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Mgr. Drahomír Velička, PhD.

DEJINY FARNOSTI DO ROKU 1918
Obdobie pred založením farnost

byvateľstvo  Vysokej  od  roku  1615  podliehalo  evanjelickej  náboženskej  obci
v Turzovke  a jej  farárovi  Michalovi  Orlandimu Carbonariovi  (Uhlíkovi),  pôvodom
z Banskej  Bystrice,  ktorého do Turzovky  povolal  ešte  v roku 1614 zemepán Juraj

Turzo.1 Keďže Turzovci  vlastniaci  Bytčianske panstvo boli  svojim vierovyznaním evanjelici,
museli toto náboženstvo v duchu dobového hesla Cuius regio, eius religio (Čie panstvo, toho
náboženstvo)  prijať  aj  ich  poddaní.  Do evanjelickej  farnost Turzovka patrili  ako fliilkk
Vksoki a po svojom vzniku aj  Olešni. Prvý  drevený kostol  bol  v Turzovke postavený už
v roku  1614  a počas  svojej  existencie  zažil  veľmi  krušné  obdobia  striedania  svojich
vlastníkov.2  Michal  Uhlík  to  nemal  vo  svojej  farnost jednoduché.  Už  v  roku  1619  píše
majiteľke  panstva  a vdove  po  Jurajovi  Turzovi  Alžbete  Coborovej,  že  jeho  veriaci  sú
neposlušní, nechcú mu dávať určenú mzdu, vykonávať povinné práce a dokonca mu zlorečia
v kostole.3 Bezpochyby aj veriaci z Vysokej mali svoj podiel na týchto vyjadreniach, pretože
tak materská farská obec, ako fliálky boli povinné odvádzať svojmu farárovi stanovený plat,
naturálie,  či  vykonávať  niektoré  poľnohospodárske  práce.  Je  veľkou  škodou,  že  sa  nám
nezachoval nijaký vizitačný protokol evanjelickej farnost Turzovka, z  ktorého by sme o nej
mohli vyčítať podrobnejšie údaje v danej dobe.
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bdobie 17. storočia bolo jedným z najbúrlivejších období v dejinách Slovenska, počas
neho prebiehali stavovské prothabsburské povstania, 30-ročná vojna, protturecké
boje,  a v neposlednom  rade  aj  konfesionálne  rozbroje,  ktoré  však  mali  svoje

zastrešenie v rámci prothabsburských povstaní. Na slovensko-moravsko-sliezskom pohraničí
k tomu treba pripočítať uhorsko-sliezske pohraničné spory, ale aj hraničné a chotárne spory
medzi  jednotlivými  feudálnymi  panstvami  a  novovzniknutými  obcami.  Keď  v roku  1621
vymreli „po meči“ majitelia Bytčianskeho panstva Turzovci, majetok sa dostal do rúk vdove
Alžbete Coborovej. Po jej smrt sa v roku 1626 Bytčianske panstvo ocitlo v rukách Mikuliša
Esterhiziho, ktorý sa oženil s vdovou po Imrichovi Turzovi, Kristnou Ňiriovovu, čím získal aj
jej  majetky.  M. Esterhizi  bol  konvertta,  ktorý prestúpil  na katolicizmus a neskôr sa stal
najvyšším krajinským hodnostárom, uhorským palatnom. Ako katolík, ktorého vychovávala
jezuitská rehoľa, sa ihneď postavil  na obranu katolíckej viery i na samotnom Bytčianskom
panstve. Tu si povolal  jezuitské misie, ktoré mali za úlohu priviesť späť ku katolíckej viere
nielen samotné mesto Bytča, ale aj obyvateľstvo poddanských dedín patriacich k panstvu. Od
októbra 1629 prevzali jezuit aj vedenie bytčianskej farnost. Pôsobenie týchto misií zahŕňalo
celé  okolie  Bytče  a siahalo  aj  do  kysuckých  dedín  Turzovka  a Vysoká.4 Zásluhou  misií  sa
mnohí obyvatelia  vritli ku katolíckej viere. Okolo roku 1632 sa do rúk katolíkom dostal aj
drevený kostol v Turzovke. Vo vlastníctve katolíkov ostal až do uzavreta viedenského mieru
v roku 1645,  ktorý bol  výsledkom povstania Juraja Rákociho (1643 – 45).  Výsledky mieru
určili,  aby  sa  evanjelické  kostoly,  ktoré  zabrali  katolíci  vrátli  do  rúk  evanjelikom.  Medzi
spomenutými kostolmi v Trenčianskej stolici bola aj turzovský kostol, ktorý sa tak opäť na
istý  čas  stal  evanjelickým  v roku  1647.  Ďalším  evanjelickým  farárom  bol  v Turzovke  Jin
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Rajtni, ktorý sa spomína prvýkrát ešte v roku 1629. Evanjelický farár bol z Turzovky vyhnaný
v roku  1666,  ale  už  v nasledujúcom  roku  sa  tu  odbavovali  evanjelické  bohoslužby.5

Defnitvne sa drevený kostol ocitol natrvalo v rukách katolíkov až v roku 1673, ako o tom
svedčí  kánonická  vizitácia.  Z kánonických  vizitácii,  ktoré  od  tohto  obdobia  nasledujú  sa
dozvedáme mnohé informácie o živote komunity veriacich nielen v danej farnost ako celku,
ale  aj  o jej  parciálnych  častach,  jednotlivých  fliálkach.  Viziticia  z roku  1674  prvýkrit
spomína aj  Vksokú.  Z nej  sa dozvedáme, že farárom licenciátom bol  vo farnost Mikuliš
Pružinský a vo  farnost bolo  v  tom  čase  okolo  200  katolíkov,  ostatní  boli  evanjelického
vyznania.  Vo Vysokej bolo v tom čase šesť sedliackych usadlost, od ktorých platli farárovi
ročne osem zlatých.  Od krstu sa farárovi  platlo 6  denárov,  od sobáša  a od pohrebu bol
ľubovoľný štolárny poplatok, od úvodu nevesty sliepka, koláč, ručník alebo namiesto toho 12
denárov.6 Zo stručných vizitácii z konca 17. storočia sa nedozvieme o fliálkach nič, až v roku
1700  sa  zase  spomínajú  povinnost veriacich  voči  turzovskému  farárovi.  Vysoká  platla
turzovskému farárovi 6 zlatých, mimochodom viac ako Olešná a dokonca viac ako Turzovka.
Vysvetliť si je to možné tak, že v Turzovke aj v Olešnej dávali sedliaci farárovi ešte naturálie,
pri  Vysokej  sa  táto  povinnosť  nespomína.  Z toho  dôvodu  pravdepodobne  platli  vyšší
peňažný  poplatok.  Turzovskému  učiteľovi  platla  obec  1  zlatý  a 50  denárov  a od  každej
sedliackej usadlost po jednom korci pšenice a jeden ovsený chlieb.7 

odľa vizitácie z roku 1728 platla Vysoká turzovskému farárovi 6 zlatých a ako náhradu
za jednu plť 1 zlatý. Od každého mlyna na Vysokej dostával farár po 25 denárov, v tom
čase mal mlyn krčmár Pavol Rudinec (pravdepodobne pôjde o mlyn, ktorého polovicu

vlastnil P. Rudinec, pretože svoj vlastný mlyn postavil až okolo roku 1731), ďalej tam boli dva
richtirske mlknk a Šipulovský mlkn. Štolárne poplatky boli nasledovné: od úvodu nevesty 30
denárov alebo namiesto toho ručník, koláč a sliepku. Od úvodu rodičky 20 denárov alebo
chlieb, sliepku a za sviečku 5 denárov. Od sobáša 60, od pohrebu 50 a od krstu 15 denárov,
od spievanej omše 1 zlatý, od kázne 1 zlatý a keď bol zavolaný s procesiou na Vysokú taktež
1 zlatý. Farár mal, okrem toho, príjem aj z kolied a ofer. Veriaci si platli aj učiteľa a organistu
(spočiatku išlo o jednu a tú istú osobu). V roku 1728 ním bol 25-ročný  Juraj Radošíni. Ten
mal od zápisu ohlášok 10 denárov,  od pohrebu sedliaka alebo jeho ženy 25 denárov, od
pohrebu  želiara  alebo  dieťaťa  10  denárov  a tretnu  z kolied  a ofer.  Jeho  ročný  plat  ako
učiteľa činil z Vysokej 1 zlatý a 5 denárov, ako organistu 3 zlaté.

P

 čase vizitácie bolo v celej farnost celkovo 3719 veriacich, z toho bolo 2634 dospelých
katolíkov, 1085 det, 243 novokonverttov a 2 evanjelici. Vo Vysokej vtedy žilo 638
dospelých  a 353  det.8 Z týchto  čísiel  vidieť,  že  ani  v uvedenom  roku  ešte  neboli

Kysuce bezo zvyšku jednoliatym katolíckym regiónom, ako sa to zvykne nepresne uvádzať,
hoci katolíci už mali opäť jasnú prevahu. Na území Vysokej sa v tomto čase spomína 6 krížov
a jedna socha sv.  Jina Nepomuckého  pri  dome istého Pavelku.  Kríže  sa nachádzali  niže
obce, pri  dome richtára Pavla Rudinca, tret vedľa domu Frantška tkáča, štvrtý pri dome
Juraja  Masnicu,  piaty  v horách  na  Beskyde  a šiesty  v doline  Čierne  (na  území  dnešného
Makova).9  

V

šte pred zriadením novej farnost sa vo Vysokej udiala mimoriadne zaujímavá udalosť,
ktorá celkom iste rozvírila každodenný život celej farnost, ale nepochybne i  širšieho
okolia.  Na kongregácii   bytčianskeho dekanátu 18. septembra 1764 v Predmieri  pri

Bytči sa prerokúval prípad údajného zjavenia.  Pri akejsi studničke sa 12-ročnému dievčaťu
E
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z Vysokej mala zjaviť sv. Anna, na ktorej príhovor mali ľudia získať mnohé milost, ak sa budú
modliť  a robiť  zbožné  obety.  V zápisnici  sa  uvádza,  že  zvesť  o tomto  prípade  sa  rýchlo
rozšírila a rozrušila aj celé okolie a ľud sa sem zbiehal po zástupoch, najmä z Moravy.  Dekan
so svojim sekretárom vyšetrovali  záležitosť priamo na mieste a zistli,  že záležitosť je celá
podvodom a príčinou bola túžba po zisku.  Hneď na mieste začal  odhovárať  prítomný ľud
a dievčaťu nakázal, aby upustla od vyhlásenia svojho výmyslu, následne zakročil turzovský
farár  svojimi  povzbudeniami,  napomenutami  a nariadeniami  a dievča  svoje  tvrdenie
odvolalo. Na kongregácii boli prítomní kňazi povzbudení, aby ľud zadržali od navštevovania
tohto podvodného miesta.10  Tradícia tohto údajného zjavenia však v obci pretrvala a v roku
1911 tu bola postaveni kaplnka zasvätená práve úcte sv. Anny.

 roku 1767 už stúpol počet veriacich vo Vysokej na 1011 dospelých a 700 det čo bol
takmer  dvojnásobok  oprot minulému  obdobiu. 11 Zvyšujúci  sa  počet  veriacich  a
rozsiahly horský  terén turzovskej  farnost si  o  niekoľko rokov  neskôr  vynútl  vznik

novej farnost vo Vksokej. K tomu však potrebovala obec vlastný kostol, faru i školu. 
V

 

Farský kostol sv. Matúša 

ribližne  150  rokov  trvalo  obyvateľom  Vysokej  kým  si  postavili  v obci  svoj  vlastný
kostol.  Vo  Vysokej  predtým,  podľa  zachovaných  správ,  nestála  ani  len  drevená
kaplnka. Kým v ostatných susedných obciach, kde boli vytvorené farnost do konca 18.

