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DEJINY FARNOSTI KONSKÁ DO JEJ ROZDELENIA V ROKU 2003  

 

Pavol Sandánus 

 

Diplomová práca Dejiny farnosti Konská do jej rozdelenia v roku 2003 spracúva 

prehľad dejín farnosti od jej predpokladaného vzniku v roku 1228 až do rozdelenia v roku 

2003.  

Prvopočiatky vzniku farnosti zasahujú do obdobia 13. storočia, keď bola súčasťou 

farnosti Rajec. Po jej osamostatnení nepretrvala ani jedno storočie, lebo pre vtedajšie 

politické, mocenské a majetkové spory na krátke obdobie zanikla. Napriek rôznym 

prekážkam bola farnosť v 14. storočí obnovená. Bez väčších problémov pretrvala až do 

polovice 16. storočia, keď vlastníci panstva Lietava, ktorému farnosť podliehala, prijali 

protestantizmus. Z farnosti vznikli dve evanjelické farnosti augsburského vyznania, 

v Konskej a v Kamennej Porube. Pretože platilo pravidlo „Cuius regio, eius religio“ 

a farnosť sa dostala do rúk katolíckemu zemepánovi Františkovi Révayovi, kostoly 

a majetky od roku 1628 pripadli katolíkom. Počas Rákociho povstania sa evanjelická 

farnosť v Kamennej Porube neobnovila, ale v Konskej bola evanjelická farnosť obnovená 

v roku 1707. Táto farnosť však pretrvala iba niekoľko mesiacov, pretože začalo obdobie 

rekatolizácie, ktorú v kraji vykonávali jezuiti zo Žiliny.  

V novodobých dejinách na území farnosti Konská prevládal katolicizmus. Možno 

konštatovať, že začiatok 20. storočia bol preniknutý novou evanjelizáciou. Vznikali 

kresťanské spolky, bol postavený katolícky dom. Komunistický režim sa pokúšal 

obmedziť katolícku cirkev. I vďaka diplomatickému úsiliu farárov farnosť 

v sedemdesiatych rokoch postavila novú farskú budovu. Obdobie po roku 1989 prinieslo 

obnovenie aktívneho náboženského života. V tom období sa v troch filiálkach podarilo 

postaviť kostoly a farské centrum. 

Diplomová práca pri spracúvaní dejín farnosti mapuje aj stručné dejiny 

jednotlivých obcí, ktoré boli súčasťou farnosti. Prináša aj prehľad vývoja sakrálnych 

stavieb – kostolov, kaplniek, krížov a farských budov, postavených na území farnosti. Na 

základe archívneho výskumu poskytuje podrobný chronologicky usporiadaný prehľad 

pôsobenia jednotlivých administrátorov a farárov farnosti až do roku 2003, keď došlo 

k opätovnému rozdeleniu a z farnosti Konská bola erigovaná nová farnosť Rajecké 

Teplice. 
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