskeho oltára
bol zasa iný mariánsky motív – obraz
usnutia Panny Márie so sochami svätého Petra a Pavla po stranách obrazu. Na
samom vrchole oltára bola socha Panny
Márie s dvoma anjelmi po bokoch. Celý
oltár tak bol komponovaný do troch etáží s dominanciou mariánskeho motívu v
každom z nich. Patrónku oltára, svätú
Annu, predstavovala drevená pozlátená a postriebrená socha. Po stranách
stáli sochy svätého Jána Evanjelistu a
svätého Jána Krstiteľa. Okrem nich bol
súčasťou oltára i obraz svätej Barbory. Podobnú stavbu mal i oltár svätého
Františka s obrazom svätého Antona
Paduánskeho. Na oltári svätej Magdalény bola jej socha ústredným motívom
oltára. Po stranách boli krajinskí patróni
svätý Štefan a svätý Ladislav. V predele
oltára sa opäť stretávame s vyobrazením Bolestnej Panny Márie šaštínskej.
Počet oltárov zostal nezmenený až do
konca existencie chrámu. Vyvýšená
kazateľnica bola ozdobená plastikami
cirkevných učiteľov a zvukovú striešku
(ozvučnicu) uzatvárala socha kážuceho Krista. Pri bohoslužbách účinkoval i
malý orchester, či skôr hráči na dvoch
bubnoch a dvoch trúbkach. Bubny venoval kostolu v roku 1783 zemepán.
Neskôr, v roku 1836, sa spomínajú i ďalšie hudobné nástroje, na ktoré sa hrávalo pri bohoslužbách. Boli to dva lesné
rohy, tri klarinety a husle.
V polovici 18. storočia sa vo veži na-

chádzali tri zvony zasvätené svätému
Michalovi archanjelovi, Panne Márii
šaštínskej a svätému Jánovi Krstiteľovi.
Najväčší z nich vážil okolo 700 funtov.9
Požiar v roku 1759 poškodil i zvony.
Veľký a stredný zvon sa podarilo nanovo uliať a požehnať v roku 1761 v Brne.
Malý zvon bol preliaty a posvätený v
Trnave až v roku 1770. Liatie nových
zvonov bolo čiastočne hradené z kostolnej pokladnice a darov a čiastočne z
materiálu z roztavených starých zvonov.
Hmotnosť zvonov bola odhadovaná na
900, 600 a 300 funtov. Nad svätyňou v
sanktusníku10 bol štvrtý, asi sto funtový
zvon. I tento štvrtý zvon poškodil požiar
a v roku 1765 bol v Brne nanovo uliaty
a požehnaný. Prevádzka, ako i opravy
chrámu sa hradili z dôchodkov kostolných majetkov. Tie sa spomínajú až
začiatkom 18. storočia. Z výnosu jednej
role sa kupovali laná na zvony v zvonici.
O rozšírenie kostolných pozemkov sa
pričinil už zmieňovaný František Štefan
Lotrinský, ktorý okolo roku 1755-1756
venoval kostolu role v rozsahu celej
usadlosti, čo predstavovalo bez lúk výmeru 95,75 bratislavskej merice.11 Ďalší
typ príjmov kostola predstavovali rôzne
finančné dary a nábožné odkazy. A napokon mal chrám istý príjem i zo zvončeka a poplatku za pohrebné zvonenie.
Ročne spolu všetky príjmy predstavovali v roku 1756 sumu okolo 120 zlatých. V
roku 1788 to bolo už okolo 243 zlatých.
Z toho bolo 180,6 zlatých z rolí, 24,5
zlatého z úrokov z finančných darov,
25 zlatých zo zvončeka a z poplatku za
zvonenie bolo 13 zlatých.

9. Funt (viedenský) – hmotnostná jednotka o hmotnosti 560 g.
10. Malá vežička na hrebeni strechy nad svätyňou. Na zvon v sanktusníku sa zvonievalo
počas bohoslužieb pred premenením pri speve Sanctus.
11. Plošná bratislavská merica bola výmera, na ktorú sa vysialo 62,39 l obilia.
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Sv. Metod

Sv. Alžbeta Uhorská

Sv. Cyril

Sv. Rozália

Pritom ešte v roku 1731 nebolo zvykom platiť za zvonenie. Všetky kostolné peniaze sa uschovávali v pokladnici,
od ktorej mal jeden kľúč farár a druhý
kostolník. Ten bol taktiež povinný ročne
predkladať účty na schválenie. V roku
1761 bol kostolník vyňatý z obecných a
panských povinností. V roku 1788 boli
kostolníci dvaja: starší a mladší. Starší
mal za službu ročne šesť zlatých.
Bohoslužby bývali spravidla ráno. Počas leta v týždni o siedmej a v nedeľu
a vo sviatok o deviatej hodine. Podľa
vtedajšej cirkevnej disciplíny sa musel
držať eucharistický pôst pred svätým
prijímaním od začiatku dňa, teda od polnoci. Katechizmus sa vyučoval v kostole. Gbelský farár v roku 1761 striedavo
počas nedeľných a sviatočných bohoslužieb kázaval a mával katechézy.
Podľa záznamov z kanonickej vizitácie
z roku 1788 mal kostol so svätyňou dĺžku 14,5 siahy,12 z toho samotná chrámová loď mala 10 siah. Svätyňa bola
oproti chrámovej lodi o pol siahy užšia
a o stopu13 nižšia. No i tak bola svätyňa
dostatočne priestranná, aby i v nej mohli byť umiestnené lavice. Kostolná veža
sa týčila do výšky 16 siah. Na veži boli
hodiny s ciferníkmi na tri svetové strany. Okrem celých hodín odbíjali i každú
štvrťhodinu.
Okolo kostola sa nachádzal cintorín, na
ktorom sa pochovávalo do roku 1787,
keď bol založený nový, ktorý v súčasnosti taktiež už neexistuje. Pamätníci si
ho pamätajú pod názvom starý cintorín.
Nariadením Kráľovskej rady z roku
1775 sa mali zrušiť cintoríny, ktoré sa
nachádzali v intraviláne obcí. Pôvodný
cintorín pri kostole bol ohradený. V roku

1731 sa spomína na cintoríne kamenná kostnica (osárium) a v roku 1745
miestny obyvateľ Michal Pribyla nechal
postaviť na cintoríne hlavný kríž. F. V.
Sasinek ešte v roku 1877 sa zmieňuje
o starých náhrobkoch z tohto cintorína s
datovaním 1633. V roku 1734 postavili
novú faru z prostriedkov farára, ako i veriacich, ale vyhorela pri požiari kostola v
roku 1759. Nová fara, ktorú vystavili po
požiari, bola už so škridlovou strechou
a z trvácneho materiálu. Na jej výstavbe sa podieľal finančne patrón farnosti,
teda majiteľ Holíčskeho panstva, a tiež
veriaci. Na svoje obdobie poskytovala
náležité pohodlie v podobe štyroch izieb
a hospodárskych budov. V roku 1788
užíval farár dve izby, jedna slúžila kaplánovi a jedna bola určená pre členov
farárovej domácnosti.
V 1. polovici 19. storočia kostol kapacitne nepostačoval a pre statické poruchy
ho ani nebolo možné rozšíriť. Preto bol
pôvodný kostolík asanovaný a na jeho
mieste bol postavený terajší v rokoch
1846-1853. Ešte pred zbúraním kostola
ho dňa 27. 9. 1835 zachvátil požiar, pri
ktorom oheň rotavil zvon umiestnený v
sanktusníku nad svätyňou. Okrem hlavného oltára mal kostol štyri bočné.
Počas obdobia výstavby nového kostola sa bohoslužby konávali v náhradných
priestoroch. Pre liturgické slávenie bola
stodola adaptovaná na kaplnku.
Gbelská kronika tvrdí, že sa bohoslužby
do roku 1852 konávali v dome Jozefa
Blatnicu. Základný kameň nového chrámu položili v roku 1846 za farára Jozefa
Smaženku. Výstavbu kostola podporil
panovník a zároveň zemepán Ferdinand
V. sumou 40 tisíc zlatých v striebre.