storočia, zväčša murovanej stavbe predchádzal drevený kostolík (napr. v Turzovke, Veľkom
Rovnom, Dlhom Poli, Petroviciach atď.), vo Vysokej bol postavený hneď murovaný kostol. Ba
čo viac, za niečo viac ako 30 rokov sa v jej  chotári  postavili  hneď dva murované kostoly,
pretože k Vysokej patrila aj pomerne veľká časť územia neskoršieho Makova, kde bola v roku
1796 vytvorená samostatná farnosť pod názvom Javorník-Čierne.12 Podľa kánonickej vizitácie
farnost z  roku  1798  bolo  prvým  podnetom  pre  postavenie  farského  kostola  vo  Vysokej
zloženie fundácie 300 zlatých od vysockého rodáka, kňaza a v tom čase farára v Balašských
Ďarmotách  Juraja  Rudinca.13 Ďalším  dôvodom  bol  nepochybne  rastúci  počet  farníkov
v turzovskej farnost a  jej  územný rozsah,  ktorý v tom čase siahal  od moravsko-uhorských
hraníc až po Staškov. Je zaujímavé, že vo vizitácii Turzovky, ktorá sa uskutočnila 29. augusta
1767  nie  je  o stavbe  kostola  vo  Vysokej  ani  zmienka.14 V nedatovanom  opise  turzovskej
farnost od farára Juraja Lanča, ktorý musel vzniknúť niekedy po uskutočnení vizitácie sa píše,
že fliálny kostol vo Vysokej sa práve stavia.15 Aj vizitácia z roku 1798 potvrdzuje, že kostol vo
Vksokej bol dobudovaný po troch etapich v roku 1768.16  Z toho sa dá predpokladať, že
kostol  sa  musel  začať  stavať  ešte  v roku  1767.  Ak  si  porovnáme  analógie  z iných  obcí,
murované  kostoly  sa  stavali  dlhšie  obdobie,  navyše  zmienka  o troch  etapách  taktež
navodzuje dojem dlhšieho stavebného procesu. Potom je ale na mieste otázka, prečo sa taká
dôležitá  správa,  akou  nesporne  výstavba  fliálneho  kostola  bola,  nedostala  do  vizitácie
Turzovky v roku 1767. Azda nám ďalší výskum pomôže priniesť presnú odpoveď aj na túto,
nateraz nezodpovedanú otázku.

P

 súvislost s výstavbou kostola sa spočiatku objavil  problém s vhodným pozemkom.
Napokon  sa  všetko  vyriešilo  a urobila  sa  nasledovná  zámena.  Vrch  Huslov  bol
vlastníctvom panstva, kde býval Jakub Krátky, ktorý zomrel bez potomkov. Jeho skon

však napomohol k vyriešeniu problémov s vhodným pozemkom. Panstvo následne vykonalo
pozemkovú  výmenu.  Polovicu  pozemkov  na  Vrch  Huslove  dalo  ako  náhradu  synom
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nebohého  Macka  Rudinca  a druhú  dostala  vdova  po  Jakubovi  Krátkom.  Na  pôvodných
pozemkoch Macka Rudinca sa potom mohol postaviť  kostol,  fara a škola. Zvyšná pôda sa
pridelila  budúcemu  kňazovi  ako  kňazská  roľa.17 Po  vyriešení  problémov  s vhodným
pozemkom,  nastali  ťažkost so  zaobstaraním  dostatočnej  sumy  fnančných  prostriedkov.
Samotná fundácia Juraj Rudinca by na postavenie kostola nepostačovala, z toho dôvodu sa
do  zbierkk  fnannných  prostriedkov aktvne  zapojili  aj  bývalý  vysocký  richtár  Jin  Skkbík
i jeho  nástupca  v úrade  Martn  Rudinec. Tí  aktvizovali  obyvateľstvo  a ich  zásluhou  sa
podarilo vyzbierať ďalších 100 zlatých. Keďže ani tento obnos by na stavbu nestačil, obrátli
sa  Vysočania  s prosbou  o pomoc  na  zemepina  Mikuliša  Esterhiziho.  Vizitácia  dokonca
spomína  Esterháziho  intervenciu  v prospech  stavby  u rôznych  významných  osobnost.
Zemepánova aktvita slávila úspech a tak mohol byť postavený  nielen kostol, ale aj farski
budova a škola s príbktkom pre uniteľa.18 Tieto stavby neboli postavené súčasne, najskôr bol
v roku 1768 dobudovaný kostol, v roku 177119 sa už spomína aj škola s bytom pre učiteľa
a napokon v roku 1772 bola postavená aj fara.20 

rvý  opis  nového kostola,  ktorý  slúžil  ešte  štkri  rokk ako fliilnk,  pochádza  zo  16.
novembra  1771.  Do  obce  vtedy  zavítali  stoliční  úradníci  podslúžny  Gašpar  Baroš
a prísažní  prísediaci  Jozef  Maršovský  spolu  s považskobystrickým  farárom

a bytčianskym dekanom Ignácom Langaufom.  Podľa tohto súpisu kostol ešte nebol úplne
dokončený. Bol murovaný, zvnútra zaklenutý a bol  zasvätený sv. Matúšovi apoštolovi. Mal
vežu,  sakristu  a hlavný  oltár,  v čase  obhliadky  ešte  neboli  dokončené  bočné  oltáre
a vyzdobená kazateľnica. V interiéri už boli organ i lavice. Kostol mal zaobstarané i zvony,
väčší vážiaci asi 100 kg a menší s hmotnosťou 47 kg. Na slávenie sv. omše a iných obradov
bol  už  kostol  slušne  zabezpečený.  V popise  sa  spomínajú  strieborný  pozlátený  kalich  s
paténou,  medená  pozlátená  monštrancia,  medené  pozlátené  cibórium,  liturgické  rúcha
s príslušenstvom  pre  kňaza,  oltárne  plachty,  liturgické  knihy  (misál,  rituál,  evanjeliár),
baldachýn, strieborná pyxida s posvätnými olejmi, kadidlo s navikulou a pod.  Tieto liturgické
veci sa uchovávali v drevenej skrini v sakristi.21

P

ostol sa postupne zariaďoval,  dopĺňal, čiastočne i opravoval, ale napriek tomu ešte
stále vykazoval isté nedostatky. V roku 1775 sa opravoval organ za 8 zlatých, v roku
1781  sa  uvádzajú  opravy  viditeľných  trhlín  na  múroch  kostola  (structura  ecclesia

rimas notabiles agens), o rok neskôr bolo pre kostol zaobstaraných 3000 klincov na šindeľ, čo
naznačuje, že sa robili úpravy na streche.22 Práve strechu, najmä na veži, treba považovať za
jeden  z najhlavnejších  nedostatkov,  ktorá  bola  podľa  vizitátora   „premočená  od dažďov,
nevyhovuje požadovanej podobe a vyvoláva zlý dojem. Takto kazí celkový vzhľad kostola.“
Ohľadom poškodenej strechy veže, hoci bola novo pokrytá v roku 1784, sa farár so žiadosťou
o jej opravu obrátl aj na biskupa v roku 1795. Bolo nariadené, aby sa kupola na veži opravila,
pretože veža má, najmä na západnej strane, od zatekajúcej vody tak poškodené vonkajšie
obloženie,  že  sa  z neho  uvoľňujú  tehly.23 V nasledujúcom  období  sa  skutočne  uvádzajú
značné  výdavky  spojené  práve  s opravou  krktnk  veže  kostola.  V roku  1799  to  bolo  68
zlatých a 24 denárov a v tom nasledujúcom dokonca 328 zlatých a 20 denárov.24 Veža kostola
bola napokon v roku 1802 zrenovovaná a ukončená kupolami s pozláteným krížom.25

K

 zvonice a na chór sa vystupovalo po schodoch. Vo veži sa nachádzali už štkri
zvonk. Najväčší z nich bol v roku 1789 zaobstaraný sčast nákladmi kostolnej
pokladne,  sčast z  milodarov  veriacich,  zasvätený  bol  sv.  Jánovi  KrstteľoviDo
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a vážil približne 370 kg. Najstarším z vysockých zvonov bol zvon dedikovaný úcte trpiaceho
Spasiteľa  a Sedembolestnej  Panny  Márie,  ktorý  zadovážili  veriaci  v roku  1738.  Zvon  vážil
takmer  90  kg.  Tret zvon,  vážiaci  41  kg,  zaobstarala  v  roku  1768  rodina  Beloňova  a bol
dedikovaný Najsvätejšej Trojici. Podľa vizitácie mal byť posvätený v Trnave.26  Tento zvon je
dodnes zachovaný vo veži kostola a patrí k jedným z najvzicnejších na Kksuciach. Vznikol
v zvonolejárskej  frme  významného  bratslavského  zvonolejára  Jána  Ernesta  Christelliho.
Tento podobne ako i najmenší zvon, sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
Slovenskej republiky ako hnuteľné nirodné kultúrne pamiatkk.27 Najmenší zvon vážiaci len
10 kg daroval  kostolu prvý vysocký farár  Jin Baptsta Finstervalter v roku 1775.28 V roku
1828 bol do kostola zaobstaraný nový zvon, ako o tom svedčí zápis vo farských účtoch. Zvon
bol uliaty v Trnave (presnejšie išlo o preliate a zväčšenie starého zvona)29 za 960 zlatých.
Tento  zvon  bol  dedikovaný  úcte  sv.  Matúša  apoštola  a sv.  Jána  Nepomuckého  a  13.
septembra  1828  v Čadci  ho  požehnal  nitrianskk  biskup  Jozef  Vurum.30 V roku  1877  bol
v Pešt zaobstaraný nový 12 centový zvon, ktorý stál 1400 zlatých a  je dodnes zachovaný.
Veriaci sa s prosbou o fnančnú pomoc obrátli na biskupa Augustna Roškoviniho. Biskup im
prispel sumou 150 zlatých.31

ostol mal dva vchody, jeden hlavný pod vežou, druhý na západnej strane uprostred
lode kostola. Do kostola sa vstupovalo po štyroch kamenných schodoch. Vo vnútri bol
murovaný chór,  kde sa nachádzal  organ s 10 mutáciami, ktorý zaobstarali  samotní

farníci.  Chór v čase konania vizitácie nebol  vymaľovaný,  ale boli  tam dve lavice. Na ľavej
strane kostola stála sakrista s oknom zabezpečeným silnou mrežou. V sakristi bola jedna
skriňa na úschovu liturgickej výbavy a jedna spovednica. Druhá spovednica sa nachádzala po
ľavej strane kostolnej lode.  Na tej  istej  strane kostola bola k múru pristavaná krstteľnica
z mäkkého  dreva  s medenou  misou,  kde  sa  uchovávala  krstná  voda.  Misa  sa  uzatvárala
vekom.  V striebornej  pyxide,  rozdelenej  na  tri  čast boli  uchovávané  posvätné  oleje.
Dôležitou súčasťou kostolného interiéru bola kazateľnica zhotovená z mäkkého dreva,  na
ktorú  sa  vystupovalo  po  schodoch  zo  sakriste.  V kostole  mali  veriaci  k  dispozícii  34
drevených lavíc, v sanktuáriu ďalšie štyri. Dlažbu kostola tvorili hladko otesané kamene.32 Ale
už v roku 1810 bola podlaha  tak zničená, že sa musela robiť celkom nanovo.33

