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Anotácia 

Diplomová práca je tematicky venovaná obci a farnosti Liptovská Lúžna. Chronologicky 

sa zaoberá obdobím vzniku Lúžnej a jej existenciou až do roku 1848. Na priblíženie 

tohto obdobia bola využitá odborná literatúra a dostupné písomné pramene. Prvá časť 

sa venuje obrazu spoločnosti v období reformácie a rekatolizáce v Uhorsku. Ďalšie časti 

práce sú venované vzniku a rozvoju Lúžnej. Dôraz je položený na konfesnú otázku. Práca 

sa snaží objasniť vyznávanie náboženstva, pozornosť je venovaná prestavbám kostola 

a lokalizácii cintorína, problému patrocínia kostola. V poslednej časti sa práca zameriava 

na pastoračnú činnosť kňaza po vzniku farnosti v Lúžnej. 

 

 

Annotation 

The diploma thesis focuses thematically on the village and the parish of Liptovska Luzna. 

It chronologically describes the period of founding of the village and its existence until 

1848. To depict the given period better the author uses professional literature and available 

written sources. The first part portrays the society in the reformation and recatholisation 

period in the Kingdom of Hungary. The other parts of the thesis are devoted 

to the founding and development of the village Liptovska Luzna. The thesis emphasizes 

the religious issue of this period. It explains the religious problems and concentrates 

on rebuildings of the church, localization of the cemetery as well as on the problem 

of the church patronage. The last part of the thesis gives attention to the pastoral activities 

of the priest after the founding of the parish in Liptovska Luzna. 
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ÚVOD 

„Na tvojich holiach nádhery trónia v údolí šumí ľúbezný háj.“ Vo voľnej úprave 

pokračovanie„...na tvojich holiach si spievali, otcovia naši pracovali...“ Slová básne 

Kristíny Royovej, ktoré boli upravené do hymnickej piesne vystihujú scéneriu Liptovskej 

Lúžnej. Miesta, kde som vyrastala a ktorému som sa rozhodla venovať v diplomovej práci. 

Pozadie citovanej básne má s témou práce spoločný medzináboženský boj, pretože 

ju napísala evanjelická autorka a katolíci si ju osvojili.  

Dodnes publikované práce o Liptovskej Lúžnej a jej histórii boli venované 

predovšetkým jej neskorému založeniu, z rozhodnutia grófa Štefana Thökölyho ml. 

Monografia o obci, ktorá je z prác najobsiahlejšia sa podrobne venuje postaveniu Lúžnej 

ako poddanskej dediny a vo veľkej miere využíva urbárne záznamy. Ďalšou veľkou 

kapitolou v spomenutej knihe je 20. storočie a zapojenie sa do oboch svetových vojen, 

hlavne do SNP. V parciálnych prácach, ktoré boli venované Lúžnej sa pozornosť venovala 

zakladajúcej listine a regiónu, z ktorého prišli prví osadníci na nové územie. Prišli z hornej 

Oravy z veľkej biedy do biedy. Jána Beňku, ktorý sa venoval najstaršiemu osídľovaniu 

Oravy a kolonizovaniu tejto oblasti zaujalo slávnostné vyhotovenie zakladajúcej listiny pre 

obyčajnú dedinu. Pavol Stanislav na základe záznamov v Urbári priradil niektoré 

priezviská, ktoré sa vyskytovali v Lúžnej vrámci administratívno-správnych jednotiek –

dvorov, alebo ako sú nazvané v listine o založení zarembkov, k dedinám Oravy a došiel 

k jednoznačnému záveru, že Lúžna nemá svojich najstarších predkov len z jednej oravskej 

dediny, ale hneď z niekoľkých. Zmienky vo vlastivedných slovníkoch a v rôznych 

súpisoch, prípadne turistických sprievodcoch sa väčšinou obmedzujú na konštatovanie 

dlhej zástavby Lúžnej, niekoľkých zrubových domov a popisujú scenériu okolia dediny, 

ktorá je najväčším lákadlom turistov. 

Spracované práce sa vo veľkej miere vyhýbajú cirkevnej otázke v Lúžnej. 

Podmienka vierovyznania bola však prvou, ktorú gróf Thököly ml. určil pre svojich 

poddaných. Nahliadnutie na konfesionálny problém je ponúknutý v monografii obce 

Liptovská Lúžna. Autori sa rozhodli pre cestu najstarších cirkevných stavieb na dolnom 

Liptove, ktoré sú pripisované templárom a benediktínom, ale visí nad nimi veľký otáznik. 

Práca je rozčlenená na kapitoly, v ktorých najprv ozrejmuje, všeobecnú situáciu 

v Uhorsku a v Liptovskej stolici v 17. storočí. Je to obdobie, v ktorom je Uhorsko 

nejednotné a zmietané bojmi. Výrazná črta obdobia sú reformačné a rekatolizačné snahy 

po celom území dnešného Slovenska. Na juhu krajiny boli stále Turci, ktorí využívali 
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každú možnú príležitosť na drancovanie slovenského územia. Nespokojní uhorskí šľachtici 

neváhali využívať ich spojenectvo proti katolíckemu panovníckemu dvoru. Mierové 

zmluvy protihabsburských povstaní, neboli vždy najšťastnejším riešením, pretože šľachta 

si nimi upevňovala svoje postavenie. Panovník ich nie vždy rešpektoval. Nábožensky 

neprehľadnú situáciu sa vo vysokých kruhoch snažili riešiť synodami zástupcovia 

tak evanjelickej cirkvi a.v ako aj katolíci. Obyčajní ľudia na dedine len s veľkou námahou 

rozlišovali novum protestantizmu, čo často uľahčilo reformátorom prácu pri získavaní 

duší. Ak však bola reformácia násilná, vrchnostenská, v duchu cuius regio, eius religio 

poddaní sa búrili. 

Ďalšie kapitoly sú venované samotnému vývoju dediny Lúžna. Dôraz je položený 

na náboženskú otázku, pretože jej nebola venovaná pozornosť a literatúra sa obmedzuje 

len na konštatovanie, že Lúžna mala byť evanjelická, na existenciu dreveného kostola, 

či postavenie nového. Postupne sú kapitoly venované konfesnej otázke, postaveniu 

sakrálnej stavby a jej prestavbám a nakoniec novostavbe kostola, ktorý stojí dodnes. Práca 

sa zaoberá aj lokalizáciou dreveného kostolíka a prvého cintorína a následne nového 

cintorína. Ich lokalizovanie môže definitívne potvrdiť alebo vyvrátiť archeologický 

výskum. 

Dôležitým medzníkom pre vývoj dediny, a tiež cirkevného spoločenstva, 

bolo pozdvihnutie Lúžnej na farnosť. V tejto kapitole je zároveň venovaný aj priestor 

patrocíniu kostolov v Lúžnej, ktoré sa na prvý pohľad zdá byť neprehľadné. Kapitola 

zároveň približuje každodennú pastoráciu kňaza vo farnosti koncom 18. storočia do 

polovice 19. storočia. Pozornosť bola venovaná aj školskej problematike, pretože spadala 

pod kompetenciu farára. 

V pobočke Štátneho archívu Bytča v Liptovskom Mikuláši je samostatný fond 

Obce Liptovská Lúžna. Z obdobia vzniku dediny je v ňom uložená zakladajúca listiny, 

ktorá je vo veľmi zlom stave, ale ešte je čitateľná. Fond obsahuje aj prepis listiny Júliusa 

Kürtiho, ktorý je tiež rukopisom, ale dobre čitateľným. Z obdobia založenia dediny 

sa nezachovali archívne materiály, alebo nie sú uložené v tomto fonde. Vrámci tohto 

archívu je uložená aj fotokópia kánonickej vizitácie farnosti Ružomberok z roku 1752. 

Významným fondom pre prácu bol fond Liptovskej župy I (1391–1848) v Štátnom archíve 

v Bytči, v ktorom sú uložené najstaršie vizitácie liptovských farností, školských zariadení 

a sú v ňom uložené aj urbáre a úradná korešpondencia. Problém je v spracovaní fondu, 
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pretože nie všetky kánonické vizitácie sú uložené spolu, niektoré sú pri školských spisoch, 

čo sťažuje prácu. 

Významnými pramennými materiálmi môže disponovať Štátny archív v Levoči, 

v ktorom je nespracovaný fond Spišské biskupstvo. Fond obsahuje pramene Spišského 

biskupstva od jeho vzniku v roku 1776 do roku 1945. Do Levoče bol zo Spišskej Kapituly 

daný do depozitu v období komunizmu, keď bol vážny zámer ho systematicky ničiť. 

Napriek nespracovanosti fondu existujú pôvodné archívne pomôcky zo Spišskej Kapituly, 

ktoré mala vytvorený svoj vlastný archívny systém ako hodnoverné miesto - Protocollum 

dioecesanum, cez ktoré je možné archívne dokumenty vyhľadávať. Veľmi problematické 

je ich uloženie, vyhľadávanie a teda aj samotné sprístupnenie. Fond Spišského biskupstva 

bol v práci využitý len čiastočne, ale v prípade jeho spracovania by mohol poskytnúť ešte 

mnohé informácie, ktoré by potvrdili, vyvrátili, alebo poopravili tvrdenia, ktoré boli 

získané z iných zdrojov. 

Na Farskom úrade v Liptovskej Lúžnej sa zachovala a je uložená Historia domus, 

ktorá bola významným prameňom, aj keď v niektorých rokoch absentovali záznamy, 

alebo boli dopísané retrospektívne. Samotnú Historiu domus nezačali písať súčasne 

so vznikom farnosti, ale bola neskôr dopísaná. Medzi prameňmi z neskoršieho obdobia 

vývoja farnosti, boli na farskom úrade uložené aj cenné písomnosti spadajúce do nami 

sledovaného obdobia. 

V Liptovskom múzeu v Ružomberku je uložený len torzovitý materiál, 

ktorý dopĺňa tému Lúžnej hlavne pri objasňovaní názvu Lúžna a možnosti jej existencie 

skôr ako bol zámer Štefana Thökölyho. 

Pramene, ktoré boli získané sme zoradili chronologicky a tematicky. Navzájom sme 

ich medzi sebou porovnali a informácie v nich boli porovnané s publikovanou literatúrou. 

Na komparáciu sme požívali pramene, ktoré boli spečatené so zmienkami v Historii 

domus. Navzájom sa nevylučovali. Problematická práca bola predovšetkým s kánonickými 

vizitáciami, pretože na pomenovanie niektorých predmetov používajú špeciálne výrazy 

a latinsko-slovenské slovníky nedisponujú slovnou zásobou, ktorá by zodpovedala 

náboženskej problematike, alebo len veľmi obmedzene. Vizitátotori, podobne ako aj kňazi, 

ktorí písali Historiu domus používali svoje vlastné skracovanie slov, čo tiež prispelo 

k obtiažnejšiemu pochopeniu textu. Po analytickom preštudovaní materiálov 

boli systematicky zapracovávané. 
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Diplomová práca nemá za cieľ komlexne popísať historický vývoj vzniku Lúžnej 

a jej rozvoj do roku 1848. Ťažisko práce je položené na cirkevnú oblasť, ktorej nebola 

venovaná pozornosť. Pomocou dostupných prameňov a literatúry sa snaží objasniť 

existenciu evanjelikov a.v. v Lúžnej, problematickú lokalizáciu dreveného kostola 

a cintorínov.  
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1 SPOLOČENSKO-POLITICKÁ A NÁBOŽENSKÁ SITUÁCIA 

V UHORSKU OD 17. STOROČIA DO POLOVICE 19. STOROČIA 

S DÔRAZOM NA ÚZEMIE LIPTOVSKEJ ŽUPY 

 

Turecké výboje, reformačné a rekatolizačné úsilia a stavovské povstania, aj takto 

by sa dalo v krátkosti charakterizovať 17. storočie v Uhorsku. Mnohé ťažkosti si prinieslo 

z predchádzajúceho obdobia, iné sa skomplikovalo počas rokovaní a vyjednávaní 

medzi bojujúcimi stranami, ktoré viac alebo menej sledovali svoje vlastné záujmy 

a kalkulovali pre svoje dobro a nie pre dobro krajiny. Po bitke pri Moháči sa Turci usadili 

na našom území na niekoľko desaťročí a podnikali plieniace nájazdy v povodí 

významnejších riek Slovenska. Smrťou Jána Zápoľského sa mali aj oblasti, ktoré ovládal, 

stať dedičným habsburským územím. Zápoľskému sa v pokročilom veku narodil syn, 

následník, a tak spor o vládu nad východnou časťou Uhorska a Sedmohradsko 

s Ferdinandom Habsburským pokračoval. Našťastie do neho zasiahli Turci, a keďže 

Ferdinand bol dosť zaneprázdnený riešením sporov v českých a nemeckých krajinách 

uzavrel ponižujúci mier, ktorým sa Uhorsko rozdelilo na tri časti. Centrálne Uhorsko 

s Budínom ovládali Turci a bolo pod ich bezprostrednou správou, ďalšou časťou bolo 

Sedmohradské kniežatstvo, ku ktorému patrilo niekoľko stolíc na východe Uhorska 

a poslednou, treťou, časťou pod správou Habsburgovcov bolo dnešné územie Slovenska 

s úzkym pásom západného Uhorska. Pod tlakom tureckej nadvlády sa na slovenské územie 

presťahovalo veľa šľachticov z južnejších oblastí.1 

Začlenenie pod vládu Habsburgovcov a zintenzívnenie kontaktov s českými 

a nemeckými krajinami dopomohlo k šíreniu reformácie na našom území. Slováci 

odchádzali na štúdiá prevažne do Wittenbergu, kde bolo ohnisko reformačného diania 

a blízkosť českého jazyka, ktorý sa stal liturgickým oproti nezrozumiteľnej latinčine, 

umožnili pomerne rýchle šírenie Lutherových myšlienok. Reformačnú ideológiu využila 

uhorská šľachta na boj proti panovníckemu dvoru. Výsledky prvého stavovského povstania 

Štefana Bocskaya a pomoc uhorskej šľachty, ktorá bola poskytnutá arcikniežaťu Matejovi, 

proti jeho bratovi cisárovi Rudolfovi II. využila šľachta vo svoj prospech, na upevnenie 

svojho postavenia v krajine. V predkorunovačnom dekréte2 si uhorskí šľachtici od Mateja 

                                                
1 KOVÁČ, D. 2001. Dejiny Slovenska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. s.58-64. 
2 Interpretácia predkorunovačného dekrétu naráža na spornú interpretáciu slovenských historikov v pohľade 

slobodného vyznávania náboženstva obyvateľov poddaných mestečiek a dedín. Maďarská historička Katalin 
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vymohli potvrdenie svojich práv a slobôd a potvrdenie Viedenského mieru3, no zároveň 

dosiahli aj úpravu niektorých jeho bodov. Najvýznamnejší úspech sa vzťahoval na prvý 

bod, ktorý hovoril o náboženskej slobode. Podľa neho sa slobodné vyznávanie náboženstva 

nemalo vzťahovať len na slobodné vrstvy obyvateľov, ale aj na obyvateľov poddanských 

mestečiek a dedín a to malo byť bez ohľadu na vierovyznanie ich zemepána. Šľachta 

si vymohla vypustenie formulácie o uplatňovaní náboženskej slobody bez ujmy katolíckej 

cirkvi, a namiesto nej sa prijala zásada, kde si zákonom uznaná cirkev môže voliť 

predstavenstvá. V spomínanom dekréte sa jezuitom zakázalo obsadzovať uprázdnené 

cirkevné majetky a titulárni biskupi nemali členstvo v kráľovskej rade4. V politickej oblasti 

šľachta dosiahla znovuobnovenie a obsadenie úradov palatína5, kancelára6, taverníka7 

                                                                                                                                              
Péter predpokladá, že článok predkorunovačného dekrétu Mateja, len konštatuje, že poddaní mali právo 

prihlásiť sa k protestantskému náboženstvu. KUŠNIRÁKOVÁ, I. 2009. Piae Fundationes. Bratislava : HI 

SAV. s.33. 
3 Viedenský mier bol podpísaný23. júna 1606 vo Viedni medzi Štefanom Bocskayom a jeho stúpencami 

a cisárskym dvorom, ktorý zastupoval arciknieža Matej. Mier mal podľa Bocskayových podmienok vstúpiť 

do platnosti až keď bude uzavretý mier s Turkami, s ktorými bol Rudolf II. už niekoľko rokov vo vojnovom 
stave a zároveň sa zdráhal potvrdiť aj závery Viedenského mieru. Nezhody medzi Rudolfom II. a Matejom 

sa ukázali aj v otázke nástupníctva. Matej si chcel nakloniť uhorskú šľachtu, ktorej schválil privilégia 

a s Turkami podpísal v septembri 1606 mier pri ústi rieky Žitava na 20 rokov. Jeho súčasťou bolo vyplatenie 

20 000 zlatých a aj  naďalej si Turci mohli ponechať okupované územie. CAMBEL, S. a kol. 1987. Dejiny 

Slovenska II (1525 – 1848).Bratislava : Veda, 1987. s. 44-45. 
4 Kráľovská rada – jedna z ústredných inštitúcií, ktorá sa aj keď s obmedzenými právomocami zachovala, 

aj po nastúpení Habsburgovcov na uhorský trón. Na odlíšenie od iných kráľovských rád v ríši jej oficiálny 

názov bol Uhorská rada – consilium Hungaricum. Habsburgovci ju využívali málo, namiesto nej 

sa do popredia dostávala uhorská kancelária a viedenské (dvorské) orgány. Členmi rady boli predovšetkým 

predstavitelia rímskokatolíckej hierarchie a krajinskí dvorskí hodnostári. Počet radcov stále klesal 

a v dvadsiatych rokoch 18. storočia bola rada už len formálny kolektívny orgán pri slávnostiach. Niektorí 

uhorskí radcovia sa síce podieľali na reálnej správe štátnych záležitostí, ale nie v zastúpení uhorskej rady, 
ale vo vlastnom mene. SOKOLVOVSKÝ, L. 1995. Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska, II. 

časť, od roku 1526 do roku 1848. Bratislava : Metodické centrum. s.12. 
5 Palatín – palatínus, po prenesení stáleho sídla uhorských kráľov do Viedne sa stal najvyššou autoritou 

priamo na území Uhorského kráľovstva. Táto funkcia bola o to dôležitejšia, že sa spájala s funkciou 

miestodržiteľa. Po roku 1526 kráľ menoval štyroch kandidátov a z nich snem zvolil jedného a to doživotne. 

V roku 1608 bola formálne oddelená funkcia palatína a miestodržiteľa, pretože zjednotenú panovník využíval 

v rámci mocenského boja s uhorskou šľachtou. Zefektívnenie v uhorskej správe neprinieslo ani oddelenie 

funkcií. V rámci habsburskej ríše sa palatín považoval za hlavného predstaviteľa Uhorska. Úrad palatína 

zaujímali predstavitelia najvýznamnejších uhorských šľachtických rodín až do roku 1790, potom doň boli 

dosadzovaní členovia panovníckeho rodu, korunní princovia. SOKOLVOVSKÝ, L. 1995. Prehľad dejín 

verejnej správy na území Slovenska, II. časť, od roku 1526 do roku 1848. Bratislava : Metodické centrum. 
s.16. 
6 Kancelár – cancellarius ordinarius, funkcia na vybavovanie písomnej agendy dvorskej kancelárie. 

Spravidla to bol duchovný, obyčajne biskup, v niektorých obdobiach fungoval aj ako podkancelár, 

vicecancellarius. Hlavným kancelárom bol podľa tradície, ktorú zachovali aj Habsburgovci, ostrihomský 

arcibiskup. SOKOLVOVSKÝ, L. 1995. Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska, II. časť, od roku 

1526 do roku 1848. Bratislava : Metodické centrum. s.7-8. 
7 Taverník – tavernicus, pôvodný uhorský kancelársky hodnostár, ktorý nebol zrušený, po nastúpení 

Habsburgovcov. Podobne ako krajinský sudca aj on sa zúčastňoval na rokovaniach uhorskej, 

či miestodržiteľskej rady. Poradnou oblasťou jeho pôsobnosti bolo súdnictvo. Naďalej predsedal 

tavernikálnemu súdu, ktorý bol najvyššou odvolacou inštanciou pre slobodné kráľovské mestá. V tomto 

postavení ostal až do konca svojej existencie v polovici 19. storočia. SOKOLVOVSKÝ, L. 1995. Prehľad 
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a iných. Zároveň dostali od Mateja súhlas na obsadzovanie veliteľských miest 

v pohraničných hradoch. Náboženstvo nemalo zohrávať žiadnu rolu. Palatínom sa ešte 

na Bratislavskom sneme, na ktorom bol predkorunovačný dekrét prijatý, stal Štefan 

Illésházy8 ako prvý protestant na poste palatína, ale pre jeho skorú smrť sa krátko 

po Matejovej korunovácii pristúpilo k voľbe nového palatína a už podľa nových pravidiel – 

z dvoch katolíckych a dvoch evanjelických kandidátov. Novým palatínom sa stal Juraj 

Thurzo9, magnát evanjelickej konfesie, no napriek tomu bol loajálny habsburskému dvoru. 

Bol zároveň oravským županom.10 

Na základe snemových rozhodnutí v roku 1608 sa zo vzťahu poddaný a zemepán 

úplne vylúčil panovník. Vyplýva to z mocenského posilnenia šľachty na úkor poddaných. 

Na šľachtické stolice sa zároveň presunula i kompetencia v otázke sťahovania 

poddanského obyvateľstva. Stoliciam sa výslovne dovoľovalo, že v rámci vlastného 

územia môžu sťahovanie poddaného obyvateľstva zakázať a tento jav sa veľmi rýchlo 

začal aj praktizovať. V prvej polovici 17. storočia prevládlo v Uhorsku dedičné 

alebo večné nevoľníctvo ako variant druhého nevoľníctva. Pripútanie poddaných k pôde 

v Uhorsku, hlavne na území dnešného Slovenska sa stalo prevládajúcim javom.11 

                                                                                                                                              
dejín verejnej správy na území Slovenska, II. časť, od roku 1526 do roku 1848. Bratislava : Metodické 

centrum. s.17. 
8 Štefan Illésházy patril k zakladateľom rodových majetkov Illésházyovcov. Pôvodne bol len drobným 

zemanom z Eliašoviec. Zásluhy v protitureckých bojoch ho vyniesli medzi zbohatlíkov a zaradil sa 

k protestantským magnátom Uhorska. Sobášom s Katarínou rod. Pálffy, vdovou po Jánovi Kuriščovi získal 
okrem iných aj panstvo hradu Likava. Zároveň získal pre svoj rod hodnosť hlavného župana Trenčianskej 

a Liptovskej stolice. Bol jedným z hlavných účastníkov Bocskayovho povstania na území dnešného 

Slovenska a tiež iniciátorom jeho ukončenia a uzavretia Viedenského mieru. CAMBEL, S. a kol. 1987. 

Dejiny Slovenska II (1525 – 1848).Bratislava : Veda, 1987. s.43, 83. 
9
 Juraj Thurzo pochádzal zo šľachtického rodu, ktorý bol známy v celej strednej Európe. Od prvej štvrtiny 

17. storočia zohrávali Thurzovci významnú rolu v hospodárskom, politickom a kultúrnom živote 

predovšetkým v Uhorsku, Poľsku a Rakúsku. Vo významnej miere sa zaoberal banským podnikaním, 

ku ktorému sa dostali svojím obchodným talentom, finančným kapitálom, využitím vzdelania, ktoré 

nadobudli členovia rodiny v oblasti modernej tavby zlata a šikovným spojením sa s Fuggerovcami, azda 

najbohatšou rodinou vtedajšej Európy. Spojenie dosiahli nielen v obchodnej, ale i rodinnej oblasti sobášom 

Juraja (III.) a Anny Fuggerovej. Thurzovci so svojím kapitálom boli zároveň veriteľmi uhorského 
kráľovského dvora a za poskytnuté pôžičky dostávali do zálohu a neskôr do vlastníctva feudálne panstvá 

Uhorska. CAMBEL, S. a kol. 1987. Dejiny Slovenska II (1525 – 1848).Bratislava : Veda, 1987. s.82, 233. 
10 Župan – od 16. storočia bolo postavenie župana dosť formálna záležitosť, ich povinnosti prevzali 

podžupani. Bol príslušníkom bohatej šľachtickej rodiny a pôsobil a v ríšskych a krajinských funkciách, ktoré 

mali sídlo na území jeho župy, to bola aj hlavná motivácia získať funkciu. V 18. storočí boli na väčšine 

územia dediční župani a označovali sa titulom hlavný župan – comes supremus. Ten istý človek mohol byť 

županom vo viacerých stoliciach súčasne. Župan bol menovaný kráľom a pred stoličným zhromaždením 

skladal prísahu. SOKOLVOVSKÝ, L. 1995. Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska, II. časť, 

od oku 1526 do roku 1848. Bratislava : Metodické centrum. s. 20-21. CAMBEL, S. a kol. 1987. Dejiny 

Slovenska II (1525 – 1848).Bratislava : Veda, 1987. s.151-152. 
11CAMBEL, S. a kol. 1987. Dejiny Slovenska II (1525 – 1848).Bratislava : Veda, 1987. s. 153-154 
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Palatín Juraj Thurzo sa ukázal ako veľmi silná osobnosť, ktorá si postupne 

vybudovala svoje postavenie. Evanjelickú a.v. konfesiu nevnímal, ako mnoho kňazov 

len v oslobodení od celibátu, o čom svedčia kanonické vizitácie12, ale všímal si potrebu 

hierarchizovania protestantskej konfesie, aby jej členovia už neboli vnímaní ako časť 

odpadlíkov. Nebol kňazom, ale v povedomí slovenských luteránov bol vnímaný 

ako vrchná autorita tejto konfesie. Pod jeho záštitou bola v roku 1610 zvolaná do Žiliny 

synoda, na ktorej bola riešená organizácia evanjelickej a.v. cirkvi na strednom a západnom 

Slovensku. Vznikli tri superintendencie, jedna pre Liptovskú, Oravskú a Trenčiansku 

stolicu a na jej čelo bol postavený Eliáš Láni, dvorný kazateľ Juraja Thurzu a zároveň 

najvýznamnejší organizátor cirkevného života slovenských evanjelikov. Druhá 

superintendencia bola pre Turčiansku, Novohradskú, Zvolenskú a Hontiansku na čele 

s breznianskym kazateľom Samuelom Melikom a tretia superintendencia zahŕňala stolice 

Tekovskú, Nitriansku a Bratislavskú do čela bol postavený bojnický farár Izák 

Abrahamides. Pomery evanjelikov a.v. na východnom Slovensku upravovala synoda, ktorá 

sa konala o štyri roky neskôr v Spišskom Podhradí a záštitu nad ňou držal príbuzný Juraja 

Thurzu, Krištof zo spišskej vetvy Thurzovcov. 13 

Nová cirkevná organizácia slovenských evanjelikov sa stala tŕňom v oku 

katolíckym predstaviteľom. Ostrihomský arcibiskup, ktorý bol zároveň švagrom palatína 

Juraja Thurzu, František Forgach14, zvolal hneď po zasadaní Žilinskej synody, synodu 

do Trnavy15, aby inicioval nový rekatolizačný zápas. Jeho výzva neostala osamotená 

a oklieštená len na katolícke duchovenstvo. Na svojej strane mal viedenský dvor 

a aj niektorých významných uhorských magnátov, ktorí sa len nedávno vrátili naspäť 

ku katolíckej viere. Medzi najvýznamnejších patrili Esterházyovci, Pálffyovci, 

či Drugethovci. Významnú pomoc v rekatolizačnom úsilí poskytli aj jezuiti, ktorí v Trnave 

zriadili kolégium, neskôr univerzitu a významnou mierou sa podieľali na výchove 

                                                
12 V kanonických vizitáciách z roku 1560 môžeme vidieť, že jedna z prvých vecí, na ktorú sa vizitátor 

zameral pri návšteve farnosti po názve farnosti, prípadne filiálky, bol vek kňaza a či je alebo nie je kňaz 
ženatý – „sine uxor“, „uxoratus“. Visatatio comitatus Liptoviensis Thurcziensis et Nitriensis ex a. 1560. 

In: BUCKO, V. 1939. Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do r. 1564. Bratislava : Unia, 1939. 

s.167-173. Len samotné nerešpektovanie celibátu katolíckymi kňazmi svedčí zároveň i o nepochopení 

podstaty evanjelickej a.v. reformácie. Preto boli podnikané ďalšie kroky, aby luteráni neboli vnímaní 

len ako odpadlíci, ale ako nové vierovyznanie. 
13CAMBEL, S. a kol. 1987. Dejiny Slovenska II (1525 – 1848).Bratislava : Veda, 1987. s.154. 
14 Prvá manželka Juraja Turzu Žofia Forgáchová bola sestra arcibiskupa Františka Forgácha a neskoršieho 

palatína Žigmunda Forgácha. 
15 Trnava sa stala v dôsledku tureckej invázie v Uhorsku a obsadenia Ostrihomu sídlom Ostrihomskej 

arcidiecézy v rokoch 1543-1820. NOVÁK, J. 2004. Chronológia. Bratislava : Univerzita Komenského. 2004. 

s.84. 
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katolíckeho duchovenstva. V úsilí o posilnenie postavenia katolíckej cirkvi na Slovensku 

pomohla aj zmena na poste palatína. Po smrti Juraja Thurzu úrad postupne obsadili 

Žigmund Forgach (1619) a Mikuláš Esterházy (1625). Hlavne Esterházy bol verný 

spolupracovník nového ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmánya16 v rekatolizačných 

snahách. Šľachta, ktorá bola znovuzískaná protireformačnými snahami nedodržiavala 

ustanovenia Viedenského mieru a na základe patronátneho práva17 odopierala svojím 

protestantským veriacim právo na kostoly a kňazov. V ovzduší intolerancie a útlaku 

dozrievali podmienky spojenectva uhorskej protestantskej šľachty a sedmohradského 

kniežaťa Gabriela Bethlena. Pod zámienkou náboženského útlaku sa chystal rozšíriť svoje 

územia. Obsadil celé územie Slovenska a v októbri 1618 vtiahol do Bratislavy a zmocnil 

sa hradu aj korunovačných klenotov. O dva roky na to na nechal zvoliť za uhorského 

kráľa. Cisár Fredinand II. s ním uzavrel prímerie, pretože sa chystal na vojnu proti českým 

                                                
16 Peter Pázmany – ostrihomský arcibiskup v rokoch 1616 - 1637. Pochádzal z Varadína zo zemianskej 

kalvínskej rodiny. V mladosti konvertoval na katolícku vieru pod vplyvom jezuitov a sám sa stal členom 

Spoločnosti Ježišovej. Študoval na jezuitských školách vo Viedni a v Ríme. Koncom 16. storočia bol 
profesorom v Štajerskom Hradci, kde sa spoznal s neskorším cisárom a uhorským kráľom Ferdinandom II. 

