Niektoré významnejšie výročia v roku 2012
1800 rokov
V roku 212 cisár Caracalla (+217) ediktom Constitutio Antoniana udelil rímske
občianstvo všetkým slobodným občanom ríše vrátane Židov.
1700 rokov
V roku 312 cisár Konštantín Veľký (+337) na Milvijskom moste pred Rímom porazil
vojska spolucisára Maxencia a stal sa vladárom Rímskej ríše. Táto bitka
predchádzala vydaní u Milánskeho ediktu, ktorým povolil vyznávanie kresťanského
náboženstva a zrovnoprávnil ho so všetkými náboženstvami v ríši.
1650 rokov
V roku 362 sa vo Verone stal biskupom sv. Zeno (+371), vynikajúci kazateľ a
náboženský spisovateľ, ktorý sa zaslúžil o rozvoj charity.
1400 rokov
V roku 612 írsky mních Kolumbán ml. založil v severnom Taliansku kláštor Bobbio s
prísnou regulou.
1360
V roku 652 zomrel mučeníckou smrťou sv. Emerám, misijný biskup v Bavorsku,
patrón katedrálneho chrámu v Nitre, najstaršieho na Slovensku.
1200 rokov
V roku 812 mierovou zmluvou v Aachene Byzancia uznala Karola I. Veľkého za
cisára.
1050 rokov
2. februára 962 Ján XII. korunoval Ota I. za cisára, čím bolo obnovené západné
cisárstvo.
1000 rokov
V roku 1012 taliansky benediktín sv. Romuald (+1027) zreformoval a založil viacero
kláštorov, najznámejší v Arezze Campus Maldoli (skrátene Camaldoli), kde reformou
vznikla kamaldulská rehoľa.
950 rokov
V roku 1062 brémsky arcibiskup Adalbert založil biskupstvo v Ratzenburgu.
800 rokov
V roku 1212 sa konala neúspešná križiacka výprava detí. Mnohé zahynuli, iné boli
predané do otroctva.
V roku 1212 sv. Klára ( +1253) pod vedením sv. Františka založila rehoľu klarisiek.
V roku 1212 boli položené základy gotickej katedrály v Remeši.
V roku 1212 Fridrich II. vydal Zlatú bulu sicílsku. Český panovník Přemysl Otakar I.
dostal dedičný kráľovský titul.
500 rokov
V roku 1512 pápež Július II. (+1513) otvoril v Lateráne 18. ekumenický koncil - Piaty
lateránsky koncil, ktorý trval do 16. marca 1517.

V roku 1512 Michelangelo dokončil fresky naklenbe Sixtínskej kaplnky.
450 rokov
V roku 1562 v Španielsku zomrel sv. Peter z Alcantary, františkánsky reformátor,
patrón Brazílie.
18. januára 1562 sv. Pius IV. (+1565) otvoril zasadnutie koncilu v Tridente.
1. marca 1562 krvavý kúpeľ v meste Vassy bol začiatkom hugenotských vojen.
16. júla 1562 bol prijatý dekrét o svätom prijímaní.
17. septembra 1562 bol prijatý dekrét o obete svätej omše.
350 rokov
V roku 1662 zomrel jezuita Martin Palkovič, filozof, od roku 1649 rektor Trnavskej
univerzity a od roku 1660 prvý rektor Košickej univerzity.
250 rokov
V roku 1762 Mária Terézia zriadila Banícku akadémiu v Banskej Štiavnici.
200 rokov
3. februára 1812 sa narodil Jonáš Záhorský, konvertita, kňaz, národný buditeľ a
spisovateľ (+1876).
27. februára 1812 sa narodil významný slovenský básnik a dramatik Samo Chalúpka
(+1883).
190 rokov
24. apríla 1822 sa narodil štúrovský básnik Janko Kráľ.
27. apríla 1822 sa narodil Ján Palárik, významný národný buditeľ, kňaz, dramatik,
redaktor Cyrilla a Methoda a Katolíckych novín (+1870).
150 rokov
V roku 1862 bi. Pius IX. schválil Litánie k najsvätejšiemu menu Ježiš.
V roku 1862 Cirkev oficiálne uznala zjavenia Panny Márie v Lurdoch, ktoré sa stali
pútnickým miestom.
140 rokov
20. apríla 1872 zomrel Andrej Sládkovič, významný slovenský básnik (nar. 1820).
130 rokov
31. marca 1882 sa narodil Jozef Branecký, provinciál piaristov, historik a spisovateľ
(+1962).
13. mája 1882 sa v Rajci narodil Mons. ThDr. Andrej Škrábik, pomocný biskup v
Nitre, neskôr koadjútor v Banskej Bystrici a banskobystrický biskup (+1950).
120 rokov
V roku 1892 bol za kňaza vysvätený Marián Blaha (nar. 1869), neskorší
banskobystrický biskup.
9. februára 1892 sa v Oslanoch narodil Mons. ThDr. Eduard Nécsey (od roku 1943
pomocný biskup v Nitre, od roku 1948 do smrti v roku 1968 apoštolský administrátor
diecézy).