K

     
 kostole  už  stáli  tri  oltire a na  všetkých  troch  sa  nachádzali  kríže.  Oltáre  boli
vyhotovené  v roku  1770  na  náklady  veriacich.  Hlavný  bol  zasvätený  sv.  Matúšovi
evanjelistovi a apoštolovi. Oltár bol umiestnený v sanktuáriu ďalej od sten. Nad ním

stála takmer až po klenbu siahajúca socha sv. Matúša. Zdobili  ho štyri  vyrezávané stĺpiky
a pod nimi  umiestnené sochy sv.  apoštolov Petra a Pavla,  po stranách socha sv.  Martna
a Mikuláša. V hornej čast sa oltár končil nápisom GLORIA. Oltárna menza bola murovaná,
nad ňou sa nachádzalo tabernákulum s dvoma priehradkami,  kde sa uchovávali  cibórium
a monštrancia. Nad tabernákulom stál kríž s postavou trpiaceho Krista a drevený, dostatočne
zdobený baldachýn. Po oboch stranách baldachýna boli umiestnené svietniky, ktoré v rukách
držali  postavy  cherubínov.  Pred hlavným  oltárom visela  lampa,  no  večné  svetlo  sa  v nej
neudržiavalo nepretržite, len v nedele od prvého zvonenia do konca bohoslužieb, od obeda
pred veľkými sviatkami, počas litánií a v čase oktávy Kristovho Tela.34 Hlavný oltár bol v roku
1872  obnovený,  čiastočne  sa  vymenila  aj  plastky  a doprostred  oltárnej  architektúry  bol
umiestnený  obraz  od  tešínskeho  maliara  Eduarda  Swierkiewicza.  Plastky  sv.  Urbana
a Mikuláša sú v súčasnost umiestnené na stenách presbytéria.35
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očný oltár na pravej strane mal oltárny obraz Nepoškvrneného Počata Panny Márie
a po stranách sochy sv. Jána Krstteľa a sv. Jána evanjelistu, v hornej čast bolo vyryté
meno  Márie.  Na  ľavom  bočnom  oltári  sa  nachádzal  obraz  sv.  Jána  Krstteľa  a po

stranách  sochy  sv.  Jozefa  a Anny,  v hornej  čast oltár  ozdobovalo  Najsvätejšie  meno
Ježišovo.36 V súčasnost je  na  pravom  oltári  umiestnená  socha  Nepoškvrneného  Počata
Panny Márie a na ľavom oltári socha Božského Srdca Ježišovho. Sochy sv. Jána Krstteľa a sv.
Jozefa  sú  dnes  na  stenách  presbytéria,  ďalšie  dve  spomínané  sochy  sa  už  v kostole
nenachádzajú.37 Po stenách kostola bolo umiestnených 14 zastavení  krížovej  cesty,  ktorú
kostolu daroval farník Jin Bobek v roku 1822.38 

B

 mieste, kde sa oddeľuje loď kostola od sanktuária bol na oblúku umiestnený rodový
erb Esterháziovcov a nápis: „Svätý Matúš! Tento chrám je postavený k Tvojej úcte.
Buď  ochrancom  ľudu.  Tebe  oddaný  po  celý  čas  cnosťou  a láskavosťou  Mikuláš

Esterházi.  To  dosvedčujú  kniežaťom  vykonané  činy.  K ľudu  vrodená  náklonnosť  a v ľude
k nemu  obľúbenosť,  nad  všetku  nádheru  zdobia  dôstojnosť  kniežaťa.  On  vždy  s pokorou
pristupuje  k svätému  oltáru  a právom  patróna  bude  žičiť  dielu.“39  Nápis  oslavujúci
esterháziovský rod sa nachádzal na oblúku aj v kostole v Turzovke. Je to pochopiteľné, keďže
Esterháziovci ako vlastníci Bytčianskeho panstva mali nad cirkevnými stavbami na panstve
patronátne právo.  Vksocký kostol nebol po dostavbe konsekrovaný a stalo sa tak až 21.
septembra 2009.

V

 kostole  bola  v roku  1776  vybudovaná  z kameňa  a bielej  hliny  na  náklady  vdovy
Katarínk  Beloňovej a iných  farníkov  kaplnka zasvätená  úcte  Blahoslavenej  Panny
Márie.  Mala dve okná,  v jej  interiéri  na múre stála maľovaná socha Panny Márie.

V roku 1794 bola kaplnka zrenovovaná, urobila sa nová strecha, natahla sa nová omietka
a vymaľoval sa interiér. Kaplnka bola zväčša otvorená, nezamykala sa, aby ju mohli veriaci
navštevovať.40 Kostol  nemal  nehnuteľný  majetok.  Získal  len  fundáciu  od  spomínaného
rodáka Juraja Rudinca vo výške 100 zlatých.  Postupom času z milodarov veriacich k tejto
základine narástol  kapitál  na zabezpečenie nevyhnutných potrieb kostola na 1253 zlatých
a 40 denárov. Z uvedenej fnančnej hodnoty mal kostol skutočný ročný príjem 145 zlatých
a 27 denárov.41 Farský chrám bolo však neustále opravovať  a udržiavať  v náležitom stave.
V roku  1805  boli  opravované  okná  kostola  a postavený  múr okolo.42 Okná  potrebovali
pomerne častú údržbu, takéto opravy sa vykonali napr. v roku 1819 v náklade 34 zlatých a 3
denárov či v roku 1823 za 22 zlatých a 10 denárov.43 V roku 1833 došlo k úprave veže, ktorá
dostala súčasný tvar a taktež bol  vymaľovaný kostol.  Murársky majster  Frantšek Sapieta
v tom istom roku opravoval porušené múry a piliere.44

V

 odchode farára  Jozefa Serholca sa stal  dočasným správcom farnost kaplán
Andrej  Hanzel.  Práve z tohto obdobia,  zo 7. júla 1865,  sa zachoval  inventár
farského  kostola  a fary  vo  Vysokej,  vďaka  čomu  si  vieme  urobiť  predstavu

o tom, ako vyzeral farský majetok v druhej polovici 19. storočia. Nedá sa spomenúť všetko,
ale uvedieme aspoň niekoľko príkladov čo všetko tvorilo tento majetok a výbavu kostola. Išlo
samozrejme predovšetkým o liturgické paramenty, bohoslužobné predmety a knihy. Boli tu
dva hladké strieborné dobre pozlátené kalichy, dve patény z toho istého materiálu, medené
pozlátené  cibórium,  strieborná  pozlátená  monštrancia,  stará  medená  monštrancia,  dva
pacifkály, dvoje kliešte na pečenie hostí, dve kadidlá s navikulou, jedno z nich staré sa už
nepoužívalo. Na hlavnom oltári bolo 6 kovových svietnikov, na všetkých troch oltároch spolu
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10 drevených svietnikov, stará medená lampa pred hlavným oltárom, ďalej liturgické rúcha
a príslušnost ako boli ornáty (12 ks z  ktorých sa už polovica nepoužívala), alby (7 ks), dve
superpelície, superpelície a košele pre miništrantov (po 4 ks), dva čierne a dva inofarebné
pluviály,  štóly,  manipulá,  bursy,  velá  a paly  (všetko  po  11  ks),  dve  cingulá  a dva  birety,
purifkatória  (5  ks),  štyri  zástavy,  z nich  dve  boli  už  staré,  baldachýn,  pohrebný  kríž,  tri
procesiové kríže, máry (3 ks), svietnik na paškál, Boží hrob, socha Zmŕtvychvstalého Krista,
rímske misály  a rituály.   Veľmi  zaujímavý  je  tež súpis  kníh  vo  farskej  knižnici.  Zo súpisu
vyplýva, že v nej bolo 33 zväzkov farských kníh, 12 kníh kaplána, a 54 zväzkov po bývalom
vysockom farárovi  Mikulišovi Krabinovi.45 Keďže niektoré z kníh mali poznámku o tom, že
chýbajú,  celkovo  sa  v roku  1865  nachádzalo  na  fare  94  ttulov,  no  viaceré  knihy  boli
viaczväzkové,  takže  možno  povedať,  že  farská  bibliotéka  počítala  do  200  zväzkov  kníh.
Do súčasnost sa  nezachovala  nijaká  z  nich.  V knižnici  boli  teologické,  flozofcké  či
homiletcké knihy (napr. aj 5 zväzkov kázni, ktoré z nemčiny do slovenského jazyka preložil
bernolákovec Frantšek Xaver Daniš, niekdajší farár v Zákopčí, Turzovke a Čadci).46

eľmi  nepríjemná  udalosť  sa  vo  farskom  odohrala  27.  decembra  1894,  deň  pred
sviatkom sv. Neviniatok. Od sviečky, ktorá bola na drevenom svietniku sa chytl obrus
na ľavom bočnom oltári a takmer  celý oltir zhorel. Od dymu bol začiernený nielen

náprotvný  bočný  mariánsky  oltár,  ale  aj  interiér  kostola.  Veriaci  na  výzvu  farár  zaraz
vyzbierali  na  nové  oltáre  sumu  200  zlatých,  čo  ale  nebola  dostatočná  suma  na  ich
vyhotovenie.  Preto  sa  farár  Anton  Zatkovin obrátl  s prosbou  o pomoc  na  nitrianskeho
biskupa.47  Oltáre napokon vyhotovil majster Hanel.48 I tak však bol kostol dlhší čas v nie príliš
príjemnom  a dôstojnom  stave.  V roku  1900  sa  robila  aj  rekonštrukcia  kostolnej  povaly
a strechy o čom svedčí aj protokol zo 17. júla 1900, ktorý medzi sebou spísala cirkevná obec
a patronát,  ktorý  v tom  čase  držal  nad  farnosťou  Samuel  Hahn ako  majiteľ  panstva.
Predmetom protokolu bolo „dokončenie  stavby kostola  vysockého,  poťažne dorozumenie
cirkevnej obci so slavnym patronatom, poťažne jeho representantom.“ Dohoda spísaná pred
dekanom  Demeterom  Ďurnanským,  farárom  Antonom  Zatkovinom,  kaplánom  Štefanom
Stolirikom,  notárom  Antonom  Harnajom,  Frantškom  Polanským,  Martnom  Kľankom
a zástupcom patronátu  Rudolfom Materom uzavrela  nasledovné:  „vzhľadom na to,  aby
kostol, už od dlhého času v neporiadku sa vynachádzajuci už konečne do poriadku dovedený
byť mohol, zastupitelstvo cirkevnej obce ... žiadá od slavneho patronátu drevený materiál, to
jest desky, dalej prinavrátenie 100 zlatých, dalej patronát traverzy a jakykolvek material ku
povalu  kostolnemu  už  prichystaný,  cirkevnej  obci  odstúpi.  Tych  600  zlatých,  ktoré  obec
patronátu  nahradiť  sa  zaviazala  v tom  páde,  keď  kostol  dá  patronát  zasklepiť,  obec
patronátu povinná platť neni, než peniaze tto na dokončenie prace upotrebi. Dokladáme, že
kostol zasklepený, jako to pôvodne určene bolo, pre slabosť múrov byt nemohol. Dokončenie
úplne,  povala  v kostole  pod  hore  udanyma  vymienkami,  obec  vlastnu  silu  a nakladkami
dokonči.“49 Že  sa  tak  napokon  skutočne  stalo,  potvrdzuje  aj  nápis  na  stene  oddeľujúcej
presbytérium od lode: bol kostol roku 1900 obdarený novým dachom a povalou.50 Kostol sa
zároveň dopĺňal novým vybavením. Napr. krížová cesta bola do kostola inštalovaná v roku
1900. Zaobstarali  ju z milodarov farníkov a v januári  1901 bola požehnaná frantškánskym
kvadriánom  Mansuetom  Olšovským z Trnavy.51 Zreštaurovaný  kostol  mal  požehnať
turzovský dekan Demeter Ďurnanský, ale v liste biskupovi z februára 1901 sa ospravedlňuje,
že  vzhľadom  na termín posviacky,  ktorý bol  stanovený na 17.  február,  ju  nebude môcť
vykonať  kvôli  dlhodobej  nemoci  a oslabeniu  organizmu.  Zároveň  navrhol,  aby  posviacku
vykonal  alebo frantškán  Mansuet  Olšovský  alebo vysocký  farár.52 K obnoveniu interiéru
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i exteriéru  farského  kostola  prispel  svojou  horlivosťou  aj  kaplán  Štefan  Stolirik.  O jeho
zásluhách napísali  samotní veriaci biskupovi: „náš pán kaplán Štefan Stolárik je obľubený
a vysokoctený ... naš kostol od viac rokov uplne zanedbany a opusteny bol. Ale pan Štefan
Stolárik čo kaplan na Vysoku preloženy bol a videl opusteny kostol, prichylil sa hneď do práce
a začal  robiť  zbierku  na  opravnenie (!)  kostola  a vysledok  jaky  bol  jeho  horlivosti
Prekvapujuci. Sotva vyše roka, zložili jemu veriaci farnici vysocki 4000 duší 16 000 korun. ...
Včul máme chrám Boží krásne ozdobeny, jakeho chrámu široko daleko neni. ...  S tym sa ešte
p.  kaplan  neuspokojil,  ale  pokračuje  ďalej,  aby  aj  vonkajšek  chramu  a ku  chramu
prisluchajuce miesta okrašlene boli.“53 
 