Začiatkom 17. storočia sa opäť vrátil do Uhorska, aby sa naplno zapojil do rekatolizačného zápasu 

ako vzdelaný, rozhľadený, skúsený organizátor cirkevného života. Jeho hlavným záujmom bolo 

vychovávanie mladých kňazov, ktorých bolo málo a opätovné získanie pre katolícku vieru vysokých 

magnátov. Spolu s nimi aj široké vrstvy obyvateľstva. Zámer, ktorý si vytýčil neostal bez odozvy 

a do polovice 17. storočia získal pre svoju víziu mnoho bohatých rodín a bol podporovaný aj kráľovskými 

úradmi. NOVÁK, J. 2004. Chronológia. Bratislava : Univerzita Komenského. 2004, s.84., CAMBEL, S. 

a kol. 1987. Dejiny Slovenska II (1525 – 1848).Bratislava : Veda, 1987. s.155. 
17 Patronátne právo „ius patronatus privatorum“ je vecné právo k určitému cirkevnému benefíciu ústavu 

alebo zariadeniu, obsahujúce rad čiastkových opatrení a povinností. Nadobudnutie patronátu mohlo byť 

dvojaké: pôvodné a odvodené. Pôvodne sa patronát nadobúdal: dotovaním kostola alebo benefícia (jeho 

zaopatrením trvalými dôchodkami), na základe vybudovania kostola alebo cirkevnej stavby, udelením 
pozemku pre kostol alebo pre cirkevnú stavbu, vydržiavaním, výkonom patronátu od nepamäti, na základe 

pápežského privilégia. Odvodené patronátne právo sa nadobúdalo nadobudnutím panujúceho pozemku. 

Strácalo sa ako iné vecné práva a tiež trestom. Zrieknutím sa subjektu patronát nezanikal, patrón sa mohol 

zriecť len jednotlivých oprávnení, ktoré vyplývali z patronátu. Odlišné bolo patronátne právo kráľa, 

ktoré malo povahu verejného a výsostného práva. Medzi vecné práva mohlo patriť právo na ložné „lectiate“ 

– právo farára vyberať osobitnú daň od farských príslušníkov na pokrytie čiastočných nákladov spojených 

s jeho životnými potrebami. Pôvodne boli túto daň povinní platiť všetci, ktorí v dôsledku farského prímusu 

boli príslušníkmi fary – parochiani, vyberala sa teda na personálnom podklade. Spôsob vyberania bol však 

aj v tomto prípade zvyčajne ten, že lectiate sa vyberalo podľa nehnuteľného majetku ležiaceho v obvode fary. 

Obyčajovým partikulárnym právom, ustáleným najmä v kanonických vizitáciách, na mnohých miestach 

sa základom vyberania časom stal nehnuteľný majetok, takže sa v mnohých miestach lecticale vyberalo 
aj od osôb, ktoré nepatrili do fary podľa bydliska, ale len podľa nehnuteľností (forenses). Tak sa postupom 

času z práva viazaného na pasívnej strane na osobu stalo právo zaťažujúce nehnuteľnosť, resp. vlastníka 

nehnuteľnosti. Po uznaní protestantských cirkví boli príslušníci štátnym zákonodarstvom uvoľnení 

z katolíckeho farského prímusu, odopreli platenie ložného katolíckym farárom. Tento stav uznal aj zák. čl. 

26/1790 priznaním náhrady namiesto strateného ložného z náboženského fondu. Pasívnym subjektom boli 

v Uhorsku vždy len ženatí, (vydaté) resp. ovdovení. K plneniu ložného dochádzalo v peniazoch, naturáliách 

alebo v práci. Rozhodovali o tom kanonické vizitácie. V novšej dobe sa personálne ložné práva premenili 

v reálne práva, ktoré zaťažovali nehnuteľnosti ako reálne bremená. Najnovší vývin priniesol likvidovanie 

aj tohto práva v dôsledku reformácie a povinnosť vydržiavať farárov prevzal na seba štát alebo obec, 

ktorá si na to stanovila osobitný obecný príspevok. LUBY, Š. 2002 Dejiny súkromného práva na Slovensku. 

2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2002. s.421-423. 
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stavom. Po bitke na Bielej hore sa oslabilo aj postavenie Bethlena. Ďalšie udalosti, 

ktoré sa odohrávali na území Slovenska boli súčasťou tridsaťročnej vojny. Do lokálnych 

konfliktov zasahovali aj Turci, aj keď boli mierovou zmluvou vytlačení z nášho územia, 

stavovské povstania im dávali nové príležitosti na pustošivé nájazdy. Konflikt s Bethlenom 

donútil opäť cisára Ferdinanda rešpektovať uhorskú ústavu a náboženskú slobodu. 

Ako náhle sa podmienky upokojili, panovnícky dvor prestal rešpektovať sľuby a opäť 

sa ozvala šľachta so svojím spojencom, tak to bolo v prípade Juraja I. Rákocziho v roku 

1643, ktorý sa spojil so Švédmi a donútil cisára opäť potvrdiť všetky slobody a výsady pre 

šľachtu. Podpísanie Vestfálskeho mieru Habsburgovcom uvoľnilo ruky na zakročenie proti 

uhorskej šľachte, ktorá neustále vymáhala potvrdzovanie a obnovovanie privilégií. 

Skutočnosť protestantskej šľachty a katolíckeho panovníckeho rodu stále narážala na tvrdé 

hrany. Pri vymáhaní svojich tradičných privilégií sa uhorskí šľachtici nezastavili 

ani spojenectva s nepriateľskými Turkami, ako to bolo v prípade povstania Imricha 

Tökölyho, ktorý je nazývaný aj slovenským kráľom. Bol korunovaný Turkami. Kruto bolo 

potlačené sprisahanie časti šľachticov, ktoré vošlo do dejín pod názvom Weselényiho 

sprisahanie. Organizovanie akcie bolo predčasne odhalené a sprisahanci v roku 1671 

popravení. V krajine nastal teror a drancovanie žoldnierskych vojsk, ktoré za sebou 

nechávali často úplne zničené a vypálené dediny. Na výstrahu vraždili ľudí alebo ich 

nechali pomaly umierať ako memento ostatným. Kruté zásahy cisárskych vojsk nemali 

očakávaný zastrašujúci účinok a predovšetkým opäť v šľachte vyvolali nenávisť 

k cisárskemu dvoru. V roku 1678 zorganizoval už spomínaný šľachtic Imrich Tököly 

ďalšie stavovské povstanie, a zdanlivé prvé úspechy prinútil cisára Leopolda I. k rokovaniu 

a zvolal snem do Šoprone18 v roku 1681. Opäť bola obnovená ústava, funkcia palatína 

a protestantom dal právo vydržiavať v každej stolici dva kostoly. Povstalci s podmienkami 

neboli spokojní a pokračovali s výbojmi na východnom a strednom Slovensku. Do hry 

opäť vstúpili Turci, ktorí vypovedali vojnu Leopoldovi a následne sa s nimi spojil Imrich, 

                                                
18Okrem obnovenia samosprávy riešil Šoproňský snem náboženské otázky, ktoré panovník pod vplyvom 
kléru a vysokých magnátov chcel zo snemu vynechať. Thökölyho nepokladali za seberovného magnáta a bol 

pre nich zbohatlík a zradca, navyše luterán. Nezaradenie konfesných otázok pridávalo vodu na mlyn 

v povstaní, a preto do rokovaní zaradené boli. Slobodné vyznávanie náboženstva sa ale naďalej nedotklo 

poddaného obyvateľstva. Protestantov už katolíci nemohli nútiť ku katolíckym obradom a malo sa prestať 

s odstraňovaním protestantských kazateľov. Riešená bola aj otázka kostolov, ktoré si postavili protestanti 

sami a boli im zhabané katolíckou stranou. Zhabané kostoly mali byť naspäť navrátené a v stoliciach, 

kde nestál žiaden sa mohli postaviť dva. Zároveň boli určené aj miesta, kde sa môže kostol postaviť 

a za akých podmienok. Protestantské kostoly postavené po Šoproňskom sneme voláme artikulárne – 

postavené podľa pravidiel. V kráľovských mestách si mohli kostoly ponechať. Kde kostol chýbal a 

protestanti mali o kostol záujem, mohol sa postaviť na predmestí a iba drevený. CAMBEL, S. a kol. 1987. 

Dejiny Slovenska II (1525 – 1848).Bratislava : Veda, 1987. s.176-177. 
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ktorému sľúbili korunu. Rok 1683 znamenal porážku pre Turkov a koniec ich panstva 

v Uhorsku. Thököly sa snažil za nimi utiecť z krajiny. Cisárske vojská postupne dobyli 

mesto za mestom a vlna opätovného teroru, ktorá nastala je spojená s ťažením proti 

protestantom a s pokusom o nastolenie absolutizmu v krajine. Ani tentoraz nemala úspech. 

V Bratislave bola v roku 1687 odhlasovaná dedičnosť uhorskej koruny Habsburgovcom 

po meči. Proti tomu sa ešte zdvihla vlna nespokojnosti v podobe posledného stavovského 

povstania Františka II. Rákoczyho. V roku 1707 povstalci vyhlásili, že zbavujú 

Habsburgovcov trónu. Takéto počínanie donútilo nového cisára Jozefa I. k zorganizovaniu 

armády a vojenskému porazeniu povstalcov. Posledný pokus o obsadenie využili aj Turci. 

Boli definitívne porazení a bol s nimi podpísaný mier v rumunskom mestečku Satu Mare 

v roku 1711.19 

Po dlhom období spojenom s výbojmi a nepokojom nastúpilo 18. storočie 

v znamení konsolidácie a upravovania pomerov. Nezaobišlo sa to bez upevnenia moci 

a posilňovania centrálnej politiky viedenského dvora. Aj keď sa cisár Karol VI. 

(ako uhorský kráľ Karol III.) zamiešaval do európskeho diania, v domácom uhorskom 

prostredí sa jeho politika niesla hlavne v znamení zvyšovania daní. Veľkú rolu začína 

zohrávať aj prudko rozvíjajúca sa domáca výroba, ktorá postupne začína vytláčať tradičnú 

cechovú výrobu. Ruka v ruke s výrobou prichádzal aj rozvoj obchodu. Pre pokračovanie 

úradujúcej dynastie na cisárskom tróne malo rozhodné následky prijatie pragmatickej 

sankcie Karolom VI. Uhorské stavy boli od počiatku proti nej, nakoniec ju prijali na sneme 

na prelome rokov 1722-23. Vďaka reformám, ktoré panovníci počas 18. storočia vykonali 

sa nám zachovali cenné informácie o stave obyvateľstva na území dnešného Slovenska. 

Týkajú sa demografie, stavu miest a dedín, školstva, cirkvi a podobne. Začínali vznikať 

prvé popisné geografické diela s pomerne veľkou presnosťou, vzácne historické diela 

a mnohé literárne, ktoré sú tiež cenným dokladom o živote panovníckeho dvora, ale aj 

obyčajných ľudí na slovenskom vidieku. Začína sa rozvíjať kompletná sieť škôl. Všetko to, 

čo sa zanedbalo a chýbalo aj vplyvom tureckej expanzie a stavovských povstaní. Na území 

Slovenska bola veľká koncentrácia šľachty, čo nemalo najlepší vplyv na neprivilegované 

obyvateľstvo. Šľachtici už často nemali žiadne majetky, len svoj titul, no napriek tomu 

si nárokovali na nevoľníkov. Objavuje sa aj veľký počet zbojníkov, ktorí sa chcú pomstiť 

za bezohľadné zaobchádzanie. Uchyľovali sa do hôr a viedli potulný život. Životné 

podmienky sa líšili od stolice k stolici a keďže na juhu už nebola turecká hrozba nastal 

                                                
19 KOVÁČ, D. 2001. Dejiny Slovenska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. s. 68-72. 
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pomerne veľký migračný posun týmto smerom. Zložitosť situácie v Uhorsku, ale zároveň 

dôležitosť podpory šľachty pre kroky vo veľkej politike si uvedomovala prvá žena 

na uhorskom tróne, Mária Terézia. Uhorské stavy si síce naklonila, ale úplne sa jej ich 

nepodarilo zlomiť. Rozhodla sa v roku 1765 rozpustiť uhorský snem a viac ho nezvolala. 

V záujme panovníckeho dvora bolo centralizovať krajinu a zároveň ju modernizovať. 

Mária Terézia pri svojej vízii využívala poradcov, ktorí mnohé pripravované reformy 

upravovali pre potreby Uhorska a pomerov, ktoré v krajine vládli. Mimoriadny význam 

mala urbárska regulácia, ktorá jednotne určila poddanské povinnosti a upravila poddanské 

pomery. Rozsah povinností bol veľký, ale zemepán ich nesmel zvyšovať. Reforma, 

ktorá zasiahla aj životy obyčajných ľudí, hoci sa s ňou nie celkom stotožňovali, bola 

reforma školstva prispôsobovaná na vidiecke pomery. Pokračoval v nej aj syn Márie 

Terézie Jozef II. Zmenami prešiel aj zdravotnícky systém, počet sviatkov v roku, 

či cirkevné členenie diecéz.20 

Kým v Európe o 18. storočí môžeme rozprávať ako o osvietenskom, na územie 

Slovenska myšlienky osvietencov prichádzajú o polstoročie neskôr. Prvú polovicu 

18. storočia u nás ešte prevláda baroková kultúra, ktorá sa nepresadila v takých rozmeroch 

a neprerástla všetky kraje ako je na západ od nás. K šíreniu osvietenských myšlienok 

prispeli nemalou mierou aj samotní Slováci. Patril medzi nech napr. Adam František 

Kollár, ktorý bol poradcom Márie Terézie a podieľal sa na školskej reforme a neskôr 

sa stal riaditeľom dvorskej knižnice vo Viedni. V oblasti vedy a školstva vynikal Matej Bel 

s jeho rozsiahlym dielom Notitiae Hungaririe novae historico-geograpfica, do ktorého 

zapojil aj svojich študentov a známych. Duch osvietenstva naplno zavládol počas 

panovania Jozefa II., i keď mnohé reformy neboli dotiahnuté do úspešného konca. 

Pre pokojnejšie spolunažívanie nielen vo vysokých kruhoch, ale pre všeobecné dobro mal 

mimoriadny význam Tolerančný patent prijatý roku 1781 a v Uhorsku veľmi potrebné 

zrušenie nevoľníctva z roku 1785. Tolerančný patent vyhlasoval občiansku rovnoprávnosť 

pre všetkých príslušníkov kresťanských vierovyznaní a umožňoval kresťanom - 

nekatolíkom (luteránom, kalvínom a kresťanom východného obradu) verejne vykonávať 

náboženské obrady. Zrušenie nevoľníctva znamenalo odstránenie osobnej závislosti 

roľníka od zemepána. Cisár ho vydával so zámerom zlepšiť postavenie roľníckeho stavu, 

ktorý bol v najhoršom postavení v krajine. Tým, že sa roľníci zbavili osobnej závislosti 

                                                
20 KOVÁČ, D. 2001. Dejiny Slovenska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. s. 75-78. 
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na zemepánovi, chcel panovník naštartovať aj hospodársky rozmach v krajine. Nevoľníci 

ho na jednej strane vítali, ale v nových podmienkach slobody, aj keď nie úplnej, nevedeli 

plnohodnotne naložiť s novým postavením. Dlhé obdobie a mnohí celý život boli naučení 

len na ponižovanie a zbedačovanie. K úplnému oslobodeniu od útlaku šľachty došlo 

až zrušením poddanstva v roku 1848. Nebola to však záležitosť jedného dňa, ani mesiaca. 

Privyknutie a osvojenie si nových pomerov potrebovalo určité obdobie a to v rýchlo 

meniacich sa životných podmienkach vôbec nebolo jednoduché. Jozef II. podobne 

ako jeho matka nezvolal uhorský snem. Reformami ostal hlboko poznačený cirkevný život. 

Ako veriaci katolík sa snažil myšlienky osvietenstva zjednotiť so svojou vierou. Obnovil 

placetum regium. Zrušil kláštory žobravých reholí a ich majetok použil na školské účely. 

Dostal sa do konfliktu s cirkevnou hierarchiou, ale svojou snahou o obnovu pastoračnej 

činnosti si aj mnohých kňazov získal. Jedným z reformných krokov bol aj pokus 

o usadenie Rómov v krajine a ich adaptácia ako roľníkov. 21 

Búrlivé udalosti vo Francúzku z konca 18. storočia nenechali chladné ani ostatné 

krajiny Európy a panovníci museli vynaložiť veľké úsilie, aby konsolidovali a upokojili 

situáciu v krajine. Revolučné hnutia len v obmedzenej miere zasiahli oblasť Liptova. 

Vo významnejšom meradle sa nášho územia, Liptovskej stolice, dotýkal začínajúci 

nacionálny boj. So vzrastom inteligencie v multietnickom Uhorsku, kde nebola jednotná 

reč, jednotiaci národ a ani konfesia nebola jednotiacim prvkom, bolo náročné hľadať 

nejaký jednotiaci prvok, ktorý by krajinu stmeľoval, okrem postavy panovníka. Národy sa 

začali hlásiť o svoju samostatnosť. Snaha Slovákov hlásiť sa ako národ bola 

o to náročnejšia, že sme boli, ako formujúci sa malý národ, nejednotní v náboženskej 

otázke, ktorá sa prejavovala i v konštituovaní jazyka. Najsilnejším národom, 

ktorý v Uhorsku silne prevládol boli Maďari a proti nim časom vznikali podmaniteľské 

teórie, ktoré mali predovšetkým politický charakter. Slovenská inteligencia sa snažila 

vo svojich dielach vyzdvihovať starobylosť Slovákov a ich plnoprávnosť medzi uhorskými 

občanmi. Národnostný boj nebol len na intelektuálnej úrovni. Vzdelaných Slovákov 

v porovnaní s inými národnosťami nebolo tak veľa, ale preniesol sa na obyčajných ľudí 

do vidieckeho prostredia, na kazateľnice. Treba však podotknúť, že klérus patril medzi 

slovenskú inteligenciu. Zvlášť kňazi na území Spišskej diecézy sa zapájali aktívne, pretože 

vzdelávanie v seminári a učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule bolo na pomerne vysokej 

úrovni. Zároveň kňazi dbali, aby učitelia a organisti na dedinách, väčšinou to bola jedna 

                                                
21 KOVÁČ, D. 2001. Dejiny Slovenska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. s.79-83. 
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osoba, mali primerané vzdelanie, ktoré im zabezpečovali aj externým vzdelaním a to práve 

v spomínanej Spišskej Kapitule, kde v roku 1820 vznikla prvá preparandia v Uhorsku. 

Inštitút na vzdelávanie dedinských učiteľov vychádzal z poznania skutočného stavu 

nedostatočnej prípravy učiteľov, ktorí učili na dedinách Spišskej diecézy. Túto 

nedostatočnú prípravu učiteľov zmapovali biskup Ján Ladislav Pyrker spolu s Jurajom 

Palešom na svojej ceste po dedinách diecézy. Mnohé dedinské školy boli národné 

a viactriedne, iné boli úplne zanedbané a deti vyrastali bez školy a jej výchovno-

vzdelávacieho vplyvu. Smernice školského zákona Ratio educationis sa len málo 

dodržiavali.22 Táto inštitúcia sa významnou mierou zaslúžila aj o šírenie kodifikovaného 

jazyka, najprv Antona Bernoláka a neskôr spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra.  

Stredné Slovensko zohralo významnú rolu pri šírení nielen nového jazyka, 

ktorý bol kodifikovaný na základe martinského úzu, ale i pri šírení požiadaviek 

a memoránd. Možno práve prostredie, kde sa stretali evanjelici a katolíci dokázalo ako 

prvé vykročiť do revolučného diania, ktoré sa šírilo po celej Európe. Stretnutia 

v Liptovskom Mikuláši, Ondrašovej a následne na ďalších miestach Slovenska, po ktorých 

boli šírené Žiadosti slovenského národa23 nenechali bez odozvy uhorské vládnuce vrstvy 

a udalosti rokov 1848-49 nabrali rýchly spád v politickom, kultúrnom i spoločenskom 

živote a znamenali zmenu. 

 

 

1.1 Spojenie Oravského a Likavského panstva 

 

Na severe Uhorska susedili dve feudálne panstvá. Oravské, ktorého majiteľmi boli 

od roku 1557 finanční magnáti Thurzovci a Likavské, ktoré sobášom dostal zbohatlík 

Štefan Illésházy. Obe feudálne panstvá zohrali dôležitú rolu pri zakladaní Lúžnej o storočie 

neskôr ako ich obsadili ich významní šľachtickí majitelia.  

František Thurzo, zakladateľ oravsko-bytčianskej vetvy Thurzovcov, bol na návrh 

panovníka Ferdinanda I. vymenovaný za nitrianskeho biskupa. Používal biskupský titul 

aj majetky, ale nikdy sa nestal klerikom a ani Svätá stolica ho nikdy v úrade nepotvrdila. 

                                                
22 MYDLIAROVÁ, Z. 2011. Juraj Paleš a jeho prínos pre rozvoj pedagogického myslenia. Prešov : 

Bakalárska práca, 2011. s.14. 
23 Žiadosti slovenského národa boli verejným prejavom revolučnej aktivity slovenského národa. Zverejnené 

boli 11. mája 1848 v Liptovskom Sv. Mikuláši a obsahovali štrnásť bodov, v ktorých Slováci žiadali uznanie 

a zabezpečenie slovenskej samobytnosti. KOVÁČ, D. 2001. Dejiny Slovenska. Praha : Nakladatelství Lidové 

noviny, 2001. s.117. 
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Cirkevné schematizmy nám síce v rokoch 1534-1553 uvádzajú jeho osobu ako osobu 

biskupa, on sám nikdy nemal záujem stať sa kňazom a celá záležitosť bola len formálna. 

V roku 1556 prestúpil k protestantizmu a vzal si za manželku Barboru Kostokovú, dcéru 

Mikuláša, držiteľa hradu a panstva Lietava. Krátko po uzavretí manželstva sa prejavil jeho 

podnikavý duch a zároveň využil svoje postavenie a finančný kapitál, keď v závere roka 

1557 kúpil Oravské panstvo za viac ako 18 000 zl. a zároveň sa stal hlavným županom 

Oravy. Po smrti svokra Mikuláša panstvo Lietava pripadlo kráľovskej komore, od ktorej 

ho podnikavý František odkúpil. Okrem nich odkúpil aj ďalšie napr. Hričov, Bytču 

a to spolu s panstvom aj mestečkom.24 Druhou manželkou Františka Thurzu bola Katarína 

Zrínska, s ktorou mal syna Juraja, neskoršieho uhorského palatína. Katarína v mladom 

veku ovdovela, preto sa znovu vydala, za trenčianskeho župana Imricha Forgacha, ktorý 

sa stal tútorom neplnoletého Juraja. Nevlastný otec dal pre syna zavolať súkromného 

učiteľa zo Saska a neskôr sa Juraj dostal na viedenský dvor. Práve vo Viedni dostal 

dôležité vzdelanie v oblasti vojenstva a diplomacie, ktoré mu neskôr otvorili dvere 

do vysokej pozície uhorského palatína. Prestížne meno rodiny a už spomenuté vzdelanie 

boli nepochybne hlavnými artiklami, o ktoré sa opieral i pri zorganizovaní Žilinskej 

synody, ako sme už spomínali vyššie. Bol významným mecenášom umelcov a vzdelancov 

a jeho agenda bola vedená v slovenčine. Jurajovou prvou manželkou bola Žofia 

Forgachová, sestra palatína Žigmunda Forgacha, dcéra Šimona Forgacha, ktorý bol bratom 

jeho tútora Imricha.25 Ich manželstvo trvalo len päť rokov a manželmi sa stali ešte predtým 

ako Juraj nastúpil do úradu palatína. Mali spolu niekoľko detí, dospelého veku sa dožili 

dve dcéry Zuzana a Judita. Druhou Jurajovou manželkou bola Alžbeta Czoborová. V tomto 

manželstve sa narodil aj dedič Thurzovských majetkov Imrich, ktorý zomrel vo veľmi 

mladom veku. Mal 23 rokov. Jeho smrťou oravsko-bytčianska vetva Thurzovcom vymrela 

po meči. Okrem Imricha mali spolu aj päť dcér, ktoré sa dožili dospelého veku Barboru, 

Helenu, Máriu, Katarínu a Annu. 

Druhé panstvo Illéshazyovcov s pomerne rozsiahlou majetkovou držbou sa v roku 

1609 rozrástlo o ďalšie majetky. Štefan si adoptoval synovca Gašpara, aby zabezpečil 

čiastočné nedelenie illéshazyovského majetku, pretože nemal vlastného potomka. Gašpar 

rozšíril illéshazyovské majetky sobášom s Helenou Thurzovou, dcéru Juraja Thurzu. 

Sobášom Gašpar získal podiel na majetku v oravskom a bytčianskom panstve. Juraj zomrel 

                                                
24KOČIŠ, J. a KURUCÁROVÁ, J. Palatín: životné osudy Juraja Thurzu. Žilina : Georg, 2012. s.11-12. 
25KOČIŠ, J. a KURUCÁROVÁ, J. Palatín: životné osudy Juraja Thurzu. Žilina : Georg, 2012. s.13-15. 
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v roku 1616 a jeho syn Imrich, dedič, zomrel v roku 1621.26 Po Imrichovej smrti ešte 

krátko spravovala thurzovské majetky Alžbeta Czoborová, pod jej správou boli až do roku 

1626, pretože v tomto roku umiera, bolo nevyhnutné rozhodnúť, kto sa stane správcom 

rozsiahleho dedičstva. Majetok, ktorý sa postupne nahromadil v rukách magnátskej rodiny 

Thurzovcov, mal ostať podľa poslednej vôle palatína Juraja nerozdelený27. V záujme splniť 

otcovu vôľu sa stretli všetky sestry na Lietavskom hrade, aby rozhodli o poverení 

a spravovaní majetku. Na Lietave sa stretli Zuzana, Judita a Barbora, ktoré už boli vdovy, 

Helena Illésházyová, Mária Vizkelethyová, Katarína Thökölyová a Anna Sűnyoghová. 

Stretnutie dcér Juraja s účelom voľby správcu rozsiahlych spoločných majetkov položilo 

základ oravskému komposesorátu. Za prvého riaditeľa zvolili manžela Heleny Gašpara 

Illésházyho, ktorému patrilo aj susedné likavské panstvo.28 Zvolením Gašpara do čela 

thurzovských majetkov boli spojené dve susedné feudálne panstvá Liptovské, ktorého bol 

Gašpar Illésházy aj županom a Oravské. Do jeho čela Oravskej stolice síce oficiálne 

menovaný nebol, ale pri rozlohe majetkov Illésházy a Thurzo bol de facto aj županom 

Oravskej stolice. Na poste správcu, riaditeľa Oravského komposesorátu zostal až do svojej 

smrti v roku 1648. Následne si na správcovstvo robil nároky jeho syn Gabriel. Funkciu 

správcu nevykonával dlho pre svoj nezriadený a hýrivý život. Medzi spoluvlastníkmi 

vznikol spor o riadne spravovanie komposesorátu, ktorý sa dostal až pred panovníka 

Ferdinanda III., ktorý riešením predmetnej otázky poveril palatína Pavla Palffyho. 

Z rokovaní v Bratislave vyšiel víťazne Štefan Thököly ml.29 

 

 

 

 

 

                                                
26 CAMBEL, S. a kol. 1987. Dejiny Slovenska II (1525 – 1848).Bratislava : Veda, 1987. s.233. 
27 Podľa testamentu palatína Juraja Thurzu sa mal stať jediným dedičom hradov a panstiev Bytča, Lietava 

a Orava syn Imrich, s tým, že až do konca života s nimi disponuje palatínova manželka, vdova Alžbeta 

Czoborová. Každej svojej dcére odkázal Juraj finančný obnos v hotovosti. Z jeho závetu vyplynul princíp 

nedeliteľnosti majetkov; boli ponechané na jedného dediča a aj v prípade predčasnej smrti dediča testament 

princíp nedeliteľnosti zachovával. Deliť sa mohlo, len s úžitkami z majetkov. Po predčasnej smrti 

palatínovho syna Imricha a vdovy po ňom Alžbety Czoborovej vznikol Oravský komposesorát ako 

nedeliteľné spoluvlastníctvo majetkov. Pozostával z Oravského a časti Lietavského panstva a úžitky z neho 

si delili palatínove dcéry a ich rodiny. KOČIŠ, J. a KURUCÁROVÁ, J. Palatín: životné osudy Juraja 

Thurzu. Žilina: Georg, 2012. s.118. 
28 ČAPLOVIČ, P. 1967. Oravský zámok. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1967. s.42-43. 
29 HUBA, P. 1986. Oravský hrad. Martin : Osveta, 1986. s.25-26. 
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1.2  Likavské a Oravské panstvo pred založením Lúžnej 

 

S Gašparovými synmi Jurajom a Gabrielom sa skončilo sedem desaťročí priamej 

spojitosti hradu Likava30 s Illésházyovcami. Po otcovej smrti sa začali medzi nimi spory 

kvôli majetkom i dedičnému úradu župana. Gabrielovi nerozvážne počínanie a vyššie 

spomenuté spory prinútili bratov založiť dedičné podiely31 Likavského panstva. Naďalej 

zastával úrad liptovského župana Gabriel v roku 1648, Juraj v rokoch 1649-1679 a popri 

ňom zastával ešte aj funkciu trenčianskeho župana. Formálne boli nositeľmi ešte 

niektorých ďalších funkcií a titulárnych hodností. Gabriel po zosnulom otcovi prebral úrad 

direktora Oravského komposesorátu, v ktorom ho však v marci 1652 na základe 

rozhodnutia thurzovských potomkov a palatína nahradil Štefan Thököly ml.. Juraj i Gabriel 

konvertovali na katolícku vieru, Juraj sa zaslúžil o úspech rekatolizačnej politiky na Považí 

i o rozkvet tamojšieho katolíckeho školstva. V Liptovskej stolici sa zaviazal rešpektovať 

náboženskú slobodu uzákonenú snemom po uzavretí Lineckého mieru32 a existujúci stav 

náboženských pomerov, čo až do politického zlomu v roku 1670 dodržiaval. Potom už bol 

vo vleku udalostí, keďže sám upadol do podozrenia z účasti na Wesselényiho sprisahaní. 

