
200.výročie narodenia  

Jána Palárika  

z pohľadu letopisu Concordia  
 

Ţeliv, Kanonie premonstrátů,11.novembra 2022 



(Kedysi som bol...) 

 

Palárikov nástupca   

v úrade  

majcichovského 

farára 



Majcichov, obec v okrese Trnava 





 







Haulikov 

inštitút Trnava  

je členom   

ŢCJP 

Raková 



  





Rok 2022 –                         

elektronické publikácie 

Haulikovho inštitútu 



Palárik aj ako 

súčasť dejín 

slovenskej 

homiletiky  



  

Palárik  - 

súčasť 5.etapy 

dejín 

slovenskej 

homiletiky 

(celkovo ich je 

8 vývinových 

etáp) 
 



19 foriem hlásania Boţieho slova 

 Homiletický slovník,              

Torino – Bergamo, 2002  
 

 

 Catechesi 

 Cherigma 

 Concione 

 Conferenza 

 Discorso 

 Dottrina 

 Elogio 

 Esegesi 

 Fervorino 

 Istruzione 

 Omelia 

 Orazione 

 Panegirica 

 Parabola 

 Parenesi 

 Praedica 

 Prontuario 

 Sermone 

 Trattato 

 

 

 



Homiletické formy hlásania Boţieho 

slova v Palárikovej dobe na Slovensku 

U nás na Slovensku 

a) Kázeň (tématická) 

 (praedica) 

a) Didaskália (poučná 
reč) 

 (trattato) 

a) Homília (liturgická) 

 (omelia) 

a) Konferenčné reči 
(conferenza) 

 

 



Niektoré osobnosti dejín slovenskej 

homiletiky a slávnostné homílie, 2020 



Homiletické pamiatky Janka Palárika 

• KÁZNE 

 

- O svatéj povinnosti sľúb kresť. 
striezlivosti učinený zachovávať 

 

- Kázeň o spovedi 

 

 Kázaní I. na neděli prwní postě 
O prachu člowěka  

 Kázaní II. na neděli druhú 
v postě O smrtedlnosti člowěka  

 Kázaní III. na neděli tretí w postě 
O nesmrtedlnosti duše  

 Kázaní IV. na neděli štwrtú w 
postě O určení člowěka  

 Kázaní V. na neděli pátú w postě 
O hríchu a cnosti 

• DIDASKÁLIE 

 

- Reč na sv. Jozefa, pestúna 
Ježiše Krista o úpadnutí 
náboženstva 

 

- Slowo k nábožným pútnikům na 
deň powýšení svatého Kríže na 
hore Kalwárie Bansko – 
Šťávnické shromážděným 

 

- Reč, ktorú pri slavných 
zádušniciach dňa 31.ledna 1861 
vo farskom chráme u sv. Anny v 
Budíne odbavovaných za 
zvečnelého v Prahe dňa 12 – ho 
ledna 1861 Vaceslava Hanku 



Pred pomíkom nad Hollého hrobom na 

cintoríne na Dobrej Vode 



Reč pri odhalení pomníka Jána 

Hollého, 11.mája 1854 

 VIKTORÍN, J. K. – 

PALÁRIK, J. 

Concordia. Slovanský 

letopis,  Budín: 

Rychlotisk Martina 

Bagó,1858, 388 s. 

 

 Je vložená do 

Viktorínovho článku: 

Ján Hollý,             

 na str. 87 – 132,             

má osem častí 

 



1.časť Ţivotopis  

vdp. Jána Hollého 

24.marca 1785 

 14.apríla 1849 
 



 

2.časť Prvé výročie básnikovej smrti,  

      14.apríla 1850, ustanovenie Výboru:  

-  Dr. A. Radlinský -  správca,  

-  J.K. Viktorín – zapisovateľ 

-  J. Palárik 

-  J. Zimáný 

a príprava na postavenie pomníka          

s vyhlásením celonárodnej zbierky;     

na práce dohliadal vdp. Juraj 

Obermayer a Jozef Miloslav  Hurban  



Sochár  

Ladislav Dunajský  

z Budapešti  

so slovenskými 

koreňmi 

navrhol Hollého 

pomník,  

za čo získal 

uznanie v Pešti    

aj vo Viedni 



P O Ţ E H N A N I E      1 1. V. 1 8 5 4 

 3.časť Sv. omša        

v kostole, 

sprievod            

a požehnanie 

pomníka               

na cintoríne, 

11.mája 1854,   

Martin Lackovič, 

dekan – farár       

z Dobrej Vody 
 

 

 4.časť Info        

o štvorročnej 

práci Výboru na 

postavenie 

pomníka 

  a spoločná      

  pieseň na slová     

  básne Josefa    

  Emanuela,   

  farára v Košeci 
 



 5.časť 

Palárikova 

didaskalická 

reč; sp. pieseň, 

slová Ľ. Štúra; 

sprievod do 

kostola; obed 

na fare –          

M. Lackovič   

  a pod lipou –       

  J. Obermayer  

  a L. Krchňák             

 

 
 



 6.časť Opis Dobrej 

Vody (maďarsky 

Jókeö = dobrý 

kameň, 4 hod cesty 

od Trnavy,      2 hod 

od Trstína) ako i 

opis samotného 

pomníka 

 
 



Na východ s veršami Ľ. Štúra... 