12. Siaha - dĺžková miera o veľkosti cca. 1,9m.
13. Stopa - dĺžková miera o veľkosti 1/12 siahy.
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Jednoloďový kostol s rovným uzáverom,
s dvoma bočnými oratóriami v neskoroklasicistickom slohu pod stavebným
dozorom Ederlandla a Rögela postavil
holíčsky staviteľ Mayerhoffer. Miery nového chrámu vyjadrené v dobových jednotkách sú nasledovné: dĺžka 23 siah,
šírka 8 až 9 siah a výška 9½ siah. Nad
západným priečelím sa vypína 26 siah
vysoká oplechovaná veža s hodinami.
Proti zásahu blesku bol kostol opatrený
hromozvodom, ktoré dobovo nazývali
14
franklinské štangle. Vo veži boli na stoliciach zavesené štyri zvony o hmotnosti
deväť, šesť, tri a posledný pol metrického centa. Pri dokončení veže pripili na
počesť Františka Jozefa a celej jeho rodiny a pohár zhodili z veže. Ten zostal
neporušený a tak ho vtedajší farár Jozef
Smaženka nechal vsadiť do striebra a
venoval ho panovníkovi, ktorý za tento
dar venoval 12 dukátov. Novostavbu
chrámu požehnal 12. 9. 1852 titulárny
prepošt, dekan a holíčsky farár Vincent
Kraupa, ktorý predtým v Gbeloch účinkoval. František Jozef I. obetoval na
dokončenie interiéru 10 tisíc zlatých v
striebre. Z tejto sumy dali veriaci urobiť oltáre, kazateľnicu, organ, luster, tri
spovednice, 14 zastavení krížovej cesty
a kostolné lavice. Hlavný oltár je v klasicistickom slohu so stĺpovou architektúrou s ústredným oltárnym obrazom,
ktorý znázorňuje boj Michala archanjela
so Satanom. Dva bočné oltáre v rovnakom duchu, ktoré sa nachádzajú v lodi
a sú orientované kolmo na os chrámu,
sú dedikované Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie a svätému Jozefovi.
Všetky tri oltárne obrazy sú dielom vie-

denského maliara Františka Rutteho.
Pozlacovanie práce na oltároch, organe
a kazateľnici urobil taktiež viedenský
zlatník Jozef Alexander Töpfer, ktorý v
tom istom období pozlacoval aj sochu
Immaculaty v Skalici na námestí. Organ
na chóre s 18 registrami postavil Jozef
Loyp. Dokončený chrám posvätil 13. 6.
1859 trnavský generálny vikár, biskup
Jozef Viber. Slávnostné bohoslužby za
účasti veľkého množstva veriacich ako
i kňazov začali ráno o 8. hodine. Kazateľom pri slávnosti bol Ján Rozboril. Po
ich skončení o 13.00 hodine sa biskup
vrátil do fary, kde ho pozdravil miestny
notár. Celá slávnosť sa skončila sviatočným obedom pre 50 hostí. Na druhý
deň, 14. júna, biskup udelil birmovku
asi tri tisíc ľuďom z celého dekanátu
(dištriktu).15 Neskôr k už stojacim oltárom pribudol bočný oltár na evanjeliovej
strane zasvätený Božskému Srdcu.
Zodpovednosť za veriacich mal duchovný správca-farár. V pastorácii mu vypomáhal kaplán. S kaplánmi v Gbeloch
sa stretávame od polovice 18. storočia.
Spočiatku to nebol kaplán v úplnom slova zmysle, lebo mu vypomáhal niektorý
rehoľník, ktorý býval na fare. Hmotné
zabezpečenie, vrátane platu, mu dával
farár. Posledným kaplánom bol de iure
v roku 1944 Jozef Hrčka, ktorý v skutočnosti spravoval farnosť.
K trvalým výrazom religiozity v priestore
patrí drobná sakrálna architektúra. Patria sem kríže, božie muky, sochy, súsošia, kaplnky a kalvárie. Všetky tieto
stavby vypovedajú o viere a duchovnom
prežívaní ľudí lokality a zároveň sú trvalým svedectvom a odkazom pre budúce
generácie.

14. Podľa vynálezcu Benjamina Franklina.
15. MATEJKA, J. Památka Poswicaňá biskupského slawného Chrámu Mestečka Egbel.
Skalica: Františka Xav. Škarnicla Sinú, 1859.
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KNAZOV
pôsobiacich vo farnosti Gbely a pochádzajúcich z Gbiel
O najstarších farároch pôsobiacich v Gbeloch sme sa už zmieňovali.
Boli to v roku 1561 farár Ján a Andrej
Vidovič, o ktorom vieme, že v gbelskej
farnosti pôsobil v rokoch 1632-1364. V
roku 1647 účinkoval v Gbeloch Ernest
Baltazár Corus. Ján Silváni či Silvanus sa stal farárom 3. 5. 1666. Jeho
nástupcom v roku 1673 sa stal miestny
rodák Imrich Körmendy. Pochádzal z
miestnej zemianskej rodiny, ktorá bola
v úzkom vzťahu k Coborovcom. Predkovia rodu prišli zo zalanskej stolice. Za
svoje služby získali od Coborovcov v
roku 1558 pol kúrie v Gbeloch, kde sa
natrvalo i usadili. Körmendiovci patrili k
popredným šľachtickým rodom, ktoré v
Gbeloch žili. Počas svojho pôsobenia v
Gbeloch založil matriku.
Jeho nástupcom sa stal František Patky. V roku 1676 ho vymenil Michal
Gajan. V Gbeloch účinkoval do 22. 5.
1679, zomrel 18. 3. 1705.
Po Gajanovi prišiel za farára 11. 5. 1679
Štefan Ján Komely, ktorého 22. 5. 1686
vymenil Martin Valovič. M. Valovič pochádzal z Radošoviec.16
Jeho nástupcom bol od 7. 5. 1704 do
roku 1722 Michal Bobot, ktorý pochádzal so susedného Smolinského. Narodil
sa okolo roku 1666. Po odchode M. Bobota sa stal 28. 2. 1722 gbelským farárom Ján Rehák. Narodil sa v roku 1692.
Bol dva roky kaplánom v Trnave. Odtiaľ
prešiel za farára do Gbiel, kde pôsobil
až do svojej smrti, do 22. 10. 1769. Vo
svojom závete venoval na kostol 150
zlatých a 100 zlatých ako základinu pre
svojich nástupcov, ktorí mali ročne odslúžiť 6 omší za duše v očistci.