Stal sa členom bratislavského mimoriadneho súdu, ktorý rozhodoval o miere viny 

evanjelických a kalvínskych kňazov, formálne obžalovaných z účasti v protihabsburskom 

                                                
30 Hrad Likava bol vystavaný koncom 13. storočia a počas svojej existencia patril viacerým feudálnym 

rodinám. Medzi významnejších majiteľov patrili Donch, Bubekovci, Ján Huňady, Komorovský, Korvín, 

Zápoľskovci. Thökölyovci a Kráľovská komora. Počas svojej existencie bol niekoľkokrát poškodený najviac 
počas nájazdov husitov 1431. V roku 1707 bol z rozhodnutia Liptovskej stolice na príkaz Františka II. 

Rákoczyho zborený a ostal ruinami. HOUDEK, I. Považské hrady a kaštiele. Bratislava : Slovenská grafia. 

s.12-13. Dnes sú vyvíjané snahy o jeho zakonzervovanie a sprístupnenie.  
31 Záložné právo – najstarším a najdlhšie udržaným záložným právom na nehnuteľnostiach, ktoré sa udržalo 

v Uhorsku je úžitkové záložné právo (antichretis), ktoré namiesto zakázaných úrokov veriteľovi poskytovalo 

úžitky zo založenej nehnuteľnosti. Vznikalo so zmluvy, z rozsudku, z testamentu alebo zo zákona. Na svoj 

vznik si vyžadovalo dôvod, ktorým mohla záložná zmluva, ktorá sa zriaďovala pred vierohodnými miestami 

(fasiou) podľa zák.čl. 52/165 §2. Fasio nebola nutne potrebná a záložné právo sa dalo zriadiť 

pod súkromnými pečaťami. Detaily zmluvy si mohli strany voľne dohodnúť, ale nesmeli obsahovať 

podmienky, ktoré by znemožňovali, alebo podstatne sťažovali vyplatenie zálohu. Pre zriadenie záložného 

práva sa vyžadoval súhlas zákonných dedičov. Zriadenie záložného práva, ak malo byť na ujmu zákonných 
nárokov fisku, sa musel vyžiadať aj kráľovský súhlas – consensus regius, najmä ak išlo o založenie 

nad všeobecnú cenu nehnuteľnosti. Potreba kráľovského konsesnsu bola zrušená  zák. čl. 125/1647 §1. 

LUBY, Š. 2002. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava: Iura Edition, 2002. s.416-418. 
32 Spornú otázku patronátneho práva a držby kostolov uzavrela až mierová dohoda, ktorá bola podpísaná 

v Linzi v roku 1645. Tento dokument ukončil prioritu patronátneho práva a garantoval slobodné 

praktizovanie viery spojené s držbou cirkevných budov a cintorínov aj pre poddanské mestečká a dediny. 

Obe strany, katolícka aj protestantská, sa však snažili ustanovenia mierovej zmluvy obchádzať. Katolíci sa aj 

naďalej prostredníctvom patronátneho práva usilovali ovplyvňovať vierovyznanie poddaných a napriek 

ustanoveniam mierovej zmluvy bránili protestantom vo výstavbe nových chrámov. Protestanti žiadali 

slobodu vierovyznania pre svojich spoluveriacich, no zároveň sami utláčali katolíkov na svojich panstvách. 

KUŠNIRÁKOVÁ, I. 2009. Piae Fundationes. Bratislava : HI SAV. s.33. 
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odboji. V 70. rokoch predsedal Oravskému komposesorátu, jeho dedičom sa stal Mikuláš, 

ktorý ho nahradil i vo funkcii liptovského župana. V 80. rokoch bol obvinený z podpory 

Thökölyovského povstania a istý čas väznený.  

V roku 1651 nastala významná zmena v držbe Likavy a celého hradného 

panstva. Juraj Illésházy dal celú svoju polovicu hradu a panstva do zálohu Štefanovi 

Thökölymu st.33 Podľa Š. N. Hýroša získal záložné právo aj na čiastku Gabriela 

Illésházyho. I. Houdek však zastával názor, že Gabriel Illésházy, ktorý konvertoval 

na katolícku vieru, sa usiloval ešte v roku 1665 márne získať od Štefana Thökölyho ml. 

jeho záložnú polovicu Likavy. Konfiškácia thökölyovských majetkov po odhalení 

Wesselényiho sprisahania v roku 1666 sa týkala hradu a panstva ako celku, čo by 

potvrdzovalo skutočnosť, že Štefan Thököly ml. bol v tom čase výlučným záložným 

pánom Likavy.34 Okrem držby Likavy sa začiatkom 50. rokov stáva Štefan Thököly ml., 35 

syn Kataríny Turzo a Štefana Thököly st.,36 správcom thurzovského dedičstva. Rok po 

prevzatí správcovstva nad Oravským komposesorátom, teda roku 1654 získava Štefan 

Thököly ml. grófsky titul a v krátkom čase sa stáva oravským županom. Aktívny gróf sa 

ľahko zaplietol do proticisárskeho sprisahania, ktoré viedol Wesselényi. Pomohlo 

to hlavne ukončiť dlhotrvajúci spor s mestom Kežmarok a Thökölyovcami. Sprisahanie 

bolo odhalené a účastníci boli žalárovaní a odsúdení na smrť. Gróf Štefan sa v tomto 

období (1664-1670) zdržiaval väčšinou na Oravskom zámku. Pred istou smrťou ale 

                                                
33 V literatúre je označovaný aj ako Štefan I. Thököly a jeho syn ako Štefan II. Thököly. Vzhľadom na to, 

že sám seba v zakladajúcej listine Lúžnej gróf z Kežmarku a pán Oravy sám seba označil ako Štefan Thököly 

ml. používame toto pomenovanie. 
34HOUDEK, I. 1925. Hrad Likava: jej minulosť a terajší stav: so zvláštnym zreteľom na Ružomberok 

a okolie. Turčiansky Svätý Martin: Matica slovenská, 1925. s.20 . 
35

 ČAPLOVIČ, P. 1967. Oravský zámok. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1967. s.43. 
36 Štefan Thököly st. bol protestantský šľachtic z Kežmarku. Pôvod rodiny Thökölyovcov nie je dodnes 

objasnený. V polovici 15.storočia sa spomína vlajkonosič Ján, ktorý prvým známym členom rodiny. 

Známejším bol Šebastián, ktorý sa usadil v Trnave a obchodoval s vínom a koňmi. Výhodným obchodom 

vďačil za zaradenie sa k najbohatším mešťanom. Jeho bohatstvo prevyšovalo majetky tradičných uhorských 

šľachtických rodín a preto chcel od Fuggerovcov kúpiť panstvo Červený Kameň a dosať sa 

do privilegovaného stavu. Zemiansky titul sa mu podarilo získať v roku 1572, ale ešte dlho bol nazývaný 
„homo novus“ novopečený zemepán. Medzi panstvo sa Thököly dostal, ako mnoho iných, výhodným 

sobášom. V jeho prípade s mladučkou Zuzanou Dóczy, ktorá bola na kežmarskej radnici. K titulu baróna mu 

pravdepodobne dopomohol lobizmus s Turkami. Z dvoch manželstiev sa dospelosti dožili len štyri deti medzi 

nimi aj Štefan budúci manžel Heleny Thurzo. Po smrti svojho otca zdedil Štefan záložné právo na Kežmarok 

a všetky ostané majetky, ako prvorodený syn. Nemusel sa báť ani o postavenie medzi uhorskými magnátmi. 

V posledných rokoch života otca bol už prisediaci kráľovskej hornouhorskej tabule a roku 1610 kúpil aj 

dedičné právo na mesto Kežmarok. Mesto Kežmarok, aj keď bolo slobodným kráľovským mestom, pocítilo 

moc peňazí a korupcie od nového zemepána. Štefan Thököly st. mal priateľov a spojencov po celej krajine, 

palatína a samotného panovníka nevynímajúc. Do ozbrojených stretov s mešťanmi povolal žoldnierov 

z Oravského hradu. Stavalo sa tak v roku 1647. BARÁTHOVÁ, N. 2012. Politický vývoj mesta Kežmarok. 

s.123-135. In: Saturyová, A. a kol. 2012. História Kežmarku do polovice 18. stor., Kežmarok : Jadro, 2012. 
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neušiel. Cisárske vojská obliehali jeho úkryt na Orave, no živý z neho už nevyšiel. 

V decembri 1670 náhle zomrel. Majetky odsúdených sprisahancov, medzi ktorými bolo aj 

meno Štefana Thököly ml., boli konfiškované v prospech kráľovskej koruny. Okrem 

rozsiahlych majetkov na Spiši k nim patrili i majetky v Liptovskej a Oravskej stolici. 

Vedením vojsk, ktoré mali príkaz zhabať majetky a zatknúť Thökölyho boli poverení 

generáli Heiser a Spankau. Thököly sa ešte pokúsil preukázať svoju nevinu a loajalitu 

Habsburgovcom, ale po neúspešných pokusoch zabezpečil svoje sídlo na Oravskom hrade 

potravinami a zbraňami a uchýlil sa v ňom. Cisárska armáda sa neúspešne pokúšala hrad 

dobyť. Bola vyzbrojená modernou technikou na búranie hradieb z Viedne, ale za hradby sa 

dostali až po smrti Štefana, keď obranu naplno prevzal Ambróz Kecer. Žiadal voľný 

odchod z hradu a odvezenie Štefanovej mŕtvoly do rodinnej hrobky v Kežmarku. Nestalo 

a tak. Ostal na Oravskom hrade.37 

Štefan mal nemenej slávneho syna Imricha, ktorý sa podľa legendy pred cisárskou 

armádou zachránil len útekom z Oravského zámku do Sedmohradska, ako uvádza 

Barthová. Samo Tomášik v Pamätihodnostiach Muránskeho zámku v povesti nazvanej 

Emerich Thököly dobýva Muránsky zámok a čoskoro ho stráca píše: „Keď sa jeho jediný, 

vtedy trinásťročný syn Emerich na hrade Likava v Liptove, kde sa ukrýval, dozvedel, 

že jeho otec za obliehania Oravského zámku zomrel a hrad padol do cisárskych rúk, necítil 

sa na Likave bezpečným a ušiel v ženskom preoblečení spolu s Petróczim, Keczerom, 

Barkóczim a so svojím vychovávateľom Absolonom na Spiš, práve vtedy, keď sa 

pred Likavou zjavilo vojsko generála Heistera a Sporka. Len čo sa cisárski velitelia 

dozvedeli o jeho úteku, poslali za nim dve kompánie vojska, ale bolo už neskoro, mladý 

Thököly sa ponáhľal cez hranicu do Poľska a odtiaľ do Sedmohradska ku kniežaťu 

Apaffymu.“38 Liptovský historik Š. N. Hýroš zhodne uvádza, že Imrich odišiel z Oravského 

zámku na Likavu ešte pred otcovou smrťou a Likavu opustil na radu blízkych, nakoľko 

sám bol ešte dieťa.39 Okrem Š. N. Hýroša píše o obliehaní Oravského zámku a úteku 

Imricha aj spišský historik C. Wagner vo svojich Analecta Scepusii Sacri Et Profani.40 

Štefanovi Thökölymu ml. pravdepodobne záležalo na zachovaní rodu, keď syna Imricha 

                                                
37 HUBA, P. 1986. Oravský hrad. Martin : Osveta, 1986. s.26. 
38 TOMÁŠIK, S. Pamätihodnostiach Muránskeho zámku, Emerich Thököly dobýva Muránsky zámok 

a čoskoro ho stráca.In: Zlatý fond. [online 10.4. 2013]. Dostupné na internete : 

<http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1151/Tomasik_Pamatihodnosti-Muranskeho-zamku/8>  
39 HÝROŠ, Š, N. 1876. Zámok Lykavka a jeho páni, poťahom na državie, Liptov a okolie, Martin roku 1876. 

s. 297. 
40 WAGNER, C. 1779. Analecta Scepusii Sacri Et Profani IV. s. 177-178. 
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posiela na síce menej bezpečnú Likavu, ale bez svojej prítomnosti, čo mu malo zaistiť 

záchranu.41 Isté je, že pred cisárskymi vojskami Imrich ušiel a zachránil sa, následne bol 

organizátorom ďalšieho protihabsburgského povstania.  

Dobytie samotného Oravského hradu, kde sa ukrýval Štefan Thököly ml., bolo 

náročné pre strategické postavenie na mohutnom skalnom brale nad riekou Oravou. Po 

smrti grófa sa ostatní obyvatelia hradu sami vzdali cisárskym vojskám na čele s generálom 

Heisterom. Dobyť hrad Likava nerobilo cisárskej armáde také veľké ťažkosti. Nebola 

vystavaná na skalnom brale a ani ju nechránila rieka ako to bolo v prípade Oravského 

hradu. Obranná stratégia Likavy bola v  páse lesného porastu. Nebola zborená pri obiehaní 

v roku 1670, keď mali cisárske vojská zatykač na grófa Štefana Thökölyho ml.. 

V roku 1672 vypuklo rozsiahle povstanie proti cisárskej správe aj na Orave. 

Vzbúreným roľníkom sa pod vedením Gašpara Piku podarilo dobyť hrad a obsadiť všetky 

priesmyky vedúce na Oravu. Povstanie bolo potlačené až po povolaní nemeckého vojska 

a organizátori popravení.  

Po potlačení vzbury bol hrad Likava zhabaný v prospech kráľovskej komory. 

Liptovským županom ostal Illésházy, ale na hrad nemal nárok, keďže ho dal do zálohu 

Štefanovi Thökölymu st. a jeho majetky boli zhabané V roku 1677 prišlo z cisárskeho 

dvora nariadenie, že Likava má byť podrobená oprave, pretože v predchádzajúcom 

odzdobí sa bola viackrát obliehaná a ničená. Leopold I. rozhodol o oprave v čase 

stupňujúceho sa útlaku na protestantskú cirkev. Všeobecná nespokojnosť, ktorá bola 

tlmená, znovu vypukla opäť v roku 1678 a na čelo sa postavil Imrich Thököly, ktorý 

pred ôsmimi rokmi musel z Oravy ujsť a zdržiaval sa v Sedmohradsku. S vojskom prešiel 

cez Spiš a Liptov na Oravu. Na niekoľko mesiacov znovu získal staré rodové dŕžavy 

na Slovensku - Likavu, Ružomberok, Oravu, neskôr aj Muráň.42 Jeho úspechy donútili 

Leopolda I. zvolať snem do Šoprone 1681. Porážka Turkov pri Viedni v roku 1683 

znamenala nielen koniec tureckej nadvlády, ale aj koniec thökölyovského panstva. 

Majetkové podiely Thökölyho a aj ďalšieho účastníka povstania Štefana Petröczyho 

z thurzovských majetkov zhabala cisársko-kráľovská komora43 v Banskej Bystrici. Oravské 

obce boli zničené, vojská zanechávali za sebou často len spáleniská.44 

                                                
41 ČAPLOVIČ, P. 1967. Oravský zámok. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1967. S. 43. 
42 KÓNYA, Peter, ed. Gróf Imrich Thököly a jeho povstanie = Thököly Imre gróf és felkelése. Prešov: 

Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2009. s.109. 
43 Cisársko-kráľovská komora – úrad pre správu kráľovských majetkov a štátnych príjmov, najvyššia 

finančná a hospodárska inštitúcia krajiny – camera Hungarica. Prvá byrokratická inštitúcia, na našom území 

so stálymi zamestnancami, ktorí mali stály plat a pracovnú pozíciu. Činnosť kráľovskej komory bola 
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Posledným majiteľom Likavy je tvrdý protireformátor, ostrihomský arcibiskup 

Juraj Széchényi.45 Dostal ju ako záloh za 98 000 zl. Juraj Illésházy svoj podiel dával pár 

rokov predtým za 30 000 zl. O výške zálohu druhého brata sa autor nezmieňuje. Suma je 

viac ako trojnásobná a to už bol hrad poškodený nájazdmi a obliehaním vojsk. Arcibiskup 

v Liptove sledoval jasný protireformačný smer viedenského dvora, čo zanechalo aj 

jednoznačné výsledky až do súčasnosti. Nerešpektoval privilégia mestečka Ružomberok, 

Ľupča, ani Trnovec. Zvýšil dane, čo prispelo k všeobecnej nespokojnosti. Do obdobia, keď 

sa na Likavskom panstve prejavuje tvrdý protireformačný kurz spadá aj stavba prvej 

sakrálnej stavby na území Lúžnej. 

Krátko po smrti arcibiskupa Juraja Széchényiho prišlo rozhodnutie o zborení 

Likavského hradu. Mal predstavovať hrozbu pre okolité obyvateľstvo, tak to píše 

I. Houdek. Súhlas k zboreniu prišiel počas posledného stavovského povstania Juraja II. 

Rákoczyho. Na zasadnutí Liptovskej župy z 12. októbra 1707 v Liptovskom Sv. Mikuláši 

bol prijatý návrh Michala Okoličányiho, zbúrať hrad Likava. Z každého hospodárstva mali 

byť prítomní dvaja robotníci a špeciálne Ružomberok, Ľupča a Boca mali zabezpečiť prácu 

baníkov. Robotníci sa mali stretnúť už v nedeľu večer, aby mohli hneď v pondelok ráno 

začať s búraním.46 Na území Slovenska nie je veľa hradov, ktoré by boli plánovite zbúrané, 

Likava je jedným z nich. V písomných prameňoch sa i po roku 1707 hovorí o Likavskom 

panstve, či panstve hradu Likava. Úlohu hradu prevzala malá pevnosť sv. Žofie 

v Ružomberku na sútoku Revúcej a Váhu. Do kaštieľa alebo do pevnôstky, ako je 

v niektorej staršej literatúre nazvaná, odovzdávali aj Lúžňania poddanské dávky, ktoré im 

boli určené v zakladajúcej listine. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
prerušená za vlády Jozefa II., kedy ju nahradil Kráľovský erár, ale po roku 1790 bola opäť obnovená. 

SOKOLVOVSKÝ, L. 1995. Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska, II. časť, od roku 1526 

do roku 1848. Bratislava : Metodické centrum. s.13-14. 
44 HUBA, P. 1986. Oravský hrad. Martin : Osveta, 1986. s.26-28. 
45 Juraj Szechényi – ostrihomský arcibiskup v čase sídla arcibiskupstva v Trnave, arcibiskup v rokoch 1685-

1695. NOVÁK, J. 2004. Chronológia. Bratislava : Univerzita Komenského. 2004, (tabuľka ostrihomského 

arcibiskupstva so sídlom v Trnave) 
46 HOUDEK, I. 1925. Hrad Likava: jej minulosť a terajší stav: so zvláštnym zreteľom na Ružomberok 

a okolie. Turčiansky Svätý Martin: Matica slovenská, 1925. s.25. 
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1.3 Náboženstvo ako nástroj kultu a útlaku 

 

Príslušnosť k cirkvi neovplyvňovala len náboženský život veriacich obyvateľov 

Uhorska, ale aj ich spoločenské uplatnenie. Determinovala príležitosti k vzdelávaniu 

a možnosti sociálnej podpory v čase staroby, choroby alebo hmotnej núdze. Rozdelenie 

obyvateľstva podľa náboženskej príslušnosti sa naplno prejavilo aj v oblasti mecenášstva 

a podporovania cirkevných, sociálnych a školských inštitúcií. Vierovyznanie donátora 

určovalo konfesionálnu príslušnosť inštitúcie, ktorú sa rozhodol založiť.  

Podstatnou črtou 17. a 18. storočia je inštitucionalizovanie konfesií v Uhorsku. 

Katolícka cirkev mala pevné dominantné postavenie, ale nemala pevnú štruktúru, 

ktorú začala nadobúdať práve v tom období aj vplyvom šíriaceho sa protestantizmu. 

Historici politických dejín nazvali obdobie konca 16. storočia až do polovice 17. storočia 

dobou konfesionalizácie. Bola to predovšetkým konfesionálizácia ako záležitosť politická, 

spoločenská a záležitosť cirkevných elít. Ľudové vrstvy pochopili rozdiely medzi 

konfesiami až omnoho neskôr.47 Medzi formujúcou sa novou evanjelickou konfesiou 

neboli často jasne viditeľné rozdiely oproti starej katolíckej, čo reformátorom uľahčilo 

získavať mnoho nových veriacich. Dôležitú úlohu v náboženskom boji zohralo patronátne 

právo. Šľachta a slobodné kráľovské mestá ako patróni cirkvi prispeli k budovaniu 

inštitucionálnej bázy vznikajúcich protestantských cirkví. Vďaka tomuto právu obyvatelia 

mesta prestúpili k novému náboženstvu a zároveň získali aj kostoly s celým inventárom. 

Na vidieku bol patrónom cirkvi zemepán, ktorý na základe patronátneho práva pozýval 

na svoje panstvo kazateľov a zároveň aj organizoval školstvo. Mierové zmluvy uzavreté 

vo Viedni a v Linzi výrazne obmedzovali možnosti Habsburgovcov presadzovať svoju 

tvrdú protireformačnú politiku, tak ako to bolo v iných častiach monarchie. V období 

do roku 1670 boli náboženské pomery v krajine určované obsahom mierových zmlúv 

medzi uhorskými stavmi, panovníkom a patronátnym právom šľachty. V nasledujúcom 

období, až do roku 1781 upravovali rozsah náboženskej slobody v krajine zákonné články 

snemu, ktoré na schválenie predkladal panovník a nariadenia panovníka. Ustanovenia 

prijaté na sneme v Šoproni v roku 1681 a opätovne schválené v roku 1687 sa vzťahovali 

len na privilegované obyvateľstvo a nezabezpečovali slobodné vyznávanie náboženstva 

protestantom. Ústupky, ktoré im boli poskytnuté, boli len súčasťou centralizačnej politiky 

panovníckeho dvora, ktorá v podmienkach stále trvajúceho povstania nemohla byť úplne 

                                                
47 KUŠNIRÁKOVÁ, I. 2009. Piae Fundationes. Bratislava : HI SAV. s.28. 
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dôsledná. V nasledujúcich rokoch sa podmienky pre protestantov ešte zhoršili a stali sa 

diskriminačnými. Už zák. čl 26/1681 a následnými nariadeniami Leopolda I. a Karola VI. 

mali negatívny dopad na evanjelické školstvo a prispeli k jeho redukcii. Katolícka konfesia 

získala postavenie štátneho náboženstva. Protestantské cirkvi boli v dôsledku politického 

vývoja trpené a ich vývoj výrazne limitovali zákonne úpravy. Silne zakorenené konfesné 

bariéry sa pokúsil odstrániť až Jozef II., ktorý pochopil, že nábožensky motivované 

obmedzenia jednotlivca alebo skupiny môžu brániť hospodárskemu rozvoju krajiny. Ako 

sme už viackrát poukázali, dôležitú rolu v náboženskom dianí zohrávala šľachta. 

Rekatolizácia uhorskej strednej a nižšej šľachty ani zďaleka nepostupovala tak úspešne ako 

to bolo v prípade magnátov. Po roku 1670 zostala väčšina uhorskej nižšej šľachty verná 

protestantskej viere. Práve v tomto období sú náboženské podmienky na území Liptovskej 

stolice udávané šľachtou a ňou aj ovplyvňované, keďže panovník stratil rozhodujúce 

právomoci podpisom mierových zmlúv vo Viedni, Mikulove a Linzi.48 

Pre udržanie kurzu rekatolizačnej politiky bola nedostatočná aj sieť fár a filiálok. 

Mnohé farnosti boli rozsiahle a dlho neobsadené. Takýto stav bol v rozpore so závermi 

Tridentského koncilu, ktorý kládol dôraz na dodržiavanie sviatostí a pravidelné nedeľné 

bohoslužby. Nové nároky na náboženský život si vyžadovali aj stálu prítomnosť kňaza 

a dostupnosť jeho služieb. Nedostatok a zlé materiálne zabezpečenie cirkevných inštitúcií, 

predovšetkým na vidieku, boli dlhotrvajúcim rysom cirkevného života v Uhorsku 

v potridentskom období. Nielen nároky na štátne inštitúcie sa začali zvyšovať, ale aj 

požiadavky na kňazov v duchu koncilových záverov. Pre úspešnosť protireformačných 

snách bolo nevyhnutné vychovávať mladých mužov, ktorí by absolvovali celý kňazský 

seminár, nielen zlomkový teologický kurz. Prihliadnuc k nedostatku kňazov to nie vždy 

bolo možné, ale napriek tomu začala vyrastať generácia kňazov odlišná 

od predchádzajúcej, ktorá sa viac približovala roľníckemu obyvateľstvu na dedinách. 

Nástrojom kontroly a udržania disciplíny sa stali na základe dekrétov Tridentského koncilu 

vizitácie farnosti a diecézne synody. Zmeny potrebovali na preniknutie do povedomia 

ľudových vrstiev určitý časový odstup.49 Snaha zmeniť a rozšíriť farskú sieť prichádza až 

s reformami Márie Terézie. V úmysle pozdvihnúť mravné povedomie ľudu a zlepšiť 

vzdelanosť kňazov vydala rozhodnutie, ktoré viedlo k zmenšeniu diecéz a k zakladaniu 

nových farností. Ostrihomskú arcidiecézu, do ktorej patrila veľká časť Uhorska a takmer 

                                                
48 KUŠNIRÁKOVÁ, I. 2009. Piae Fundationes. Bratislava : HI SAV. s. 33-40. 
49 KUŠNIRÁKOVÁ, I. 2009. Piae Fundationes. Bratislava : HI SAV. s. 44. 
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celé územia dnešného Slovenska, rozčlenila na menšie. Na slovenskom území vznikli tri 

nové diecézy - Rožňavská, Banskobystrická a Spišská. Mária Terézia tak urobila dekrétom 

zo dňa 15. januára 1776. Liptovská stolica, na ktorej území leží aj Lúžna, sa územne 

začlenila do Spišskej diecézy. Pápež Pius VI. vydal bullu Romanus pontifex,50 na základe 

dekrétu habsburskej panovníčky, a cirkevne vyčlenil Spišské biskupstvo z Ostrihomského 

arcibiskupstva s dátumom 13. marec 1776. Bolo len prirodzené, že v nových diecézach po 

obsadení biskupských stolcov boli zriaďované nové farnosti. Zefektívnila sa aj vizitačná 

činnosť. Jozef II. pokračoval v úsiliach svojej matky. Bol silne podriadený osvietenstvu 

a racionalizmu, čo sa nezaobišlo bez problémov. Jeho zámerom bolo vybudovať novú 

cirkev, plne podriadenú kontrole a potrebám štátu. O rušení reholí a následnom využití ich 

majetku sme sa už zmienili. Veľkú nevôľu vyvolali zásahy Jozefa II. do liturgie. Zakázal 

púte, procesie a ostatné formy barokovej zbožnosti51. Zjednodušil liturgiu, obmedzil počet 

oltárov v kostoloch, stanovil presný počet sviec, ktoré mohli počas bohoslužieb horieť. 

Posledným klincom v cirkevných nariadeniach bolo pochovávanie v spoločnej truhle 

a ukladanie do zeme v zašitom vreci. Mnohé zo spomenutých rozhodnutí sa prejavili ako 

unáhlené. Nemohli nabrať okamžitú platnosť a zmeniť myslenie ľudí a ich životné postoje. 

Neboli rešpektované a v cirkevnej oblasti to bolo chápané ako šikanovanie. 

Možnosť ovplyvňovať náboženské vedomie mala šľachta predovšetkým u svojich 

poddaných. Disponovanie patronátnym právom zemepána oprávňovalo rozhodovať 

o osobe farára v príslušnej farnosti. Prostredníctvom farárov, ktorí boli na zemepánovi 

materiálne závislí, mohol zemepán ovplyvňovať náboženský život farnosti a podporovať 

len niektoré formy zbožnosti. Ovplyvňovanie bolo predovšetkým na úrovni 

zakladateľských a mecenášskych aktivít. Formovanie náboženského myslenia nebolo 

ponechané len na kazateľnicu a nariadenia svetskej vrchnosti. Mecenášstvo sa v mnohých 

prípadoch vzťahovalo na obnovu alebo priamo výstavku kostola, kaplnky. Veľkou 

prekážkou pri liturgických sláveniach bola stále latinčina, ktorá bola vidieckemu 

obyvateľstvu nezrozumiteľná. Vytvoriť náboženské predstavy a udržať ich vo vedomí ľudí 

museli kňazi prostredníctvom náboženskej predstavy a pestovaním ľudovej zbožnosti. 

                                                
50 CHALUPECKÝ,I. 2009. 800 rokov cirkevnej správy na Spiši. In: Prednáška 8.5.2009 v Spišskej Kapitule. 

[online] 2009. [12. 4. 2013]. Dostupné na internete : <http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=8&sub=72>. 
51 Po založení Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule napísal jeho prvý riaditeľ Juraj Paleš učebnicu 

Ludimagister pre učiteľov a organistov. Bola akousi príručkou, podľa ktorej mal učiteľ asistovať kňazovi 

pri vysluhovaní sviatostí a pri cirkevných ceremóniách, aby mali dôstojný charakter. Bola určená kandidátom 

učiteľského povolania, napísaná pre potreby Spišského biskupstva a učiteľského ústavu. Aj toto malé dielo 

dokazuje, že procesie a púte ľudovej zbožnosti neboli Jozefom II. vykorenené. MYDLIAROVÁ, Z. 2011. 