Zriadenie farnost

ostavením  kostola  sa  naplnila  jedna  zo  základných  podmienok  vytvorenia  novej
farnost. V už spomínanom opise farnost v roku 1771 sa zisťovala pripravenosť obce
na  zriadenie  farnost.  V čase  návštevy  deputácie  zloženej  z cirkevných  a stoličných

zástupcov  nebola ešte postavená farská budova,  zato  škola s bytom pre učiteľa už stála.
K pripravovanej novej farnost patrili veriaci z obce Vysoká, ale aj dnešného Makova (od roku
1796  samostatnej  farnost Javorník-Čierne)  a  rovnianskych  vrchov.  Celkovo  malo  k novej
farnost cirkevne podliehať 3191 duší. V  opise sa viackrát spomína novovytvorená farnosť,
v popise príjmoch farára zase o novo ustanovenom farárovi.54 Tieto zmienky si však treba
vysvetľovať tak, že zrejme išlo o prípravnú fázu erigovania farnost, kedy už bolo defnitvne
rozhodnuté, že sa Vksoki stane farnosťou.  Napokon k tomu došlo  19. októbra 1772.55 V
súpise sú vymenované tež úžitky farára a učiteľa, o ktorých živobyte muselo byť postarané.
Pre úžitok farára bola vyčlenená polovica zárubku tahnuca sa od chotára Rovného k chotáru
Turzovky. V tomto zárubku bolo pole s rozsahom okolo 40 bratslavských meríc. Okrem tohto
pozemku mal nový farár k dispozícii aj ďalšie pole zvané Kysucká na 4 bratslavské merice,
ktoré kedysi užíval turzovský farár, nachádzajúce sa v chotári Vysokej. Z lúk z polovice svojho
zárubku má výnos dvoch vozov sena. Na tomto zárubku má aj dostatočný pasienok pre dva
kone alebo pre šesť kráv a tež dve jedľové hory, jedna sa nachádzala smerom k chotáru
Rovného druhá, k chotáru Turzovky. Z naturálií mala obec farárovi ročne odovzdávať napr.
štvrť centa masla či dostatok palivového dreva. Od mlynov na Vianoce dostával farár koláč
a kohúta alebo namiesto toho 25 denárov, v čase osláv veľkých sviatkov poskytovala dedina
farárovi  raňajky.  Taktež  farníci  boli  povinní  farárovi  pomáhať  pri  všetkých
poľnohospodárskych prácach.56 Rovnako muselo byť postarané o učiteľa. Vo vizitácii z roku
1798 boli  poplatky  a povinnost voči  nim už  upravené.  Od obce dostával  farár  ročne  20
zlatých, z príležitost osláv veľkých sviatkov 15 zlatých. Ďalej dostával ročne 20 bratslavských
meríc miešaného jačmeňa s ovsom a 25 funtov masla. Farníci boli povinní priviesť 40 siah
tvrdého a 20 siah mäkkého dreva. Namiesto múky na koláče a kohútov dostával jednotlivo 1
zlatý.  Za  vykúpenie  sa  od  povinnost poľnohospodárskych  prác  platli  farníci  15  zlatých.
Kňazovi patrili dve polia, lúka a dve hory. Štolárne poplatky boli určené takto: za sobáš 60
denárov, za úvod nevesty 30 denárov, za úvod rodičky 20 denárov a za pohreb 50 denárov.
Učiteľ dostával v hotovost od obce ročne 20 zlatých, z  Rudincovej fundácie 13 zlatých, od
každého žiaka  navštevujúceho školu  týždenne  1  denár,  za  spev  a pečenie  hostí  ročne  9
zlatých 20 denárov a od pohrebného zvonenia ročne 8 zlatých 20 denárov. V naturáliách mu
odovzdávali  maslo  a drevo.  Ďalší  príjem  mal  učiteľ  zo  štolárnych  poplatkov.  V odľahlých
horských fliálkach ako boli Malá Šatna, Liesková, Podluby, Jedľovník, Vrch Semeteš a dolina
Zálubie,  ktoré  boli  pričlenené  k farnost Vysoká  kvôli  veľkej  vzdialenost k  pôvodnému
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farskému kostolu v Rovnom, neplatli nijaké štolárne poplatky.57 Prvým vksockým farirom sa
stal Jin Baptsta Finsterwalter, rodák z Pruského, ktorý do Vysokej prišiel 21. októbra 1772
z Čadce,  kde  pôsobil  ako  kaplán.58 Farnosť  bola  po  svojom  vzniku  začlenená  do
administratvnych štruktúr Nitrianskej diecézk, v jej rámci do trennianskeho archidiakonitu
a nadnianskeho  dekanitu.  Od  roku  1821  sa  farnosť  stala  súčasťou  nového  žilinského
archidiakonitu59 a od roku 1871, kedy bol zriadený turzovský dekanit, bola jeho súčasťou.60

Farski budova

 budov, ktoré boli nevyhnutné pre fungovanie farnost bola ako posledná postavená
práve farská budova. Jej  zikladk sa položili 22. mija 1772 za prítomnost panského
úradníka  a dištriktuálneho  dekana.  Farské  účty  evidujú  napr.  platby  murárom,

prievozníkom, ktorí dovážali kameň, stolárovi či zámočníkom za plechy na dvere. Zaujímavý
je aj výdavok „sklenarce Bytšanskej v Bytši za skla spravene do fary.“61 Napriek tomu, že farár
v budove býval už od októbra 1772, fara sa dokončievala aj v nasledujúcom roku. Na konci
18. storočia bola ešte v uspokojivom stave, hoci už bolo konštatované, že vo východnej čast
sú múry napadnuté vlhkosťou a táto strana je v horšom stave. Nachádzali sa v nej dve izby,
ktoré mali výhľad smerom na juh do záhrady. Slúžili  pre potreby farára. Treta izba situovaná
na východ bola pripravená pre kaplána a štvrtá bola pre služobníctvo.  S miestnosťou pre
služobníctvo  susedila  malá  komora  a kuchyňa.  Budova  mala  sklepenú  pivnicu,  kam  sa
vstupovalo po schodoch s klenutou chodbou. V pivnici stáli dve drevené debny na obilie a na
úschovu potravy pre domácnosť. 

Z

 fare ešte prislúchali ďalšie  hospodirske budovk – maštaľ pre kone a kravy či chliev
pre ošípané. Pri týchto budovách boli debny na úschovu kapusty a inej zeleniny. Popri
budovách bolo umiestnené palivové drevo. Celý farský komplex bol usporiadaný do

štvorhranného  pôdorysu.   Na  protľahlej  strane  za  cestou,  z dôvodu  zabezpečenia  prot
požiaru, sa nachádzala stodola a šopa pre voz.  Celková výmera celého farského pozemku
vrátane záhrady mala rozsah 21 – 24 bratslavských meríc. S výnimkou farskej budovy mali
ostatné značne poškodené strechy. Z tohto dôvodu sa farár v roku 1796 obrátl písomnou
žiadosťou  na  patronát,  no  odpovede  sa  do  čias  konania  vizitácie  (5.  septembra  1798)
nedočkal.62 K náprave  zrejme  nedošlo  ani  v nasledovnom  období,  resp.  nie  k výraznej
náprave, pretože v roku 1828 vizitátor znova zopakoval, že stav týchto budov je zlý, strechám
tak na fare  ako aj  na hospodárskych budovách hrozí  zrútenie.63  Pomerne veľká obnova
farskej budovy sa udiala v rokoch 1836/1837 kedy sa vo farárovej i kaplánovej izbe postavili
nové pece, obnovila sa fasáda, vymenili sa dvere i okná. Náklady na renováciu dosiahli 228
zlatých.  Stari  farski  budova slúžila  miestnym  kňazom  ešte  dlhé  obdobie.  Novi  bola
postaveni až v roku 1927 ako sa o tom píše v príslušnej kapitole.

K

  

Školstvo a vzdelanosť

kôr  ako  sa  budeme venovať  škole,  je  nevyhnutné  zmieniť  sa  o niekoľkých  členoch
Bernolikovho Slovenského uneného tovarišstva, pochádzajúcich alebo pôsobiacich vo
Vysokej, ktorí zohrali svoju úlohu aj pri šírení vzdelanost v obci. V susednej obci Veľké

Rovné  vznikol  pobočný  stánok  Slovenského  učeného  tovarišstva  založeného  Antonom
Bernolákom v roku 1792. Z Vysokej boli členmi tohto pobočného stánku dve duchovné a dve
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svetské  osoby.  Predovšetkým  išlo  o miestneho  prvého  vksockého  farira  Jina  Baptstu
Finsterwaltera a jeho kaplána, frantškina Ckriaka Kuceja OFM. Svetskými členmi stánku sa
stali richtir Juraj Kľanko a notir Jin Bielnik.64 Všetci odoberali knihy vydávané tovarišstvom
(niektoré  z nich  nachádzame  v inventári  z roku  1865  vo  farskej  knižnici)  a aj  takýmto
spôsobom šírili v obci osvetu a vzdelanie.
 

okiaľ ide o prvú budovu miestnej školk, tá bola postavená už v roku 1771,65 nie 1794
ako to uvádza obecná kronika.66 Už pri návšteve deputácie v roku 1771 sa hovorí, že
dom  pre  učiteľa  bol  postavený  nedávno  vedľa  farského  pozemku.  Bol  z dreva

a pozostával z dvoch miestnost, jednej väčšej pre potreby vyučovania žiakov, druhej menšej,
slúžiacej  ako byt  pre  učiteľa.  Okrem toho mala školská budova aj  komoru.   Obec platla
učiteľovi  20  zlatých  ročne  v hotovost,  zaobstarávala  mu  dostatok  palivového  dreva,  za
pečenie hostí dostával mericu pšenice. Okrem toho mal ako učiteľ príjmy aj za zápis krstu,
ohlášok či pohrebu. Medzi jeho povinnost patrilo aj zvonenie. Od každého žiaka dostával za
vyučovanie ročne 1 zlatý.67 S dochádzkou do školy to bolo vo Vysokej veľmi podobné ako
v iných kysuckých obciach. V roku 1798 tu bolo 470 det vo veku 6 až 12 rokov, ale školu
navštevovalo  len 27.  Príčinami  nelichotvého stavu boli  domáce práce,  ktoré  museli  det
vykonávať, ale aj nezáujem samotných rodičov.68 Z fundácie kňaza a vysockého rodáka Juraja
Rudinca dostával učiteľ 13 zlatých za  vyučovanie 13 chudobných det.69 