Jeho nástupca, Matej Kubáni, pochádzal z Tvrdošína. Od 18. 12. 1769 až do
21. 12. 1776 bol farárom v Gbeloch,
potom bol ustanovený do Borského
Mikuláša a napokon od apríla 1780 až
do svojej smrti (4. 10. 1788) pôsobil v
Pezinku. Dňa 21. 11. 1776 sa stal farárom v Gbeloch Andrej Škultéti. Narodil
sa v roku 1731 v obci Klieština. V roku
1772 prišiel za farára do Štefanova,
odtiaľ v roku 1776 do Gbiel a od apríla
1780 sa stal farárom v Borskom Mikuláši, kde zostal až do svojej smrti (4. 3.
1805). V roku 1887 bol menovaný dekanom Moravskosvätojánskeho dekanátu
(dištriktu). Ďalším farárom v Gbeloch
bol Vavrinec Vince, rodák zo Skalice.
Narodil sa v roku 1741. 4.4.1780 prešiel
za farára do gbelskej farnosti, kde zostal
až do konca svojho života. Zomrel 28. 8.
1810. V roku 1807 bol menovaný dekanom Šaštínskeho dekanátu (dištriktu).
Po jeho smrti prišiel za farára Alojz
Drozdák (Drozdeák) zo Štefanova. V
Gbeloch pôsobil až do svojej smrti v roku
1818 (21. 10.). Narodil sa 1. 7. 1761 v
Španej Doline. Bol členom Slovenského
učeného tovarišstva. Po A. Drozdákovi
sa farárom stal Vincent Kraupa, ktorý
sa narodil 3. 4. 1790. Od 6. 9. 1844 bol
farárom v Holíči a zároveň dekanom
Šaštínskeho dekanátu (dištriktu). V roku
1852 sa stal titulárnym prepoštom de
Majk. Zomrel 24. 12. 1854.
Za farára Jozefa Smaženku sa vybudoval nový kostol. J. Smaženka sa narodil
1. 1. 1794. V Gbeloch pôsobil od novembra 1844 až do svojej smrti 26.5.1853.
Všade, kde pôsobil sa staral o opravu a
obnovu chrámov a farských budov.

16. Nevieme, či to boli Radošovce v okrese Skalica alebo Radošovce v okrese Trnava
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Jeho nástupca Karol Láni (Lányi) zadovážil do nového chrámu vnútorné
vybavenie a pokračoval v dokončovaní interiéru. Slávnostnej posviacky sa
ale nedožil. Zomrel ako 44-ročný 23. 5.
1856. Pochádzal z Pukanca, kde sa narodil 18. 12. 1812. Ovládal 12 jazykov.
Tlačou vydal okolo 10 knižných titulov
v latinčine, nemčine, maďarčine a slovenčine. Prispieval do novín a časopisov, publikoval i v odbornej tlači. Viaceré jeho práce zostali v rukopise.
Po smrti Karola Lániho prišiel z Kútov
do Gbiel v máji 1856 za farára jeho priateľ Jozef Matejka, rodák z Trenčína
- Kubrej (nar. 3. 3. 1804). Vo farnosti
účinkoval takmer štvrťstoročie, až do
svojej smrti 27. 10. 1881. Ako aj jeho
predchodca, bol literárne činný. Farnosť
vtedy mala okolo 2860 veriacich. O hospodárstvo, ktoré pozostávalo z dvoch
koňov, piatich kráv, dvoch volov, teľaťa,
deviatich ošípaných a 15 včelích klátov, sa starali dvaja sluhovia a slúžka.
Na fare býval i kaplán Pavol Príhoda. K
fare, ktorá mala adresu Kostolná ulica 1,
patrili dve humná, ovčinec a tri maštale.
Vlastná budova fary pozostávala z piatich izieb, dvoch kuchýň, dvoch komôr,
pivnice a dvoch siení.
Po jeho smrti sa stal 21. 1. 1882 farárom
Matej Rehák. Bol rodákom zo susedného Smolinského, kde sa narodil 22. 2.
1819. V roku 1862 bol ustanovený do
Brodského a odtiaľ prešiel do Gbiel. Od
roku 1878 bol dekanom Šaštínskeho
dekanátu (dištriktu). Zomrel 2. 3. 1894.
Po ňom nastúpil do funkcie gbelského
farára František Kuna, rodák z Výčap - Opatoviec, kde sa narodil 26. 3.
1836. Zomrel 4. 12. 1903. Bol dekanom Šaštínskeho dekanátu (dištriktu).
V rokoch 1891-1899 bol kaplánom v
Gbeloch básnik, prekladateľ a literárny

kritik Ján Donoval, známy pod menom
Tichomír Milkin (14. 8. 1864, Donovaly
-Mistríky – 4. 11. 1920, Smolinské).
Pavel Blaho nastúpil do Gbiel na prelome rokov 1904-1905. Vtedy už vyše 60ročný (narodil sa 26. 4. 1844 v Skalici)
bol známy svojou kultúrno-osvetovou a
redaktorskou činnosťou. Počas štúdia v
Ostrihome sa národne prebudil a začal
sa angažovať v slovensky orientovanom
študentskom spolku. V Gbeloch oživil
činnosť potravného družstva, podieľal
sa na za vzniku úverového spolku, angažoval sa v miestnom Katolíckom
kruhu. V roku 1921 bol menovaný kanonikom Bratislavskej kapituly a odišiel
z farnosti do Bratislavy. Zomrel 29. 8.
1938 v Bratislave.
Nástupcom Blahu v roku 1922 sa stal
ďalší rodák zo Smolinského (nar. 16. 4.
1861) Ladislav Rehák. Gbelskú farnosť
poznal, lebo v gbelskej farnosti už pôsobil ako kaplán v rokoch 1887-1891.
V roku 1895 sa stal administrátorom v
Petrovej Vsi, odtiaľ prešiel za farára do
Kuklova a z Kuklova do Gbiel. V roku
1927 bol menovaný asesorom. V roku
1943, keď odišiel na odpočinok, na jeho
miesto prišiel Jozef Hrčka. Narodil sa
12. 9. 1912 vo Zvončíne. Gbely sa stali je prvou farnosťou, ktorú spravoval, i
keď oficiálne bol vedený ako kaplán s
dočasným poverením správy farnosti.
Zomrel 1. 1. 1995.
Emil Matuška, Hrčkov nástupca, pochádzal z Malých Bedzan, kde sa narodil 8. 7. 1904. V marci 1944 prišiel do
Gbiel. Zaslúžil sa o zavedenie elektriny
do kostola a renováciu fary v roku 1946.
Do fary dal zaviesť vodovod. Zomrel v
roku 8. 11. 1981. Po zatknutí Matušku
prišiel za farára Pavol Koszták. Tento
bratislavský rodák (nar. 24.10.1909) prijal kňazskú vysviacku v roku 1942.
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Nové osvetlenie z roku 2019 ponúka i vytváranie rôznych svetelných atmosfér,
vrátane zobrazenej večernej kontemplatívnej