Juraj Paleš a jeho prínos pre rozvoj pedagogického myslenia. Prešov : Bakalárska práca, 2011. 
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Katolícki i svetskí predstavení, i vládnuca dynastia propagovali ako základ náboženskej 

zbožnosti úctu k Panne Márii a jej Nepoškvrnenému počatiu.52 Pestovanie mariánskeho 

kultu v Uhorsku nadväzovalo na stredovekú legendu, podľa ktorej sv. Štefan zveril svoju 

krajinu pod ochranu Panny Márie. V 17. storočí sa stala aj patrónkou obnovenej katolíckej 

cirkvi a záštitou bojovníkov proti tureckým vojskám. Panna Mária bola aj symbolom 

sebaidentifikácie katolíkov voči protestantom. Úcta k Panne Márii sa v tomto období 

rozširuje nielen v Uhorsku, ale po celej strednej Európe následkom vojnových a morových 

útrap, ktoré striedali hladomory. Viera sa stala jedným z pevných bodov živote a Panna 

Mária bola chápaná ako sprostredkovateľka medzi ľuďmi a jej Synom, zároveň Bohom 

Otcom. V ponímaní veriaceho človeka bola ženou, matkou a trpiteľkou, ku ktorej sa môžu 

obracať v každej bolesti a nešťastí. O tom, že bola skutočne vnímaná ako ľudská bytosť 

svedčí v Uhorsku aj zvyk obliekania a zdobenia sošiek Panny Márie. 53 

Samozrejme mariánska úcta nebola jediným kultom rozšíreným v Uhorsku, aj keď 

bola najrozšírenejšou úctou. Vzťah veriacich k iným svätým sa líšil podľa regiónu, 

v ktorom žili, podľa udalostí, ktoré sa v danej oblasti odohrávali a ako sme už spomenuli aj 

od patróna, ktorému územie patrilo54. Kult zemských patrónov – sv. Štefana, Imricha 

a Ladislava - sa v 17. storočí nestal významnejšou súčasťou ľudovej zbožnosti. 

  

                                                
52 Dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie pápež Pius IX. vyhlásil až v roku 1854 bullou Ineffabilis 

Deus. Predchodcom sviatku je byzantský sviatok Počatia sv. Anny, ktorý pochádza z 8.st., BERGER, R. 

2008. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s.472. dostupné online /15.4.2013/ 
53

 KUŠNIRÁKOVÁ, I. 2009. Piae Fundationes. Bratislava : HI SAV. s.47. 
54 V prípade, že mal zemepán obľúbeného svätca prejavilo sa to v kostoloch a kaplnkách jeho panstva. 
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2 LIPTOVSKÁ LÚŽNA, NAJMLADŠIA DEDINA DOLNÉHO 

LIPTOVA  

 

Z geografického hľadiska sa reliéf krajiny veľmi nezmenil. Povrch chotára Lúžnej 

je členitý. Najnižšie položené miesto v Lúžnej sa nachádzalo a v súčasnosti sa nachádza 

v nadmorskej výške 660 m.n.m. Stred dediny je položený vo výške 717 m.n.m., najvyššie 

položené miesto chotára Lúžnej je v nadmorskej výške 1753,2 m.n.m a je ním Veľká 

Chochuľa. Je to zároveň aj najvyššie položené miesto masívu Prašivej, ktorá je 

juhovýchodnou hranicou Liptovskej Lúžnej. Veľká Chochuľa má ostrý trávnatý hrebeň, 

ktorý nie je porastený kosodrevinou. Z jej vrcholu je kruhový pohľad na Liptovskú Lúžnu 

(je to jediný vrch, z ktorého vidieť celú dedinu), Korytnicu, Liptovskú Osadu, Donovaly, 

Smrekovicu. V období dobrej viditeľnosti a samozrejme za dobrého počasia vidieť 

Martinské hole, či Vysoké Tatry. Prašivá je mohutné takmer 10 km dlhé hôľne pásmo 

v západnej časti Nízkych Tatier medzi Hiadeľským sedlom a Sedlom pod Skalkou. 

Miestami je riedko porastená kosodrevinou. V tejto časti Nízkych Tatier sú významné 

vrchy Prašivej. Patria medzi ne Veľká hoľa, ktorá sa nachádza vo výške 1639,6 m.n.m., má 

hôľnatý charakter, len miestami na ňom rastie kosodrevina. Nachádza sa v západnej časti 

hlavného hrebeňa Nízkych Tatier. Z Veľkej hole je kruhový pohľad do lúžňanskej doliny 

a na skupinu Salatínskych vrchov. Ďalším vrchom Prašivej je Skalka, nachádza sa 

v nadmorskej výške 1549 m.n.m. V súčasnosti jej porast tvorí kosodrevina. Mohutný vrch, 

takmer celý porastený ihličnanmi, sú Košariská s nadmorskou výškou 1694 m.n.m. Svoju 

úlohu zohral aj počas zákopovej vojny Slovenského národného povstania. Okrem 

partizánskych úkrytov, s miestnym názvom bunkre, sa pod jeho vrcholom nachádza 

pamätník padlým partizánom. Významným vrchom Prašivej na hlavnom hrebeni je Čierny 

vrch, jeho nadmorská výška je 1180,7 m.n.m. Okrem Prašivej Lúžnu ohraničujú aj iné 

vrchy. Tieto sú začlenené do salatínskej oblasti. Okrem iných patria do spomínanej oblasti 

vrchy Magura, ktorá sa nachádza vo výške 1416,4 m.n.m. Patrí medzi bralnaté vrchy 

a nachádza sa v západnom hrebeni Salatína, v Nízkych Tatrách. Na jej hrebeni i v širokom 

okolí sa vyskytujú krasové jamy. Turistami veľmi vyhľadávaný a obľúbený je Salatín. Jeho 

vrchol je v nadmorskej výške 1630,2 m.n.m.. Salatín, dominantný vápencový vrch severne 

od hlavného hrebeňa Nízkych Tatier, husto porastený kosodrevinou okrem najvyššej časti, 

z ktorej je výhľad na celý Liptov. Na vápencoch sa vytvorili krasové jamy predovšetkým 

škrapy a závrty, ale i menšie jaskyne. V hrebeni Malého Salatína sa nachádza Zbojnícka 
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jaskyňa. Vápence sú oživované typickými vápencovými kvetmi. Najmä preto je salatínska 

oblasť vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Do salatínskej oblasti patrí i Ráztocké sedlo 

s nadmorskou výškou 1235,5 m.n.m., je to široká poľanovitá zníženina. Zaujímavý horský 

komplex, tvoria Tlstá s výškou 1558 m.n.m., Senná kopa 1221 m.n.m. a sedlo Prievalec, 

ktoré je vo výške 1100 m.n.m. Liptovská Lúžna leží v západnej časti Nízkych Tatier 

v eróznej kotline Lúžňanky, prítoku Revúcej. V lesnom chotári Lúžnej prevláda odlesnený 

hôľny povrch. Hlavný hrebeň Nízkych Tatier je tvorený žulou. V západnej časti hrebeňa sa 

nachádzajú druhohorné horniny ako sú napríklad bridlice, pieskovce, dolomity a vápence. 

Vo flóre Liptovskej Lúžnej prevláda smrek, menej jedľa a buk; a nad 1450 m kosodrevina 

a vysokohorské lúky.55 

Jedno z najstarších a pomerne presne zobrazujúcich geografických diel 

z posledných desaťročí 18. storočia je mapa Karola Ferschin56. Dielo bolo pravdepodobne 

zhotovené podľa predlohy Samulea Mikovíniho, ktorý svoju mapu zhotovoval 

k rozsiahlemu historicko-zemepisnému dielu Mateja Bela. Z územia Nízkych Tatier sú 

spomínané vrchy: Mons Chochula (Veľká Chochuľa), Cserni Vrch (Čierny vrch), Szuchy 

Vrch (Veľká hoľa), Mons Szalatin (Salatín), Alpes Baba (Chabenec), Zadne (Zadná hoľa, 

či Homôľka). Vymenované vrchy sú spomínané aj v nami predloženom geografickom 

popise vyššie, pretože ohraničujú chotár Lúžnej. Ako sa nachádza aj v zakladacej listine, 

niektoré z vyššie vymenovaných vrchov patria do chotára Lúžnej, iné sú hraničnými bodmi 

alebo sú priradené k susedným chotárom. Lúžna je na kolorovanej mape Karola Ferschina 

označená žltou farbou, ktorá farba označuje, že dedina bola poddanská. Názov Lúžna je 

napísaný „Lusna“. Na mape Mikovíniho je názov napísaný „Luzno“ a na mape 

Korabinského ako „Luzsna“. Je zaujímavé, že na mape Ferschina nie je pomenovaný potok 

Lúžna.57 

Vymenované mapy nie sú jediné, ktoré zachytávajú dedinu Lúžnu v nami 

sledovanom období. Podrobne je Lúžna zachytená v rámci vojenských mapovaní. Dve 

                                                
55 LIPTOV, Tatry, podrobný atlas regiónu, .Bratislava : Mapa Slovakia, 1996, s.38-39  

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. diel II. Bratislava : Slovenská akadémia vied,1977, s.164-165. 
56 Ferschinova mapa je mapou Liptovskej stolice. Je rukopisne kolorovaná a jej rozmery sú 530x365 mm. 

Mierka je udaná v dĺžke dvoch nemeckých míľ, čiže 8000 viedenských siah. V metrickej sústave vyjadruje 

mierku 1:145 846. Názov mapy je v oválnej kartuši v tomto znení: MAPPA Continens Nexum totius 

Comitatus LIPTOVIENSIS Ac ita quidem, ut Dominia Cameralia flavo, et rubro Colore Plagas puré pro 

dispositione dominali reservatas, Fluvus vero usui Subbditorum Amissas denotaret. Ad axiguum reducta, 

et elaborata per  Carolum Ferschin. Bližšie PRIKRYL, Ľ. V. 1970.  Ferschinova mapa Liptova .In: Liptov 

3.Vlastivedný zborník. Martin : Osveta, 1970, s.321-326. 
57PRIKRYL, Ľ. V. 1970. Ferschinova mapa Liptova .In: Liptov 3.Vlastivedný zborník. 1970. Martin : 

Osveta, 1970, s.321-326. 
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mapy boli vyhotovené počas trvania súdneho sporu dediny Lúžna a mesta Ružomberok. 

Priamo nepopisujú chotár Lúžnej sú zamerané na chotár mesta Ružomberok, pretože 

pri lokácii novej dediny bolo Ružomberku odobraté územie v prospech Lúžnej. Nájdeme 

na nich teda hlavne hraničné méty, o ktoré sa strany súdili. Prvé a podrobnejšie mapové 

dielo je datované do roku 179458 a druhé mapové dielo je datované do roku 180559. 

Lúžna je zaznačená aj v mape Pestyiho. Farebne je označená ružovou farbou 

ako etnicky slovenská. Podľa autora bola kolonizovaná z Lúžnej na Orave a podľa nej 

mala dostať aj názov.60 V oblasti Oravskej stolice nebola na základe dnešných výskumov 

lokalizovaná žiadna Lúžna. Podľa rozboru nárečia, ktorým sa v Lúžnej rozprávalo 

a záznamov v urbároch sa podarilo v pomerne dobrom rozsahu identifikovať dediny, 

z ktorých bola Lúžna kolonizovaná.  

 

 

2.1 Písomné zmienky o názve Lúžna  

 

Najstaršia dnes známa písomná zmienka s názvom Lúžna sa viaže k potoku, ktorý 

preteká celou dedinou. Od neho bolo neskôr pravdepodobne odvodené aj neskoršie 

pomenovanie Lúžna pre dedinu. Prvýkrát sa názov spomína v listine zo 14. novembra 

1340, kde Karol I., uhorský kráľ, na žiadosť richtára Hanuša, Petra zo Spiša a Kunchulu, 

mešťanov z Ružomberka, udeľuje im mestské výsady podľa práv Nemeckej Ľupče61. 

V listine sa spomína cesta do Zvolena, ktorá ide okolo eremitória a ďalej sa uvádza, 

že potok Lúžna vteká do potoka Revúca, „...que ducit in Zolium circa heremitarum, ubi 

cadit fluvium Luzna in Revuce;“.... 62 

Osídľovanie údolia Revúckej doliny bolo rozdelené do niekoľkých etáp. Najstarším 

sídlom bola pravdepodobne osada Revúca. Mladšou osadou bol Biely Potok na úpätí 

Revúckej doliny, ktorý bol v 17. storočí ulicou Ružomberka. Územie dnešnej Lúžnej bolo 

                                                
58 Mappa topographica territorii regio privilegiati oppidi Rosenberg et quatuor modo vikti oppidi terreno 

incorporatarum villarum – mapa je uložená v Liptovskom múzeu v Ružomberku, ale je neprístupná.  
59 Mappa limitum terenni regio privilegiati oppidi Rosenberg – mapa uložená v knižnici v Liptovskom múzeu 

v Ružomberku. 
60 PESTY, F., PETROV, A., ed. 1927. Sborník Fr. Pestyho Helység névtara - Seznam osad v Uhrách 

z r 1864-65 jako pramen historicko-demografických údajů o slovenských a karpatoruských osadách. V Praze: 

Česká akademie věd a umění, 1927. s.36. 
61 Nemecká Ľupča – dnes Partizánska Ľupča, stredoveké liptovské mestečko. MAJTÁN, M. 1998. Názvy 

obcí Slovenskej republiky, vývin v rokoch 1773 – 1997. Bratislava : Veda : 1998. s. 22. 
62 JUCK Ľ. 1984. Výsady miest a mestečiek na Slovensku 1238-1350. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 

1984, s.131-132. 
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Likavským panstvom až do druhej polovice 17. storočia využívané pre potreby panstva 

alebo bolo dávané nájomcom za príslušný poplatok na chov dobytka a oviec a zber krmiva. 

Keď po Ilesházyovcoch, na podnet ktorých bola založená Liptovská Osada, získal 

Likavské panstvo Štefan Thököly st., pokúsil sa o efektívnejšie využitie územia dnešnej 

Liptovskej Lúžnej63  

Kultivácia pôdy postupovala v 17. storočí aj v doline Lúžna, ktorá bola pôvodne 

časťou chotára Ružomberka. Menšie majetkové enklávy tu mali zemania z okolitých 

kuriálnych obcí, ale tradične aj Ludrovčania, ktorý na tomto území kosili lúky a stavali 

drobné poľnohospodárske objekty. Bol to zárodok novej dediny. Dolina Lúžna sa spomína 

v súdnych písomnostiach Liptovskej stolice v roku 1623. Martin Lacoviech a Jonáš 

Lacoviech z Ludrovej Vesky (Ludrová) tu založil svoje lúky za šesť zl. Krištofovi z Veľkej 

Štiavnice. Tretiu lúku získal za päť zl. od Pavla Kmeťoviech a štvrtú od Jurča Kušu. Krištof 

Buzák sa 8. augusta 1623 v kaštieli sv. Žofie osvedčil, že výnos z uvedených lúk 

odovzdával Likavskému panstvu, ktoré vtedy patrilo Gašparovi Ilesházymu.64 

Vrch Lúžnych sa spomína aj v urbáre panstva Likava z roku 162565. V roku 1663 sa 

v tomto urbári spomína medzi horníkmi (horármi) „Luzansky horni“, ktorý ročne panstvu 

pre hradnú kuchyňu odovzdal 30 kusov jariabkov, 6 zajacov a 50 drozdov. V rámci tohto 

súpisu povinností sa spomínajú aj Luzanske kopanicze, ktorých úžitok odovzdávali Juraj 

Pecho dve lukná, Pavol Buzák jedenásť lukien, Juraj Senko šesť lukien, Pavol a Juraj 

Duchovní päť lukien, Ján a Juraj Hukljava päť lukien, a iní. Podľa týchto údajov je zrejmé, 

že pôda v chotári neskoršej obce bola skultivovaná už pred príchodom nových osadníkov 

a nie je vylúčené, že tu stáli nejaké samoty, v ktorých bývali niekoľkí kopaničiari. 66 

Podľa ústneho podania kráľ Belo IV. po tatárskom plienení v kotline Lúžňanky 

usadil prvých obyvateľov. Mala by existovať aj nejaká písomnosť v Liptovskom múzeu, 

kde sa spomína v roku 1406 sesia67 „Nová Lúžna“. Belo IV. a rok 1406 sa spájajú a práve 

v tomto roku mohla vzniknúť Lúžna. Táto teória sa nezakladá na pravde, pretože Belo IV. 

bol už v roku 1406 mŕtvy. V roku 1406 v Uhorsku vládol Žigmund Luxemburský. 

                                                
63VÍTEK, P., CHURÝ. ,S, VESELOVSLÝ, M. 2004. Liptovská .Lúžna. História obce. Liptovský 

Mikuláš :Typopress , 2004, s.9. 
64 Štátny archív Bytča. Liptovská župa I .In.č. fasc. IX, č.38, , K 1034: Súdne spis, 1623. 
65 ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš. In. č. 1: Mesto Ružomberok. 
66 Lukno bolo jednou z najstarších mier hektára, latinsky cubulus. Orná zem s osevnou plochou pre jedno 

lukno sa rovnala ploche približne 1/4 hektára. Magyar Országos Létvár, In.č.E szekció, F86, No197: Urbar 

Anno Domini 1663 Zamku Likavy zepsany. [online ,20. 2. 2013] Dostupné na internete. 

<http://arcanum.hu/mol/lpext.dll?f=templates&fn=main-hit-h.htm&2.0> 
67 Sesia bola plošná miera, výmera poľnohospodárskej pôdy. HÚŠČAVA, A. 1972. Poľnohospodárske miery 

na Slovensku. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1972, s.9. 
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Písomnosť by teoreticky mohla byť konfirmáciou alebo tranzumptom tohto panovníka.68 

Lúžna by však musela byť veľmi významným sídlom a na to nemala v tomto období 

polohu. Taktiež by sa spomínala aj v iných písomnostiach. Aspoň v písomnostiach mesta 

Nemecká Ľupča, ak by sama nebola mestečkom. V doteraz publikovaných prácach 

o osídlení Liptova sa Lúžna, ako dedina, spomína až 17. storočí v súvislosti s Thökölyho 

rozhodnutím lepšieho využitia lúžňanských lúk. Publikované štúdie, ktoré sa venujú 

problematike osídľovaniu Liptova, však kladú väčší dôraz na zátopovú oblasť Liptova 

a územie severne od Váhu, kde sa nachádzali aj všetky liptovské hrady. 

Názor, že Lúžna, ktorá bol založená v roku 1670 je druhou či znovu obnovenou 

dedinou prezentuje aj Ján Beňko. Medzi mestečkami a panstvami panstva Likava, ktoré 

v roku 1611 získal Gabriel Illésházy má byť uvádzané aj „possessio Luzna noviter 

erectae“. Z neznámych dôvodov mala zaniknúť a na jej území mala byť postavená dedina 

z rozhodnutia grófa Thökölyho.69 

S pojmami „Stará Osada“ a „Nová Osada“ pracuje Štefan Nikolaj Hýroš70. „Už 

r. 1652 spomína sa Nová Osada v Lyptove, to jest Lúžna,...“71 na inom mieste: „Jako tiež 

i roku 1669 dňa 2. augusta z Novej Lužnej, to jest v nove sa zakladajúcej na Lúžnom...“72 

V súvislosti s pomenovaním Stará Osada Hýroš píše: „Medze chotára novozaloženej obce 

Lúžnej, jestvujúcej medzi mestysami Lypčou a Ružomberkom, potom vsami: Veľkou 

Štiavnicou a Osadou (starou)...“ Lúžnu označuje za Novú Osadu, ktorá bola vystavaná 

pozhora starej Osady v doline Lúžňanky. Vznik Starej i Novej Osady dáva do polovice 

17. storočia. V chotárnych názvoch Nová Osada a Stará Osada Hýrošovi oponoval Pavol 

Stano, ktorý uvádza, že Hýroš správne identifikoval Lúžnu ako novú dedinu v porovnaní 

so staršou Osadou, ale nesprávne priradil chotárny názov. Odvoláva sa na urbár z roku 

1671, kde vedľa seba figurujú oba chotárne názvy Nová Osada a osobitne Lúžna ako dve 

rozdielne obce s odlišným počtom dvorov a s rôznymi feudálnymi povinnosťami.73 

I Houdek súbežne používa oba termíny „predtým založil novú obec zvanú Novou Osadou 

                                                
68 NOVÁK, J. 2004. Chronológia. Bratislava : Univerzita Komenského. 2004. s.68. 
69 BEŇKO,J. 1995. Ako vznikali naše dediny. In: Historická revue: populárno-vedecký časopis o dejinách 
spoločnosti. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995, roč. XVI. č. 7. s.9-10. 
70 Štefan Nikolaj Hýroš – rímskokatolícky kňaz, historik. Narodil sa v roku 1813 v Ružomberku a zomrel 

v roku 1888 v Liptovskom Mikuláši. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Ružomberku, Banskej Bystrici, 

 v Gyöngyösi a v Ostrihome. V Spišskej Kapitule a v Egri študoval filozofiu a teológiu na univerzite v Pešti. 

Po kaplánskych a farárskych zastávkach pôsobil ako profesor cirkevných dejín a kanonického práva 

v Spišskej Kapitule. 
71 HÝROŠ, Š, N. 1876. Zámok Lykavka a jeho páni, poťahom na državie, Liptov a okolie, Martin roku 1876. s. 286. 
72 HÝROŠ, Š, N. 1876. Zámok Lykavka a jeho páni, poťahom na državie, Liptov a okolie, Martin roku 1876. s. 286. 
73 STANO. P. 1966. Litovská Lúžna. In: Vlastivedný časopis: časopis pre vlastivednú prácu, kultúrnu 

históriu, pamiatky a múzeá. Bratislava: Obzor, 1966, roč. XV., č. 1. s. 34.  
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alebo Lúžnom (Lúžnou)“74 I. Houdek aj Š. N. Hýroš zároveň vyvodzujú z čoho je názov 

Lúžna odvodený. Zhodne tvrdia, že je od bažinatej pôdy, ktorá sa v oblasti nachádza. Nie 

je to klasická černozem, ale pôda premočená, bažina s minerálnou kyselkou, s miestnym 

názvom medkokýš. Podľa tvrdenia spomínaných autorov „lužno“. Potok, ktorý preteká 

dolinou popod severné svahy Nízkych Tatier a vlieva sa do potoka Revúcej dostal 

pomenovanie od bažinatej pôdy. Bažiny dali meno aj pre lúky celému územiu – Lúžna. 

O vznik dediny Liptovskej Lúžnej sa zaslúžil majiteľ Likavského hradu Štefan 

Thököly ml. Jeho otec Štefan Thököly st. získal Likavu záložným právom 

od Ilesházyovcov v roku 1651, ale ešte v tom istom roku zomrel. Thököly sa stal teda 

zemepánom Liptova a Oravy. Spojil dve susedné feudálne panstvá pod právomoc jedného 

zemepána. Mal oprávnenie osídľovať nezaľudnený priestor a zároveň aj sťahovať 

poddaných. Založením novej dediny si mohol zvýšiť svoje príjmy. Thökölyovci sa 

na stredné Slovensko dostali prostredníctvom úspešnej sobášnej politiky, ako sme už 

uviedli vyššie. Sústredenie moci nad dvoma župami v jednych rukách umožnilo aj ľahší 

prechod ľudí z jednej stolice do druhej.  

V roku 1669 prišli hostia na severnú stranu Nízkych Tatier, k Magurke a Chabencu 

a postupne systematicky osídľovali územie novej dediny - Liptovskej Lúžnej. Skutočnosť 

založenia Lúžnej okrem samotnej zakladajúcej listiny dokazuje aj záznam v rímsko-

katolíckych matrikách z Liptovských Sliačov z 25.7. 1652, keď tunajší farár pokrstil 

dieťa z „Novej Lúžnej“, ktoré odmietol pokrstiť kazateľ novej viery v neďalekej Osade 

ako to uvádza Š. N. Hýroš a záznam z 2.8. 1669, keď boli pokrstené v kostole v Sliačoch 

dvojčatá z „Novej Lúžnej“75. „1652 25 Julii In Slecz baptisatus est infans natus in Nova 

Osada, quem praedicans noluis baptisara“ a o dva riadky nižšie je záznam „1669 2. 

august gemelli ex Nova Luzna baptisati in Sleč.“76 Z uvedených záznamov by sme mohli 

vyvodiť dve skutočnosti. Ak bola Lúžna v čase osídľovania skutočne nazývaná „Nová 

Osada“ dnešná Liptovská Osada by mala byť v prameňoch nazývaná Stará Osada alebo len 

Osada. Záznam o krste je z roku 1652, čo by znamenalo, že Thökölyovci sa s rozhodnutím 

                                                
74 HOUDEK, I. 1925. Hrad Likava: jej minulosť a terajší stav: so zvláštnym zreteľom na Ružomberok 

a okolie. Turčiansky Svätý Martin: Matica slovenská, 1925. s.21. 
75Matrika pokrstených Rímskokatolíckej farnosti Sliače sa do súčasnosti pravdepodobne nezachovala. Nie je 

uložená ŠA v Bytči spolu s ostatnými rímskokatolíckymi matrikami. Záznam o krste detí sa nachádza 

v Analecta parochiae beati Michaeli Archangeli , ktoré sú v Liptovskom múzeu v Ružomberku a  záznam 

uvádza aj Hýroš v Zámok Lykavka a jeho páni, poťahom na državie, Liptov a okolie, Martin 

roku 1876.V publikácii sa autor odvoláva na matriku pokrstených, v ktorej sa mal spomínaný záznam 

nachádzať a zároveň aj na Analecta parochiae beati Michaeli Archangeli. Za zmienku určite stojí, 

že samotné Analcta, začal písať Š. N. Hýroš a sú v niektorých bodoch písané retrospektívne. 
76 Liptovské múzeum v Ružomberku, Analecta parochiae beati Michaeli Archangeli, s.161. 
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o založení novej dediny ponáhľali a pomerne rýchlo presúvali aj nových obyvateľov. 

Novou Osadou v tomto roku – 1652 môže byť pomenovaná aj súčasná Liptovská Osada, 

pretože okolo tohto roku vzniká ako trvalo osídlená dedina. V neprospech Lúžnej ako 

Novej Osady je možnosť existencie malého vidieckeho sídla, ktoré mohlo vzniknúť okolo 

eremitória, ktoré je spomínané v metácii v listine Karola Róberta z roku 1340. Zároveň 

v urbároch feudálneho panstva Likava nachádzame vedľa seba pomenovania „Nova 

Oszada“ a „Luzsna“77. Uvedený urbárny záznam je z roku 1670, kedy bola zároveň 

podpísaná zakladajúca listina Lúžnej. Ak by sme prepodkladali, že sa nová dedina 

nazývala „Nová Osada“, určite by sa táto skutočnosť odzrkadlila aj v urbáre. Povinnosti 

dedín Nová Osada a Luzsana sú tiež rôzne. Luzsna mala byť na tri roky oslobodená 

od vymenovaných povinností, čo zodpovedá aj ustanoveniam dohodnutým pri zakladaní 

šoltýskej dediny Lúžnej: „A ponewacž na tri roky magy slobodu...“78 

V Analecta sú v záznamoch, ktoré idú v krátkom časovom slede za sebou, 

spomínané dve rôzne pomenovania pre dedinu. Predpokladáme, že pôjde o dnešnú 

Liptovskú Osadu pre rok 1652 a v roku 1669 o Lúžnu. Obdobie konca 17. storočia je 

reformačným a rekatolizačným obdobím zároveň nielen na Liptove. Z 50. rokov ešte 

nemáme zmienky o tom, že by Lúžna ako dedina existovala a nie, aby na našom území 

bola nejaká cirkevná správa. Osada už svoju existenciu preukazuje. V neskoršej vizitácii 

z roku 173279, 175280 sú menovite vypísaní luteráni, ktorí bývajú v Osade. Pre Lúžnu 

podobný zoznam nemáme, dokonca je v už spomenutej vizitácii z roku 1752 výrazne 

napísané, že v dedine nebýva žiaden luterán.81 

Lúžna vznikla ako šoltýska obec založená Jurajom Veselovským z Veselého 

na Orave (Oravské Veselé). Veselovskovci pochádzali pôvodne z Námestova a boli 

šoltýskou rodinou. Ich pôvodné priezvisko bolo Námestovský. V roku 1629 bola rodina 

poverená založiť Oravské Veselé podľa šoltýského práva82. Veselé bolo založené 

                                                
77 Magyar Országos Létvár, In.č.E szekció, F86 No197: Urbar Anno Domini 1663 Zamku Likavy zepsany. 

[online ,20. 2. 2013] Dostupné na interntete. <http://arcanum.hu/mol/lpext.dll?f=templates&fn=main-hit-
h.htm&2.0> 
78 ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, In.č.1: Zakladacia listina Liptovskej Lúžnej. 
79 ŠA Bytča, LŽ I, cirkevné a školské spisy, inv. č. 919, K 679. Visitatio canonoca Ujvendighiana 1731-1732. 
80 ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, Kánonická vizitácia farnosti Ružomberok 1752, odpis z roku 1813 

(fotokópia) 
81 Problematike evanjelického náboženstva v Lúžnej sa ešte budeme venovať bližšie. 
82 Podľa šoltýskeho práva sa doosídľovalo v podhorských a zväčša zalesnených oblastiach. Podstatnou 

mierou sa na ňom podieľali prisťahovalci a novousadlíci, zamestnaním valasi a ovčiari. Zakladanie 

valašských dedín prebiehalo podobne ako zakladanie dedín podľa nemeckého práva. Zemepán poskytol 

vhodné územie a sprostredkovateľ (šoltýs, lokátor) podľa dohody priviedol prvých usadlíkov. Po uplynutí 

dohodnutého počtu prvých rokov, kedy si noví obyvatelia zriaďovali obydlia a upravovali územie na 
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dovolením Heleny Thurzovej, manželky župana Oravskej stolice Gašpara Ilesházyho. 

Prvými šoltýsmi boli Roman Námestovský a Matej Oščanda. Po smrti Oščandu dostal 

v roku 1657 šoltýstvo Ján Námestovský–Veselovský. Neskôr celé šoltýstvo v osade 

„Weselowo“ získal Juraj Námestovský–Veselovský, syn Romana.  

