Niektoré významnejšie výročia v roku 2011
900 rokov
V Nitre vznikli Zoborské listiny, najstaršie zachované listiny z územia Slovenska.
800 rokov
Rád nemeckých rytierov pomohol uhorskému kráľovi Ondrejovi II. v boji proti Kumánom, ktorí z
Čiernomoria prenikali na územie Uhorska.
500 rokov
Na súostroví Antily bolo založené prvé biskupstvo.
400 rokov
Kardinál Pierre de Berulle (zomrel v roku 1629) založil vo Francúzsku oratórium na výchovu
kléru.
300 rokov
Satmársky mier potvrdil uznesenia snemu v Šoprone v prospech protestantov.
Ferdinand Max Brokoff (zomrel v roku 1731) vytvoril sochu sv. Františka Xaverského na
Karlovom moste v Prahe.
V Londýne bola postavená anglikánska Katedrála sv. Pavla s kupolou, ktorá napodobňuje
kupolu Baziliky sv. Petra v Ríme.
Január 2011
60 rokov
10. - 15. januára 1951 sa konal proces s tzv. vlastizradnými biskupmi: Jánom Vojtaššákom,
Michalom Buzalkom a Pavlom Petrom Gojdičom. Rozsudok bol vynesený 15. januára 1951.
Spišský biskup Ján Vojtaššák bol odsúdený na 24 rokov väzenia, konfiškáciu majetku a
peňažný trest 500 000 korún. Michal Buzalka bol odsúdený na doživotie, konfiškáciu majetku a
peňažný trest 200 000 korún. Gréckokatolícky biskup Pavol Peter Gojdič bol odsúdený na
doživotie, konfiškáciu majetku a peňažný trest 200 000 korún. Všetkých troch zároveň odsúdili
na stratu občianskych práv.
Február 2011
900 rokov
9. februára 1111 sa cisár Henrich V. konkordátom v Sutri vzdal laickej investitúry v Nemecku v
prospech pápeža Paschala II. a umožnil slobodné voľby biskupov.
100 rokov
8. februára 1911 sa narodil Mons. ThDr. Anton BOTEK, pápežský komorník, šéfredaktor
Katolíckych novín, významný prekladateľ Svätého písma (zomrel v roku 1992).
90 rokov
13. februára 1921 boli v Nitre vysvätení Karol Kmeťko za nitrianskeho biskupa, Ján Vojtaššák
za spišského biskupa a Marián Blaha za banskobystrického biskupa.
Marec 2011
200 rokov
7. marca 1811 umrel Juraj Fándly, bernolákovský spisovateľ, národovec a významný
priekopník poľnohospodárstva.
100 rokov
20. marca 1911 sa narodil významný spisovateľ, publicista a redaktor Katolíckych novín
Celestín Anton Radványi (zomrel v roku 1978).

28. marca 1911 sa narodil svätý Jan Nepomuk Neumann CSsR, filadelfský biskup českého
pôvodu, neúnavný kazateľ.
Apríl 2011
300 rokov
30. apríla 1711 podpísaním mieru v Satmári (Satú Mare) sa skončilo povstanie vedené
Františkom II. Rákocim.
200 rokov
5. apríla 1811 sa narodil Juraj Holček, kňaz, publicista a redaktor časopisu Cyril a Method,
zakladajúci člen Matice slovenskej (zomrel v roku 1869).
Máj 2011
120 rokov
15. mája 1891 bola vydaná prvá sociálna encyklika Leva XIII.
Rerum novarum.
80 rokov
15. mája 1931 Pius XI. vo svojej encyklike Quadragesimo anno urobil dôkladnú analýzu
ekonomicko-sociálnej situácie a vyzdvihol mravný zákon ako regulátor ľudských vzťahov.
50 rokov
15. mája 1961 Ján XXIII. pri príležitosti sedemdesiateho výročia encykliky Rerum novarum
vydal encykliku Mater et Magistra. Poukázal na hospodársku nerovnosť medzi rozličnými
krajinami, pranieroval položenie obyvateľstva v rozvojových krajinách, nedostatok
porozumenia a solidarity medzi národmi. Vyzval bohatšie národy, aby pomáhali chudobnejším
krajinám.
40 rokov
14. mája 1971 Pavol VI. ako reflexiu na osemdesiate výročie zverejnenia encykliky Leva XIII.
Rerum novarum vydal apoštolský list Octogesima adveniens. Pápež v tomto dokumente sústredil hlavnú pozornosť na súčasnosť a budúcnosť. Vyjadruje sa v ňom postoj Cirkvi k
sociálno-ekonomickej situácii, ktorá vznikla v tzv. postindustriálnej epoche a priniesla svoje
spoločensko-hospodárske problémy.
40 rokov
23. mája 1971 Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky vydala dokument
Communio et progressio, ktorý bol rozpracovaním koncilového dokumentu Inter mirifica.
20 rokov
1. mája 1991 Ján Pavol II. vydal svoju tretiu sociálnu encykliku Centesimus annus. Ocenil v nej
zásluhy Leva XIII. v oblasti sociálnej náuky Cirkvi, ktorý radikálne odmietol myšlienky
ujímajúceho sa socializmu s násilným riešením sociálnych otázok. Ján Pavol II. podčiarkol
potrebu novej evanjelizácie. Rok 1989 zaujal osobitné miesto v tejto encyklike. V tom roku
padli utláčateľské režimy a otvorila sa cesta slobody a demokratického rozvoja.
80 rokov
29. júna 1931 Pius XI. vydal encykliku Non abiamo bisogno, v ktorej ostro odsúdil Mussoliniho
politiku a fašizmus.
September 2011
30 rokov
14. septembra 1981 Ján Pavol II. vydal svoju prvú sociálnu encykliku Laborem exercens.
Pápež v nej vyslovil myšlienku, že základným kľúčom na riešenie sociálnych otázok je práca.

Október 2011
700 rokov
16. októbra 1311 pápež Klement V. otvoril vo Vienne 15. všeobecný koncil (skončil
6. mája 1312), ktorý rozhodol o reforme kapucínskych a kláštorných exempcií (vyňatí).
200 rokov
24. októbra sa narodil Šimon Klempa, trnavský kanonik, prepošt, prvý šéfredaktor Katolíckych
novín, predseda SSV.
December 2011
50 rokov
7. decembra 1961 zomrel Boží služobník biskup Mons. Michal Buzalka.
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