Pavol Koszták v Gbeloch pôsobil v rokoch 1950 – 1957. Z kusých bibliografických informácií ešte vieme, že v roku
1971 sa stal administrátorom vo Veľkom
Cetíne. Zomrel 5.2.1977.
Ján Mikovič (nar. 15.11.1922 v Komjaticiach) po vysviacke v roku 1949 pôsobil vo viacerých farnostiach ako kaplán
(Štúrovo, Bratislava, Kolárovo). V roku
1958 bol ustanovený za správcu do
Gbiel, kde zotrval do roku 1960, potom
prešiel do Vinodolu. Potom bol ešte farárom vo Veľkom Záluží (1973),v Šúrovciach (1973) a v Bukovej (1981). Zomrel
23.8.2002.
Pomerne dlho účinkoval vo farnosti Filip
Beňačka (nar. 6. 6. 1912 v Rybanoch).
Od roku 1961 až do odchodu na dôchodok v roku 1980 účinkoval v Gbeloch.
Krátko po jeho príchode sa časť fary,
ktorú využívala osvetová beseda adaptovala pre potreby poštového úradu. F.
Beňačka zomrel 5. 8. 2001.
Temer rovnako dlho účinkoval v Gbeloch
i jeho nástupca František Kurkin (nar.
18. 1. 1951 v Lovciach). Po vysviacke v
roku 1974 prešiel ako kaplán viacerými
farnosťami (Malacky, Šurany, Topoľčany,
Skalica, Veľké Kostoľany) a v roku 1980
prišiel na svoje prvé farárske miesto ako
správca do Gbiel. Ešte pred odchodom
do Skalice v polovici júla 2000 sa stal
dekanom Skalického dekanátu. V Skalici pôsobil do konca augusta 2005, keď
bol preložený do Prieval. Tu sa mu začali prejavovať zdravotné problémy, ktoré napokon viedli k jeho invalidite. Zomrel v Nitre14.9.2013.
Po Kurkinovi sa stal farárom Karol
Chvála (nar. 6.7.1952 v Žikave), ktorý
prišiel z Pezinka. Vysvätený bol v roku
1975.Ako kaplán pôsobil vo Vrábľoch,
Holíči, Dvorníkoch nad Váhom a Topoľčanoch. Od roku 1983 bol až do
20

roku 1991 administrátorom v Báhoni. V
Gbeloch účinkoval v období 1.7.2000 30.6.2006, potom prešiel do Chropova,
kde neskôr pôsobil ako výpomocný duchovný. Zomrel 16.9.2015 v Nitre.
Ján Ragula (nar. 1970 na Myjave) pochádzal zo Senice. Po vysviacke v roku
1994 bol kaplánom v Leviciach, Skalici
a Bratislave. Od roku 1997 bol správcom farnosti Dvorníky a od júla 2006 bol
administrátorom gbelskej farnosti ako i
školský dekan Skalického dekanátu. Od
januára 2009 pôsobí v Pezinku.
Z Pezinka prišiel do Gbiel nový farár
Zdenko Sitka (nar. 1968 v Piešťanoch),
ktorý kňazskú vysviacku prijal v roku
1991. Najskôr bol kaplánom v Seredi a
Bratislave, od roku 1996 administrátorom farnosti v Smoleniciach a od roku
2000 v Pezinku. V Gbeloch účinkoval od
januára 2009 do júla 2011 a zároveň bol
školským dekanom. Od júla 2011 prešiel do Senca, v roku 2012 do Prieval a
od 1.8.2014 pôsobí v farnosti Bratislava
-Rača.
Lukáš Šlosár (nar. 1967 v Nitre), ktorý
v Gbeloch bol farárom od 1. 7. 2011 do
30. 6. 2014, bol vysvätený v roku 1996.
Ako kaplán bol v Leviciach a Šali. V roku
1998 sa stal administrátorom farnosti v
Ardanovciach a v roku 2005 bol ustanovený školským dekanom Topoľčianskeho dekanátu. Do Gbiel prišiel z Brezovej
pod Bradlom, kde pôsobil ako správca
farnosti od roku 2007. V súčasnosti je
farárom v Lábe.
Terajším farárom gbelskej farnosti je Seničan Andrej Fordinál (nar. 24.12.1972
na Myjave), ktorý po vysviacke v roku
1997 pôsobil ako kaplán v Trnave a Bratislave – Blumentáli.
V roku 2000 bol ustanovený za prefekta kňazského seminára v Bratislave a v
roku 2001 správcom farnosti Sedembo-

lestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke. V roku 2010 bol preložený do
Rohožníka a odtiaľ prišiel 1. 7. 2014 do
Gbiel, kde pôsobí doposiaľ.
Farnosť bola rodiskom niekoľko
desiatok kňazov, spomedzi ktorých viacerí prekročili rámec svojho pôsobiska a
vo svojej dobe patrili k osobnostiam duchovného, národného či spoločenského
života. Spomedzi gbelských rodákov
najvyššie cirkevné vyznamenanie získal biskup Jozef Čársky. Narodil sa v
Gbeloch 9. 5. 1866 ako prvorodený syn
maloroľníka Jána Čárskeho a jeho ženy
Márie, rod. Kokešovej. Po skončení ľudovej školy na podnet učiteľa Antona
Pavloviča ho rodičia poslali na gymnázium do Skalice (1898-1901). Potom
pokračoval v gymnaziálnych štúdiách
v Bratislave a maturoval v roku 1905
v Ostrihome. Teológiu začal študovať
ako chovanec Pazmánea na viedenskej
univerzite, ale po dvoch semestroch bol
ako pansláv vylúčený. Ujal sa ho košický biskup Augutín Fischer -Colbrie, ktorý ho prijal za svojho bohoslovca a poslal ho do Innsbrucku, kde po úspešnom
ukončení štúdií bol 26. 7. 1909 vysvätený za kňaza. Primície mal v rodisku
1. 8. 1909. Slávnostným kazateľom bol
gbelský rodák Ferdiš Juriga. Ako kaplán
bol určený do Monoku a v roku 1911 ho
biskup povolal do Košíc za nemeckého
kaplána. Počas tohto pôsobenia sa stal
i učiteľom náboženstva na Vyššej dievčenskej škole a učiteľom slovenčiny na
Vyššej škole bohosloveckej v Košiciach.
V roku 1915 sa stal farárom v Širokom.
Koncom roka 1923 ho biskup povolal
naspäť do Košíc a menoval ho riaditeľom biskupského úradu.
Pápež Pius XI. ho 30. 3. 1925 menoval
apoštolským administrátorom Rožňav-