 

 

2.2 Dokument o založení Lúžnej 

 

Zakladacia listina Liptovskej Lúžnej je z 5. augusta 1670. Vydal ju Štefan 

Thököly ml., gróf z Kežmarku na Oravskom zámku.83 Dokument je na veľmi tenkom 

pergamene, ale poctivo opracovaný z oboch strán, z averzu i reverzu. V súčasnosti 

je podlepený jemnotkaným plátnom, ktoré je tkané bez ornamentov, len rovno. Pergamen 

je poškodený, polámaný a v niektorých častiach úplne absentuje, čo spôsobuje problémy 

pri čítaní niektorých riadkov na listine. Farebnosť tiež nie rovnaká, sú na ňom tmavé 

škvrny spôsobené vlhkosťou. Ani plátno nie je v dobrom stave, pretože je napadnuté 

plesňou a sú na ňom zásahy  perom. Veľmi zlý stav písomnosti je spôsobený nevhodným 

uložením, pretože bolo v rukách šoltýskej rodiny pravdepodobne až do konca prvej 

svetovej vojny. I. Houdek sa vo svojej práci Ružomberok a okolie zmieňuje, že ju rodina 

Veselovských stále dôsledne uchováva.84 Listina bola uhodnovernená spečatením 

a podpisom. Pečať bola pritlačená. V súčasnosti je z pečate len maličký zvyšok 

tehlovočervenej farby. Podpis je pod textom listiny vľavo dole. Písmo podpisu sa líši 

od písma listiny, z toho je zrejmé, že listinu gróf Thököly podpísal sám, čo bolo napísané 

aj na samotnej listine. Prvý riadok je zdobený, zvýraznené sú veľké písmena N, S, T. 

V slove Stephanus je písmeno „S“ vpísané do písmena „U“. Okraje sú bohato zdobené 

predovšetkým v hornej časti, smerom nadol kresba ubúda až celkom mizne. Listina bola 

napísaná po slovensky a po latinsky. Intitulácia a arenga sú v latinčine. Arenga nie je 

vzletná, umelecká, ale jednoduchá. Všetky podstatné časti, ktoré sa dotýkali života 

                                                                                                                                              
pasienky, platili zemepánovi daň a odovzdávali valašské dávky. Používanie slova šoltýs čiastočne zahmlieva 

pôvod dedín, pretože šoltýsi, ako dediční richtári pôsobili aj v dedinách založených na nemeckom práve. 

Rozličné boli len ich povinnosti. ULIČNÝ F. 2001. Dejiny osídlenia Zemplínskej župy. Michalovce : 

Zemplínska spoločnosť, 2001. s.700-7002. Povinnosti lúžňanských šoltýsov boli jednoznačne stanovené 

v zakladajúcej listine. 
83 ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, In.č.1: Zakladacia listina Liptovskej Lúžnej, VÍTEK, P., CHURÝ, 

S., VESELOVSLÝ, M 2004. Liptovská.Lúžna. História obce. Liptovský Mikuláš :Typopress , 2004, s.13., 

KAVULJAK, A. 1955. Historický miestopis Oravy. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1955, s.255. 
84 HOUDEK, I. 1924. Ružomberok a okolie: Ružomberok: J. Párička, 1924. s. 25. 
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obyvateľov, ich práva a povinností, vymedzenia chotára Lúžnej boli napísané v slovenčine. 

Napriek momentálnemu veľmi zlému stavu listiny je nepochybné, že bola vyhotovená 

veľmi slávnostne a honosne. Predovšetkým zdobenie prvých písmen, ktoré je viditeľné, to 

nepochybne potvrdzuje. 

Pre existenciu novej dediny bolo dôležité vytýčenie hraníc chotára dediny. Prví 

obyvatelia už pravdepodobne na lúžňanských lúkach, ako bolo nazvané územie 

novovznikajúcej obce v samotnej zakladajúcej listine, mali postavené nejaké príbytky 

nejaký čas pred samotným vymedzovaním územia a vykonaním oficiálnych právnych 

úkonov. Podľa správy mali prísť už rok predtým. „...Znaty naležalo, že mi Luky nasse 

Luzna recženė w Widieku Liptowskem sausze,... pustily Sme Opp[ar]trneho Může Gura 

Weselowskeho yako již y wizdwihnit a osadit w roku pominulem...“85 V citovanej časti je aj 

charakteristika samotného šoltýsa. Je označený za opatrného muža. Thökölyovci 

pravdepodobne oravskému šoltýskemu rodu dôverovali, keď sa aj napriek nepriaznivej 

spoločensko-politickej situácii rozhodli založiť novú dedinu. Z iného uhla pohľadu bolo 

založenie Lúžnej len na zvýšenie výnosov ich panstva a presídľovanie ľudí v čase 

povstania hrubou silou použitou proti poddaným. Prvá rodina, ktorá prišla, bola 

pravdepodobne rodina šoltýsov a za ňou nasledovali ostané. Šoltýs Veselovský mal vybrať 

rodiny, ktoré položili základ novej dediny. V dostupných dokumentoch a literatúre sa 

nenachádza bližšie objasnenie podľa čoho boli rodiny do novej dediny vyberané. Dalo by 

sa predpokladať, že gróf Thököly chcel pokračovať v reformačnom trende uhorskej 

šľachty, ktorej bol sám veľkým zástancom. Z toho titulu sa dá aj na označenie Juraja 

Veselovského pozerať ako na opatrného. Svojich budúcich občanov mal nielen spravodlivo 

viesť v spoločenskom živote, ale mal byť príkladom aj v náboženskom živote ako 

príslušník evanjelickej konfesie. V akom časom slede prichádzali noví osadníci, hostia, na 

územie Lúžnej nie je jednoznačné. V listine o založení je konštatované, že ich je 25 a sú 

základnými daňovými jednotkami. Vytýčenie hraníc Lúžnej sa odohralo pred podpísaním 

listiny o založení, v dňoch 14. a 15. júla 1670. Štefana Tökölyho, hradného pána, 

zastupovali Tomáš Farkaš, Andrej Chronovský, Alexandra Kiszelya de Benedekfalva, 

hlavný sudca, Michal Raphanid, správcu majetkov hradu Likava. Územie Lúžnej 

vyčleňovali z chotárov miest Nemecká Ľupča a Ružomberok a dedín Veľká Štiavnica, 

Biely Potok, Ludrová a Osada. Odňatie územia mestu Ružomberok sa neskôr stalo 

                                                
85 ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, In.č.1: Zakladacia listina Liptovskej Lúžnej. 
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premetom takmer sto rokov trvajúceho sporu, počas ktorého vznikli nami už spomenuté 

mapy. 

Prvá méta (hranica) Lúžnej sa začínala pri šoltýstve86 neďaleko cesty, ktorá viedla 

do Osady. Bol tam kopec označený kamením. Od tohto kopca sa tiahla priamo na sever87 

cez dolinu, ktorá sa volala Hore Hlbokou dolinou. Ďalej hranica pokračovala až na vrchol 

hory, ktorá sa volala Homolka. Tu sa nachádzali dve studničky s dobrou pitnou vodou. 

Vrch Homolka rozdeľoval Lúžňanský a Osadský chotár. V zakladajúcej listine sa uvádza, 

že od východu slnka bol Lúžňanský chotár a od západu bol Osadský chotár. Studnička, 

ktorá bola smerom na západ, sa vlievala do potoka Hlavačky. Pri kameňmi naplnenom 

a postavenom kopci sa do potoka Hlavačka vlieval ďalší potok Hore Žleby. Hranica sa 

tiahla proti prúdu potoka Hore Žleby až k jeho prameňu, kde bol opäť postavený kopec. 

Z tohto miesta hranica Lúžnej pokračovala priamo na východ, na vrchol  Červenej 

Magury, nad Hlaváč. Opäť tu bol postavený kopec, ktorý bol naplnený skalami. 

Z Červenej Magury hranica pokračovala na sever až na vrch Magury. Na vrchole bol 

postavený kopec naplnený kamením. Magura bola medzníkom pre lúžňanský 

a ružomberský chotár. Zo západných svahov Magury bol ružomberský a z východných bol 

lúžňanský chotár. Odtiaľ sa pokračovalo na sever, až na hoľu Salatín, ktorá bola podľa 

rozhodnutia Likavského panstva daná do chotára obce Liptovská Štiavnica. Lúžnu a Veľkú 

Štiavnicu delil okrem Salatína aj chodník na prihaliny. Cez spomínaný chodník sa 

schádzalo smerom na juh na lúky Ráztoky zvané. Na ráztockých lúkach je postavený 

a kamením naplnený kopec a proti východu bol ďalší kopec naplnený kamením. Neďaleko 

od druhého kopca boli do skaly vytesané dva kríže. Skalné bralo s vytesanými krížmi 

postupne prechádzalo do zalesneného kopca a ďalej hranica prichádzala priamo k potoku 

Ráztoky, opäť tu bol na označenie postavený kopec. Ďalej sa pokračovalo proti prúdu 

potoka na sever. Potok delil od západu veľkoštiavnický chotár a od východu lúžňanský 

chotár. S hranicou sa pokračovalo na východ ku kopcu, kde tečie potok, ktorý pramení pod 

Salatínom a vlieva sa do už spomínaného potoka Ráztoky. Veľká skala, ktorá sa volala 

Spoločný Bán bola ďalším medzníkom lúžňanského chotára. Pri spomínanom „Báne“ bola 

                                                
86 Oblasť Lúžnej, kde býval šoltýs (richtár) so svojou rodinou. Nachádzala sa a v súčasnosti sa nachádza 

v dolnej časti dediny pri vstupe do obce. Miestny názov šoltýstvo sa zachoval až do súčasnosti, aj keď sa 

používa stále menej. 
87 V origináli je svetová strana sever označovaná ako polnočná strana. Toto označenie svetovej strany je 

podľa otáčavého pohybu Slnka, Nebeské telesá v slovanských predstavách. 2007. In: Prameň. [online], 2007. 

[15.2. 2013]. Dostupné na internete :< http://www.pramen.info/c/1210/nebeske-telesa-v-slovanskych-

predstavach.htm.> 
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hranica troch chotárov. Od východu na vrchole Hole bol ľupčiansky chotár a od západu 

lúžňanský chotár, severná strana patrila Veľkej Štiavnici. Z tohto medzníka sa pokračovalo 

na juhu,88 na vysokú horu, ktorá sa volala Tlstá, ďalej hranica pokračovala k jednej svrčine, 

na ktorej bol vykresaný kríž. Hranica pokračovala k salašu, kde boli dva umelo urobené 

kopce. Salaš sa volal Babjakovský. Od salaša priamo od znaku k znaku, kde boli urobené 

dva kopce. Pri spomínaných dvoch umelo urobených kopcoch sa začínal chodník, 

a od neho priamo „za dobrú chvíľu“ prichádza sa ku kopcom urobeným vyzdvihnutím 

zeme. V ohraničení lúžňanského chotára pokračovali stúpajúc na východ cez vrch Tlstú. 

Neďaleko vrcholu Tlstej boli opäť postavené dva kopce a na svrčine“ bol kríž. Územie, 

ktoré ležalo na severe od spomínaného medzníka patrilo ľupčianskemu chotáru a územie, 

ktoré ležalo smerom na juh patrilo Lúžnej.  Smerom na juh bol postavený holý kopec 

a z neho priamo cez dolinu sa prichádzalo pod hoľu, pod ktorou bol opäť urobený kopec. 

Z vrcholu Ostrého vŕšku prišli priamo na iný kopec na vrchu hole. Odtiaľ zišli k salašu 

pánov Thuranszkých, ktorý si salaš prenajali od Ľupčanov. Salaš patril k vrchu Chabenec, 

zas tu bol postavený kopec. Odtiaľ hranica Lúžnej pokračovala cez potok Vrchlúžna, ktorý 

prešli a pokračovali na miesto Košariská, kde bol opäť kopec. Ďalej „hore Rigľom 

cez Medvedie“ až na vrch hory Suchý vrch. Kopce, ktoré sa rozprestierajú k Chabencu 

patria k Ľupči a územie, ktoré sa rozprestiera k holi Úložinej patrí k lúžňanskému chotáru. 

Odtiaľ hranica pokračovala na západ cez vrcholy hôľ, ktoré sa volajú Úložná, Bogošov, 

Federova až na ich koniec. Odtiaľ zas smerom dole na západ medzi hoľou „Federovie 

a Báb“, kde bol potok Medokyšne, po prúde ktorého sa príde do potoka Korytnica. Vyššie 

spomínaný potok Medokyšňe oddeľuje z juhu lúžňanský chotár a od západu osadský 

chotár. Od spomínanej hranice potoka Korytnica pokračovali k potoku Čierne Patočiny. 

Cez tento potok prešli k miestu, ktoré sa volalo Príslopec. Hranica lúžňanského chotára 

pokračovala Za Vŕšky, aj tu bol kopec naplnený kamením. Z tohto miesta zostúpili smerom 

nadol k potoku „Kremeniny“, ktorý sa vlieva do potoka Lúžňanky. Oproti sútoku 

spomínaných dvoch potokov Kremeniny a Lúžňanky je prvá hranica chotára Lúžnej.89 

 

                                                
88 V origináli je svetová strana juh označovaná ako poludňajšia strana. Toto označenie svetovej strany je 

podľa otáčavého pohybu Slnka, Nebeské telesá v slovanských predstavách. 2007. In: Prameň. [online], 2007. 

[15.2. 2013]. Dostupné na internete : <http://www.pramen.info/c/1210/nebeske-telesa-v-slovanskych-

predstavach.htm.> 
89 ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš. In.č.1: Zakladacia listiana Liptovskej Lúžnej. 

ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, prepis Júliusa Kürtiho z roku 1924 (nespracovaný fond Liptovská 

Lúžna). 
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2.3 Život Lúžňanov v 18. storočí 

 

Lúžna od svojich počiatkov nemala jednotnú zastavanú plochu. Rodiny, ktoré 

prichádzali sa združovali do dvorov, ktoré tvorili daňové jednotky. Takto sa zástavba obce 

roztiahla až na štyri kilometre popri toku potoka. Prvé štyri dvory boli na nižnom konci 

v smere od Liptovskej Osady, boli šoltýske a patrili rodine Veselovskovcov 

s prímeniami Matúšovský, Janovský, Jurovský, Mikušiakovský. Ich prímenia sú 

pravdepodobne odvodené od krstných mien členov rodiny. Veselovskovci prišli z oravskej 

dediny Veselé. Spolu s nimi prišiel aj nešoltýsky rod s priezviskom Staš. 90 

Hostia s priezviskom Zajac mohli prísť z obce Malatiná. Zachoval sa súpis rodín 

z roku 1626 a medzi priezviskami sa nachádza aj priezvisko Zajac.91 Rodina Zajacovcov 

mohla prísť i z oravskej dediny Mútne. V roku 1659 sa i v tejto lokalite spomínajú rodiny 

s priezviskom Zajac.92 Svrčekovci a Turoňonci prišli z Nižnej. Medzi novými rodinami sú 

v roku 1712 zachytené už spomínané priezviská Svrček a Turoň.93 Potkanovci mali svoj 

pôvod v oravskej dedine Novoť. V súpise rodinných mien Novoťanov figuruje priezvisko 

Potkan v roku 1712.94 V obecnej kronike sa však nachádza poznámka, že Potkanovci prišli 

z dediny Ráztoky.95 Hostia s priezviskami Chlebek a Ondrašík prišli z dediny Podsklie, 

dnes už nie je súčasťou Slovenska, ale patrí Poľsku. Chlebekovci a Ondrašíkovci 

(Ondreašek) patrili i medzi prvých obyvateľov Podsklia, o čom sa dočítame v urbári z roku 

1626. 96 Z obce Pekelník mohla prísť rodina Banáš, Kojada, v lúžňanskej mutácii Kajda 

z Dolnej Lipnice. Mydlár (Mydliar) z Bukoviny a Podskália. V Hornej Lipnici žili 

Šimekovci, v Lúžnej sa priezvisko ustálilo ako Šimko. Tagrošovci bývali v Dolnej Zubrici 

a v Hornej Zubrici a Podskáli Tyščon, toto priezvisko sa v Lúžnej ustálilo ako Tišťan. 

Svinek resp. Svinka boli pozvaní z Orávky alebo Hornej Lipnice. Táto rodina v Lúžnej 

vymrela, dlhšie sa udržal dvor Svinkov, ale aj táto jednotka postupne splynula s dvorom 

Šimkovým. Lúžňanskí Hladovci mohli prísť z Pekelníka, kde žili príslušníci rodu Glod. 

                                                
90 KAVULJAK, A. 1955. Historický miestopis Oravy. Bratislava : Slovenská akadémia vied,1955, s.255. 
91 KAVULJAK, A. 1955. Historický miestopis Oravy. Bratislava : Slovenská akadémia vied,1955, s.163-164. 
92 KAVULJAK, A. 1955. Historický miestopis Oravy. Bratislava : Slovenská akadémia vied,1955, s.174. 
93 KAVULJAK, A. 1955. Historický miestopis Oravy. Bratislava : Slovenská akadémia vied,1955, s.182. 
94 KAVULJAK, A. 1955. Historický miestopis Oravy. Bratislava : Slovenská akadémia vied,1955, s.184. 
95ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, Kronika obce Liptovská Lúžna. s.29. )Táto časť Kroniky bola 

písaná retrospektívne učiteľom Jánom Kuľkom v roku 1956.) 
96 KAVULJAK, A. 1955. Historický miestopis Oravy. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1955, s. 204., 

dokladá to aj Urbár Lúžnej, ktorý je už z o začiatku 20. storočia, ale dá sa predpokladať, že veľký migračný 

posun v rámci dvorov nebol. Priezviská sa v nich začali síce rôzniť, ale vždy ostalo dominatné priezvisko 

rodiny, podľa, ktorej sa daný dvor volal. ŠA Bytča, Krajský súd Ružomberok, urbársko-konsonančné spisy, 

Urbár osady Lúžna, 1899. 
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Z Lokce prišli Dudášovci, Poliakovci a Bulovci. Obyvatelia mohli však prísť aj z viacerých 

obcí hornej Oravy, jadro obyvateľstva pochádzalo z goralskej časti oravského územia.97 

Priezviská, ktoré sa podarilo autorom identifikovať a priradiť, nie sú konečné. V tejto 

oblasti by bolo potrebné venovať väčšiu pozornosť, či už na základe urbárnych záznamov, 

alebo goralského nárečia.98 

Všetci hostia neprišli súčasne, ako sme už spomínali vyššie. V roku 1669 prišli 

príslušníci šoltýskej rodiny a ostatní Veselovskovci, pravdepodobne i Stašovci, pretože 

bývali v jednej dedine. Ostatní hostia prichádzali postupne a z rôznych častí hornej Oravy. 

Za šoltýskymi dvormi sa usadilo ďalších 21 dvorov – usadlostí; v smere od Liptovskej 

Osady až k Magurke: Vierik nižný, Vierik vyšný, Zajac, Banaš, Kurpaš, Fongus, 

už spomínaný Staš, Valušiak, Huba, Črep, Kajda, Bulla, Targoš, Ondrášik, Husarčík, 

Serafín, Tišťan, Šimko, Mydliar, Potkan a Chlebek. 

Výmera dvorov zarembkov99 bola takmer rovnaká 13 hektárov, čo predstavovalo 80 

siah.100 Do výmery sa nepočítali pasienky a lesy, ktoré patrili hradnému panstvu Likava. 

Len Chlebkovský dvor mal výmeru okolo šesť a pol hektára čiže 40 siah, Valušiakovský 

okolo jedenásť hektárov, v siahach predstavovala táto rozloha 70. Črepovský, Targošovský 

a Šimskovský spravovali okolo štrnásť celých šesť hektárov, čiže 90 siah. Tieto rozlohy 

boli priveľké na to, aby ich obrábala jedna rodina, preto zakrátko prichádzali za novými 

osadníkmi aj ďalšie rodiny. Prírodné podmienky v porovnaní s Oravou nie sú veľmi 

odlišné, ale predsa to bolo nové územie lákalo okrem iného aj blízkosťou bane Marurka, 

kde sa rozbiehala ťažba zlata s antimonitom. Pôvodná skladba dvorov sa veľmi dobre 

                                                
97

 STANO. P. 1966. Litovská Lúžna. In: Vlastovedný časopis: časopis pre vlastivednú prácu, kultúrnu 

históriu, pamiatky a múzeá. Bratislava: Obzor, 1966, roč. XV., č. 1. s.36. 
98 V prílohe A.3 mapa s vyznačenými dedinami, z ktorých prišli do Lúžnej prví obyvatelia. 
99 Zarembek – z goralského nárečia, poľana v lese, tiež sa tak nazýva dedinka v okolí Rabki ( blízko 

pri slovensko-poľských hraniciach) bola postavená na poľane.  Dr. Ela Zarych, prednáša v Centre języka 

i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego.(18.4. 2013) 

Prevzaté z poľštiny, zarembek bol stará plošná miera, roľa, pole s rozlohou 24 morgov, pričom jeden morg sa 
dal zrovnať s jutrom to je 0, 56 hektára (1morg= 1jutro= 0,56 ha) KARŁOWICZ, J., NIEDŹWIEDZKI, W., 

KRYŃSKI, A. 1900. Słownik języka polskiego. Wydanie fotooffsetowe. Warszawa: Nakladem 

Prenumeratorów, 1900-1935. II. sv. s.1042, VIII. sv. s.247. V Lúžnej sa namiesto pojmu zarembek 

ako synonymum používalo slovo dvor. 

Zarembek – zárubok, raľa, šnúra, pozemok; medze jednotlivých dielov od jedného k druhému kraju chotára, 

naprieč cez potok boli vyznačené zarúbaním, zatnutím na stromoch. BEŇKO,J. 1995. Ako vznikali naše 

dediny. In: Historická revue: populárno-vedecký časopis o dejinách spoločnosti. Bratislava: Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo, 1995, roč. XVI. č. 7. s.9-10. 
100Siaha patrila medzi dĺžkové miery. Kráľovská siaha bola 3,06 metra, čiže šestnásť kráľovských stôp 

a bratislavská siaha predstavovala 1,9 metra. Bližšie BODNÁROVÁ, M. 1992. Pomocné vedy historické. 

Košice : Rektorát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 1992, s.134. 
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zachovala až do polovice 20. storočia hlavne preto, že každý dvor si svojou zástavbou 

vytvoril akúsi samostatnú jednotku na čele s voleným dvorníkom.101 

Na rozdiel od väčšiny liptovských obcí Lúžna mala listinu, ktorá určovala práva 

a povinnosti šoltýsov a sedliakov. Najprv bola v listine pozornosť venovaná šoltýsovi. 

Vymenovávala jeho práva a následne boli vymenované povinnosti. Bezprostredne 

za metáciou chotára nasledovalo rozdelenie na už spomínaných 25 zarembkov. „...w nom 

obsahugicze wšeliake na pet y dwacet Zarembkow rozdeleny biwše, s tech predepsanemu 

Šoltisowi Gurowi Weszelovskemu nadawagy se cžtiry zarembky, k tomu Holya Fedorova 

recžena; Risky všechy w tomže chotary gsoucze, ano y mlin wistawity se priwoluge, 

a za takowe užitky predrecženeho Gura Weszeloskeho povinnost bude predne pobožny 

bohabojny žiwot wasty, obiwatelov Lužnanskych tež k poboznosty a k cžistotnemu 

naboženstwi Ewangelickemu mity a napomahaty, ich wernw a sprawodlive ridity, rozkazy 

naše bedliwe wikonawaty...“102 Zisky z chotára, ktorý svojou rozlohou nebol najmenší, 

ale nebol ani úrodný mohli byť napriek všetkému hojné. Predovšetkým v podobe lesnej 

zvery, žijúcej v smrekových lesoch. K ziskom by sme mohli okrem zveriny pripočítať aj 

využívanie dreva z okolitých lesov, aj keď to nie je jednoznačne napísané. Drevo bolo 

využívané vo veľkom ako stavebný materiál na stavbu jednoduchých zrubových domov 

a hospodárskych budov. Drevené boli aj prvé sakrálne stavby na území Lúžnej. Odpad 

z výstavby sa využil ako palivový materiál. Postavenie mlyna, na ktoré dostal šoltýs právo, 

bolo nevyhnutnosťou, aby sa mohlo spracovať dopestované obilie, 

ktoré v dolnoliptovských klimatických podmienkach neprinášalo veľké výnosy. Zaujímavá 

je podmienka kladená na šoltýsa, ktorá sa týka konfesie. Zdôraznené je evanjelické 

náboženstvo.103  

Na začiatku druhej polovice 18. storočia sa bremená a ťarchy kladené na poddaných 

zvýšili. Lúžňania boli na tri roky oslobodení od platenia dávok likavskému panstvu. 

Trojročná lehota mala začať v roku plynúť v roku 1670. Od roku 1673, „komu Pan Buoh 

teho da dožiť, ... Anno 1673 Sancti Georgii wikonawaty a odowzdawaty powinnowany 

budu.“104 Teda aj z novej dediny mali odchádzať poddanské dávky pre Likavské panstvo. 

Lúžna musela odovzdávať ako cenzus 425 zlatých ročne v štyroch splátkach. Spolu 

                                                
101 VÍTEK, P., CHURÝ, S., VESELOVSLÝ, M. 2004. Liptovská .Lúžna. História obce. Liptovský 

Mikuláš :Typopress , 2004, s. 15. 
102 ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, In.č.1: Zakladacia listina Liptovskej Lúžnej. 
103

 Tejto skutočnosti sa budeme ešte podrobnejšie venovať pri cirkevných otázkach. 
104 ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, In.č.1: Zakladacia listina Liptovskej Lúžnej. 
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s cenzom odovzdávali Lúžňania aj poplatok za využívanie urbárskych pozemkov. Ďalej 

odovzdávali 21 jariabov po 25 denárov, od 1753 po 2 zlaté a 25 denárov na panskú, súdnu 

stolicu a zabezpečovala i odvoz kráľovských peňazí, kráľovskej dane. Každý tretí rok 

z Tvrdošína do Ružomberka alebo z Ružomberka do Žiliny. Šoltýsi platili 100 uhorských 

ročne, ale od roku 1734 daň odovzdávali v rýnskych zlatých.105 Každá usadlosť bola 

povinná odrobiť 30 dní pešej roboty ročne a so záprahom robotovali deväť dní na hrade 

Likava. Cesta na panské a späť sa nepočítala.106 Lúžňania zabezpečovali štvrtú časť robôt, 

keď sa budovali panské hostince v Liptovských Revúcach a Liptovskej Osade. Pracovali 

ručne aj so záprahom. Ročne boli povinní poskytnúť 1550 vozov so záprahom, 5051 

peších robotníkov a to bezplatne a bez akejkoľvek náhrady. Lúžňania stavali aj panský 

majer v Likavke a dve hájovne v Ľubochni.107 

 

 

2.3.1 Poľnohospodári a chovatelia 

 

Horná Orava, odkiaľ bola prevažná časť obyvateľov, ktorí sa stali prvými 

obyvateľmi novej dediny, bola územím, kde obce vznikli prevažne na valašskom práve108. 

Tomuto spôsobu obstarávania živobytia vyhovovala aj skladba chotára v Lúžnej. Na ornú 

pôdu pripadalo len 622 hektárov. Na nej sa pestoval prevažne ľan, ďatelina a neskôr 

aj zemiaky. Lúky predstavovali 833 hektárov, 597 ha pasienky 1447 ha lesov. Portálny 

súpis poukazuje na to, že v chotári Lúžnej boli v extraviláne role s možnosťou výsevu 

                                                
105Jeden uhorský zlatý=100 denárov, čo bolo 200 obolov alebo 300 viedenských denárov či fenigov, ale 1 

rýnsky zlatý =240 viedenských fenigov alebo 80 uhorských denárov, HLINKA, J., KAZIMÍR Š., 
KOLNÍKOVÁ, E. 1976. Peniaze v našich dejinách. Obzor, Bratislava, 1976, s. 158-159,s .205. 
106 V súčasnosti je dĺžka komunikácie Lúžna – Ružomberok 25 km z horného konca dediny na autobusovú 

stanicu, ktorá je pri kaštieli sv. Žofie, kam sa chodilo odnášať dávky. 
107.ŠA Bytča, Krajský súd Ružomberok, urbársko-komasačné spisy, Inv. č. 677, K 188, Fassiones colonorum 

possessionis Luzsna, 1770.  
108 Venovali sa chovu oviec a kôz. Valašské právo je označenie pre súhrn právnych noriem a zvyklostí 

valašského obyvateľstva na Slovensku v 14. storočí až 17. storočí, často potvrdené panovníkom 

(najznámejšie privilégium pre oravských a liptovských Valachov z roku 1474 vydané Matejom I. Korvínom). 

Podľa neho boli Valasi na určitý čas (6-20 rokov) oslobodení od všetkých poddanských povinností, neskôr 

od platenia cirkevného deviatku a roboty, za čo museli strážiť cesty, hranice a vykonávať vojenskú službu. 

Od 2. polovice 16. storočia utužovaním nevoľníctva ich práva postupne zanikali. 
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na vyše 113 kubulov109 zrna a lúky na 24 a pol voza110 sena. Kopaničná pôda tu v roku 1720 

nebola.111  

Poľnohospodárstvo bolo dlhodobo na veľmi zlej úrovni. Chotár nebol úrodný, 

ledva sa vrátilo to, čo sa zasadilo. Dlhotrvajúce zimy a veľmi krátke letá sa podpísali 

pod neúrodnosť. V niektorých častiach chotára sa však úroda rovnala dvojnásobku. Úrodu 

ničili živelné pohromy, predovšetkým dažde a prívaly vody. Na jar obrobené polia 

na strmých svahoch boli pri prívalovom daždi vymyté od zasadených semien a úroda bola 

už v zárodku zničená. Lúk a pasienkov v okolí dediny bolo dostatok a obyvatelia nemali 

problém so zásobovaním vysušenou trávou – senom na zimu pre ustajnený dobytok. Počas 

leta okolité pasienky poskytovali dostatočný priestor na voľné pasenie oviec, kôz 

a hovädzieho dobytka, aby nemusel byť počas celého roka v uzavretej hospodárskej 

budove a znížila sa tak aj náročnosť na jeho chov. Rozvoj poľnohospodárskej výroby 

v druhej polovici 18. storočia pokračoval pomaly, ale začal sa už uplatňovať trojpoľný 

systém. Mrazy a dlhodobá snehová pokrývka však nedovoľovali pestovanie ozimín 

a strukovín. Pestoval sa predovšetkým jačmeň a ovos. Klčovaním lesov vznikali kopanice. 

