Niektoré významné výročia v roku 2010
• Okolo 110
- Sv. Ignác Antiochijský v siedmich listoch vysvetlil zásady monoepiskopátu (t. j. spravovania
miestnej cirkvi biskupom, ktorému podliehali presbyteri, kňazi a diakoni) a už vytvorenej
trojstupňovej hierarchie - biskup, kňaz, diakon. Zdôraznil osobitné postavenie rímskeho biskupa v
Cirkvi. Zomrel okolo roku 110 v rímskom koloseu.
• 210
- Sv. Hypolit dielom Traditio apostolica vytvoril prvý cirkevný poriadok, ktorý obsahoval aj liturgické
modlitby.
• 210
- V Ríme už existovalo obdobie katechumenátu (príprava na krst).
• 310
- Zomrel sv. Marcel, pápež, a mučenícku smrť podstúpilo 40 kresťanov zo Sebasty.
• 410
- Vizigóti pod vedením Alaricha vyplienili Rím.
- Sv. Augustín dokončil filozoficko-teologické dielo De civitate Dei - Boží štát.
• 610
- Mohamed, zakladateľ islamského náboženstva, sa vyhlásil za Alahovho proroka.
• 710
- Pápež Konštantín I. navštívil Konštantínopol, aby tam riešil sporné otázky. Po ňom toto mesto
navštívil až pápež Pavol VI.
• 810
- K základným vedomostiam veriacich patrili Vyznanie viery, Otče náš a Desatoro Božích prikázaní
• 910
- Zomrel sv. Naum, žiak sv. Cyrila a Metoda, autor Obrany slovanského písma.
- Vojvoda Viliam z Akvitánie s opátom Bernom založili kláštor v burgundskom Cluny - centrum
reformného hnutia kláštornej obnovy.
• 1110
- Bola dokončená stavba baziliky Sacré-Coeur v Paray-le--Monial.
- Synoda v Tarcale vymedzila právomoci biskupov, opátov a kňazov, vydala ustanovenia o cirkevnej
disciplíne a majetku.
• 1210
- Pápež Inocent III. schválil Františkovi z Assisi a jeho spoločníkom evanjeliový spôsob chudoby a
povolil im kázanie.
• 1310
- V Čechách sa stal kráľom Ján Luxemburský.
• 1410
- Ján Hus verejne obhajoval učenie Johna Wyclifa. Vo svojich dielach kritizoval cirkevnú hierarchiu,
kupčenie s odpustkami a hlásal apoštolskú chudobu.
- Vladisláv II. Jagelo, poľský kráľ a litovské veľkoknieža, v bitke pri Grunwalde porazil vojsko rádu
nemeckých rytierov, a tak spôsobil zánik štátu rádu nemeckých rytierov.
• 1460
- Františkáni v Bardejove založili kláštor s Kostolom sv. okolo Jána Krstiteľa.
• 1510
- Mních Filofej z Polocka vystúpil s tézou, že po páde Carihradu sa Moskva stala tretím Rímom.
- V moskovskom Kremli bol posvätený Archangeľský chrám - sú v ňom hrobky cárov (spred Petra I.
Veľkého).
• 1560
- Škótsky parlament rozhodol o ustanovení národnej cirkvi.
• 1610
- Na synode v Žiline sa Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku organizačne oddelila od Katolíckej cirkvi.
- Jana Františka de Chantal založila kontemplatívnu Rehoľu návštevy Panny Márie.
• Okolo 1660
- Viedenský majster Johann Pernerger vytvoril z jedného kusa alabastru oltárny reliéf predstavujúci
snímanie Pána z kríža. Dolná časť reliéfu vyobrazujúca pochovávanie Krista je od Donatella. Oltár
dal do Baziliky sv. Emeráma v Nitre priviezť arcibiskup Juraj Selepčéni.
• 1710
- Pre zákaz sa skončili kresťanské misie v Číne.
- Za svätého bol vyhlásený veľký reformátor kardinál Karol Boromejský.
• 1810
- Narodil sa Lev XIII., vlastným menom Vincenzo Giocac-chino Pecci.
• 1910
- Narodil sa prof. ThDr. Cyril Dudáš, kňaz a odborný spisovateľ.
- Narodil sa prof. ThDr. Jozef Šátek, kňaz, historik, znalec cirkevnej hudby a odborný spisovateľ.
- Narodila a bi. Matka Terézia, nositeľka Nobelovej ceny za mier.
- Zomrel Bjôrnstjerne Bjôrnson, významný nórsky spisovateľ, zástanca práv Slovákov.