skej diecézy. Biskupskú vysviacku za
účasti hojného počtu rodákov prijal 14.
6. 1925 v Trnave. Ešte pred prijatím biskupskej vysviacky zomrel košický biskup. Rím vymenoval v novembri 1925
Čárskeho košickým administrátorom.
Ako košický biskup sa od svojho menovania usiloval pozdvihnúť kultúrne a sociálne povznesenie svojich veriacich.
Po Viedenskej arbitráži, keď pripadli Košice Maďarsku, sídlil Čársky v Prešove
a bol administrátorom zvyškov Košickej,
Rožňavskej a Satmárskej diecézy na
slovenskom území.
Po oslobodení sa vrátil späť do Košíc.
V období vzrastajúceho napätia medzi
štátom a cirkvou, zvlášť po roku 1948,
sa snažil v maximálnej miere nájsť vhodný spôsob vzájomného spolužitia medzi
oboma subjektmi. V roku 1950 dokonca
zložil sľub vernosti do rúk podpredsedu
vlády Zděnka Fierlingera.
No ani cez toto úsilie sa mu nepodarilo získať od komunistov ústupky v
prospech svojej diecézy. V roku 1950
zatvorili košický kňazský seminár a zasahovali do riadenia diecézy. Jozef Čársky zomrel 11. 3. 1962 v Košiciach, kde
je i pochovaný.
V období, keď J. Čársky bol ako pansláv vylúčený zo seminára, mu pomohol ďalší významný rodák, kanonik a
veľprepošt Štefan Čársky. Narodil sa
v Gbeloch 13. 12. 1870. Po absolvovaní školy v rodisku pokračoval v Skalici,
Trnave, Bratislave, Ostrihome a Viedni.
Po kňazskej vysviacke, ktorá sa uskutočnila 21. 9. 1893 pokračoval v ďalších
štúdiách, najskôr vo Viedni a v od roku
1895 v Jeruzaleme, kde bol okrem iného rektorom rakúsko-uhorského pútnického domu a zdokonalil sa v hebrejčine
a arabčine.
21

Popri tom ovládal šesť svetových jazykov. V roku 1899 získal doktorát. V roku
1902 krátko pôsobil v pastorácii ako
kaplán vo Farnosti svätej Alžbety v Budapešti. O rok neskôr ho povolali za notára arcibiskupskej kúrie, neskôr sa stal
sekretárom. V roku 1915 získal miesto
kanonika v Ostrihomskej kapitule.
V rozmedzí rokov 1915 až 1928 pôsobil
ako rektor Pázmanea vo Viedni. Bol to
seminár pre študentov z Uhorska, ktorí
študovali na viedenskej univerzite. S
rektorátom tohto ústavu sa spájala výsada kaplána, teda dôverníka ako i spovedníka, panovníckej rodiny.
V roku 1929 sa vrátil do Ostrihomu, kde
sa spolupodieľal na obnove katedrály. V
roku 1943 sa stal veľprepoštom kapituly.
Zaoberal sa Blízkym východom a jeho
dejinami. V roku 1904 vydal v Budapešti knihu Kanaánés Izrael. Podporoval a
ujímal sa študentov teológie, ktorí mali
problém s panslavizmom. S rodinou
zostal v písomnom kontakte prostredníctvom listov, ktoré písal v slovenčine.
Zomrel 24. 4. 1953 v Ostrihome.
Ďalším známym rodákom bol Ferdinad
Juriga, známy skôr pod menom Ferdiš
Juriga. Tento kňaz, publicista a politik
sa narodil v Gbeloch 12. 10. 1874. Ako
sedemročného ho poslali do Ostrihomu
ku kanonikovi Jánovi Jurigovi, ktorý bol
bratom Ferdišovho starého otca. Gymnaziálne štúdia absolvoval v Ostrihome
a Skalici. Teológiu študoval na viedenskej univerzite ako chovanec Pázmanea. Popri štúdiu sa angažoval v slovenskom študentskom spolku Tatran. Ešte
ako bohoslovec sa v roku 1894 zúčastnil na cyrilo-metodskej púti na Velehrad.
Po vysviacke 26. 8. 1898 v Ostrihome
a získania doktorátu z teológie nastúpil
za kaplána do Veľkej Mane. Potom ako
kaplán pôsobil v Budaörsi, Leviciach,
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Palárikove a Bratislave - Blumentáli. Už
počas kaplánovania začal s osvetovou
činnosťou. V Palárikove založil spolok
striedmosti, v Bratislave naplno rozvinul
svoju prednáškovo-osvetovú a kultúrnovýchovnú činnosť. V roku 1905 bol menovaný administrátorom, a v roku 1906
farárom vo Vajnoroch, kde pôsobil do
roku 1918. V obci postavil novú školu,
v ktorej sa popri maďarčine vyučovalo i
po slovensky. Zaslúžil sa o všestranné
povznesenie obce. Stál pri zrode Slovenskej ľudovej strany v roku 1905 a o
rok neskôr sa mu podarilo získať poslanecký mandát v uhorskom parlamente.
V roku 1906 bol za svoje články v tlači
odsúdený na dva roky väzenia a peňažnú pokutu 1200 korún. Trest si odsedel
vo Vacove. V roku 1910 sa mu opäť podarilo dostať do uhorského parlamentu.
Dňa 19. 10. 1918 vystúpil ako posledný slovenský politik na pôde uhorského
parlamentu s požiadavkou sebaurčenia
Slovákov. Po vzniku ČSR sa stal poslancom Národného zhromaždenia v Prahe.
Svoje kreslo v parlamente obhájil vo voľbách v roku 1920 i v roku 1925. V roku
1923 sa stal farárom v Dolnej Strede.
Pre jeho názory ho v roku 1929 vylúčili
zo Slovenskej ľudovej strany.
Po neúspechu, so svojou stranou vo
voľbách v roku 1929, sa stiahol z politického života. V roku 1930 odišiel na
dôchodok a až do svojej smrti žil v Karlovej Vsi. Naďalej sa angažoval v Slovenskej lige a v Školskej matici.
Bol autorom viacerých knižných publikácii a niekoľko stoviek článkov. Pôsobil i ako redaktor. Zomrel 23. 11. 1950 v
Bratislave. Jeho rovesníkom bol Tomáš
Ružička, ktorý sa narodil v Gbeloch
11.12.1877. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Skalici a Trnave, teológiu študoval v Nitre a vo Viedni.