P

edzi prvých učiteľov patrili Juraj Binoci, Matej Bocko a neskôr Ondrej Demanek.
V roku 1827 sa uvádza  Anton Harnaj (nar. 1783),70 ktorý ako učiteľ vo Vysokej
pôsobil dlhý čas, do roku 1864. Bol dvakrát ženatý, prvá žena Zuzana zomrela vo

Vysokej  17.  novembra 1837 vo  veku 54  rokov.  Druhýkrát  sa  oženil  s Annou  Tomekovou
a z tohto manželstva vzišiel aj jeho nástupca na učiteľskom poste. Anton Harnaj   napokon
zomrel vo Vysokej 5. marca 1866, pochovával ho turzovský farár a dekan Frantšek Tagini.71

Po otcovi pokračoval v učiteľskej službe syn Anton Harnaj ml. (nar. 7.3.1842), ten najskôr 3
roky pomáhal  ako pomocný učiteľ  a od  roku 1864 nahradil  svojho otca.72 Ďalším bol  od
októbra  1872  Juraj  Kľanko (nar.  1812),  ktorý  predtým  pôsobil  vo  Vysokej  ako  pomocný
učiteľ,  potom  v Červenom  Kameni,  Lúkach  a  Soblahove.  Bol  ženatý  s Janou  Harnajovou.
Nebol učiteľom veľmi dlho, pretože kvôli problémom so zrakom a sluchom musel učiteľstvo
zanechať v roku 1882. Zomrel 16. októbra 1887 vo veku 75 rokov.73 Na uprázdnené miesto sa
hlásili štyria uchádzači, školská stolica uprednostnila na svojom zasadnut 11. januára 1883
Ondreja Kľanka, skna Juraja, ktorý už predtým pôsobil 7 rokov ako pomocný učiteľ. Ondrej
však  po ťažkej  chorobe v roku 1896 zomrel74 a tým sa opäť  uvoľnila  učiteľská stanica vo
Vysokej. Učiteľstvo ale v rodine ostalo a novým vysockým učiteľom sa stal  Ľudovít Kľanko,
ktorý sa spomína v roku 1903.75 V roku 1912 bol za učiteľa vybraný Rudolf Lazarovin.76

M

očas 19. storočia museli byť v obci postavené viaceré menšie školy, pretože v žiadost
nitrianskemu biskupovi z roku 1882 obec píše, že doposiaľ vydržiava dve riadne a štkri
pomocné konfesionilne školk.  Pretože pomocné školy nezodpovedali požiadavkám

zákona, rozhodli sa, že jednu pomocnú školu na Kelnove pretvoria na riadnu školu. Náklady
mali  dosiahnuť  2000  zlatých.  S prosbou  o fnančnú  pomoc  sa  obrátli  aj  na  biskupa:
„obyvatelia  obce  Vysoka  náboženským duchom nadchnut,  vzdor  temu,  že  umenšiť  by  si
mohla výdavky na školy, prijmúc ponukanú pomoc šťastnú, vzdor neurodnému kraju našemu
na  začiatku  Kysuce,  ktorého  velmi  neúrodná  poda  dostatečnú  výživu  obyvatelstvu
neposkytuje,  vzdor  temu,  že  tutejše  obyvatelstvo  po  šírom  svete  drotárstvom  chlieb
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vyhladavajuce velkýma daňami obtžene je ...  udržiava dovčul dve riadne a štyri pomocné
konfesionálne školy... novu školu konfesionalnu hnet zjara roku buduceho vystaviť a taku aj
riadnym učiteľom opatriť. Stavba školy tejto najmenším počtom 2000 zlatých r.č. kostuvat
bude,  neratajuc  pozemek  pod  školu,  neberúc  do  ohladu  plat  učitela  ustálit  majúceho.“
Napokon žiadajú biskupa o fnančnú podporu.77 Biskup poskytol na školu 400 zlatých, za čo
mu obec neskôr osobitným listom ďakovala: „neni sme v stave za najláskavejšiu podporu
túto,  naše  najponiženejšie  podakovanie,  kterým vdačne naše  srdca  naplnené  sú,  slovma
vyjadrit...“78 Škola bola podľa referencií  postavená z pevného materiálu,  pokrytá šindľom,
v dĺžke približne 17 m a široká 9 m. Zvonka i zvnútra príjemného vzhľadu.79 V Kelčovskej škole
mal byť prvým učiteľom  Jozef Kohút,  ktorý bol  vybraný 9. júla z troch kandidátov,  no už
v auguste 1885 za toto miesto poďakoval a napokon ho neprijal. Príčiny vysvetlil nasledovne:
„visokansku stanicu z tej  pričiny neprijmam, lebo miestnosť je daleka, živobyta je drahše
a poloha vrchovata a tak ženatému človekovi s malým dietatom žiaden vyhlad sa neukazuje
do buducnost, ba áno stanicu by som si nielen že nepopravil, ale pohoršil.“80 Na konkurze sa
zúčastnilo 5 uchádzačov a z nich si  školská stolica vybrala  Ondreja Kraneka.81 V inej  škole
v Nižnom Kelčove bol približne v rovnakom čase vybraný za učiteľa Jozef Jandek. V roku 1907
sa v tejto škole spomína Koloman Bellan a v roku 1909 Ondrej Székelk.82

Život vo farnost v 18. a 19. storočí

 novozriadenej farnost žili v drvivej väčšine katolíci. V roku 1790 sa už uvádzajú  13
Židia a približne rovnaký počet sa ich udržalo až do konca 18. storočia.83 Na konci
storočia  bol  počet  veriacich  vo  farnost rozdelený  nasledovne,  vo  Vysokej   3602

katolíkov a 14 Židov, vo fliálkach, ktoré potom pripadli novej farnost v  Javorníku-Čiernom
(dn.  Makove)  žilo  ďalších  takmer  1000  duší.  Po  odčlenení  farnost v  dnešnom  Makove
dočasne poklesol počet veriacich na 3463 v celej farnost Vysoká. 

V
ysocká farnosť sa stala svedkom významnej návštevy, ktorá bola v tom čase skutočne
unikátna.  Ešte  v období,  keď  fara  bola  v podstate  novostavbou,  navštvil  obec
a farnosť  cisir  a neskôr  aj  uhorský kriľ  Jozef  II.  (1765-1790).  K návšteve  Vysokej

došlo  1.  mija  1780 keď do Vysokej  cisár  dorazil  so  svojim sprievodom  o pol  jedenástej
predpoludním. Spolu s ním cestovali  generil  Braun,  plukovník hlavného štibu Chentner,
jeho  zistupca  Mégh,  sekretir  Gintner,  kapitin  Granister a  lekir  Giovanni  Alessandro
Brambilla. Farár Ján Finsterwalter nespomína, že by bol sprievod niekto privítal. Po príchode
na  faru  cisár  zasadol  k stolu,  aby  sa  naobedoval,  pričom  obed  trval  pol  druhej  hodiny.
Poznáme  aj  zloženie  jednoducho pripraveného,  ako sa  vyjadril  farár,  menu:  podávala  sa
polievka s ryžou, hovädzie mäso s potočnicou, cviklou, nakladanými uhorkami a zasmaženým
kyslastým  hráškom;  kúsky  údeného  bravčového  mäsa  a  kúsok  slaniny;  ďalej  pečené
korenené  mäso,  prešpikované  slaninou  z  predchádzajúceho  dňa  na  Bečve.  Potom
nasledovalo ovčie mäso a mlieko. Napokon čerstvá pečená teľacina s plnkou, teľacie zadné a
kohút. Pred tri štvrte na tri vstal cisár od stola a na fare ostal aj nocovať. Šiel spať o deviatej
hodine a odpočíval až do štvrť na sedem. O siedmej si dal čokoládu a o tri štvrte na osem
vysadnúc na koňa, odtahol k Jablunkovským šanciam.84 Zo zápisu jasne vyplýva, že na fare
nielen  obedoval,  ale  aj  spal a až  na  druhý  deň  odtahol  k Šanciam,  kde  sa  mohol
najpohodlnejšie dostať  cestou cez Turzovku na Čadcu a Svrčinovec. Je však zaujímavé, že
o celej  návšteve  sa  zmieňuje  iba  vysocký  farár.  Vysvetlením by  mohla  byť  ziľuba  cisira
cestovať v utajení, veď celý sprievod pozostával zo siedmich osôb vrátane cisára.  Farár bol
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zrejme  zaviazaný  mlčanlivosťou,  pretože  aj  v správe,  ktorú  zanechal,  sa  venoval  výlučne
zloženiu cisárovho jedálnička. Okrem členov sprievodu tu nenájdeme ani zmienku o účele
cesty, resp. o ďalších plánoch, hoci je veľmi pravdepodobné, že niečo zachytť musel. Ťažko
povedať,  či  aj  samotní  farníci  vôbec  registrovali  túto  návštevu  a vedeli  kto  v skutočnost
navštvil  ich  obec.  Vizitátor  sa  však  koncom  18.  storočia  o farníkoch  nevyjadril  práve
v najlepšom  zmysle,  keď  skonštatoval,  že  priestupky  prot božím  a  dobrým  mravom
v obyvateľstve bujnejú. Na sviatky sa spoločné zábavy začínali už pred litániami a trvali až do
polnoci,  neraz i dlhšie. Ľud sa vraj nevie oslobodiť od nočného hýrenia a hromadných bitek
mládeže. 

ohoslužobný poriadok v nedele a vo sviatky bol prispôsobený skutočnost, že veriaci
žili pomerne ďaleko od kostola, roztrúsení vo viacerých dolinách. Od sviatku sv. Juraja
(24.4.) do sv. Michala (29.9.) bolo prvé zvonenie ráno o 7 hodine, kedy sa zároveň

prečítalo sväté čítanie, druhé nasledovalo o 8 a trete o 9 hodine. O štvrť na desať začínala
sv. omša. Naopak od sv. Michala do sv. Juraja sa prvý raz zvonilo o pol ôsmej, po štvrťhodine
nasledovalo čítanie, druhé zvonenie o 9 a po treťom zvonení o štvrť na jedenásť sa začínala
sv. omša.  Najskôr sa preberala katechéza, potom bola homília, po nej boli vysvetľované dve-
tri  otázky  z kresťanskej  vierouky.  Potom  nasledovalo  vzbudenie  viery,  nádeje  a lásky
a pomodlil sa Otčenáš a Zdravas. Potom Verím, Desatoro a Pätoro cirkevných prikázaní, aby
si veriaci osvojovali teto pravdy. Po modlitbách ľudia spievali nábožné piesne a potom pri
vyložení Sviatost Oltárnej sa modlili a prosili za všeobecné potreby.  Po tom ako kňaz odišiel
od oltára v čase poludňajšieho zvonenia, organista s ľudom odriekali bežné modlitby. Potom
sa vykonávali rôzne obrady ako krsty, úvody rodičiek a pod. Bohoslužby končili v lete o štvrť
na jednu, v zime o štvrť na dve.  Popoludní sa  zvonilo o druhej a o pol tretej, po štvrť hodine,
keď sa farníci zhromaždili, farár vyučoval náboženstvo a ak nebola prítomná väčšina ľudu,
modlili  sa  litánie.  O ich  skončení  sa  v lete  vysvetľoval  katechizmus,  v zime  sa  to  dialo
zriedkavejšie, najmä kvôli mrazom a skorému stmievaniu sa.85

B

 
 pomocným silám kňaza v každej  farnost patrili  organista,  uniteľ  (v starších časoch
často  tá  istá  osoba),  kostolník či  kuritor  kostola,  ktorý  mal  na  starost kostolnú
pokladnicu. Vo Vysokej sa v tejto funkcii spomína alebo richtár alebo notár. Okrem

nich sa na živote farnost podieľali vlastným spôsobom aj hrobiri,  pôrodné babice a farské
služobníctvo.