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- Zomrel Róbert Koch, zakladateľ modernej bakteriológie, objaviteľ pôvodcu tuberkulózy, nositeľ
Nobelovej ceny.
- Protestantská misijná konferencia zorganizovala v Edinburghu svetové hnutie kresťanských cirkví
pre otázky viery a cirkevného poriadku. Neskôr sa z neho vyvinulo ekumenické hnutie.
- Pri príležitosti 300. výročia kanonizácie sv. Karola Boromejského pápež Pius X. vydal encykliku
Editae saepe.
- Pápež Pius X. založil v Ríme Pápežský ústav cirkevnej hudby.
- Zomrel Anton Cebecauer, prefekt banskobystrického kňazského seminára, zakladajúci člen
Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha.
1920
- Bola prijatá Ústava ČSR.
- V Trnave vznikla Katolícka jednota žien.
- Vznikla schizmatická Cirkev československá.
- Vo Wadowiciach sa narodil Karol Wojtyla, neskorší pápež Ján Pavol II.
148
- V Kláštore pod Znievom vznikla Kongregácia školských sestier de Notre Dáme.
1930
- Pápež Pius XI. vydal encykliku Časti connubii, v ktorej vyložil náuku Katolíckej cirkvi o manželstve.
940
- Roger Shutz v Taizé založil ekumenické bratstvo.
- V Bratislave vznikla viceprovincia redemptoristov.
- Začal sa holokaust Židov v koncentračných táboroch.
1950
- Barbarská noc odštartovala tvrdé represie proti Cirkvi. Zatváranie mužských a ženských kláštorov
pokračovalo celý rok. Československí biskupi pastierskym listom odsúdili schizmatickú Katolícku
akciu. Pri jeho čítaní v mnohých kostoloch tvrdo zasiahli bezpečnostné zložky. Pápež Pius XII.
Katolícku akciu osobitným dekrétom vyhlásil za schizmatickú a jej členov exkomunikoval. Ďalším
dekrétom zakázal členom Katolíckej cirkvi členstvo v komunistickej strane (pre ateistickú, materialistickú a protikresťanskú ideológiu). Bolo zrušených 13 kňazských seminárov.
- Matka Terézia v Bombaji založila Kongregáciu misionárok lásky.
- Pápež Pius XII. vyhlásil dogmu o nanebovzatí Panny Márie.
1960
- BI. Ján XXIII. schváli Litánie k predrahej Kristovej krvi.
- BI. Ján XXIII. založil biskupstvo v Eisenstadte.
- V Leopoldove zomrel bi. Pavol Peter Gojdič.
1980
- Ján Pavol II. v Kanade zriadil Slovenskú gréckokatolícku diecézu sv. Cyrila a Metoda.
- V Ríme bol vydaný Rímsky misál v slovenčine a ako dar Jána Pavla II. bol poskytnutý Katolíckej
cirkvi na Slovensku.
- V bratislavskom kňazskom seminári bola hladovka proti nátlaku na bohoslovcov v súvislosti so
vstupovaním do prorežimnej organizácie Pacem in terris a proti zasahovaniu štátu do vnútorných
záležitostí Cirkvi.
- Zomrel Mons. Ján Pôstenyi, doživotný správca Spolku sv. Vojtecha, spoluautor Jednotného
katolíckeho spevníka.
1990
- Obnovenie diplomatických vzťahov medzi Vatikánom a Československom.
- Vatikán vymenoval nových biskupov pre všetky diecézy v ČSFR: Ján Chryzostom Korec (Nitra);
Rudolf Baláž (Banská Bystrica); Eduard Kojnok (Rožňava); Alojz Tkáč (Košice); Dominik Tóth a
Vladimír Filo (pomocní biskupi v Trnave).
- V apríli sa uskutočnila prvá historická návšteva Jána Pavla II. v Čechách, na Morave a na
Slovensku.
1995
- Slovenská cirkevná provincia bola na základe rozhodnutia Jána Pavla II. rozdelená. Vznikla
Bratislavsko-trnavská arcidiecéza a Košická arcidiecéza. Za prvého košického arcibiskupa bol
vymenovaný Alojz Tkáč.
- V dňoch 30. 6. - 3. 7. Ján Pavol II. navštívil Bratislavu, Nitru, Saštín, Košice, kde svätorečil
košických mučeníkov, Spišskú Kapitulu a Levoču.
2000
- Na Slovensku sa v rámci Jubilejného roka 2000 konal Druhý celoslovenský eucharistický kongres.
Pápežským legátom bol krakovský arcibiskup kardinál Francziszek Macharski.