Monštrancia so Sviatosťou Oltárnou

Relikviár sv. Kríža

Kalich

Relikviár sv. don Bosca

Po kňazskej vysviacke v roku 1899 pôsobil Tomáš Ružička ako kaplán v Čadci
a Považskej Bystrici. V Žiline sa v roku
1915 stal administrátorom a v roku 1921
farárom a titulárnym opátom.
V roku 1931 bol menovaný pápežským
prelátom a apoštolským protonotárom.
Už ako kaplán vyvíjal aktivity vedúce k
zlepšeniu sociálneho postavenia svojich
farníkov. Zakladal potravné družstvá a
spolupracoval s uhorskou kresťanskosociálnou stranou. Počas prevratu v
roku 1918 sa stal predsedom žilinskej
Slovenskej národnej rady. Venoval sa
národnokultúrnej osvetovej činnosti. Od
roku 1927 bol starostom mesta Žilina. V
meste sa okrem iného zaslúžil o vznik
bytového družstva, ktoré stavalo pre
chudobných obyvateľov byty a domy.
Angažoval sa v hospodárskych a družstevných spolkoch, jeho zásluhou prišli
v roku 1936 do mesta saleziáni. Publikoval články predovšetkým z oblasti
náboženstva a ovocinárstva. Počas
2. svetovej vojny pomáhal rasovo prenasledovaným. Zomrel v Žiline 21. 6.
1947.
K významným rodákom patril už zmieňovaný Ján Krstiteľ Juriga, ktorý sa
narodil v Gbeloch 2. 7. 1806. Po štúdiách v Skalici, Magyaróvári, Bratislave
a Trnave bol v roku 1829 vysvätený za
kňaza. Pôsobil najskôr ako kaplán v Borskom Svätom Jure, Moravskom Svätom
Jáne, kde sa roku 1837 stal duchovným
bývalých anabaptistov. V roku 1840 bol
menovaný za farára do Lakšárskej Novej Vsi a v roku 1864 do Borského Svätého Jura. V roku 1869 bol vymenovaný
za Ostrihomského kanonika a odišiel do
Ostrihomu. V roku 1876 bol menovaný
opátom a v roku 1880 Šaštínskym archidiakonom. Angažoval sa za vznik
Spolku svätého Vojtecha. V spolku pra24

coval najskôr ako pokladník, neskôr ako
predseda spolku, ktorý podporoval i finančne. Finančne prispieval i na štúdia
mladých klerikov (napr. F. Juriga, M. Kollár, M. Kubina, P. Blaho, F. R. Osvald).
Zomrel 10. 4. 1888 v Ostrihome.
Z bernolákovského obdobia môžeme
uviesť Antona Knappa, ktorý bol duchovným spisovateľom. Narodil sa v
Gbeloch 20. 2. 1786. Študoval v Trnave,
kde bol v roku 1811 vysvätený za kňaza. Účinkoval ako kaplán v Pobedime,
Senici, Ostrihome, ako farár v Považanoch a Dolnej Krupej. Ešte počas štúdia
sa zoznámil s Jánom Hollým, s ktorým
ho spájalo celoživotné priateľstvo. Bol
členom peštbudínskeho Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej. Svoje
literárne diela ako i preklady publikoval
v bernolákovčine. Viacero jeho piesní
je súčasťou Jednotného katolíckeho
spevníka. Zomrel 18. 10. 1848 v Dolnej
Krupej.
Ďalej treba spomenúť náboženského
spisovateľa a zanieteného včelára Teodora Bohdana Lachmanna (5. 11.
1839, Gbely – 9. 5. 1884, Čáry), unínskeho farára Juraja Rozborila (cca.
1649, Gbely – po r. 1718), ktorý v Letničiu nechal v roku 1715 postaviť prvý
kostolík, Jána Nepomuka Osvalda,
pôvodne Hurbana (29. 8. 1838, Gbely
– po r. 1881), ktorý vo farnosti Stará Lehota postavil v roku 1878 novú školu na
filiálke Nová Lehota v roku 1879 kostolíka piaristu Marka Juraja Koričanského (15. 8. 1707, Gbely – 1752, Sântana
(Rumunsko), ktorý bol podľa rovesníkov
veľmi dobrý latinský básnik.

ˇ
ZNÁMI RODÁCI Z GBELOV - KNAZI
1. Boléni Pavol, 2. Čársky Štefan ThDr., 3. Čársky Jozef ThDr., 4. Čársky Ján ThDr.,
5. Čársky Ľudovít Mgr. Th., 6. Bača Jozef ThDr., 7. Halačka (Halečka) Michal, 8.
Havlovich Martin, 9. Hlavatay alebo Novotný Ján, 10. Hrazdil Ján, 11. Hrušecký
Jozef, 12. Hudec Konštantín PhDr., 13. Hurban Konštantín, 14. Jedlička Imrich, 15.
Juriga Ján, 16. Juriga Ferdinand ThDr., 17. Koron Žigmund, Osvald, predtým Hurban, 18. Körmendy Juraj, 19. Körmendy Imrich, 20. Knapp Anton, 21. Kocák Michal,
22. Kollár Konštantín, 23. ThDr. Komorný Miroslav PhD., 24. Lachman Teodor Bohdan, 25. Macánek Bartolomej, 26. Mgr. Matyáš Ján, 27. Medlen Titus Štefan, 28.
Nepomuk Ján, 29. Mgr. Ing. Pecha Eduard, 30. Romani Pavol, 31. Rozboril Ján, 32.
Rozboril Juraj, 33. Mons. Ružička Tomáš, 34. Šmida Imrich, 35. Tomeček Michal,
36. Tomeček Vincent, 37. Koričanský Marek Juraj, 38. Pavlík Rudolf, 39. Mgr. Krajzl
Marcel, 40. Watter Tomáš

ˇ
KNAZI
V GBELOCH - AKO KAPLÁNI
1762 - 1804
1788
1788
1792
1796
1796
1806 - 1807
1808		
1812		
1814
1816
1816
1821
1822
1826 - 1828
1826 - 1828
1826		
1826 - 1830
1830 - 1840
1840
1841 - 1843
1843 - 1845
1845 - 1853
1856
1856 - 1858
1858 - 1860

Boléni (Bolengi) Pavol
Simonides Daniel
Bélik Jozef
Intibus Jozef
Polyak Stephanus
Sekáč Ján
Beňacký Dizmas
Kmeť (Kmeth) Gašpar
Vitich (Vittich) Anton
Körmendy Ignác
Tomaškovič Jozef
Klena Matej
Madovy Jozef
Mallý Jozef
Pergyoch Joannes
Peňáska Pavol
Mallý Jozef
Mandik Mathias
Pekarovič Ján
Dobias Franciscus
Scsásrny Joannes
Janík Jozef
Hrachovský Leopold
Ozvald Michael
Mafsonyi Antonius
Makovický Vojtech, OFM

1860 - 1865
1865 - 1878
1877
1876
1877 - 1879
1878 - 1882
1882 - 1886
1887 - 1891
1891 - 1899
		
1899 - 1905
1906 - 1910
1911 - 1915
1915 - 1919
1919
1921 - 1922
1922 - 1925
1927		
1929 - 1930
1932 - 1934
1932 - 1934
1934
1934 - 1935
1935 - 1938
1939
1941