K
ravdepodobne  prvým  organistom  vo  Vysokej  bol  Juraj  Binoci,  ktorého  uvádzajú
farské účty v roku 1776.86 O rok neskôr je však už doložený v Turzovke.87 V roku 1777
je vo Vysokej uvedený aj Matej Bocko, ktorý sa o rok neskôr tež spomína ako učiteľ-

organista.88   V roku 1775 sa spomína ako učiteľ  a organista  v Turzovke.89 Aj  na  príklade
týchto dvoch sa zdá, že niektorí učitelia si svoje pôsobisko v rámci susedných dedín vymenili.
Neskôr bol  organistom  Ondrej  Demanek pôvodom z Púchova.  Ten pôsobil  vo Vysokej  od
roku  1789.  Vizitácia  ho  hodnot ako  usilovného,  zbožného  muža,  ktorý  mal  hudobné
vzdelanie, intenzívne zastával aj funkciu učiteľa vo výchove det, dobre ovládal hru na organe
a okrem toho už nezastával inú funkciu. V roku 1798 bol ženatý a mal 35 rokov.90 S prvým
konkrétnym menom kostolníka sa stretávame v roku 1779.91 Bol  ním  Jozef Paduch,  ktorý
túto  funkciu  vykonával  dlhšie  obdobie,  spomína  sa  aj  v rokoch  1797  a  1798.92 Keďže
organista,  medzi,  ktorého  povinnost pôvodne  patrilo  i  zvonenie,  mal  neprimerane  veľa
povinnost, zvonenie vykonával práve kostolník Jozef Paduch. Býval vedľa školy a pôsobil aj
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vo  funkcii  pomocníka  učiteľa,  tzv.  inštruktora.  Ako  inštruktor  mal  učiteľovi  pomáhať  so
spevom,  v prípade  potreby  zastupovať  učiteľa  v škole  pri  výučbe  žiakov,  asistovať  pri
bohoslužbách atď. Z kostolníckej funkcie mu plynuli teto povinnost: 3 krát za deň zvoniť na
Anjel Pána, otvárať a zatvárať kostol, zametať a starať sa o čistotu kostola, asistovať kňazovi
pri  obradoch  a sprevádzať  ho  k zaopatreniu  nevládnych  v dedine.  Za  funkciu  kostolníka
dostával od obce ročne 8 zlatých a okrem toho od každého krstu a sobáša 2 a pol denára.
Z vianočnej  ofery  dostával  2 zlaté  a 50 denárov.93 Z roku 1881 poznáme kostolníka Pavla
Krajčiho.94

ysoká bola pôvodne rozsiahlou farnosťou,  preto v nej pôsobilo viacero  pôrodných
babíc, ktoré boli vyškolené  stoličným lekárom a v prípade potreby vedeli dieťatko aj
pokrstť.  V roku  1788  sa  ich  spomína  vo  farnost 7:  Eva  Gajdiniarovi,  Dorota

Planetkovi,  Barbara Rudincovi,  Anna Sivi,  Dorota Kalinikovi,  Anna Rudincovi a Anna
Slonníkovi.95  Všetko to boli skúsené ženy v strednom veku, od 40 do 60 rokov. V roku 1798
sa  ich  spomína  ešte  viac,  Dorota  Sokolovi,  Anna  Odnogovi,  Dorota  Kalinikovi,  Anna
Slonníkovi,  Barbora  Rudincovi,  vdova  Eva  Matulíkovi,  Magdaléna  Stromnekovi,
k makovskej  farnost prislúchajúcich  fliálkach  Tatrmanoch  vdova  Eva  Sekinikovi,
v Zarúbanej Anna Papajníkovi, na Kršlisku Anna Michovi a v Kykuli Anna Holikovi.96 

V

ôvodný  cintorín sa nachidzal pri kostole.  V roku 1798 však vizitácia uvádza už  dva
cintorínk.  Jeden  bol  pri  kostole  a tradovalo  sa,  že  ho  posvätl  niekdajší
považskobystrický farár a dekan Ignic Langauf. Pri vchode na cintorín vedľa brány stál

kamenný kríž postavený v roku 1794, na ktorom je na medenej doske zobrazený Ukrižovaný
Kristus. Kríž bol požehnaný čadčianskym farárom a dekanom Lukišom Pažickým. Jedna časť
tohto cintorína bola pre prepadajúce sa hroby nevhodná, uvoľňovala sa tu pôda a objavovala
voda.  Zo  severnej  strany  bol  cintorín  ohradený  múrom,  z východu,  západu  a čiastočne
i z juhu  čiastočne  múrom  a dreveným  plotom,  poväčšine  však  kamením  a zeminou.  Za
múrom sa nachádza miesto pre nepokrstených. Vizitácia uvádza aj druhý cintorín, ktorý sa
mal nachádzať niekde na východ od prvého, v neveľkej vzdialenost 19 siah (34,2 m). Z každej
strany  je  ohradený zeminou a kamením,  na  jar  a na  jeseň  bol  však  mimoriadne  vlhkým.
Uprostred cintorína stál drevený kríž s podobou Ukrižovaného.97   

P

 roku 1826 už bolo z kapacitných dôvodov nevyhnutné cintorín pri kostole rozšíriť.
Obec sa najskôr obrátla na panstvo,  to jej odporučilo, aby sa najskôr informovala
u biskupa. V žiadost biskupovi sa píše: „predkove naši vysocki horlivostu pravej viry

krestanskej zapaleni, za svoje vlastne peniaze nielen fundus pod kostel a faru, ale take samy
kostol  a faru se svojimi  nakladky vystavit dali,  ano aj  potrebne vyživeni  pre pana sveho
farara  z obecnost naridili.  Misto  anebožto  cinter  pre pochovani  mrtvych take  sami  sebe
zaopatrili, ponevač ale jš vyšej 70 rokov do cintera takoveho vatši počet farnikov vysockych
sa pochovava, cinter taky juš tak naplneny jest, že včulek neporušene tela sa vykopavaju
a tak nebezpečenstvi  zjavne luďom živým sa preukazuje, nakazeni totšto povetria a odtal
zdravia jejich.“ Obec i farnosť mali kvôli nedostatku pre pochovávanie obavu, aby nedošlo
k rozšíreniu  nejakej  nákazy  z mŕtvol.  Farár  sa  so  žiadosťou  obrátl  na  patróna  farnost –
zemepána, ten ho odkázal na obec. Obec ale nemala vlastné vhodné pozemky preto žiadala,
ako už bolo spomenuté, o pomoc panstvo. Vysočania sa tež posťažovali  a biskupa žiadali,
aby nariadil Rovňancom patriacim k farnost Vysoká vystaviť si vlastný cintorín, alebo aby boli

V
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nápomocní ostatným farníkom na zakúpenie pozemku pre nový cintorín. Pretože dovtedy im
tto nepomáhali ani pri opravách kostola ani fary.98 

robármi  boli  v roku  1798  35-ročný  Michal  Hluchiň a 49-ročný  Martn Koleňik.99

Neskôr  túto  funkciu  vykonával  aj  Jozef  Hluchiň a v roku  1826  je  doložený  Jozef
Poliak.100 V tejto súvislost sa žiada uviesť jeden zaujímavý no tragický prípad, ktorý

sa stal v novembri 1828. V matrike zomrelých sa uvádza úmrte vysockého richtára Martna
Kmíneka. Zaujímavé však je, že v zápise uvádza dobrovoľné (sponte et deliberate) utopenie
sa  vo  Váhu  v Kotešovej.101 Išlo  teda  o prvú  zdokumentovanú  sebevraždu  v obci.  Príčiny
rozhodnuta v tom čase 48-ročného richtára nie sú známe.

H
 cintorínom a mortalitou úzko súvisia aj  epidémie, ktoré nielen Vysokú posthli počas
prvej polovice 19. storočia. V roku 1831 prenikla na územie Slovenska izijski cholera.
Kým v susednej Turzovke cholera napáchala mimoriadne škody, vo Vysokej sa naplno

neprejavila, hoci aj tu bolo viacero obet. Celkovo v roku 1831 zomrelo vo farnost 181 ľudí,
z toho  však  len  24  z nich  malo  uvedenú  ako  príčinu  smrt choleru. 102 Oveľa  vážnejšie
a tragickejšie  dopadol  na  obec  hladomor v tzv.  skapatých  rokoch  1846  -  1848.  V tomto
období  zachvátli  takmer  celú  Európu  neúrody  a z toho  vyplývajúci  hlad.  V Uhorsku  boli
príčiny  hladomoru  spôsobené  opakujúcou  sa  nízkou  úrodou  zemiakov  (hlavnej  zložky
potravy),  v lete  1845 to  boli  veľké  povodne,  o rok  nato  v máji  silný mráz,  ktorý posthol
najmä obilniny a počas letných mesiacov veľké suchá.  Okrem toho boli  ďalšími  príčinami
celková  preľudnenosť,  ale  aj  alkoholizmus,  pretože  aj  zo  zemiakov  sa  nechávala  páliť
pálenka.103 Prehľad o úmrtnost počas 40. rokoch 19. storočia získame z nasledujúcej tabuľky:

S

Tabuľka úmrt vo farnost Vysoká n. K.

Rok Počet úmrt
1840 153
1841 145
1842 208
1843 164
1844 241
1845 165
1846 177
1847 537
1848 312
1849 135
1850 96

Z nej  vidieť,  že  mortalita  bola  v sledovanej  dekáde  pomerne  rôznorodá,  no  dalo  by  sa
povedať, že pri viac ako 200 úmrtach už išlo o zvýšenú úmrtnosť.  V roku 1846 síce počet
úmrt oprot predošlému roku stúpol,  ale  iba veľmi  mierne.  V  susednej  Turzovke sa  mor
naplno  prejavil  už  v roku  1846  a v nasledujúcom  roku  kulminoval.  Aj  vo  Vysokej  boli
najtragickejšie z tohto pohľadu roky 1847 a 1848. Úmrtnosť v roku 1847 bola dva a pol krát
vyššia  ako  obyčajne  a hoci  v nasledujúcom  roku  výrazne  poklesla,  predsa  len  bola  stále
značne  nadpriemerná.104  Epidémie  sužovali  obyvateľstvo  aj  v 70.,  80.  i 90.  rokoch  19.
storočia, ale vo Vysokej sa to na zvýšenej mortalite nijako dramatcky neodzrkadlilo. Občas
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počet  zomrelých  vyskočil  nad  200  (napr.  v roku  1887  to  bolo  222  mŕtvych),  ale  inak  sa
úmrtnosť v danom období pohybovala pod 150 úmrt za rok.105 

viatosť  birmovania sa  v minulost vysluhovala  najmä  pri  príležitost konania
kánonických vizitácií. V prípade Vysokej aj po vzniku farnost nie vždy bývali birmovky v
tunajšom farskom kostole.  Boli  prípady,  kedy vysockí  birmovanci  museli  prijať  túto

sviatosť v susednej Turzovke.  Prvú birmovku v samostatnej farnost vksluhoval nitrianskk
biskup Frantšek Xaver Fuchs 12. júna 1788, o ďalšej je zmienka 23. septembra 1828 kedy
vo  Vysokej  birmoval  biskup  Jozef  Vurum. V nasledujúcom  termíne  už  museli  vysockí
birmovanci prísť do farského kostola v Turzovke, kde 8. augusta 1834 rovnaký biskup udelil
túto sviatosť celkovo 1463 birmovancom. Podobne v roku 1841 kedy diecézny biskup Imrich
Paluďai  (Palúdzkk) birmoval  v Turzovke  aj  birmovancov  z Vysokej  a Staškova.106 Ďalšie
termíny birmoviek boli vo Vysokej  15. októbra 1859 – 831 birmovancov (birmoval  biskup
Augustn Roškovini),  12. júla 1868 vo farskom kostole v Turzovke aj birmovanci z Vysokej,
16. júna 1872 vo Vysokej od toho istého biskupa prijalo sviatosť 441 birmovancov, 19. mája
1876 celkovo 299 birmovancov, 16. júna 1880 – počet birmovancov bol len o málo vyšší 308,
5. júla 1884 prijalo sviatosť 285 a 9. júna 1888 celkom 310 birmovancov. Zároveň to bola
posledná birmovka,  ktorú vo farnost vysluhoval  biskup A.  Roškováni.  Na tú  nasledujúcu
prišiel už  biskup Imrich Bende 12. júna 1897 kedy pobirmoval 532 birmovancov. Posledné
dve birmovky pred rokom 1918 sa vo farnost konali 22. mija 1905 a 19. mija 1909. Sviatosť
vtedy udeľoval biskup Viliam Baťini a prijalo ju 532, resp. 271 birmovancov.107 

