
Mimoriadne  

valné 

zhromaţdenie 

Trnava, 15.októbra  

v roku 200.výročia 

narodenia Jána 

Palárika 2022 



Haulikov inštitút 

 10.výročie pôsobenia 

pod značkou 

Haulikovho inštitútu 

(2013 – 2023) 

 

 predtým od roku 2005 

bol Divadelno – 

speváckym súborom 

Jána Palárika 

 

 40 členov 

 

 Erb (pečať), zástava 

 

 Modlitba 

 

 Patrón:  

   sv. Ján Pavol II., pápež 



Činnosť riadi Výbor     

na čele s predsedom    

a s podpredsedníčkou 

– štatutármi 

 

a 

 

na činnosť dohliada 

Dozorná rada na čele    

s predsedníčkou 



Najvyšší orgán Haulikovho inštitútu 

1. Valné zhromaždenie, Záhreb 2014 

 

2. Valné zhromaždenie, Trnava, 2017 

 

1. Mimoriadne valné zhromaždenie, 

Trnava 2022 

 

3. Valné zhromaždenie, (Komárno?) 

2023 



Našim predmetným záujmom sú 

osobnosti Trnavska – ich život ako 

aj ich dielo:  
 

1. kardinál Juraj Haulik 
 

1. biskup Štefan Moyses 
 

1. farár Ján Palárik 
 



Kardinál Haulik  

kráčal po cestách svätosti 

 

 (Od Trnavy cez Viedeň a aj v Záhrebe) 

 
Prvé mimoriadne Valné zhromaţdenie Haulikovho inštitútu 

Trnava 15.októbra 2022 



Do sveta z rodnej Trnavy  



...z rodnej Trnavy pod ochranou 

Trnavskej Panny Márie a sv. Mikuláša 



...s krstným patrónom - menom                       

po svojom vlastnom otcovi 

  
Hrob sv. Juraja, Lod, Izrael 



Sv. Juraj, patrón skautov 



Základné štúdiá absolvuje doma v Trnave 



Následne študuje ľudovú školu, 

gymnázium a filozofiu v Ostrihome, 

Trnave    a teológiu  

vo Viedni – v Pázmaneu 





Študoval tam, kde 

potom tam zomrel 

v roku 1975 

komunistickým 

reţimom 

prenasledovaný 

Jozef kardinál 

Mindsszenty, 

ostrihomský 

arcibiskup  

a primas 



Vo vlastnom farskom kostole  

sv. Mikuláša  s milostivým obrazom 

slziacej Trnavskej Panny Márie príjme 

subdiakonát, diakonát i presbyterát 



A pod ochranou sv. Košických mučeníkov 

– u uršulínok slávi kňazské primície 



Dnes sú ich relikvie 

aj u trnavských 

otcov jezuitov 



Ako presbyter 

ostrihomskej arcidiecézy 



Pôsobí v: 

Komárne, Budíne, Ostrihome, 

Bratislave  

a vo Viedni 

 

 
 



Diecézny záhrebský biskup  

v Chorvátsku 



Servo di Dio 

Mons. 

Ludovico 

kardinál 

Altieri – 

arcibiskup, 

apoštolský 

nuncius  

vo Viedni ho 

10.decembra 

1837 vysvätí 

za biskupa 



Kráča po stopách diecéznych svätých 

 Panny Marije z Marija 

Bistrice 



sv. Ladislava I., 

uhorského a 

chorvátskeho 

kráľa ako i sv. 

Štefana, 

uhorského kráľa 

 



Bl. Augustína Kazotiča, 

OP 

záhrebského biskupa 

 

Sv. Marka Križina, mučeníka 

  



Sv. Vincenta, mučeníka 



sv. Vincenta de Paul 





  Za ţivota 

hovorili o ňom  

ako o skutočnom 

Božom svätcovi... 

 
  

  



V ňom sa stretlo všetko, čím sa 

múdry človek odlišuje od davu: 

 

Neobmedzená láska k blížnemu,  

nekolísavá významnosť,     

jemnocit pre spoznávanie     

krásy prírody aj umenia.  

 

Tieto tri vlastnosti sa v ňom 

spojili do jedinej veľpiesne ľudskej 

sľachetnosti. 



A to preto, lebo bol  

otcom chudobných,  

utešiteľom trpiacich,  

národným mecenášom.  

 



A preto, keď 

zomrel, strata, 

ktorú utrpela 

Cirkev  

aj ľudstvo,  

je obrovská  



Pokúšajme 

sa mu ju 

spoločne 

aspoň takto 

splácať! 

 



Výlet, púť, konferencia 

Ţeliv, 10. – 12. novembra 2022 

















Osv. p. ThLic. Tadeáš Róbert Spišák, 

O. Praem - 52.ţelivský opát 





Ďakujem  
veľmi  
pekne  
za  
Vašu  
pozornosť! 

 