Po skultivovaní tieto pozemky Lúžňania využívali ako poľnohospodársku pôdu. Klčoviská 

sa rozkladali mimo hlavných polí, predovšetkým na úbočiach a v horských dolinách. 

Kopaničiarsku pôdu vlastnili šoltýske rodiny a dopestovali na nej iba seno 11 ¾ voza. 

Niektorí sedliaci túto pôdu využívali formou prenájmu neskôr sa na nej natrvalo usadili. 

Sedliaci na rozdiel od šoltýsov na kopaničiarskej pôde pestovali poľnohospodárske 

plodiny, ale iba v malom množstve. Na roliach vysievali 17 ¼ merice zrna a nakosili tu 69 

¾ voza sena. Kopanice využívalo 118 sedliakov. V chotári Lúžnej boli vhodné pasienky 

na chov dobytka určeného na pomoc pri poľnohospodárskych prácach, popri ňom sa pásol 

dojný dobytok i málo náročné ovce. Časť pasienkových plôch si Lúžňania prenajímali 

od Partizánskej Ľupče a od zemanov z Veľkej Štiavnice. Na prenajatých pasienkoch pásli 

predovšetkým ovce, ktoré prinášali viacnásobný úžitok. Predovšetkým mlieko, z ktorého si 

vyrábali ovčí syr, údili oštiepky, varili žinčicu. Ovce poskytovali vlnu, ktorú vedeli 

spracovávať a vyrábali si z nej oblečenie. Hlavne teplé na zimu, ktoré bolo zároveň 

vzdušné. V menšej miere z oviec využívali mäso, predovšetkým jahňacie. Spracovávali sa 

aj kože na odev a obuv. V roku 1764 si Lúžňania prenajali hoľu Salatín od mesta 

                                                
109Jeden kubulus je dutá miera a rovná sa asi 159 litrov. HÚŠČAVA, A. 1972. Poľnohospodárske miery na 

Slovensku. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1972, s.103. 
110Jeden voz alebo fúra  predstavoval jednotku hmotnosti. HÚŠČAVA, A. 1972. Poľnohospodárske miery na 

Slovensku. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1972, s.156. 
111 ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš. Liptovská Lúžna (nespracovaný fond)  
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Partizánska Ľupča, kde bol salaš, za 60 zlatých ročne. Mimo poľnohospodárske zdroje 

príjmov poddaných z Lúžnej záviseli od subjektívnych faktorov, ako bola pracovitosť, 

zručnosť, odbornosť, ale hlavne od celkovej hospodárskej situácie jednotlivcov. 

Obyvatelia Lúžnej vyrábali drevené šindle, hlavne pre potreby Likavského panstva. 

Za každých tisíc kusov dostávali rýnsky zlatý, inokedy toliar112 alebo 25 grošov, podľa 

kvality odvedenej práce a druhu dreva, z akého bol šindeľ vyrobený.113 

Niektoré časti územia postupne zarastali krovinami a drobným smrekovým 

porastom, ale horári ich zabraňovali čistiť. Zakazoval sa tiež chov kôz, ktorý bol v tomto 

období, druhej polovici 18.storočia, pomerne rozšírený. Chudobnejším obyvateľom koza 

nahradzovala kravu. Koza bola menej náročná na starostlivosť, nepodliehala tak často 

nákazám a ochoreniam ako krava a ovce a lepšie znášala tvrdšie podmienky. Obmedzenie 

súviselo s ochranou lesných porastov už pred tereziánskou reformou. Ovce a kozy sa 

chovali predovšetkým na mlieko a výrobky z neho. Časť sa konzumovala 

v domácnostiach, časť bola ako feudálna dávka. Každý lúžňanský salaš odvádzal 

Likavskému panstvu dve hrudky syra a  prebytky šli na trh. Obyvatelia si prilepšovali 

najmä predajom bryndze a masla.114 

 

 

2.3.2 Chov oviec v Lúžnej 

 

Pre chov oviec boli v Lúžnej vyhovujúce a prajné prírodné podmienky. V letnom 

období tvorili krmovinovú základňu pasienky a v zime krmivo, ktoré sa pripravilo, usušilo 

počas leta. V horskom chotári Lúžnej sa chovalo predovšetkým plemeno valaška pre jeho 

odolnosť voči drsným klimatickým podmienkam. Valaška bola vytrvalá a ľahko sa 

pohybovala pri spásaní ťažko prístupných strmých terénov. Spomínané plemeno chovali aj 

pre výbornú produkciu mlieka a vlny. Chovatelia oviec rozširovali svoje stáda odchovom 

jahniat, kúpou, dedičstvom či venom. Ovce ako hospodárske zvieratá si ľudia v minulosti 

                                                
112 Jeden toliar bol 150 denárov po roku 1627, ale po stabilizácii meny v 18. storočí sa jeden toliar rovnal 200 

denárov čo bolo 120 grajciarov. HLINKA, J., KAZIMÍR Š., KOLNÍKOVÁ, E. 1976. Peniaze v našich 

dejinách. Obzor, Bratislava, 1976, s.158-159,s.205 
113 ŠA Bytča, Liptovská župa I. In.č.438, K480: Daňové písomnosti, 1720 – 1721. 
114 ŠA Bytča, Krajský súd Ružoberok, urbársko-komasačné spisy, Inv.č. 677, K 188, Fassiones colonorum 

possessionis Luzsna, 1770., VÍTEK, P., CHURÝ,S., VESELOVSLÝ, M. 2004. Liptovská Lúžna. História 

obce. Liptovský Mikuláš :Typopress , 2004, s.20. 
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cenili, pretože ovca človeka vychovala, obula aj ošatila. V súvislosti s chovom oviec 

v Liptove a v Liptovskej Lúžnej nebola situácia iná, zachovala sa pozoruhodná 

terminológia. Všeobecne bolo zaužívané pomenovanie oviec podľa veku a pohlavia a to 

jahňa, jarka, ovca. Ovca, ktorej sa mali v krátkom čase narodiť mláďatá, kotná ovca sa 

označovala ako kotná alebo jahnica. Ovca, ktorá bola zdrojom mlieka, dojili ju, bola dojka 

a ovca s menšou produkciou mlieka bola poldojka. Ovce mali svoje pomenovania aj podľa 

vzťahu v stáde. Na základe takýchto názvov ich rozlišovali pastieri v stáde. Biela ovca bola 

belica, čierna bola lajka. Ovca, ktorá bola biela a mala čiernym ohraničené oči bola okaľa, 

biela ovca s čiernymi bodkami na tvári bola označovaná ako marcuľa alebo murcana. 

Líškou volali ovcu, ktorá bola biela s hnedými škvrnami, tiež ju na niektorých salašoch 

volali aj hlinka. Čierna ovca s bielymi škvrnami na hlave bola karkula, čierne ohraničenie 

očí a pysku mala vakeša (vakesa)115 

Najrozsiahlejšie pasienkové plochy predstavovali hole.116 Koncom leta a v jeseni sa 

ovce pásli už aj na lúkach pri dedine. Na jar sa ovce chodili pásť na lúky a každý večer sa 

rozdeľovali majiteľom. Hlavným cieľom jarného pasenia bolo rozchodenie sa a otuženie 

oviec po zime, predtým ako ich vyženú na salaš. Gazdovia - chovatelia oviec boli 

združovaní do spolkov. Vznikali na základe administratívneho usporiadania dediny. 

V Lúžnej sa spolok utvoril podľa dvorov, ktoré sme už vyššie spomínali. Salašný spolok 

veľmi úzko súvisel s urbárskym majetkom. Urbár poskytoval pasienky na pasenie 

a salašný spolok zabezpečoval  hospodárenie počas celého spoločného pasenia. Členovia 

spolku mali svoje práva aj povinnosti. Medzi práva patrili napríklad: právo vyháňať ovce 

do spoločného stáda, právo sezónneho pasenia mimo obce, ale i právo poberať príslušnú 

časť z produkcie syra. Členovia mohli byť volení za funkcionárov spolku. Medzi hlavné 

povinnosti členov spolku patrilo staranie sa o pasienky a o majetok spolku. Boli povinní 

odpracovať určitý počet dní pri čistení pasienkov, prístupových ciest na salaš a na stavbe, 

oprave či premiestňovaní salašných objektov. Na čele spolku stál salašný gazda salašník, 

ktorý bol váženým občanom v dedine. Medzi jeho hlavné povinnosti patrilo vybrať 

vhodných pastierov do funkcie baču a valachov. Kontroloval narábanie s mliekom, 

rozdeľovanie produktov z mlieka. Nakupoval soľ pre ovce a zabezpečoval prevoz 

salašného riadu pri sťahovaní salaša. Okrem salašníka mal salašný spolok aj iných členov. 

                                                
115 ZUSKINOVÁ, I. 1999. Ovčiarstvo a salašníctvo v Liptove. Liptovský Mikuláš : TeLeM, 1999, s.13-15 
116 Pod názvom hoľa sa všeobecne rozumel prirodzený pasienok nad lesným pásmom. Zásahom človeka sa 

plochy hôľ postupne rozširovali na úkor lesov, čím sa znižovala horná hranica lesa. ZUSKINOVÁ, I. 1999. 

Ovčiarstvo a salašníctvo v Liptove. Liptovský Mikuláš : TeLeM, 1999, s.17. 
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Patrili medzi nich dvaja dôverníci, ktorí kontrolovali činnosť salaša, najmä hospodárenie 

s peniazmi. Ďalším členom bol zapisovateľ, ktorý písal zápisnicu. V Lúžnej dával bača 

vyúčtovanie z hospodárenia na salaši na Nový rok.117 

Bača a valasi sa svojimi vedomosťami o produkcii mlieka výrazne odlišovali od 

pastierov iných hospodárskych zvierat. Odrážalo sa to na ich spoločenskom postavení 

a odmeňovaní. Znalosť bačovania sa odovzdávala z generácie na generáciu. Po bačovi mal 

najdôležitejšie postavenie starší valach poubač alebo zimový valach. Spolu s bačom 

vykonával práce okolo oviec po celý rok, pretože boli na celý rok zjednaní volali ich aj 

ročitým. Ostatní valasi boli len na letné obdobie a volali ich prijednanci. Osobitné 

postavenie mali pastieri nedojných oviec jariek a baranov, volali ich jarčiar a baraniar. Ich 

hlavnou povinnosťou bolo pásť a v noci strážiť nedojné ovce, no zároveň pomáhali pri 

ostatných pomocných prácach. Funkciu pomocníka na salaši mal honelník. Bol to chlapec 

vo veku od desať do pätnásť rokov, často bol synom baču alebo valacha.118 

Ovce sa na salaš vyháňali v druhej polovici apríla, všeobecne sa tradovala, že asi 

týždeň pred Dzurom (24. apríla) musia byť ovce na salaši. Sezónne pasenie možno rozdeliť 

na etapy podľa polohy pasienkov. Prvú etapu tvorilo pasenie oviec na lúkach, ktoré trvalo 

od výhonu oviec až do zákazu pasenia na lúkach. Pastieri nocovali s ovcami a košiar sa 

pravidelne prekladal. Ako prístrešky pre pastierov, koliby, slúžili senníky majiteľov lúk. 

Druhá etapa sa začala po zahájení lúk, čo bol zákaz pasenia na kosných lúkach. Salaš 

presťahovali na podhorské pasienky. Tu sa košarilo119 asi jeden mesiac od mája do júna. 

Na podhorských lúkach sa vybudovali stále pastierske objekty. Koliba, ktorá bola 

prístreškom pre pastierov a ohrady pre ovce. Tretiu etapu pastierskej sezóny tvorilo 

pasenie na holi. Bolo to v období vrcholného leta, keď bolo teplo a aj počasie bolo 

v lúžňanskej oblasti pomerne ustálené (nemôžeme ho veľmi porovnávať s dnešným). 

Na holi sa páslo od polovice júla do konca augusta. Pastieri si aj na holi vybudovali stále 

obydlia. Košiar pre ovce bol vybudovaný zo skál alebo z narúbaných ihličnanov. Poslednú 

štvrtú etapu tvoril návrat oviec na nižšie položené lúky a pasienky. Tu sa ovce pásli až 

do rozpustenia. Koniec salašnej sezóny nemal presný dátum. Páslo sa, kým bolo na čom 

a kým počasie dovolilo, niekedy až do konca októbra, inokedy sa salašná sezóna končila už 

v septembri, okolo Michala, 29. septembra. Centrálnym objektom salaša bola koliba, ktorá 

                                                
117 ZUSKINOVÁ, I. 1999. Ovčiarstvo a salašníctvo v Liptove. Liptovský Mikuláš : TeLeM, 1999, s.17-19. 
118 ZUSKINOVÁ, I. 1999. Ovčiarstvo a salašníctvo v Liptove. Liptovský Mikuláš : TeLeM, 1999, s.21-22. 
119 Košarenie – postavenie ohrady pre ovce (košiara) a príbytkov pre bača valachov na dobu kým na danom 

mieste budú pásť ovce. 
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slúžila ako obydlie i ako výrobňa mliečnych výrobkov. Bola drevená bez základov. 

Nerovnosti terénu vyrovnávali pastieri položením rohových kameňov. Stavba nemala 

okná, jediným otvorom boli dvere. Strecha mala sedlový tvar a bola prikrytá šindľom. Bol 

to jednopriestorový objekt, ktorého ústredným miestom bolo ohnisko voľne vybudované 

na zemi. Jedinou ochranou bolo obloženie kameňmi. Pastieri spali na drevených lôžkach, 

ktoré boli na nízkych drevených stĺpikoch mierne zodvihnuté od zeme. Na doske mali 

položený slamený strožliak120. Valasi spali okolo ohniska, ale bača spal pri dverách. Okrem 

košiarov pre ovce boli na salaši pre ovce aj prístrešky, válovy či rozličné napájadlá.121 

 

 

2.4 Les – práca, živobytie, nástrahy 

 

Obyvatelia nemali problém ani so zásobovaním palivovým drevom. Stavebné drevo 

dostávali z blahovôle Likavského panstva. Drevorubačstvo bolo doplnkovým 

zamestnaním. Spájalo sa i so spracovaním dreva a povozníctvom. V roku 1710 bol odňatý 

Likavským panstvom ráztocký les z chotára Ľupče a pričlenený k chotáru Lúžnej. 

Pre panský pivovar v Ružomberku zabezpečovali palivové drevo. Najprv dodávali drevo 

za peniaze. Za laktor dostali osem grošov. Ročne zabezpečovali 20 laktorov122 neskôr 30-

40 laktorov. Od roku 1754 dodávali po 100 laktorov ročne, ale už nedostávali za drevo 

žiadne peniaze. 

Všetci obyvatelia Lúžnej mali nárok na zásobovanie palivovým drevom, ale mohli 

ho brať z panských lesov len pre svoju potrebu. Zbierali predovšetkým suché na zemi 

ležiace drevo. Na palivo mohli rúbať stromy, nie však ovocné. Stavebné a priemyselné 

drevo dostávali od panstva zadarmo. Pred výrubom úradník označil stromy. O množstve 

dreva, ktoré môžu vyťažiť opäť rozhodovalo Likavské panstvo. Na vojenské účely sa 

mohlo ťažiť bezplatne. Potom sa drevo využilo na stavbu kasární, aby bolo možné 

ubytovať vojsko a na stavbu dôstojníckeho domu. Panstvo poskytlo zo svojich lesov drevo 

aj na stavbu pálenice. Za vlády Márie Terézie boli obecné lesy zničené. Koncom 

18. storočia bola rozloha lesov, ktoré obklopovali Lúžnu 5806 jutár a dve štvorcové siahy. 

                                                
120 Vrece (ako matrac) naplnené slamou. 
121 ZUSKINOVÁ, I. 1999. Ovčiarstvo a salašníctvo v Liptove. Liptovský Mikuláš : TeLeM, 1999, s.30-37. 
122 Laktor bol hmotnostná alebo plošná jednotka.  
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Väčšina názvov lesných komplexov má pôvod starší ako je samotná dedina. Osadníci 

názvy prebrali. Z roku 1792 je písomná zmienka o Kobyliarkach s rozlohou okolo 2015 

jutár. Na tejto lesnej ploche rástli predovšetkým mäkké dreviny. Druhá najväčšia známa 

lesná plocha bola Slanicová s 1149 jutrami. Jej porast tvorili z 1/3 mäkké dreviny a 2/3 

tvorili tvrdé dreviny. Hoľa Tlstá bola zalesnená a mala rozlohu 872 jutár. Zalesňovali ju 

predovšetkým mäkké dreviny.123 

V hustých lesoch, ktoré obklopovali Lúžnu žilo mnoho zveriny aj dravá zver. V 17. 

a 18. storočí neboli žiadnou zvláštnosťou poľovačky na vlky a medvede. Podľa 

ustanovenia urbára boli sedliaci povinní zúčastniť sa poľovačky na škodlivú zver. 

Povinnosť sa vzťahovala na tri dni. Zemepán poskytol zbraň, prach aj olovo. Úspešným 

strelcom vyplácal odmenu zo stoličnej pokladnice. Zver najviac zabíjal horár 

a zamestnanci panstva. Smrekové lesy, ktoré obklopovali Lúžnu, poskytovali vhodné 

podmienky na život lesnej zvery. Často sa stávalo, že ohrozovala aj samotných 

obyvateľov. Museli sa pred ňou chrániť a nezriedka bola zver zabíjaná aj bez vedomia 

horára. Najčastejšie diviaky a srnce, ale stávalo sa to aj v prípade najväčšej nízkotatranskej 

šelmy medveďa. Dosvedčujú to aj záznamy vo fonde Liptovskej župy.  124 Na uloveného 

medveďa alebo vlka sa vzťahovala odmena podľa loveckého poriadku ustanoveného 

panovníkom Jozefom II. Zo záznamov vyplýva, že aj keď chceli Lúžňania obchádzať 

papierovanie, mať povolenie od horára, bolo to pre nich nevýhodné. Na vyplatenie odmeny 

bola potrebná koža šelmy alebo obhliadka zabitého zvieraťa a teda horár musel byť 

upovedomený, že sa chystá lov na zviera.125  

V lokalite lúžňanského chotára a nízkotatranskej oblasti boli vo väčšej prevahe 

medvede, vlkov bolo menej. Z tohto pohľadu bola Lúžna a aj je klasickou lokalitou 

vhodnou pre život medveďov. Čo v prípade prírodného, zoologického bohatstva môže byť 

veľmi výhodné, pre obyvateľov bolo nevýhodné až alarmujúce. Často sa dostávali 

s medveďmi do priamych stretov a boli ohrození na živote oni aj ich majetok. Koncom 

18. a začiatkom 19. storočia ulovili Lúžňania až štyri medvede ročne a to je počet len 

v lesoch, ktoré patrili chotáru Lúžnej. Uloviť medveďa nebola individuálna akcia, ale 

na nej sa podieľali viacerí. V rámci Lúžnej sa najviac na love praktizovali nátlačky za 

                                                
123 VÍTEK, P., CHURÝ,S., VESELOVSLÝ, M. 2004. Liptovská .Lúžna. História obce. Liptovský 

Mikuláš :Typopress , 2004, s. 25-26. 
124 ŠA Bytča, Liprovská župa I, Inv. č.265, K 208, Žiadosť o odmenu za zabitie 3 medveďov; Inv. č. 293, K 

354, Žiadosť o odmenu za zabitého medveďa; Inv. č. 303, K 393, Svedectvo richtára o zabití vlka. 
125 KARČ, P. 1977. Rozšírenie vlka a medveďa v Liptova koncom 18.stororočia a v prvej polovici. 

19.storočia. In: Liptov: vlastivedný zborník. 4. Martin: Osveta, 1977. s.59-60. 
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účasti strelcov a honcov. Zviera si najprv odstopovali a potom mali väčšiu istotu 

odstrelu.126 

Naplánovaný odstrel bol lepším variantom ako ochrániť obydlia a salaše 

pred vyčíňaním šelmy. Časté boli stretnutia s medveďom, a aj pri takýchto prekvapivých 

stretnutiach nastali odstrely, ktoré patrili do kategórie neplánovaných. Často pri nich padla 

za obeť medvedica aj mladé, ktoré sa pri plánovaných odstreloch nestopovali. Ako príklad 

môžeme uviesť zastrelenie medvedice a jej troch mláďat Štefanom Glembom 18.4. 1843.127 

Medveď ako silný symbol majestátnosti tatranských lesov a tradičná poľovačka 

na toto zviera, ktorá bola v Lúžnej nevyhnutnosťou, sa dostala aj do obecného pečatidla 

a znaku dediny, kde sa nepresadilo patrocínium.  

 

 

2.5 Povinnosti poddaných 

 

Od príchodu hostí na územie Lúžnej stál na čele obce šoltýs. Pôvodne mal 

samostatnejšie postavenie ako neskôr volení richtári. Šoltýsov vzťah k Likavskému 

panstvu sa menil v hospodárskej a právnej závislosti. Zo zakladacej listiny šoltýsovi 

vyplývali viaceré povinnosti. Patrilo k nim poslúchať rozkazy zemepána, odovzdávať 

vybrané dávky od poddaných. Šoltýs mal povinnosť zaplatiť 100 zlatých ročne, jednu 

kunu, ale aj dvesto pekných živých pstruhov zo všetkých potokov, ktoré mu v chotári 

patrili, do kuchyne zemepána. Spomenuté povinnosti sa týkali všetkých štyroch dvorov 

Veselovských. Ostatých 21 dvorov platilo po jednom zlatom ročne. K ďalším 

povinnostiam patrilo po jednom pluhu na tri úplné dni a jednej bráne na jeden deň a to 

na jar aj na jeseň. Na Likavské panstvo boli povinní poslať dvoch žencov, dvoch hrabačov 

a jedného kosca za týždeň. K tomu 10 vozov trusu (hnoja), ale ten podľa potreby. 

Ak Lúžňanom nevyhovovali spomínané podmienky, mohli zaplatiť 25 denárov. 

Do kaštieľa sv. Žofie mali povinnosť nosiť „kyslú vodu“ a šindle poľa potreby Likavského 

panstva. Ak by neodovzdávali šindle, mohli využiť alternatívnu podmienku, ktorou bol 

                                                
126 KARČ, P. 1977. Rozšírenie vlka a medveďa v Liptove koncom 18.stororočia a v prvej polovici. 

19.storočia. In: Liptov: vlastivedný zborník. 4. Martin: Osveta, 1977. s.83-88. 
127 KARČ, P. 1977. Rozšírenie vlka a medveďa v Liptove koncom 18.stororočia a v prvej polovici. 

19.storočia. In: Liptov: vlastivedný zborník. 4. Martin: Osveta, 1977.s. 89. 
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jeden zlatý namiesto 1000 kusov šindľov. Lúžňania boli oslobodení od spomenutých 

povinností na tri roky. Platiť mali začať 24. 4. 1673, ako sme sa už zmienili.128 

Z ustanovení Tereziánskeho urbára vyplýva, že Lúžna sa stala samostatnou 

administratívnou jednotkou. Na čele stál šoltýs (richtár), boženici (prísažní)129 a notár. 

Richtára volila obec na návrh Likavského panstva. Richtár zastupoval záujmy 

obyvateľstva, ale bol aj predĺženou rukou panstva, ktoré ho mohlo podľa svojho uváženia 

aj odvolať. Funkčné obdobie trvalo jeden hospodársky rok. Obecný úrad na čele 

s richtárom zabezpečoval plnenie príkazov Likavského panstva a v dedine presadzoval 

zemepánske právo. Okrem urbárskych záležitostí mal richtár v právomoci aj riešenie 

policajnej a súdnej oblasti. Zodpovedal za verejný poriadok a opravu komunikácií 

v Lúžnej. Ochraňoval taktiež štátne záujmy. Boženici a notár vytvárali pomocný orgán 

richtárovi. Do úradu boli volení. Volili ich obyvatelia Lúžnej, teda šoltýsi130, sedliaci aj 

podželiari. Boženici boli pomocníci richtára. Pri rozhodovaní sa radil práve s nimi. 

Administratívu obce viedol notár. Mal prehľad o dianí v dedine o hospodárení jednotlivých 

obyvateľov. V Lúžnej vyberali dane traja notári do stoličnej pokladne - cassa domestica, 

ako aj kontribúciu - cassa bellica. Zemepán a jeho úradníci nemali vplyv na vyberanie 

štátnej dane. Richtár daň odovzdával priamo preceptorovi Liptovskej stolice, ktorý ju 

posielal ďalej. Richtár sa často dostával do sporov s obyvateľmi, Lúžňania ho brali ako 

predstaviteľa zemepána v dedine. Vedenie administratívnych záležitostí bolo prehľadné 

a na primeranej úrovni. Vo vedení obecnej správy sa používala slovenčina. Nie všetci 

richtári, ktorí sa dostali do úradu boli vzdelaní, preto sa neskoršie pravosť dokumentov 

osvedčovala pečaťou bez ich podpisu. Potvrdzovali sa ňou všetky obecné písomnosti. 131 

                                                
128 ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš. In. č.1: Zakladacia listina Liptovskej Lúžnej. 
129 Prísažní - Prísažných v dedinách volila obecná pospolitosť. Ich počet sa pohyboval v rozdielnom priestore 

a čase priemerne od štyroch do dvanástich. Funkčné obdobie prísažných, tak ako u richtára, trvalo spravidla 

jeden rok. Spolu s týmto vedúcim funkcionárom tvorili obecnú radu, podieľali sa na správe vnútorných vecí 

obce, zúčastňovali sa na richtárskom, obecnom súde a pri zastupovaní dediny navonok. Za svoju činnosť sa 
zodpovedali richtárovi a obecnému zhromaždeniu. Ich existencia v šoltýskej dedine plne záležala na vôli 

šoltýsa. Pri rozhodovaní v obecnej rade sa malo prijímať stanovisko väčšiny. Prísažní mali dbať 

na zachovávanie práva, pokoja a poriadku. Autoritu svojho úradu nesmeli narúšať ani zneužívaním 

právomocí, ani inými nemorálnosťami, ako bolo podvodníctvo, nactiutŕhačstvo a pod. V opačnom prípade 

podliehal každý takýto previnilec súdu richtára a celej rady. Mohol byť potrestaný vylúčením z rady, stratou 

cti, pri trestných činoch aj väzením. Na druhej strane bol zasa každý prísažný vo svojom úrade chránený proti 

urážkam a iným útokom a mal nárok na odškodné z pokuty od previnilca. SOKOLOVSKÝ, L. 2002 Správa 

stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava: Academic Electronic Press, 2002. s. 81-82. 
130 Obyvatelia štyroch šoltýskych dvorov 
131 VÍTEK, P., CHURÝ,S., VESELOVSLÝ, M. 2004. Liptovská Lúžna. História obce. Liptovský 

Mikuláš :Typopress , 2004, s. 26. 
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V pečati Lúžnej nebolo zobrazené patrocínium. Poukazuje nám to na skutočnosť, 

že sakrálna stavba, ktorá v Lúžnej stála, nemala v prvých rokoch funkciu farského kostola 

a do tejto pozície sa dostala až neskôr. Aj dokumenty cirkevného významu boli pečatené 

súkromnou pečaťou kňaza alebo len podpísané. Z polovice 19. storočia sa zachoval 

drevorez, na ktorom je zobrazený výjav poľovníka strieľajúceho na medveďa s ďalším 

mužom. Ako sme už uviedli, medveď bol silným znakom pre oblasť Lúžnej. Poľovačka 

naň sa preasadila sa do typária132 a aj dnešná podoba erbu Lúžnej nesie motív poľovačky 

na medveďa.133 

Po zavedení nového Tereziánskeho urbáru v Lúžnej vo februári 1771 bola prítomná 

celá dedina na čele s richtárom a prísažnými. Prítomní boli aj stoliční hodnostári Gašpar 

Podturňanský a Štefan Rakovský. Platnosť urbára potvrdila generálna kongregácia 

Liptovskej stolice 18. februára 1771 a zároveň aj stoličný notár Matej Paludaj. Urbár 

rozdelil pôdu, ktorá bola v užívaní poddaných na intravilán alebo domový grunt (majetok) 

a na extravilán alebo chotárny grunt. Extravilán tvorili polia a lúky. Intravilán bol fixný, 

ale rozsah extravilánu mohol kolísať. Extravilán sa v Lúžnej určil podľa bonity pôdy a bol 

zaradený do tretej akostnej triedy. Veľkosť sedliackej usadlosti bola stanovená na 25 

prešporských jutár134 poľa a osem vozov sena kosených lúk.135 

Na Likavskom panstve boli Lúžňania povinní odrobiť 988 dní roboty a s ťažným 

dobytkom namiesto deviatku 228 dní záprahovej alebo 456 dní ručnej roboty do roka. 

Okrem roboty panstvo ročne vyberalo 76 zlatých nájmu. Od poddaných dostávali páni 

likavského hradu devätnásť priestorových siah136 palivového dreva, devätnásť holieb137 

topeného masla, po 38 kureniec a kapúnuv a 228 vajec. Na prelome 17. a 18. storočia 

                                                
132 VRTEĽ, L. 2002. Erb obce Liptovská Lúžna, heraldická štúdia. s.1. 
133

 Blazón erbu Liptovskej Lúžnej – v modrom štíte na zelenej pažiti obrátený, striebroodetý, zlatoprepásaný 

poľovník v zlatom klobúku a zlatých čižmách, puškou so zlatou pažbou a striebornou hlavňou mieriaci na 

zlatého vztýčeného medveďa v striebornej zbroji. VRTEĽ, L. 2002. Erb obce Liptovská Lúžna, heraldická 

štúdia. s.2-3. 
134 Jutro bola plošná miera. jedno viedenské jutro predstavovalo 1600 štvorcových siah, čo bolo 57,55 ára 

čiže 0,5755 hektára. Uhorské jutro malo 1200 štvorcových siah to bolo 43,16 ára teda 0,4316 hektára. 

Kráľovské jutro predstavovalo 864 štvorcových siah čiže od 15. storočia 3901 metra štvorcového. Jutro 
môžeme prepočítať aj na poplužie, ktoré predstavovalo tiež plošnú mieru. Jedno poplužie bolo 150 jutár. 