Polina Július, OFM
Príhoda Pavol
Sasinek Franciscus
Pukančík Štefan
Perďoch (Pergyoch) Ján
Michálek Ján
Pukančík Štefan
Rehák Ladislav
Donoval Ján
/Tichomír Milkin/
Brtoš Andrej Donát
Makás Jozef
Caban Tomáš
Fazekaš Ľudovit
Caban Tomáš
Sasinek Jozef
Harangozó Ladislav
Gaál František
Mogyoróssy Ladislav
Reichel Imrich
Bulka Štefan
Pichňa Eliáš
Vermann Vojtech
Ščepko Alfonz
Múčka Anton
Tamaškovič Štefan
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GBELSKÝ ORGAN
Monumentálny Kostol svätého
Michala archanjela v Gbeloch postavili
v rokoch 1844 – 1853. Organ do kostola objednali u známeho viedenského
organára Jozefa Loypa. Organovú skriňu údajne Loyp postavil podľa návrhu
pozlacovača Alexandra Töpfera. Organ
je datovaný rokom 1853, teda rokom
dokončenia kostola. Už prvý pohľad nezainteresovaného na organové skrine
môže evokovať predstavu trojmanuálového organa, ktorý by iste nebol neprimeraný veľkosti priestoru. Pôvodne
však prospekt vyzeral trošku ináč, chýbal pozitív v zábradlí chóru.
Dvojmanuálový organ mal pôvodne
osemnásť registrov rozdelených na
hlavný stroj, umiestnený do ľavej organovej skrine (pri čelnom pohľade), pedál, umiestnený po pravej bočnej skrine
a pozitív umiestnený do najvyššie položenej skrine, osadenej medzi skriňu
manuálu a pedálu. Je to iste zaujímavé
a nie často použité riešenie. Tradičné
riešenia pri dvojmanuálových organoch
u nás počítali s umiestnením pozitívu
do zábradlia chóru. Tento pozitív sa
nazýva zadným a to napriek tomu, že
je umiestnený vlastne naopak – úplne
vpredu. Názov je odvodený od toho, že
pôvodne bol hrací pult dvojmanuálového organa situovaný do sokla organovej
skrine hlavného stroja a pedálu tak, že
organista sedel tvárou k jeho prospektu
a chrbtom k pozitívu, ktorý stál vpredu
v parapete chóru. Takéto riešenie sa aj
u nás začalo v prvej polovici 19. storočia pokladať za nemoderné a viacerí
organári sa mu snažili vyhnúť. Jedným
z možných riešení, pri rešpektovaní ďalších požiadaviek doby, ku ktorým bez26

podmienečne patril aj samostatný hrací
stôl s dobrým výhľadom organistu na
oltár, bolo presunúť skriňu pozitívu zo
zábradlia na iné miesto.
Jedným z možných riešení bolo organ
postaviť do dvoch symetrických skríň
vedľa seba, pričom v jednej by stál hlavný stroj a v druhej pozitív. Registre pedálu by boli rozdelené do zadných častí
oboch organových skríň. Iné riešenie
počítalo s umiestnením pozitívu nad
hlavným strojom. K nemu sa uchýlil aj
Loyp, veď umiestnenie pozitívu do jednej organovej skrine sa u nás zaužívalo až o niekoľko rokov neskôr. Potom
však prospekt už nevyjadroval vnútorné
usporiadanie organa. Vráťme sa však
k Loypovmu organu. V skrini hlavného
stroja stálo na vzdušnici deväť registrov,
v pedálovej skrini päť registrov a v skrini
horného pozitívu boli umiestnené štyri registre. Nejednalo sa teda o atrapu
„korunného“ pozitívu, ale o funkčný pozitív. Pri rozobratí organa sa jasne ukázalo, že registrovaná traktúra pozitívu
bola vedená pri vnútornej bočnej stene
skrine pedála, hracia traktúra pri vnútornej stene skrine hlavného stroja. Našlo
sa aj miesto kadiaľ viedol do vzdušnice
vzduchový kanál. Pôvodnú dispozíciu
Loypovho organa, žiaľ, nepoznáme.
Farský archív sa nezachoval a preto sú
aj ďalšie informácie o tomto zaujímavom organe útržkovité, neúplné a často
len v polohe hypotéz. Gergelyi s Wurmom uvádzajú opravu organa už v r.
1857, teda len štyri roky po dokončení.
Opravu mal urobiť sám Loyp. Nutnosť
skorej opravy by mohla signalizovať, že

s nástrojom asi nebolo všetko v poriadku. Ďalšiu opravu uvádzajú spomínaní
autori už v roku 1866 a mal ju realizovať organár z Borského Mikuláša Jan
Drabek. Nevieme však, čoho sa oprava týkala. Ďalšie opravy uvedení autori
predpokladajú až v 20. storočí. Napriek
tomu musela nasledovať už v priebehu niekoľkých rokov po Drabekovej
oprave veľká oprava, ktorú realizoval
Martin Šaško z Brezovej pod Bradlom.
Vlastne sa ani nejednalo o opravu, ale
o dôkladnú prestavbu celého organa.
Výtvarné riešenie prospektu pozitívu
určuje čas jeho vzniku do posledného
obdobia Šaškovej tvorby, ktoré je vymedzené rokmi okolo 1870 – 1884 (po
tomto roku Šaško senior už nové organy nestaval). Bez písomných prameňov

sa asi sotva podarí dátum prestavby
stanoviť presnejšie. Ostáva ešte určiť
príčiny častých opráv. Jednoznačne ich
možno pripísať statickým poruchám organových skríň. Je vidno, že skrine boli
dodatočne spevňované, je však ťažké
jednotlivé zásahy pripísať konkrétnym
organárom. Šaško si bol zrejme vedomý, že čiastkové opravy nepomôžu riešiť problém dlhodobejšie.
Preto sa rozhodol zrušiť horný pozitív
a tým zmenšiť zaťaženie organových
skríň. Pre pozitív však musel nájsť iné
vhodné miesto. Aj keď sám bol z akustických dôvodov pri dvojmanuálových
organoch iste prívržencom umiestnenia
pozitívu do zábradlia chóru, v tej dobe
bol už tento princíp v jeho tvorbe prekonaný.
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Od roku 1870 umiestňoval všetky vzdušnice organa do spoločnej organovej skrine. Jednoznačne to dokazujú dvojmanuálové organy v evanjelickom kostole na
Myjave, v bývalom Univerzitnom kostole
v Trnave a jeho vôbec najväčší organ v
reformovanom kostole v Békesi v Maďarsku. V Gbeloch však iná možnosť
pri aspoň čiastočnom zachovaní pôvodného stavu nejestvovala a tak pozitív
musel skončiť v zábradlí chóru. Tu však
bola stará Loypova vzdušnica nepoužiteľná. Šaško ju nahradil novou a pri tej
príležitosti zväčšil aj počet registrov o
jeden. Okrem toho sa nevedel stotožniť
so zvukom niektorých Loypových registrov a považoval za nutné ich nahradiť,
i keď evidentne šetril. Poukazujú na to
viaceré okolnosti. Napríklad najväčšie
prospektové píšťaly pozitívu použil od
Loypa, oba manuálové mixtúry poskladal z Loypových píšťal. Použil aj Loypov
hrací stôl, na ktorom však urobil niektoré úpravy, okrem iného predĺžil prednú
časť dlhších (spodných) klávesov prvého manuálu atď. Je zrejmé, že spokojný nebol ani s chodom hracej traktúry
hlavného stroja, lebo pôvodne dva tónové ventily pre každý tón hlavného stroja
nahradil len jedným ventilom.
Výsledkom Šaškových snáh bol 19 registrový organ. Aj tu však v priebehu
časov nástroj prešiel viacerými zásahmi, ktoré boli nezriedka nevhodné a
neprimerané. Počas 1. svetovej vojny
boli zrekvirované prospektové píšťaly
na vojnové účely. Po vojne, pravdepodobne roku 1924 boli nahradené menej
kvalitnými zinkovými píšťalami. Prácu
realizoval Jozef Melzer z Kutnej Hory.
Ako to bolo zvykom, Melzer iste ponúkol
aj v Gbeloch dispozičné úpravy v duchu
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neskorého romantizmu.
Takmer určite jemu môžeme pripísať
výmenu dvojradovej Mixtúry za Aeolinu
8´ v rozsahu od tónu e°, výmenu Superoktávy 2´ hlavného stroja za úzkomenzúrovanú Silvestrinu 4´ a dvojradového
pedálového registra označeného Cornetbass 6´ za jednoradový register Cello
8´. Dispozičných zmien však bolo oveľa
viac, je však otázka, či všetky realizoval Melzer, alebo sa na nich podieľali aj
ďalší zatiaľ neznámi organári. Veľmi negatívne ovplyvnila stav nástroja výmena
Bourdonu 8´ za drevený krytý register
v 16 stopovej polohe. Najmä väčšie
píšťaly, ktoré sa nezmestili na píšťalnicu museli byť nevídaným spôsobom
vykonduktované a umiestnené vodorovne prípadne šikmo nad diskantovou
časťou manuálovej vzdušnice. Šaškove
registre Flöte 4´ (Hohlflöte) a Dolce 4´ s
lievikovými píšťalami tiež museli ustúpiť
módnejším registrom. Flautu 4´ nahradila Flauta koncertná 8´ (od tónu h´ s prefukujúcimi píšťalami), Dolce 4´ Flauta
rúrková v rovnakej polohe.
Odhliadnuc od priestorových dôvodov,
keď sa k žiadnej píšťale hlavného stroja
nedalo poriadne dostať, úpravy nepriaznivo ovplyvnilo aj zásobovanie píšťal
hlavného stroja vzduchom, keď tónové ventily a tónové kancely kapacitne
nestačili dodávať potrebné množstvo
vzduchu. Okrem toho veľké vykonduktované píšťaly pri predchádzajúcej oprave
okolo r. 1989 neboli správne osadené
na miesto, tlačili na píšťaly Gamby 8´
a časť píšťal pokrivili tak, že píšťaly nezneli.
Posledná oprava realizovaná r. 2002 si
vytýčila cieľ vrátiť nástroj do stavu po
Šaškovej prestavbe.