Na západ s veršami Ľ. Štúra... 



7.časť Vyúčtovanie za práce 

  

 Vyzbieralo sa 556 

zlatých 

 

 Všetky práce stáli 499 

zlatých 20 kreuzer 

 

 Zvýšilo 56 zlatých 40 

kreuzer, ktoré boli 

uložené na knižku do 

súkromných rúk, ktoré 

boli určené na na 

udržiavanie pomníka 

 

 Najviac prispel Martin 

Hamuljak – 15 zl. 

 

 Vdp.Ján Palárik 

prispel sumou 4 zl. 44 

kr. 

 

 Vdp.Jozef Karol 

Viktorín prispel sumou 

3 zl. 

 

 

 



8.časť Napokon 

vdp.Viktorín 

prináša na 

ôsmych 

stranách 

presný 

abecedný 

menoslovný 

zoznam  

473 

dobrovoľných 

darcov 

 



Concordia, 

s. 108 - 112 



Katolícke 

noviny, 

14.júna1854,  

s. 196 - 198 



Štruktúra kázne (praedica) 

ÚVOD 

 

I. DIEL POJEDNANIE -  

        1. Výklad predmetu 
        2.  Dokazovanie - a ) dôkazy z autority –    

                                            Písmo, Otcovia, Cirkev 

                          b) dôkazy z rozumu a z dejín  

        3. Vyvrátenie (ako dôkaz) 

        4. Naklonenie a pohnútky – a) doloženie  

                                                        b) pohnútky 

                                                        c) afekty 
        5.stručné opakovanie  



 

II. DIEL POJEDNANIE -  

        1. Výklad predmetu 

        2.  Dokazovanie - a ) dôkazy z autority – Písmo, Otcovia, Cirkev 

                          b) dôkazy z rozumu a z dejín  

        3. Vyvrátenie (ako dôkaz) 

        4. Naklonenie a pohnútky – a) doloženie  

                                                       b) pohnútky 

                                                       c) afekty 
        5.stručné opakovanie  



III. DIEL POJEDNANIE -  

        1. Výklad predmetu 

        2.  Dokazovanie - a ) dôkazy z autority – Písmo, Otcovia, Cirkev 

                          b) dôkazy z rozumu a z dejín  

        3. Vyvrátenie (ako dôkaz) 

        4. Naklonenie a pohnútky – a) doloženie  

                                                       b) pohnútky 

                                                       c) afekty 
        5.stručné opakovanie  

 

ZÁVER 



Štruktúra homílie (omelia) 

 Rečnícke oslovenie 
 
 

1. Antropologická indukcia 

2. Kerygma  

3. Didaskália  

4. Parakléza 

 -  eschata – pohľad Cirkvi na Krista 

- profétie –  všímanie znamenia čias  

5. Mystagógia  

6. Antropocentrická dedukcia 

             

  Záver 



Štruktúra didaskálie (trattato) 

1.Úvod oslovením 

 

2. Pojednanie didaskalickým traktátom 

 

3. Záver  



 

 Odstup to, - tu už hlä na jeho hrobe stojí 

pomník našej powdäčnej uznalosti a hlubokej 

úcty; - nech rozumejú jazyci – a dozwedia sä 

národy, - že už i Slowák    do rädu 

vzdelanjších národov wstupuje, priznáwajúc 

sä tu swojej oswete a wzdelanosti, ktorú 

swojim spisowateľom podäkowať má. – 

Nášmu ale wýtečnému básnikowi, o národ 

swôj tak wysoko zaslúžilému Jánu Hollému 

nech zahučí „wečnája pamäť a sláwa!“  

 

Ján Palárik 



 

JÁN BESKYDOV: 

Incognito.  

Veselohra ve troch jednaniach s predihrou, 

Concordia, s. 281 - 378 

 



Palárikove  
básne 

 v Concordii 

 Svornosť 

 Vlasť slovenská 

 Ľud slovenský 

 Spěv slovenský 

 Slovenčina 

 

PREKLAD Z POĽŠTINY 

 To ja ľúbim 

 To ja neľúbim  



Ďakujem 

za Vašu  

pozornosť! 