HÚŠČAVA, A.1972. Poľnohospodárske miery na Slovensku. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1972, 

s.9, s.73, s.10. 
135 VÍTEK, P., CHURÝ,S., VESELOVSLÝ, M. 2004. Liptovská .Lúžna. História obce. Liptovský Mikuláš 

:Typopress , 2004, s.25. 
136 Priestorová siaha alebo štvorcová siaha bola plošnou mierou. HÚŠČAVA, A.1972. Poľnohospodárske 

miery na Slovensku. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1972, s.9, s.73, s.10. 
137 Holba patrila medzi duté miery. Veľká holba predstavovala 0,95 litra, menšia budínska holba bola 0,84 

litra a väčšia budínska holba bola 1,75 litra. Z pohľadu litrov bol jeden liter 1,1787 uhorskej holby čiže jedna 

uhorská holba predstavovala 0,8484 litra. HÚŠČAVA, A.1972. Poľnohospodárske miery na Slovensku. 

Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1972, s.150, s.9. 
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Lúžňania obchodovali s dobytkom a mliečnymi výrobkami, hlavne s maslom a bryndzou. 

Podľa Tereziánskeho urbára nesmelo Likavské panstvo prekážať obyvateľom v slobodnom 

podnikaní, ale zemepán mal vždy predkúpne právo. 
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3 NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT 
 

Viera človeka v nadprirodzeno pomáha vysvetliť udalosti a okolnosti, ktoré má 

problém prijať vlastným rozumom. Je len samozrejmosťou, že každý človek 

a spoločenstvo ľudí osobitne hľadá spôsoby, ako by sa ku konkrétnemu kultu dostalo, 

aby bol konkrétny kult aj jednotiacim prvkom. V prípade Lúžnej ako novozaloženej dediny 

to nebolo inak. Fakt neskorého vzniku z vrchnostenského rozhodnutia Likavského panstva 

postavil k sebe ľudí, ktorí už nepochybne mali nejakú predstavu o nadprirodzenom živote, 

vedeli si vysvetľovať dôvody poroby a útlaku jedných a jednoduchého života druhých. 

Bolo to rozprávané im ako deťom a aj oni svojim deťom museli niečo rozprávať. 

Nad dôvodom zaradenia k nevoľníkom či poddaným sa určite nezamýšľali. Mali svojho 

Boha, ktorého im reformačné tlaky zo strany zemepána začali upierať. Zámerne používame 

veľké „B“. Ľudia z hornej Oravy boli katolíckej konfesie a reformácia bola násilná 

pod vplyvom Thurzovcov. Štefan Thököly ml., ktorý stojí za rozhodnutím založiť Lúžnu, 

patrí tiež medzi tvrdých predstaviteľov protestantskej konfesie, evanjelického 

augsburského vierovyznania. Možno práve Lúžna mala byť akýmsi prototypom 

evanjelickej dediny. Podmienku o vyznávaní viery vkladá ako prvú medzi povinnosti 

šolýsovi Jurajovi Veselovskému. Viackrát spomínaný koniec 17. storočia je poznačený 

silnými reformačným a protireformačnými bojmi, ale v stoliciach má hlavné a rozhodujúce 

slovo župan. Stále platí zásada cuius regio, eius religio a pán likavského hradu sa ju snažil 

dodržiavať. Listina nám neuvádza žiadne sankcie za nedodržanie povinností. Hrozbou 

mohla byť už len samotná povesť Thökölyovej rodiny, ktorá sa v krátkom čase vyšplhala 

na vrchol spoločenského rebríčka a bola nekompromisná v riešení mnohých otázok. 

Príkladom je tvrdý spor kráľovského mesta Kežmarok, ktoré chceli spraviť poddanským. 

Hradný pán dal jasne najavo, akým smerom chce, aby sa obec konfesne odvíjala. Thököly 

ešte v ten rok umrel a jeho majetky boli zhabané v prospech kráľovskej komory, od ktorej 

ich do zálohu dostane ostrihomský arcibiskup a situácia sa pre Lúžňanov mení. 

Reformačný tlak s veľkou pravdepodobnosťou ustúpil v prospech rekatolizačného. Napriek 

podmienke v dokumente založenia poslúchnu nového majiteľa Likavy. Ostrihomský 

arcibiskup Juraj Széchényi aktívne zasahuje do diania v Liptovskej stolici od roku 1690, 

okolo tohto roku mal teda získať hrad do zálohu. Práve do tohto obdobia spadá aj stavba 

prvého sakrálneho objektu na území Liptovskej Lúžnej. 
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3.1 Od oratória po templum 

 

Postavenie si stavby, kde sa bude spoločenstvo schádzať pri vyznávaní spoločného 

náboženského kultu, kde bude zdieľať spoločné hodnoty, nebolo prvoradou úlohou 

pri výstavbe novej dediny, ale jednou z hlavných úloh. Lúžna mala v prvých rokoch 

obmedzenie akého typu má byť stavba. Predstaviteľ obce sa zaviazal, že bude viesť svojich 

obyvateľov k evanjelickej viere. V dostupných prameňoch a publikovanej literatúre nie je 

zmienka o stavbe kostola, ktorý by jednoznačne patril evanjelikom alebo že by do Lúžnej 

prichádzal evanjelický kazateľ. Vo vizitácii farnosti Ružomberok z roku 1732, v rámci 

ktorej bola 25. júla vizitovaná aj Lúžna ako filia138 Ružomberka, je zmienka, že Lúžňania 

mali sakrálnu stavbu pomerne skoro od osídlenia. Vizitátor sa zmienil, že si ju postavili asi 

pred 40 rokmi. Časovo údaj zapadá do držby Likavy arcibiskupom Jurajom Széchényim. 

Pravdepodobne spomínaná stavba nebola kostolom, ale len kaplnkou. Je označená ako 

simile oratorium,139 ale zároveň je dodané pri informáciách o ďalšej filii Ružomberka, 

Revúcej, že má také oratórium ako je v Lúžnej a v Osade. V prípade Osady je v tej istej 

vizitácii: „Possessio Oszada habet Templum140 sen Oratorium ex ligno...“ Ani samotnému 

vizitátorovi nebolo úplne jasné, či sakrálne stavby v troch dolnoliptovských obciach sú 

kostolmi alebo len kaplnkami. Napriek nejasnosti, či v Lúžnej bol kostol alebo kaplnka je 

jednoznačné, že stavba bola katolícka. Je to obdobie po Šoproňskom sneme, na ktorom 

bolo protestantom dovolené postaviť si v každej stolici len dva kostoly a Lúžna nemala 

také postavenie, aby si vymohla postaviť artikulárny kostol. V prístupnej časti diela Mateja 

Bela Notíciae sa tiež nenachádza zmienka o artikulárnom kostole v Lúžnej. V Liptovskej 

stolici boli drevené artikulárne kostoly v Paludzi a Hybiach.141  

Možnosť prítomnosti evanjelickej konfesie v Lúžnej pripúšťa záznam 

v Kongregačných protokoloch Liptovskej stolice, píše o ňom P. Vítek a S. Churý. V roku 

                                                
138 Filia – lat. dcéra, v zmysle, dcérska dedina farnosti, nemá samostatné postavenie, vlastného farára, farský 

kostol 
139 Oratórium je odvodené od lat. oratore – modliť sa, modlitebné miesto, dom, alebo sakrálny priestor. 
Podľa cirkevného práva nie je verejným farským kostolom, skôr slúži ako miesto stretávania sa jednotlivcom 

a spoločenstvám. Môžeme ich porovnávať s kaplnkami. Staré cirkevné právo rozlišovalo medzi verejným, 

poloverejným a súkromným oratóriom, mali odlišné právne normy (CIC 118-1196). ADAM, A. 2008. 

Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha : Vyšehrad, 2008. s. 411. 
140 Temlum – lat. sa odvodzuje od gréc. temnein – oddeľovať, hranica pôdy, ktorá sa oddeľovala od ostatných 

pozemkov a bola zasvätená božstvu. Kresťania toto slovo najprv používali výlučne pre Krista a kresťanskú 

obec. Z neskorších liturgických textov sa slovo nachádza v záverečnej modlitbe sv. omše pri svätení kostola 

a vo vstupnej modlitbe k výročiu posvätenia kostola. ADAM, A. 2008. Liturgika. Křesťanská bohoslužba 

a její vývoj. Praha : Vyšehrad, 2008. s. 407 
141 TIBENSKÝ, Ján, ed. 1987. Matej Bel: doba, život, dielo. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1987. s.318-319. 

Kompletné dielo Mateja Bela nebolo vydané, vychádzajú po častiach. Liptovská stolica ešte nevyšla. 
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1705 boli navrátené kostoly evanjelikom, ale Lúžna je v zozname dedín, kde kostoly ostali 

v rukách katolíkov. V nasledujúcom roku malo nasledovať plienenie Liptova a Lisková 

spolu s Lúžnou mali zhorieť.142 O rozsiahlom požiari sa nezmieňuje Ujvendégyho vizitácia 

ani školské spisy. Požiar mohol zničiť len časť domov a nie celú dedinu. Vizitácia farnosti 

Osada z roku 1776, v rámci ktorej bola vizitovaná aj Lúžna, ponúka menný zoznam 

protestantov v dolnoliptovských obciach. Pri Lúžnej je poznámka „Lutheranus nullus“.143 

Prípadnú existenciu evanjelickej konfesie a ich vlastníctvo kostola ozrejmuje kánonická 

vizitácia farnosti Lúžna z roku 1795 hneď v prvom paragrafe. Z nej nám vyplýva, 

že zo strany Thökölyho tu bol pokus o usadenie evanjelikov, ale toto náboženstvo sa 

v dedine neudržalo. „Ab Acatholicis quidem plenarie nunquam possessa, 

sed ut possideretur, tenta, sibi iam claribus per Catholicos Thökölianos ablatos, verum 

iterum in possessionem Catholicorum.“144 Stavbu mali katolícki veriaci znovu prebrať 

od evanjelikov a v roku 1701 mala byť na podnet šoltýsa Martina Veselovského 

požehnaná.145 

Vizitácia z roku 1732 ďalej uvádza, že sa v oratóriu slúžili sväté omše a kňaz 

prichádzal slúžiť za príslušný plat. Nachádzame tu tiež konštatovanie, že v doline Revúcej 

je priveľa ľudí, veriacich katolíkov a bol by v tomto prostredí potrebný kňaz. O zariadení 

oratória v Lúžnej, prípadne o patrónovi kostola a jeho patrocíniu, sa vo vizitácii nehovorí. 

Nespomína sa ani bližšia lokalizácia v rámci chotára dediny a to ani v súpise, ktorý bol 

spísaný v rámci kongregácie Liptovskej stolice.  

 

 

3.2  Interiér kostola a vybavenie kostola 

 

V súpise cenného cirkevného majetku sú podrobnejšie rozpísané príjmy katolíckej 

cirkvi v Liptove. Pre Lúžnu bolo uvedené, že drevená kaplnka mala cintorín.146 Spomenuté 

sú aj najvzácnejšie kusy inventára, ktoré tvorili strieborný kalich, ktorý mal zlátené prvky 

                                                
142 VÍTEK ,P., CHURÝ, S., VESELOVSLÝ, M. 2004. Liptovská Lúžna. História obce. Liptovský 

Mikuláš :Typopress , 2004, s. 45. 
143 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Oszadensis 1776. 
144 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
145 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
146 ŠA Bytča, LŽ I, cirkevné a školské spisy, inv. č. 919, K 679. Visitatio canonoca Ujvendighiana 1731-

1732. 
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a prikrývku a pacifikale.147 Tri dolnoliptovské dediny, ktoré mali vo vizitácii porovnané 

oratória, v súpise z roku 1733, majú opäť spoločne vyjadrené, že stavby boli prebudované, 

„oratoria lignea ad formam templum aedicata.“ Neznámy ostal kult svätca, ktorého 

v kaplnke, neskoršom kostolíku, naši predkovia uctievali. Zo skutočnosti, že dedina mala 

byť evanjelická a jej obyvatelia mohli byť tak ako ich predkovia naďalej katolíkmi, by sme 

mohli usúdiť, že Lúžňania v kaplnke uctievali Pannu Máriu. Sväté omše dochádzal slúžiť 

farár z Ružomberka. Cesta do Lúžnej mu trvala približne tri a pol hodiny.148149 

Intenzívny záujem o náboženský život je doložený ďalšou vizitáciou. Hlási sa 

do roku 1752. Lúžna bola aj v tomto období ešte stále zaradená medzi filie farnosti 

Ružomberok. S týmto rokom prichádza aj významná zmena pre dolnoliptovských 

veriacich. Osada bola pozdvihnutá na farnosť, čo bolo dôležité aj pre Lúžnu. Predovšetkým 

sa podstatne zmenšila vzdialenosť na pre kňaza, ktorý musel dochádzať na sväté omše. Pre 

potreby veriacich sa stali jeho služby prístupnejšími. Vo vizitácii to síce nie je jednoznačne 

vyjadrené, ale bolo len logickou záležitosťou, že Lúžna sa stala filiou Osady. V konskripcii 

katolíckych učiteľov – ludirectorov150 v Liptovskej stolici  západnom a južnom okrese sa 

konštatuje, že v roku 1752 bola v Osade zriadená farnosť a Lúžna spolu s Magurkou sa 

pričlenili k nej.151 Vizitáciu ružomberskej farnosti viedol Mikuláš Čáky. Z tohto dokumentu 

si už vieme urobiť lepšiu predstavu o lúžňanskom kostole z polovice 18. storočia. Sakrálna 

stavba, ktorú nám vizitácia opisuje je z dreva. Pravdepodobne to bola prestavba oratória, 

ako to bolo spomenuté v školských spisoch. V interiéri bol na jednej strane obraz ku cti 

Nanebovzatej Panne Márii, ktorý bol obyvateľmi Lúžnej kostolu darovaný. Dôvod daru nie 

je uvedený, ale motív môžeme hľadať v skutočnosti, že obyvatelia nemuseli násilne 

konvertovať na protestantskú vieru a ostali verní katolíckej cirkvi. V každom katolíckom 

                                                
147 Pacifikale – kríž, ktorý sa prijal do liturgie v 13. storočí. Bol určený na „prenesenie“ pozdravenia pokoja 

medzi ľudom, Pax Domini sit semer vobiscum. Celebrant si uctil pacifikale bozkom a miništrant ho priniesol 

na uctenie ostaným veriacim. Malo sa tým predísť objímaniu a bozkávaniu ako znaku pokoja a zmierania 

pred obradom svätého prijímania z čias prvých kresťanov. V novoveku sa pacifikale postupne vytráca 

a obmedzuje sa len na svadobné obrady. Pozdravenie pokoja v súčasnosti určujú biskupské konferencie. 

BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s.378-379. 
148 Pre porovnanie so súčasnosťou, cesta verejným dopravným prostriedkom trvá 30-40 minút, súkromným 
automobilom 15-20 minút v závislosti od ročného obdobia.  
149 ŠA Bytča, LŽ I., cirkevné a školské spisy, Inv.č. 919, K 679, 1731-1732, Visitatio canonica 

Ujvendighiana; Inv. 921, K 679, 1753,Conscripcio eclesiarum, parochiarum, scholarum, xenodochiorum, 

processus occidentalia. 
150 Ludirector - Podľa zákona  Ratio educationis I. to bol prvý učiteľ ľudovej školy s materinským 

vyučovacím jazykom, a súčasne bol aj rektor (riaditeľ) a nazýval sa ludirector, v Ratiu II. –rector. Ratio 

educationis 1777 a 1806: prvá jednotná sústava výchovy a vzdelávania v dejinách našej kultúry. Bratislava: 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. s. 431. 
151 ŠA Bytča, LŽ I., cirkevné a školské spisy, Inv.č. 924, K 679, 1777, Consripcio proventuum ludirectorum 

in processibus occidentalii et meridionali. 
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kostole je ústredným miestom svätostánk, v ktorom sa uschovávajú konsekrované hostie152. 

Prvá zmienka o existencii tabernacula153 v kostole je práve v tejto vizitácii. Nachádzalo sa 

v trojstupňovom hlavnom oltári v strednej dominantnej časti. V kostole nechýbal ani chór 

s organom. Vedľa kostola mal byť zriadený cintorín, čo sa zhoduje s popisom z pred pár 

rokov.154  

Vizitácia uvádza aj jeden zvon, ktorý je darovaný.155 Darovanie zvona pre Lúžnu, 

presnejšie jeho odnesenie z Likavského hradu pri demolačných prácach spomínajú aj Š. N. 

H. Hýroš: „ ...že lúžňanský kostol, miesto starého dreveného, už nový vymurovaný156, 

medzi tromi svojimi zvonmi má najmenší, 1 cent 40 funtov ťažký, sv. Jakubovi venovaný, 

a roku 1653 uliaty,...“157 a I. Houdek: „Zvon zámockej kaplnky, uliaty v r. 1653, vzali vraj 

pre lúžňanský kostol...“158 Či darovanie, alebo výplatok za vykonanú prácu 

pri demolačných prácach, to už pravdepodobne nezistíme. Vo veži kostola Najsvätejšej 

Trojice v Liptovskej Lúžnej je dodnes zvon uliaty v roku 1653. Na sebe nesie nápis „PS 

CV BEATI QVI CVSTODIVNT IVDICIUM ET FACIVNT IVSTITIAM IN ANO 1653“.159 

Zvon nesie na sebe slová žalmu „Blažení sú tí, čo zachovávajú právo a konajú spravodlivo 

v roku 1653“. Na tele zvona je podoba jedného z najstarších vyobrazení ružomberského 

znaku.160  Nájdeme na ňom aj trigram IHS161, ktorý je umiestnený do štítu a nesený tromi 

anjelmi. Z písmena „H“ vyrastá kríž. Pod christologickým trigramom je srdce s troma 

                                                
152 Hostia – doslovný preklad z lat. obetné zviera, obetný dar, z gr. obetný sprievod. Oba výrazy sú 

vzťahované na Kristovo obetované telo. To, čo sa krvavým spôsob stalo na kríži – Kristus sa za nás obetoval, 

sa nekrvavým spôsob koná na oltári konsekrovaním, posvätením konsekrovaním chleba. Hostia prešla 

zmenou veľkosti i tvaru, ale už od 12. st. sa začínajú používať malé okrúhle oblátky – partikuly, na ktorých 
sú stále viac zvýrazňované kresby. BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s.146-

146. 
153 Tabernaculum – schránka na uschovávanie eucharistického chleba, resp. nádoby s ním. Pevné uzavreté 

miesto pre uchovávania sviatosti oltárnej predpísal 4. lateránsky koncil r. 1215. Schránka mala mať pevné 

miesto na uprostred oltára. Pravidlá určil Karol Boromejský. Pri tvorbe CIC sa dostali aj do kánonu. 

BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s.485. 
154 ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, Kánonická vizitácia farnosti Ružomberok 1752, odpis z roku 1813 

(fotokópia) 
155 ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, Kánonická vizitácia farnosti Ružomberok 1752, odpis z roku 1813 

(fotokópia) 
156 Hovorí už o murovanom kostole Najsvätejšej Trojice, ktorý bol postavený v rokoch 1843-1848 a stojí 
dodnes. 
157 HYROŠ, Š. N. 1876. Zámok Lykava a jeho páni, poťahom na državie, Lyptov a okolie. Turč. Sv. Martin: 

nákladom spisovateľovým., 1876. S. 276-277. 
158 HOUDEK, I. 1925. Hrad Likava: jej minulosť a terajší stav: so zvláštnym zreteľom na Ružomberok 

a okolie. Turčiansky Svätý Martin: Matica slovenská, 1925. s. 25. 
159 PS 105 BEATI QUI CUSTODIUNT IUDICIUM ET FACIUNT IUSTITIAM - „Blažení sú tí, čo 

zachovávajú právo a konajú spravodlivo“ Ž 105,5 alebo Ž 106, 3 podľa prekladu a zaradenia   
160Blazón ružomberského erbu –V striebornom štíte červená zlatostredá zelenokališná trojitá sklonená ruža 

zhora prestrelená zlatým šípom. (na zvone je vyobrazený bez štítu)KARTOUS, P, VRTEĽ, L. 2000. 

 Heraldický register Slovenskej republiky. Martin: Matica slovenská, 2000. s. 187 
161 IHS – Jesus Homini Salvator. 
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klincami. Zvon je značne opotrebovaný. Jeho nesignovanie spôsobuje rozpory, či ide 

skutočne o zvon zo spomínaného hradu. Neistotu vnáša zmienka o pretavení jedného 

zvona v Lúžnej. Definitívne rozhodnúť by mohla prehliadka kampanológa. 

Zvonica pri kostole, bola do začiatku 19. storočia prebudovaná a boli v nej tri 

zvony. O jednom sme sa už zmienili a ďalšie zadovážil lúžňanský farár spolu veriacimi. 

Na vežičke zvonice boli hodiny, ktoré slúžili všetkým obyvateľom Lúžnej, za ich 

nadobudnutie vďačili obyvatelia farárovi Antonovi Hubantsikovi.162 

V súpise zaniknutých zvonov je údaj o zvone z roku 1796, ktorý mal byť preliaty 

zo staršieho zvona a visel v drevenej veži, meno pri ňom pôvodca neuviedol. Historia 

Domus v tento rok, 1796, vypovedá o zadovážení zvonu.163 V osobitnej zvonici visel 

campana major, ktorý bol uliaty Jánom Knoblochom niekedy v roku 1759 a vážil 2 centy. 

Zvon kúpili na vlastné náklady farníci. Historia Domus opäť vypovedá, že počas 

kánonickej vizitácie bol biskupom Jozefom Bélikom posvätený campana major a dostal 

meno svätý Anton. Mal stáť viac ako 340 zlatých.164 Podľa Historie Domus bol campana 

major a zvon zadovážený v roku 1796 ten istý. Biskup počas vizitácie daroval peniaze 

na nový zvon.165 Tretím zvonom bol campana maxima, ktorý bol pravdepodobne uliaty 

v roku 1825, mal vážiť 4 centy a 17 libier, tiež visel v osobitnej zvonici. Jeho zabezpečenie 

finančne pokryl miestny farár Anton Hubantsik nemalou sumou 872 zlatých a 30 denárov, 

časťou finančných prostriedkov prispeli veriaci.166 Zriadenie nového cintorína v neľahkých 

okolnostiach cholery a jeho následného dôstojného využívania si vyžiadali zakúpenie 

ďalšieho zvona. Bol len menší do zvonice na hornom cintoríne.167 

Väčšina zvonov z Lúžnej bola počas prvej svetovej vojny použitá pre potreby 

priemyslu. Na tento účel neboli využité len dva zvony, z roku 1653, pravdepodobne Jakub 

z kaplnky hradu Likava a z roku 1836, ktorý je vo zvonici na hornom cintoríne. Druhý 

menovaný zvon bol odliaty Adalbertom Littmannom.168 

Využívanie zvonov bolo značné a to s veľkou pravdepodobnosťou nielen 

na liturgické účely, ale aj pri ohlasovaní živelných nebezpečenstiev, pri ohrození majetku 

                                                
162 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
163 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.4. 
164 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.17. 
165 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.17. 
166 SPIRIZA, J. 1977. Staré zvony v okrese Liptovský Mikuláš. In: Liptov: vlastivedný zborník. 4. 

Martin : Osveta, 1977. s. 140. 
167 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochie Luzsenensis, s.21. 
168 SPIRIZA, J. 1977. Staré zvony v okrese Liptovský Mikuláš. In: Liptov: vlastivedný zborník. 4. 

Martin : Osveta, 1977. s.151. 
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a životov obyvateľov. V roku 1795 sú v súpise zaznamenané dve remenice169, ktoré sa 

mohli používať na ťahanie zvonov a v roku 1825 len jedna a aj tá je stará z roku 1724.170 

Na remenicu pri ťahaní zvonov zavesili konopné povrazy, ktoré sa v lúžňanskí majstri 

vyrábali – drugali.171 

Do nevyhnutnej výbavy kostola patria kalichy. Vizitácia uvádza tri s medenými 

paténami.172 Nechýbali ani liturgické rúcha vo všetkých farbách potridentskej liturgie, 

medzi nimi štyri alby173 a šesť casúl.174 K cenným predmetom v kostole parila cínová 

pixida,175 na uloženie Eucharistie. V sakristii uložená posvätená soľ.176 

Územie Lúžnej je nazvané ako possessio177 a patrí Uhorskej kráľovskej komore. 

Všetci v dedine sú veriacimi, ktorí sa aktívne a nábožne zapájajú do náboženského života 

Podľa zvyklostí vtedajšej doby sa udáva počet ľudí v spovednom veku „capaces“178, bolo 

                                                
169 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
170 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
171 Druganie povrazov - výroba lán na bežnú potrebu obyvateľov Lúžnej. Vyrábali ich muži z odpadu z ľanu, 

z klkov. Nite sa napriadali na ručných kolovrátkoch, ktoré sa držali pod ramenom. Nite sa dávali do klbka 
a z neho sa nasúvali na vosky (drevené náradia) a to na štyri vojky (prameň nití). Vosky obsluhovali najmenej 

traja muži. Jedna vojka mala dvanásť nití. Podľa počtu nití a posuvného krížika, ktorý bol súčasťou vosky, 

záležalo, či bude povraz tvrdý alebo mäkký. CÁRACHOVÁ, A. 1997. Folklórne tradície Liptovskej Lúžnej 

a ich využitie v hudobných činnostiach. Diplomová práca. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1997 s.20-

21. 
172 Paténa – pôdne miska na chlieb, ktorá mala veľké rozmery, prinášal sa na nej chlieb, ktorý bol 

konsekrovaný. Po zavedení malých tvarovaných hostií zmenila svoj tvar a veľkosť aj paténa. Bola 

redukovaná na malú misku, ktorá sa dá vložiť na otvorený kalich a dá sa do nej vložiť práve jedna hostia. 

BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s.353. 
173 Alba – plátená liturgická biela košeľa, spodné rúcho. BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : 

Vyšehrad, 2008. s.41. 
174 Casula – vrchná časť liturgického odevu. Vyvinula sa z plášťa, ktorí nosili ľudia ako ochranu pred 
počasím. Ako oficiálny odev ho klérus uprednostňoval najprv bez rozlíšenia ho nosili zástupcovia všetkých 

stupňov, kým sa pre diakonov nevyvinula módnejšia dalmatika. Antická forma casule je zvonovitého tvaru 

s otvorom na hlavu, Bola nepraktická pri manipulácia a tak dochádza ku skracovaniu. Od gotiky sa na 

kresťanskom západe využívajú ťažké látky, a tak sa podoba casule upravila na podobu dvoch bohato 

zdobených doskovitých látok, ornát, vrchné kňazské rúcho. V takejto podobe sa používala až do začiatku 

20.st. kedy sa začína opäť predlžovať a nadobúdať čiastočne zvonovitý tvar. BERGER, R. 2008. Liturgický 

slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s.432-433. 
175 Pixida – nádoba na odkladanie hostií podobná cibóriu. . BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : 

Vyšehrad, 2008. s.312. 
176 Soľ má zvláštne postavenie Od 6. storočia sa pridáva do svätenej vody. Tento zvyk sa prebral 

pravdepodobne z antických lustračných (očisťovacích) zvyklostí, ale tiež je spomínaná v 2Kral 2, 20. Soľ má 
očistnú silu, svätila sa na sviatok Zjavenia Pána, Epifania (6.1.), a sypala sa do posvätenej vody, ktorá bola 

určená na domáce požívanie ako svätenina. O význame a používaní vody posvätenej na Troch kráľov písal aj 

Juraj Paleš v diele Ludimagister. MYDLIAROVÁ, Z. 2011. Juraj Paleš a jeho prínos pre rozvoj 

pedagogického myslenia. Prešov : Bakalárska práca, 2011. s. 27-28, BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. 

Praha : Vyšehrad, 2008. s.465.  
177 Possessio –  tento termín od stredoveku označoval poddanskú dedinu, resp. územie, ktoré patrí 

feudálnemu panstvu. SOKOLOVSKÝ, L. 2002 Správa stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava: 

Academic Electronic Press, 2002. s.15. 
178 Kánonické vizitácie a neskôr schematizmy uvádzajú vierovyznania vo farnosti, prípadne vo filii – 

vzdialenosť filie od farnosti, počet veriacich v spovednom veku (capaces), v nespovednom veku (incapaces), 

neskôr boli uvádzané aj školopovinné deti. 
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ich 528, počet v nespovednom veku nie je uvedený. Na vysluhovanie sviatostí dochádzal 

farár alebo kaplán z Ružomberka.179 

So zriadením nového biskupstva, do ktorého bola Lúžna začlenená, prišli aj 

dôslednejšie kontroly stavu cirkevného majetku a pomerov vo farnostiach biskupstva. Dve 

vizitácie, ktoré máme k dispozícii poskytujú podrobnejší obraz nielen o inventári kostola, 

ktorý sa bohato rozrástol aj pod vplyvom toho, že Lúžna sa stala farnosťou, ako ešte 

budeme hovoriť ďalej, ale aj dôslednou pastoračnou činnosťou kňazov, ktorí do dediny 

prišli. Kým interiér kostola bol v pomerne dobrom stave a zariadenia boli obnovované, 

veľký problém začala robiť stavba samotná. Mäkké smrekové drevo začalo podliehať 

poveternostným podmienkam a Lúžňania museli postupne pristupovať k rekonštrukciám. 

V roku 1795 je konštatované, že strecha kostola je čierna, ale už sa opravuje.180 Zhotovenie 

nových šindľov na jej opravu nemalo byť problém, veď od vzniku dediny tento tovar 

dodávali aj pre panstvo stolice. Problém mohol byť s prácou, ktorá by nebola zaplatená 

a preto postupovala pomaly. Samotné okolie kostola nebolo vo veľmi dobrom stave.181  

K lepšiemu architektonickému poznaniu kostolíka pomáha lokalizácia sakristie182, 

ktorá bola pristavená zo severnej strany kostola183. Ak teda bola sakristia zo severnej strany 

kostola, do presbytéria sa vchádzalo z tejto svetovej strany. Kostolík bol teda otočený 

svätyňou na východ. Zaznamenanie malého vstupu z kostola do sakristie dotvára predstavu 

interiéru spolu s popisom o umiestnení kazateľnice, ktorá mala byť na severnej stene 

kostola. Mohla sa teda nachádzať v tesnej blízkosti prechodu medzi kostolom a sakristiou, 

čo znemožnilo postaviť tento prechod v normálnej veľkosti. Podobne ako celý kostol bola 

i sakristia drevená a zo záznamu vo vizitácii v pomerne dobrom stave, ale bolo v nej vlhko. 