24. februára 1892 zomrel Dr. Augustín Roškovány, nitriansky biskup (od r. 1859,
predtým biskup vo Vacove), významný cirkevný spisovateľ, účastník Prvého
vatikánskeho koncilu, staviteľ nitrianskeho seminára.
100 rokov
27. januára 1912 sa v Prievidzi narodil Mons. JUDr. ThDr. Ján Pásztor, nitriansky
biskup (od roku 1973, + 1988), dlhoročný predseda Slovenskej liturgickej komisie.
20. augusta 1912 zomrel Dr. Jozef Samassa, významný cirkevný hodnostár, rodák
zo Zlatých Moraviec, spišský biskup, neskorší jágerský arcibiskup a kardinál (nar.
1828).
95 rokov
V novembri 1917 vyšlo prvé číslo časopisu Duchovný pastier, ktorého vydavateľom
bol moravskolieskovský farár ThDr. Jozef Buday.
90 rokov
29. mája 1922 Pius XI. vymenoval Mons. Pavla Jantauscha za apoštolského
administrátora Apoštolskej administratúry v Trnave a v roku 1925 za biskupa.
50 rokov
15. januára 1962 bi. Ján XXIII. vložil do Prvej eucharistickej modlitby meno sv.
Jozefa.
11. marca 1962 zomrel biskup Mons. Jozef Cársky, košický apoštolský administrátor
(nar. 1886).
11. októbra 1962 bol v Ríme otvorený 21. ekumenický koncil - Druhý vatikánsky
koncil.
40 rokov
9. júna 1972 zomrel rožňavský apoštolský administrátor Mons. Róbert Pobožný (nar.
1890).
10. júna 1972 zomrel českobudějovický biskup Mons. Josef Hlouch (nar. 1902).
8. marca 1982 bol vydaný dekrét Kongregácie pre klérus Quidam episcopi, ktorým
bolo kňazom zakázané členstvo v organizáciách politického typu vrátane Združenia
katolíckeho duchovenstva Pacem in terris v ČSSR.
V roku 1982 Ján Pavol II. vyhlásil za svätého Maximiliána Kolbeho.
13. decembra 1982 zomrel významný slovenský kritik a historik Jozef Kútnik Šmálov
(nar. 1912).
20 rokov
V roku 1992 Ján Pavol II. vymenoval Mons. Dominika Hrušovského za pomocného
biskupa v Trnave.
4. júna 1992 bol vymenovaný a 11. júla 1992 vysvätený za biskupa Mons. Andrej
Imrich, pomocný spišský biskup.
21. novembra 1992 zomrel prof. ThDr. Anton Bagin, významný cirkevný historik,
znalec cyrilo-metodských dejín, autor mnohých odborných publikácii a dlhoročný
šéfredaktor Duchovného pastiera (nar. 1923).

28. decembra 1992 bol vymenovaný a 30. januára 1993 vysvätený za biskupa Mons.
Bernard Bober, pomocný košický biskup a od roku 2010 košický arcibiskup
metropolita.
10 rokov
28. júna 2002 bol vymenovaný a 27. júla 2002 vysvätený za biskupa Mons. Štefan
Sečka, pomocný spišský biskup.
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