Socha Dobrého Pastiera

ZVONY V KOSTOLE
Pôvodné zvony boli počas 1. svetovej
vojny zrekvirované na vojenské účely a tieto terajšie zvony ich nahradili,
preto pochádzajú až z povojnového
obdobia. Zachovali sa iba menšie
zvony.
ZVON I.
Najväčší zvon ulial v profile stredného
zvonového rebra R. Matoušek a spol v
Brne v roku 1922. Zvon má spodný priemer 946 mm, hĺbku 725 mm, celkovú
výšku vrátane technickej tanierovej hlavy 915 mm, hrúbku úderovej rany venca
zvonu 67 mm a hmotnosť 540 kg. Pod
čepcom je datačný nápis:
R. Matoušek a spol. v Brne 1922
Na plášti zvonu je vyobrazený reliéf sv.
Michala, pod ktorým je trojriadkový nápis:
ŽIVÝCH VOLÁM:
„HORE SRDCIA“
BLESKOM HROZÍM:
„VZDIALTE SA !“
MRTVÝM PRAJEM:
„PO BOJI ODPOČINTE V POKOJI“
Zo štedrých darov gbelských farníkov.
ZVON II.
Druhý veľký zvon ulial v profile stredného zvonového rebra R. Matoušek a spol
v Brne v roku 1922. Zvon má spodný
priemer 784 mm, hĺbku 580 mm, celkovú výšku vrátane technickej tanierovej
hlavy 715 mm, hrúbku úhodzovej rany
venca zvonu 56 mm a hmotnosť 290 kg.
Pod čepcom je datačný nápis:
R. Matoušek a spol. v Brne 1922
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Na plášti zvonu je vyobrazený reliéf
Zvestovania Panny Márie, pod ktorým
je dvojriadkový nápis
Ave, Ave, Ave María!
Zdravas, Zdravas, Zdravas María!
ZVON III.
Tretí, najmenší a z histotrického hľadiska najvzácnejši zvon (nakoľko sa uchoval z prvého kostola), zo súboru ulial
Matias Orfandl v Trnave v roku 1770
v profile stredného zvonového rebra.
Zvon má spodný priemer 602 mm, hĺbku 440 mm, celkovú výšku vrátane technickej tanierovej hlavy 545 mm, hrúbku
úhodzovej rany venca zvonu 45 mm a
hmotnosť 145 kg.
Nápis pod čepcom:
FVDIT ME MATHEVS ORFANDL TYRNAVIA A 1770
Zvon je bohato zdobený na plášti tromi
reliéfmi na venci je nápis IN NOHOREM
S • IOSEPHI ET S. IOANN • BAPTISTA
PROPRYS IMPENSIS ECCL OPPIDI
EGBEL SVB CVRA A: R.D: MATHI : KVBANYI
(poznámka: všetky písmená N sú napísané naopak)
ZVON III.
Reliéf sv. Jozefa
Reliéf sv. Jána Krstiteľa
Reliéf Panny Márie Kráľovnej s Ježiškom
ZVON IV.
Štvrtý, najmenší, nedatovaný zvon má
dolný priemer venca 335 mm, hĺbku 240
mm a celkovú výšku vrátane tanierovej
hlavy 320 mm a hmotnosť 26 kg.

VEŽOVÝ HODINOVÝ STROJ
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MECHANICKOM
HODINOVOM STROJI:
Výrobca: VYŠKOV
Predpokladaný vek – 25 rokov.
V prípade výpadku elektriky dokáže ísť
ešte 24 hodín.
Pomocou prevodu sa nastavený čas
prenáša do ciferníkov. Priemer ciferníkov je cca. 2 metre
Odbíjanie času je zabezpečené pomocou tiahla. Hodinový stroj je spoľahlivý,
avšak potrebuje pravidelnú údržbu a
mazanie.
Ide pomerne presne, ale na presnosť
chodu vplýva zmena počasia (ak príde
k ochladeniu, spomalia a naopak)
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V dnešnej dobe sa už vyrábajú aj elektrické hodinové stroje, ktoré nevyžadujú takú údržbu, ale v prípade výpadku
elektriny proste nefungujú na rozdiel od
mechanického stroja, ktorý funguje.
Na obrázku vpravo hore je prototyp
starého hodinového stroja, ktorý je už
nefunkčný, ale fungoval do roku 1992.
Výrobcom bola firma L. HAINZ, Praha.
Je to firma s dlhoročnou tradíciou a založená bola Ludvíkom Hainzom.
Firma okrem iného v roku 2005 urobila
generálnu opravu Staromestského orloja v Prahe a toho času sa stará aj o jeho
nepretržitý chod.

Starý hodinový stroj

Nový hodinový stroj

Posledná večera - pôvodná maľba

Pôvodná úprava interiéru chrámu
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