S

 náboženskému životu neodmysliteľne patria aj také prejavy ľudovej zbožnost ako sú
výstavba  menších  sakrilnkch  objektov,  organizovanie  pút ni  ľudové  misie .  Na
Kysuciach  boli  teto  prejavy  zbožnost veľmi  rozšírené.  Vo  Vysokej  sa  už  v  prvej

polovici 18. storočia spomína 6 krížov a socha sv. Jána Nepomuckého.108 Koncom storočia sa
rovnako uvádza 6 drevených krížov, boli však presnejšie lokalizované. Jeden bol situovaný
pred kostolom na kamennom stĺpe, ďalší na cintoríne, tret v centre dediny o ktorý sa staral
farník Jin Kmínek. Štvrtý kríž vyhotovený z dubového dreva sa nachádzal pri úst kelčovskej
doliny,  piaty  pri  úst doliny  Potok  a  posledný  na  dolnom  konci  obce.  Všetky  kríže  boli
vyhotovené s korpusom Ukrižovaného.109 V roku 1821 postavil na vrchu Beskyd kamenný kríž
s korpusom z medeného plechu farník  Jin Bobek. Ďalšie kríže pribudli až v druhej polovici
19. storočia.  V roku 1866 postavil na vlastnom pozemku pri ceste kríž farník Jin Matulík a na
údržbu kríža zložil 12 zlatých.110 V roku 1873 sa zase spomína iniciatva Mateja Puteka, ktorý
zhotovil  na  hraniciach  vysockej  farnost s  Moravou  kríž,  zdola  kamenný  so  železným
korpusom a zároveň  zložil  30  zlatých  na  udržiavanie  tejto  sakrálnej  stavby.111  O tri  roky
neskôr postavil  Jin Viclavík z Vysokej  drevený kríž  s dotáciou 20 zlatých a Pavol Žilinnir
z rovnianskych vrchov kamenný kríž so železným korpusom s dotáciou 30 zlatých.112 Farník
Andrej Vavrica v roku 1886 umiestnil kamenný kríž pred vchod do svojho domu a na jeho
udržiavanie obetoval  30 zlatých.113 Napokon začiatkom minulého storočia, v roku 1901 sa
spomínajú  tri  nové  kríže  v osadách  Šatna,  Vrch  Rieka  a Jamy-Žilinčári114 a v roku  1903
v doline  Jedľovník-  Biely  kríž  bol  postavený  kríž,  ktorý  požehnal  vtedajší  farár  Anton
Zatkovič.115 Ak neberieme do úvahy kaplnku vybudovanú v roku 1776 v kostole, najstaršou
samostatne  stojacou  kaplnkou  je  pravdepodobne  kaplnka  Pannk  Mirie,  ktorú  postavil
v roku 1807 Jin Vavrica na hraniciach farnost Vysoká a Javorník-Čierne. Táto kaplnka mala
fundáciu 8 zlatých, neskôr jej fundátor zložil ešte ďalších 50 zlatých „vidice nedostatečnost
na tejže kaplnky vyložene na kapital peniaze.“116 Ďalšia kaplnka zasvätená úcte Pannk Mirie

K
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Lurdskej bola  postavená  bohatým  Vysočanom  Jozefom Krutošíkom v roku 1888 v doline
Šatna-Jedľovník. Išlo o kaplnku z pevného materiálu s vežou, kde jej zakladateľ zaobstaral asi
100 kg zvon. Kaplnka bola dostatočne vybavená na slávenie sv. omší. Jozef Krutošík zároveň
zložil fundáciu 200 zlatých na tri omše, ktoré sa mali slúžiť za neho na sviatok sv. Jozefa, za
jeho manželku Veroniku na sviatok sv. Veroniky a tretu omšu na deň posviacky kaplnky.117

Z listu farára Antona Zatkoviča sa dozvedáme o výstavbe malej zvonice v osade Vrch Rieka,
ktorú postavil Štefan Hunník a na jej údržbu zložil 400 korún.118  Zrejme najznámejšia vysocká
kaplnka sv. Annk v Kýnere, postavená na mieste údajného zjavenia tejto svätce ešte v 18.
storočí,  bola  v plánoch  farníkov  dlhší  čas.  Záznamy  o zbierkach  na  výstavbu  kaplnky  sa
vyskytujú už na začiatku 90. rokov 19. storočia.119 Aj farár Anton Zatkovič v liste z roku 1907,
v ktorom biskupa žiada o dovolenie výstavby kaplnky spomína, že na tento cieľ bolo už pred
15 rokmi vyzbieraných 696 korún a nová zbierka obetovaná nielen na výstavbu, ale aj  na
údržbu kaplnky vyniesla 200 a na omšu pri posviacke 300 korún. Biskup povolil výstavbu120

a tak o štyri roky, 20. júna 1911 mohol A. Zatkovič do Nitry oznámiť, že kaplnka sv. Anny je
praktcky  hotová.  Zároveň  žiadal  biskupa  o udelenie  fakulty  požehnania  pre  kanonika
a ttulárneho opáta Štefana Kutvasera.121

  
 obľúbeným náboženským aktvitám v minulost patrili púte na rôzne pútnické miesta.
Napokon samotná obec sa dočasne stala miestom kam prichádzali pútnici, keď sa, ako
už bolo spomenuté, údajne 12-ročnému dievčaťu zjavila sv. Anna. Na zásah cirkevnej

vrchnost sa však toto miesto nestalo všeobecne známym pútnickým miestom a istá tradícia
sa udržiavala len priamo v obci, príp. bližšom okolí. Ciele vysockých pútnikov máme písomne
doložené  len  sčast.  Môžeme  oprávnene  predpokladať,  že  najčastejšími  pútnickymi
miestami, ktoré Vysočania navštevovali boli Višňové, Dubnica či Frýdek. Pre Višňové hovorí
vzdialenosť,  Dubnicu  ako  cieľ  kysuckých  pútnikov  poznáme  vďaka  zachovanej  tzv.  knihe
zázrakov, kde sa spomínajú aj ľudia z Turzovky, Zákopčia, Dlhého Poľa, Kysuckého Nového
Mesta či Čadce.122 Frýdek máme zataľ ako jediný v sledovanom období písomne doložený.
Z 18. storočia podľa knihy mariánskych procesií k pútnickému chrámu Panny Márie vo Frýdku
máme doložených len pútnikov z Bytče, napr. v apríli 1758 40 pútnikov, v júni 1765 103, či
v máji  1767 200 pútnikov.  V 19.  storočí  sa  už objavujú aj  iné obce Bytčianskeho panstva
i ďalšie  kysucké  obce.  V júni  1837  boli  na  pút pútnici  z  Turzovky  s kaplánom  Jozefom
Serholcom v počte  400  ľudí.  Zaujímavé  je,  že  v máji  1842  sa  už  spomína  300  pútnikov
z Vysokej  opäť  s Jozefom  Serholcom,  ktorý  je  chybne  uvedený  ako  vysocký  kaplán  (bol
farárom).  V júli  1848  putovalo  do  Frýdku  200  farníkov  z Vysokej,  v máji  1850  sa  konala
spoločná procesia  600 veriacich z Turzovky,  Čadce a Vysokej.  V júli  1851 sa spomína 150
pútnikov  z Vysokej,  v júli  1853  zase  k milostvej  soche  Panny  Márie  prišlo  spoločne  400
veriacich z Turzovky a Vysokej.123 Hoci uvedené počty boli celkom iste skôr odhadom, i tak
dokladajú,  že  pútnické  procesie  boli  u kysuckých  veriacich  obľúbené  a hojne  sa  ich
zúčastňovali.  K obľúbeným  aktvitám  patrilo  aj  organizovanie  farských  ľudových  misií.
O takých máme vo Vysokej jedinú zmienku zo sledovaného obdobia v roku 1901, keď o ich
uskutočnení informuje biskupa farir Anton Zatkovin.  Misie sa začali vo vynovenom kostole
15.  septembra 1901 a viedli  ich  pátri  dominikáni  Rafael  Lakosil,  Bruno Birta a Marcolin
Kubínek.124 O ďalších misiách z tohto obdobia sa nám zmienky nezachovali, resp. je možné,
že sa nekonali. Po prvej svetovej vojne sa ľudové misie konali v roku 1922.125

K

Kňazi pôsobiaci vo farnost
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Jin Baptsta Finsterwalter (vo farnost pôsobil v rokoch  1772 – 1806). Narodil sa 14. júla
1745  v Pruskom,  do  seminára  bol  prijatý  v roku  1759.  Filozofcké  a teologické  štúdia
absolvoval  v Trnave,  po prijatých posvätných  rádoch bol  vysvätený  za  kňaza  v roku 1769
biskupom Jánom Gustnim.  Jeho prvým pôsobiskom bola Čadca,  kde pôsobil  ako kaplán,
odkiaľ  po troch rokoch prišiel  21. októbra 1772 ako prvý farár  do novozriadenej  farnost
Vysoká.  Hovoril  slovensky,  stredne  maďarsky126 a hoci  sa  to  výslovne  neuvádza  vedel  aj
latnsky. Bol členom Slovenského učeného tovarišstva. Zomrel 4. októbra 1809. V testamente
pamätal  aj  na svoju faru a farníkov vo Vysokej.  Vysockému farárovi  odkázal  200 zlatých,
ďalších 287 zlatých určil na ornáty a iné liturgické veci a napokon pre vdovy a chudobných
odkázal 60 zlatých.127 Počas jeho pôsobenia boli vo Vysokej tto kapláni:  Ckriak Kucej OFM
(1788 - 1805),128 Jin Harant (1805-1806).129

Andrej  Fibrk  (1806-1808). Narodil  sa  v roku  17.  júna  1779  v  Rajci,  humanitné  štúdia
absolvoval vo Váci, flozofcké a  teologické v Nitre, kde bol v roku 1802 vysvätený za kňaza.
Ako kaplán pôsobil vo Veľkom Rovnom, odkiaľ prišiel do Vysokej. Okrem slovenčiny ovládal
latnčinu a čiastočne maďarčinu. Z Vysokej odišiel za farára do Turzovky, kde sa stal v roku
1826 čadčianskym dekanom. Zomrel v Turzovke 5. júla 1829 v ranných hodinách.130 Počas
jeho pôsobenia boli vo Vysokej kaplánmi:  Jin Radolský (1806-1807) a Štefan Kraus (1807-
1808).

Adam Medihorský (1808-1812). Narodil  sa  v roku 29.  októbra  1776 v Oškerde.  Základné
štúdia  absolvoval  v Žiline,  gymnaziálne  v Nitre.  Do  seminára  bol  prijatý  v roku  1796
a ordinovaný  bol  v roku  1801.  Po  vysviacke  pôsobil  v rokoch  1801-1804  ako  kaplán
v Turzovke a potom administrátor v Bytči. V roku 1806 sa stal farárom v Zákopčí, odkiaľ o dva
roky  neskôr  prišiel  do  Vysokej.  V roku  1812  sa  zriekol  vysockého  benefcia  a odišiel  do
Riečnice. Zomrel 15. mája 1841 v Nitre. Za kaplánov mal  Michala Michalovina (1809-1810)
a Jina Hanisku (1810-1812).

Mikuliš Krabin (1812-1822).  Narodil sa v marci 1776 v Košeci, od roku 1805 pôsobil ako
kaplán vo Varíne,  odkiaľ  o tri  roky odišiel  za  kaplána do Bytče.  V tom istom roku sa stal
farárom v Zákopčí a v roku 1812 prevzal farnosť vo Vysokej, kde 30. mája 1822 zomrel. Počas
jeho pôsobenia sa tu vystriedali tto kapláni:  Ignic Kalinaj (1812-1812),  Jin Hidvégk (1813-
1814), Frantšek Hubanek (1814-1815), Jozef Čelko (1815-1816), Jin Linek (1816-1822).

Jin  Linek  (1822-1830). Narodil  sa  vo  Sv.  Jure  v roku  1786.  Základné  štúdia  absolvoval
v rodisku,  gymnaziálne  v Tate  (Maďarsko)  a flozofcké  v Bratslave.  Odtaľ  prišiel  do
nitrianskeho  seminára,  v Nitre  prijal  v roku  1813  kňazskú  vysviacku.  Pôsobil  ako  kaplán
v Konskej a Bošáci, v roku 1816 sa stal kaplánom vo Vysokej. Po 6 rokoch, keď zomrel farár
M. Krabáč  sa stal  najskôr administrátorom farnost a  potom aj  farárom. Od 1.  decembra
1830 pôsobil ako farár v Skalitom, kde 2. júla 1844 zomrel na zápal pľúc. Popri ňom boli vo
farnost kapláni:  Juraj Orieška (1823-1824),  Jozef Rusnik (1826-1830) a  Jin Prekop (1828-
1830).131

Michal  Žik  (1830-1841).  Narodil  sa  25.  septembra  1798  v Trenčíne.  Štúdia  absolvoval
v Trenčíne a v Nitre,  v roku 1814 bol  prijatý  do seminára  a kňazské svätenie  prijal  v roku
1822. po vysviacke pôsobil  jeden a pol  roka na Biskupskom úrade v Nitre,  potom vyše 9
rokov ako kaplán v Bytči.  V júni 1829 sa dostal  za farára do Skalitého, 1. decembra 1830
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urobil kambium (výmenu) s Jánom Linekom a odišiel do Vysokej. V roku 1841 bol preložený
do Jasenice. Zomrel 19. augusta 1853. Jeho kaplánmi boli: Juraj Novosad (1831-1832), Juraj
Lemeš (1832-1836), Andrej Kacina (1836-1838) a Jin Lulik (1838-1846).132

Jozef Serholec (1841-1865). Narodil sa 3. marca 1803 v Skalici. Štúdia absolvoval v Bratslave
a meste  Magyarovár  (dn.  Mosonmagyaróvár  v Maďarsku).  Do  seminára  v Nitre  nastúpil
v roku 1819 a 31. augusta 1826 prijal kňazskú vysviacku. Po nej bol 3 roky kaplánom v Bošáci,
potom v rokoch 1829-1837 v Turzovke, 1837-1841 v Bytči. Od 1. júla 1841 sa stal farárom vo
Vysokej.  V roku 1865 sa stal  nitrianskym kanonikom, bol  i publikačne činný. Prispieval  do
Slovenských národných novín. Zomrel 27. júna 1871. Počas jeho pôsobenia vo farnost boli
kaplánmi:  Anton Tichý  (1846-1852),  Štefan Kavec  (1852-1855),  Romuald  Zajmus (1856),
Jozef  Hanulik  (1856-1858),  Jin Príhoda (1858-1859),  Ignic Tvrdý (1860),  Alojz  Anderlik
(1860-1861) a Andrej Hanzel (1861-1865).133 

Ignic Tvrdý (1865-1891). Narodil  sa 8. februára 1828 v Žiline.  Kňazskú vysviacku prijal  7.
augusta 1851. po vysviacke sa stal  kaplánom v Divine, kde pôsobil  do roku 1854, potom
v rokoch 1854-1859 kaplánom v Dlhom Poli, v roku 1860 v Belej pri Varíne a v rokoch 1861-
1865 v Hričove. Jeho prvým farským benefciom bola práve Vysoká, kde bol inštalovaný 31.
júla 1865. V roku 1891 sa stal ttulárnym prepoštom a farárom v Čadci. Zomrel 6. mája 1904.
V pastorácii mu ako kapláni pomáhali:  Martn Medňanský (1865-1869),  Jozef Badík (1869-
1874), Michal Schutanc (1874-1875), Jin Tvrdý (1875-1878), Jozef Opatovský (1878-1880),
Jin Pokorný (1880-1884) a  Anton Zatkovin (1884-1891).  

Anton Zatkovin (1891-1926). Jeho stručný životopis je v nasledujúcej kapitole. Popri ňom ako
kapláni vo farnost pôsobili: Jin Rojínek (1891-1895), Štefan Krautman (1895), Ľudovít Bíza
(1895-1898),  Štefan Stolirik  (1899-1906),  Július  Horvit  (1906-1908),  Jozef  Beneš  (1908-
1909) a Štefan Bergendk (1909-1920).

Kňazi pochádzajúci z farnost

Juraj Rudinec -  je vôbec prvým známym kňazom pochádzajúcim ešte z farnost Turzovka.
Narodil  2. apríla 1721 (nie 1720, ako tvrdí staršia literatúra) vo Vysokej nad Kysucou. Bol
najstarším synom Pavla Rudinca a Anny, rodenej Ondrušákovej.  Krstnými rodičmi mu boli
zeman  Juraj  Havay  a Ilona  Majtánová.  Rudincovci  boli  starou  vysockou  rodinou,  ktorej
členovia zastávali najvyššie obecné úrady – richtára a neskôr i notára. Aj Jurajov otec, Pavol
(† 1741 zastával v obci richtársku funkciu. Juraj mal troch súrodencov mladších bratov Jána,
Pavla a sestru Dorotu. Matka Anna zomrela skôr ako otec, ktorý sa po jej smrt ešte sthol
druhýkrát  oženiť.  Juraj  študoval  flozofu  a teológiu  v Budíne  a v Trnave.  Jeho  pastoračná
činnosť ako farára začala v roku 1748 v Divíne (okr. Lučenec) a od roku vraj  1755 pôsobil
v Balašských  Ďarmotách.  Ale  tento  letopočet  nie  je  správny,  pretože  v rukopise  svojej
skladby sa ako farár balaš-ďarmatský podpísal už v roku 1750. Zúčastňoval sa náboženských
dišpút, kde obhajoval  katolícke vierovyznanie voči  protestantzmu. V tej  dobe bol jedným
z nemnohých predstaviteľov satrickej náboženskej poézie.  V roku 1747 napísal  veršovanú
skladbu  Víry rímske katolíckej spravedlivost,  bludu luteránskeho falešnost.  Napísal  ju silne
slovakizovanou  češtnou,  jednoduchým  ľudovým  štýlom  so  satrickým  zameraním
a pravidelným 12 –slabičným veršom. Možno ho označiť za náboženského, resp. katolíckeho
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apologétu.  V Balašských Ďarmotách pôsobil  až do svojej  smrt 27. augusta 1772. Vizitácia
Vysokej z roku 1798 uvádza, že Rudinec bol aj archidiakonom tamojšieho archidiakonátu.134 

Teodor Martn Kľanko, SchP. Narodil sa 4. mája 1777 vo Vysokej. Do rehole piaristov vstúpil
6. októbra 1795 v Prievidzi a rehoľné sľuby zložil o rok neskôr v Sabinove. Filozofcké štúdia
absolvoval v rokoch 1803-1804 vo Vacove a teologické v rokoch 1805-1806 v Nitre. Kňazské
svätenie  prijal  19.  augusta  1804.  Pôsobil  ako  učiteľ  na  školách  v Podolínci,  gymnáziu
v Sabinove,  od  roku  1807  bol  profesorom  gymnázia  v Kaloči,  v roku  1808  v Kečkeméte
a v rokoch  1809-1810  v Prievidzi.  V rokoch  1811-1817  bol  promagistrom  novicov,  potom
opätovne  pôsobil  ako  profesor  gymnázia  v pešt,  v rokoch 1823-1829 vicerektor  a neskôr
rektor a riaditeľ gymnázia. V roku 1830 vykonával  funkciu vicerektora rehoľného domu vo
Svätom  Jure,  v rokoch  1832-1839  pôsobil  v Leviciach  postupne   ako  prefekt  konviktu,
profesor  gymnázia  a špirituál.  Posledné  roky  života  prežil  v Nitre  (1840-1854).  Bol
považovaný  za  vynikajúceho znalca  gréckej  a rímskej  klasiky,  podporoval  a šíril  slovenskú
tlač. Okrem nej ovládal nemecký, maďarský, latnský a grécky jazyk. Za svoju pedagogickú
činnosť bol vyznamenaný štátnymi i cirkevnými predstaviteľmi.135

Andrej  Beregi  (Perďoch).  Narodil  sa  v roku 22.  septembra 1857 vo Vysokej  ako prvé zo
štyroch det Jozefa a Barbary,  rod. Pavlíkovej.  Jeho otec bol richtárom vo Vysokej.  V roku
1882  nechal sebe i svojim  deťom úradne zmeniť meno z Perďoch na Beregi.136 Na túto jeho,
na kysucké pomery veľmi raritnú zmenu,  ironicky reagovali aj Národné Noviny: „predbežne
je  vraj  šťastný.  Kysuce  ale  sú  teraz  zvedavé,  či  Vysočania  vyvolia  budúcne  za  richtára
„Beregiho“, keď zhodili Perďocha z richtárstva.“137Andrej bol vysvätený v roku 1880 ešte pod
menom Perďoch a po vysviacke bol kaplánom vo Valašskej Belej,  od roku 1882 v Hričove
a od 1844 v Trenčianskej Teplej. V roku 1886 sa stal farárom v Lednici, odkiaľ odišiel za farára
do Beluše, kde zomrel 22. marca 1920 a kde je aj pochovaný.138  

Štefan Hlušek. Narodil sa 13. januára 1896 vo Vysokej. Bol rehoľníkom, v roku 1919 pôsobil
ako  kaplán  v Bratslave-Rači,  v roku  1924  administrátor  v Podhorí,  v rokoch  1926-1935
pôsobil ako farár vo farnost Jasová. Zomrel v Trnave.139 

Anton Posluch. Narodil sa 1. apríla 1907 vo Vysokej. Kňazskú vysviacku prijal 29. júna 1929
v Nitre.  Potom  pôsobil  ako  kaplán  v Pogroniciach,  Dolnom  Hričove.  V roku  1933  sa  stal
administrátorom  v Dolnom  Hričove,  potom  odišiel  za  kaplána  do  Lednických  Rovní  a
následne do Trenčianskej  Teplej.  V roku 1937 sa stal  administrátorom vo farnost Horné
Srnie a od roku 1938 tam bol farárom. Od roku 1947 pôsobil ako farár v  Rybanoch a od roku
1958 v Nitrianskej strede. Pre vážne ochorenie odišiel v roku 1967 na odpočinok, zomrel 3.
júna 1968.140
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