Nachádzali sa v nej skrine na odkladanie liturgických predmetov a ostatných vecí, ktoré 

boli potrebné na slávenie svätej omše, pri vysluhovaní sviatostí a na základnú údržbu 

kostola. Zároveň sa do tejto miestnosti odkladal kľúč od taberanacula. 184 

Dominantou katolíckych kostolov sú predmety s umelecko-sakrálnou hodnotou. 

Postupom času nadobúdajú i historickú hodnotu, pre regionálnu oblasť skôr, a ak sa 

                                                
179 ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, Kánonická vizitácia farnosti Ružomberok 1752, odpis z roku 1813 

(fotokópia) 
180 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
181 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
182 Sakristia – vedľajšia miestnosť pri kostole na uloženie bohoslužobných predmetov a oblečenia. Priestor 

na prípravu na svätú omšu a obrady. Vrámci západného obradu sa od baroka je miesto volilo za hlavným 

oltárom alebo blízko oltárneho priestoru. . BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. 

s.442-443. 
183 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
184 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
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zachovajú môžu nadobudnúť hodnotu aj pre širšie okolie. V zápisnici kánonických 

vizitácií z roku 1825 je podrobný súpis predmetov, ktoré kostol zdobili. 185 

Centrálny oltár, na ktorom sa slúžila svätá omša v zmysle tridentských nariadení 

bol trojitý s tabernaculom. Uprostred nad tabernaculom bol obraz Nanebovzatia Panny 

Márie, ktorý bol starý. Po oboch stranách ústredného obrazu sa nachádzali dve sochy. 

Na jednej strane Zmŕtvychvstalý Spasiteľ a na opačnej svätý Ján Krstiteľ, nie je 

definované, ktorá socha bola na ktorej strane. Boli umiestnené vo výške sôch, ktoré boli 

pod nimi a zdobili tabernaculum. Po oboch stranách tabernacula boli cherubíni, ktorí mali 

byť zlatení. Oltár zdobilo šesť farebných svietnikov. Tabernaculum a dvaja anjeli boli 

zadovážení farárom Keilom, ktorý ich v roku 1800 aj posvätil. Spolu s nimi sa postaral aj 

o spomenuté svietniky.186 Napriek tomu, že sa v tabernaculu uchovávala Eucharistia, večné 

svetlo v kostole chýbalo. Podobne ako relikvia svätého.187 

Druhý oltár, ktorý bol v kostole bol menší a pravdepodobne mladší. Ústredným 

obrazom bol obraz Najsvätejšej Trojice, patróna kostola a farnosti. Podobne ako centrálny 

oltár, aj tento mal ešte dve menšie plastiky, ktoré stáli po stranách oltárneho obrazu. 

Z jednej strany bol svätý Augustín a z druhej sv. Vojtech. Svetlo sviec nechýbalo ani 

na tomto oltári, bolo tu šesť svietnikov, ktoré boli drevené, ale zdobené zlatom a striebrom. 

Drahé kovy mohli byť na zvýraznenie, že práve na tomto oltári je zobrazené hlavné 

patrocínium farnosti Lúžna.188 

V popise inventára kostola je spomenutých ešte šesť obrazov, ale identifikovaný je 

len obraz Panny Márie. Z krátkeho záznamu je jednoznačné, že bol starý a veľmi 

poškodený, ostané obrazy nie sú konkretizované. Zo sôch mala byť v lúžňanskom kostole 

ešte socha svätého Jána Nepomuckého.189 Vizitátor neuviedol, kde sa socha nachádza, ale 

mohla ukazovať na miesto, kde kňaz spovedal, pretože ani spovednica nie je zaznamenaná. 

Kazateľnica, z dreveného materiálu bola vybudovaná na severnej strane chrámu. 190 

Výrazným sprievodným symbolom liturgie popri organe je hlas zvona. Okrem 

veľkých zvonov, ktoré boli vo zvonici, boli v kostole aj menšie zvončeky. Pri každom 

oltári, rozdelené po oboch stranách po tri. Nad sakristiou visel tiež jeden, ktorým sa 

                                                
185 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
186 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.5. 
187 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
188 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
189 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
190 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
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symbolizoval začiatok liturgie.191 Zvony zvonia každý deň počas celého roka. Zamĺknu len 

po slávnostnom Glória Zeleného štvrtka až do Veľkonočnej vigílie Bielej soboty. 

Na slávnostný spev Glória Bielej soboty sa opäť zvony rozozvučia, aby mohli svojím 

hlasom oznamovať dobré aj zlé správy. 

Eucharistia bola uschovávaná v tabernákulu, ktoré nezmenilo svoje miesto na oltári. 

Pribudli nové liturgické nádoby na uschovanie Sviatosti oltárnej. Jednou z nich bolo 

cibórium.192 Malo slávnostnejší charakter a v niektoré dni v ňom bola vytavovaná 

Eucharistia. Oproti kalichu malo výhodu samostatnej pokrývky, ktorá naň pevne priliehala, 

tak sa znemožnil prístup drobného hmyzu a zneuctenie Sviatosti oltárnej. Na vystavovanie 

Eucharistie ku cti a poklone slúžili monštrancie,193 ktoré boli pozlátené a zdobené 

drobnými medenými figurálnymi plastikami. Z ušľachtilého kovu boli predovšetkým tie 

časti monštrancie, ktoré prichádzali do priameho kontaktu s konsekrovanou hostiou, 

ostatné časti boli z lacnejších materiálov, aby bol liturgický premet finančne prístupnejšií. 

Farnosť disponovala dvomi monštranciami. Jedna bola zakúpená farárom Jozefom Keilom 

a mala veriacim pripomínať tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Zdobili ju dvaja cherubíni.194 

Na odkladanie Eucharistie samozrejme nechýbali pixida a patény.195 Hostie 

na konsekrovanie si farár piekol sám, resp. mu pri tejto práci pomáhala ním poverená 

osoba, často to bol učiteľ. V roku 1793 bola potreby farnosti zakúpená nová forma 

na pečenie partikúl, ktorá výrazne uľahčila prácu pri pečení.196 

Kríž nesmie chýbať v žiadnom kostole. Nebolo tomu inak ani v Lúžnej. Kríž 

viditeľne pripomína Kristovu obetu za nás, preto sa mu vzdávala špeciálna úcta. Každá 

svätá omša sa začína v jeho znamení. Kríž bol a stále je neodmysliteľnou súčasťou 

slávenia rôznych liturgických obradov. Lúžňanská farnosť mala osobitný kríž, ktorý sa 

nosil na pohreby a okrem neho niekoľko ďalších, medzi nimi napr. procesiový kríž, ktorý 

bol zakúpený v roku 1794.197 Stále sa uchovávali aj pacifikále na obrad pokoja.198 

                                                
191 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
192 Cibórium – nádoba na uchovávanie Eucharistie pod spôsobom chleba. Prešla vývojom tvaru a potupne 

dostala tvar kalicha s vrchnákom. BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s. 95. 
193 Monštrancia – ostensorio, schránka na vystavovanie, ukazovanie, pôvodne slúžila na relikvie a bola 

priehľadná. V 14. Storočí bola prispôsobená na viditeľné nosenie hostie pri procesiách a pri vystavovaní. 

BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s. 296. 
194 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.3. 
195 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825 
196 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.4. 
197 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.4. 
198 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825 
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Počas väčších sa sviatkov sa k slávnostnejšiemu priebehu bohoslužieb používalo aj 

nové kadidlo s navikulou.199 Takmer nevyhnutnosťou boli v kostole svietniky, ktorých 

malo byť v kostole až 20, väčšinou drevené, ale štyri sú zaznamenané ako pozlátené. 

V neskoršom súpise sa spomínajú aj elegantné strieborné a iné, ktoré sú určené 

k procesiám.200 Svieca postavená na svietnik má v liturgii praktický aj symbolický význam, 

„ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo 

sú v dome.“201 Dodávali svetlo pri liturgických úkonoch a sprítomňovali Krista. Najviac je 

svetlom prežiarená veľkonočná liturgia. Na dôstojnejšiu oslavu Svetla sveta boli zakúpené 

špeciálne dva svietniky a dva svietniky na paškál202.203 Časť drevených svietnikov, 

ktoré sa v kostole používali, boli farebné. K honosnejšiemu vzhľadu malo prispieť ich 

ozdobenie zlatými a striebornými plieškami.204  

Na procesie bol do kostola zabezpečený baldachýn205, ktorý bol už v čase vizitácie 

opotrebovaný a tiež zástava.206 Baldachýn bol do kostola zakúpený v roku 1790.207 

Spomenutá zástava sa nosila na procesie, ktoré boli obľúbenou formou ľudovej zbožnosti. 

Ľuďom poskytovali okrem prehĺbenia svojej viery aj možnosť stretnúť a odpočívať 

po práci na poli. Inventár farnosti poskytoval niekoľko kusov rôzneho náčinia ku konaniu 

procesií. Poskytnutie financií na zakúpenie potrieb k procesiám, nie je prekvapujúci 

vzhľadom na ich obľúbenosť u vidieckeho obyvateľstva. V roku 1825 boli vo farnosti 

zástavy, ktoré vyobrazovali sv. Štefana a dve s vyobrazením Nanebovzatej Panny Márie, 

jedna nie je určená, ale mohlo ísť o čiernu, ktorá sa používala pri pohreboch. K procesiám 

sa používali svietniky, ktoré boli na tieto príležitosti špeciálne vyčlenené.208 

                                                
199 Kadidlo je visiaca uzatvárateľná nádoba na retiazkach, v ktorej sú žeravé uhlíky, na ktoré bol nasypaný 

tymian. Tymian do kadidla naberal kňaz z naviculy (lodičky). BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : 

Vyšehrad, 2008. s. 172. 
200 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825 
201 Mt 5,15 
202 Paškál – zvlášť veľká zdobená svieca, ktorá sa v rímskom a milánskom obrade zapaľuje na začiatku 

veľkonočnej vigílie. Pôvod paškálu pramení vo zvyku ranej cirkvi presvetliť veľkonočnú noc mnohosťou 

svetla a vo zvyku mesta Rím, kde svetlo v Božom dome počas veľkonočnej vigílie zabezpečovali dve sviece 

vo veľkosti dospelého muža. Paškál sa zapaľuje sa pri požehnanom ohni. Kňaz alebo diakon s ňou 
v sprievode vchádza do kostola a pritom sa trikrát spieva Lumen Christi (Kristus svetlo sveta) a ľud 

odpovedá Deo gratia (Bohu vďaka). Po tretej zvolaní sa postaví na svietnik, ktorý slúži len na túto sviecu. 

BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s.497-498. 
203 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
204 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
205 Baldachýn – prístrešok nad uctievanými predmetmi, miestami a ľuďmi. Baldachýn sa nosil pri procesiách 

ako „nebesá“ nad Eucharistiou a pašiovými relikviami, či nad biskupom pri jeho slávnostnom príchode 

alebo odchode. BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s. 58. 
206 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
207 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia Domus, s. 3. 
208 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
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Z liturgických kníh je spomenutý slovenský evanjeliár.209 Hlavná bohoslužobná 

kniha - misál210 je uvedená až v neskoršom zázname, určite však nechýbala ani skôr. 

Nemusela byť majetkom farnosti, ale súkromným majetkom kňaza. V roku 1825 boli 

v rámci farského majetku dva misály, ale jeden už nepoužiteľný.211 Historia Domus 

uvádza, že lúžňanský kostol disponoval aj knihou Rituálov212, ktorá bola zakúpená v roku 

1793.213 

Bohato vzrastal počet liturgických oblečení. V zázname nie sú zdôraznené 

len farby, ktoré sa striedali podľa liturgických období – biela, červená, zelená, fialová 

a čierna214, ale sú zaznamené aj materiály. Kým ľudový odev, kroj, bol vyrábaný 

predovšetkým z ľanu, ktorý si v Lúžnej dopestovali, liturgické oblečenie bolo cenené viac 

a bol kupovaný. Materiál alby nie je špecifikovaný, farnosť mala dve nové alby a päť 

starých.215 Ornáty (casula) boli predovšetkým hodvábne a mnohé zlatené. Jeden je 

označený ako ornát na sviatky, mal bielu farbu. V zozname nájdeme aj ornát na všedné 

dni. K niektorým ornátom bola aj štóla216, ale nie je bližšie špecifikovaná. K oblečeniu 

pribudli dva pluviály217 čierny a nažltlý biely, ktorý je ale nový. Do kostola boli 

                                                
209 Evanjeliár – zvlášť cenená súčasť lekcionára, ktorá obsahuje všetky štyri evanjeliá alebo len omšové 

perikopy. Pri slávnostnom vstupe do kostola ho prináša diakon, lektor alebo celebrant, väčšinou ho položí 

na oltár. Často bol bohato ilustrovaný a zdobený. BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 

2008. s.130. 

ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
210 Misál – z lat. missale, omšová kniha, liturgická kniha západnej cirkvi, v ktorej sú omšové texty 

pre predsedajúceho kňaza. Zjednotený bol reformou Tridentského koncilu v roku 1570 a bol prijatý záväzný 

Missale Romanum. Následne prešiel ešte niekoľkými reformami. BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. 
Praha : Vyšehrad, 2008. s.271-273. 
211 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
212 Rituál – liturgická kniha západnej cirkvi s textami a pokynmi pre kňaza k sláveniu sviatosti a svätenín. 

BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s.423-424.  
213

 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.4. 
214 Liturgické farby – vlastný kánon liturgických rúch sa vytváral v 13. storočí. Záväznú povahu nadobudli 

liturgické farby v Tridentskom misáli a po Druhom vatikánskom koncile. Farby majú objasňovať každého 

sláveného tajomstva viery. V liturgii sa používala biela – počas vianočného a veľkonočného obdobia 

na sviatky Pána a Panny Márie, na sviatky anjelov a tých svätých, ktorí neboli mučeníci. Červená – 

na Kvetnú nedeľu, Veľký piatok a na oslavu umučenia Pána, na Turíce, na sviatky apoštolov a mučeníkov. 

Zelená – používala sa na obdobie cez rok, fialová – na obdobie adventu a pôstu, na slávenie liturgie 
za zomrelých, čierna – na slávenie liturgie za zomrelých (vedľa fialovej). Mohla sa používať aj ružová – 3. 

adventná nedeľa Gaudete a 4. pôstna nedeľa Laetare. Ak boli rúcha zo vzácnych materiálov napr. brokát, 

používali sa pri slávnostných príležitostiach. ADAM, A. 2008. Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. 

Praha : Vyšehrad, 2008. s.100. 
215 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795 
216 Štóla – insignia vyššieho kléru v podobe stuhy alebo šerpy okolo krku. Pravdepodobne vznikla 

z cisárskeho znamenia pri prepožičiavaní výsad dvoranom. Nie je nevyhnutnou súčasťou kňazského odevu.  

BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s. 501. 
217 Pluviál – plášť, ktorý zahaľuje celé telo, vpredu je otvorený, často sa zapínal drahou sponou, používal 

sa v liturgických farbách, nebol určený na slávenie omše. BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : 

Vyšehrad, 2008. s. 361 
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nadobudnuté aj tri cingulá218 a humerália219, ktorých malo byť až 12. Do nasledujúcej 

vizitácie, ktorá bola v roku 1825 k liturgickému oblečeniu pribudli superpelície220, dve alby 

a birety.221 Okrem učiteľa a kostolníka kňazovi pri svätej omši asistovali miništranti. 

Pre nich bolo tiež pripravené oblečenie. 222 

Pri slúžení svätej omše je potrebný korporál223, v kostole ich bolo až 14, dva staré 

a 12 nových. Nemalý počet bol aj purificatórií224, ktorých bolo viac ako 20.225 Do roku 

1825 pribudlo vélum226 a palla,227 ktorých bolo niekoľko kusov na obmieňanie a zároveň 

aby sa mohla udržiavať primeraná čistota a úcta pri Sviatosti oltárnej. K praktickej bežnej 

údržbe ako kostola, tak aj sakristie sa požívali rôzne uteráky, ktoré boli uložené v sakristii 

v dostatočne veľkom počte. Na oltáre, centrálny aj bočný, sa prestierali oltárne plachty. 

V sakristii ich bolo uložených v dostatočnom množstve, asi 22 kusov228 

Z vymenovaných liturgických predmetov a potrieb sa dá usúdiť, že farníkom aj 

kňazovi, záležalo na dobrom vybavení kostola. Ak už nemohli zabezpečiť nákladné veci, 

snažili sa, aby bolo všetko čisté a vzorne uložené. Veľkým problémom bola v kostole 

vlhkosť a hneď za ňou jeho malá kapacita, ktorá stále menej postačovala rozrastajúcej sa 

Lúžnej. Bolo na mieste uvažovať o stavbe nového kostola. Závažným problémom, ako aj 

                                                
218 Cingulum – šnúra na previazanie alby, biela, ale môže mať aj liturgickú farbu. BERGER, R. 2008. 

Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s. 41. 
219 Humerál – podkladal sa pod albu, aby pomáhal udržať jej tvar. BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. 

Praha : Vyšehrad, 2008. s. 41. 
220 Superpelicia (často označovaná ako superka) - Neprevásané biele spodné rúcho so širokými rukávmi 
siahajúca po kolená. Pôvodne bola výlučne chórovým odevom. Od 15. storočia sa superepelicia (superka) 

prispôsobovala podľa miestneho vkusu. BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. 

s. 428. 
221 Biret – z lat. biretus, prikrývka hlavy duchovného, pôvodne mäkká okrúhla čiapka, od začiatku 

15. storočia má spevnené okraje na lepšie uchopenie, do podoby dnešného tvaru štvoruholníka s tromi 

alebo  štyrmi spevnenými rohmi. Klérus používal biret pri každodennom živote.  Cirkevní hodnostári sa 

identifikovali jeho farbou. V liturgii sa birety používali pri jurisdikčných úkonoch, pri procesiách 

a sprievodoch, v rámci príchodu a odchodu na liturgické slávenia. BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. 

Praha : Vyšehrad, 2008. s. 67. 
222 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
223 Korporál – vrchná oltárna plachta, rozprestierala sa pri príprave obetných darov a po prijímaní sa 
odkladala, nosila sa v taške (capsa). BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s. 212. 
224 Purifikatorium – kus látky v podobe šatky, ktorý sa používa na osušenie kalicha po prijímaní a k utieraniu 

jeho okraja pri prijímaní z kalicha. Od zavedenia tridentského misálu je na západe purifikatórium predpísaný. 

Je z bieleho plátna a na oltár sa dáva vedľa korporálu. BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. 

Praha : Vyšehrad, 2008. s. 411. 
225 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
226 Vélum – látka na zahaľovanie, existuje viac druhov, podstatou véla je, aby sa človek dotýkal posvätných 

nádob len zahalenými rukami. BERGER, R. 2008. Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s. 533-534. 
227 Palla – kus plátna štvorcového tvaru, ktorý slúži na zakrytie kalicha. BERGER, R. 2008. Liturgický 

slovník. Praha : Vyšehrad, 2008. s. 346. 
228 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
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v prípade fary, boli financie. Čo sa týka kostola, to bol ešte väčší problém, nakoľko ide 

o nákladnejšiu stavbu.  

 

 

3.3 Novostavba kostola 

 

Napriek snahe udržiavať drevený kostol v dobrom technickom stave, sa táto 

iniciatíva lúžňanských farárov darila len po limity, ktoré im dával materiál stavby 

a prostredie samotné. Druhým veľkým výkričníkom bola nedostačujúca kapacita kostola. 

Niekedy len matrikovo veriaci katolíci predsa len hľadali oporu v dome Najvyššieho 

a malá sakrálna stavba, ktorú Lúžna mala prestávala plne funkčne slúžiť. Už vizitácia 

v deväťdesiatych rokoch 18. storočia konštatovala túto skutočnosť. V roku 1824 

zaznamenávame prvé reálne prípravy na stavbu nového kostola. Plánovanie už prebiehalo 

niekoľko rokov, ale narážalo na problém financií. V spomenutom roku Uhorská komora 

rozhodla, že podporí stavbu nového sakrálneho objektu v Lúžnej. Nemalú zásluhu 

na podpore zo strany vrchnosti mal lúžňanský farár Anton Hubantsik, ktorý bol 

dištriktuálnym tajomníkom. Spišský biskup Jozef Bélik229 ho do Lúžnej preložil práve 

so zámerom, aby sa postaral o stavbu nového kostola. Pred neľahkou úlohou stal 

limitovaný podmienkami z niekoľkých strán. On sám mal aj svoju vlastnú predstavu. 

Podmienky kládla Uhorská komora, ktorá mala stavbu financovať. Keďže išlo o sakrálny 

objekt, bol limitovaný stavebnými tradíciami v tejto oblasti a k tomu pristupovali ešte 

miestne prírodné podmienky. Bolo potrebné nevzdialiť sa novostavbou od pôvodného 

kostola, aby bola zachovaná kontinuita a možnosť udržania úplných odpustkov.230 

Starý drevený kostol sa stal nevyhovujúcim aj z toho dôvodu, že kopec, na ktorom 

stál, poklesol a kostol sa stal nestabilným. Pre túto situáciu musel farár nájsť primerané 

riešenie. Skutočnosť poklesu kopca dosvedčil aj hrobár, ktorým bol Andrej Kajda.231 

Novostavba mala byť postavená na pevných základoch v zemi. Predstava farára bola, 

že nový kostol bude na viditeľnom mieste, aby ľudia už z diaľky spoznali, kde sa 

nachádza. Pri výbere lokalít vhodných na stavbu, bolo na prehodnotenie aj pôvodné 

                                                
229 Dr. Jozef Bélik de Dézser – spišský biskup v rokoch 1824 – 1847, NOVÁK, J. 2004. Chronológia. 

Bratislava : Univerzita Komenského. 2004. (tabuľka spišského biskupstva) 
230 O podmienkach zachovania úplných odpustkov sa zmieňujem v inej časti práce. Rímskokatolícky farský 

úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.11. 
231 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.11., ŠA Levoča, 

Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
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miesto, ale s ním jednoznačne nesúhlasila komora. Anton Hubantsik mal však závažný 

protiargument. Kostoly sa len tak nebúrajú, nahradzujú sa novými. Z jeho uhla pohľadu 

bolo dôležité, aby sa udržiavala cirkevná tradícia. Ďalšia kňazova podmienka bola, aby sa 

zachoval starý tvar kostola aj v prípade nového. Nový kostol mal byť zároveň blízko 

budovy fary, ktorá už bola murovaná a samozrejme aj blízko školy.232 Priestor medzi farou 

a školou by sa dal s veľkou pravdepodobnosťou lokalizovať na územie, kde dnes stojí 

obecný úrad. Toto miesto pre stavbu nového kostola odporovalo podmienke viditeľnosti 

z väčšej diaľky. 

Výrazne sa farár Hubantsik držal aj tradícií v stavaní sakrálnych stavieb. 

Novostavba by mala predovšetkým nahrádzať predchádzajúcu stavbu. Kostol by mal byť 

postavený nad riekou (potokom) svätyňou otočený proti prúdu. Ak nie v lokalite 

nad potokom, tak blízko cesty. Lokalita pri potoku je výhodná aj kvôli odvádzaniu 

dažďovej vody a v zime kvôli odpratávaniu snehu, čo na nízkotatranské podmienky nie je 

zlý postreh.233 Vzhľadom ku všetkým kritériám, ktoré mal farár Hubantsik stanovené, 

vypracoval návrh na stavbu kostola nasledovne. Svätyňou otočený na juh od potoka a čelne 

na sever, nie kvôli tomu, aby bol estetickejší, ale aby pevnejšie stál, pretože sa rozhodol 

pre kopec, ktorý úzko nadväzoval na pôvodný. Toto rozhodnutie bolo proti vôli Uhorskej 

komory, ktorá mu ho nechala prehodnotiť a chcela zároveň stiahnuť rozhodnutie 

o dotovaní stavby. S lokalizáciou nesúhlasili ani murári. Farár bral rozhodnutie na vlastnú 

zodpovednosť.234 

Okrem podoby so starým kostolom mal byť nový kostol jednoznačne vzdušnejší 

a počítalo sa v ňom s jednokomorovými oknami, ktoré budú do vnútra prepúšťať dostatok 

slnečného svetla. Podľa plánovanej orientácie presbytériom na juh by svetelné lúče 

pri umiestnení okien v lodi kostola dopadali z východu a západu, čím by bol kostol krásne 

presvetlený počas celého dňa. Farár plánoval dať okná vyrobiť presne na mieru, aby spĺňali 

estetické aj funkčné predpoklady. Zvony sa mali dostať do veže kostola, ktorá bola 

plánovaná v jeho čele, to znamená otočená na sever, bližšie k potoku. Podľa slov farára 

Hubantsika to bude mať výhodu, pretože zvony bude počuť do celej dediny, „ ... campanas 

ad totam comunitatem ...“235 

                                                
232 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.11. 
233 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.11. 
234 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.11. 
235 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.11-12. 
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Dôležitou úlohou kňaza farára Antona bolo pripraviť všetko potrebné na stavbu. 

Nevyhnutné bolo zabezpečiť materiál na hrubú konštrukciu a väzbu, vykonať úpravy 

navrhnutého stavebného pozemku. Výhodou postavenia kostola na kopci bolo, že sa 

nemuseli robiť protipovodňové opatrenia.236 

Pripravený návrh stavby kostola predložil svojim farníkom na pripomienkovanie. 

Obracal sa predovšetkým k predstaviteľom obce a k remeselníkom, ktorých vyzval 

na pripomienkovanie návrhu projektu, ktorý nebol ešte oficiálne schválený. K schváleniu 

došlo 24. augusta 1824. Návrh projektu nového farského kostola v Lúžnej schválil spišský 

biskup Jozef Bélik prostredníctvom arcidiakona Liptova. Potvrdenie dosvedčili v kostole 

v Osade farári z dolnoliptovských farností, z Osady, Revúc a bol prítomný samozrejme 

aj lúžňanský farár.237 

Návrh, ktorý pripravil Anton Hubantsik pravdepodobne nebol pripomienkovaný. 

Historia Domus sa o tom nezmieňuje. V druhej polovici roka 1824 sa teda mohli 

rozbehnúť praktické prípravy na stavbu. Predovšetkým materiálno-technické 

zabezpečovania. V dostupných písomných prameňoch sa nám nezachovali správy 

a priebehu prác, zabezpečovaní materiálu a pod. Dozvedáme sa o nich len zo správ v už 

spomínanej farskej kronike. Nakoľko samotná stavba mala byť financovaná Uhorskou 

komorou, farár sa sústredil na zabezpečenie aj iných nevyhnutne potrebných vecí 

do nového kostola. Patrili k nim aj zvony, ktoré mali byť do značnej miery symbolom 

kostola a farnosti. Ako sme už spomenuli, s podporou biskupa bol zakúpený nový zvon 

a niektoré boli opravené. Zabezpečovacie práce boli niekoľkokrát prerušené. Hneď v roku 

1825 ich narušila kánonická vizitácia. V roku 1827 postihla Lúžnu epidémia úplavice 

a práce sa museli opäť odložiť.238 Veľké spomalenie nastalo v dôsledku odchodu farára 

Antona Hubantsika z Lúžnej v októbri 1828. Na krátky čas prišiel páter Zavodsky, ktorý 

v príprave stavebných prác pravdepodobne veľmi nepokračoval, nemáme o tom žiadnu 

zmienku. V roku 1829 prišiel do farnosti Eduard Milovics, ktorý opäť rozprúdil práce 

okolo stavby nového kostola.239 Ani jeho príchodom sa problémy neskončili. Začiatok 

tridsiatych rokov je poznačený epidémiou cholery. Keď sa dedina pomaly spamätala 

z veľkých strát v rodinách, mohlo sa pokračovať aj na veľkolepom diele. Samotná 

realizácia projektu prebiehala, keď bola celá Európa v revolučnom pnutí, ktoré neobišlo 

                                                
236 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.11. 
237 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.12. 
238 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.19. 
239 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.19-20. 
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ani Uhorsko. V tomto ohľade sa Lúžna o diania v uhorskom meradle a na Liptove veľmi 

nezaujímala, konečne si potrebovali dostavať kostol, to bola priorita číslo jeden. 

Stavba kostola bola v pôvodnom pláne rozvrhnutá s veľkou pravdepodobnosťou 

na skorší termín. Navádza k tomu zápis v Historii Domus z 21. apríla 1826. V prítomnosti 

komisie a župného geometra bol zameraný stavebný pozemok. Skorý dátum vykonávania 

už veľmi blízkej prípravy na stavby hneď po zime, bol predzvesťou blížiaceho sa zahájenia 

stavebných prác. Pre mnohé objektívne okolnosti sa tak nestalo. Zameranie pozemku 

sa neobišlo bez incidentov. Farár mnohokrát vyzýval k vyjadreniu sa k miestu postavenia 

kostola aj k celkovému projektu. Koľko bolo pripomienok nie je konkretizované, 

ale zjavne ich nebolo veľa. Po schválení miesta stavby, ktoré bolo na vŕšku nad potokom 

Lúžňanka, západne od farskej záhrady, sa mal celý architektonický návrh realizovať len 

s minimálnymi úpravami od vízie Antona Hubantsika. Návrh a celá realizácia boli 

pravdepodobne predmetom diskusií aj v rámci vizitácie v lete 1825, na ktorej sa osobne 

zúčastnil biskup Jozef Bélik. Po všetkých prípravách, ktoré sa týkali projektu, mohla byť 

pozvaná komisia na vymeranie stavebného pozemku nového farského kostola v Lúžnej. 

Práve vtedy sa začali prejavovať nespokojní obyvatelia a svojou hrubosťou a vulgaritou 

dávali najavo svoj nesúhlas s novostavbou a aj miestom stavby. Hlasito dali najavo, 

že im by starý kostol stačil, nepotrebovali nový. Ako zapísal farár do Historie Domus, boli 

to hlavne ľudia nevďační a dedinskej povahy, „Rustica Natura.“ 240 

Všeobecne veľmi ťažko a s nevôľou sa v Lúžnej prijímalo rozhodnutie o sanácii 

dreveného kostolíka. Farár Hubantsik mal pravdepodobne dlho predstavu, že sa nájde 

spôsob a stavba sa prebuduje, ak nie do podoby nové kostola, tak aspoň do podoby 

kaplnky. Iná možnosť, ako sanácia neprichádzala do úvahy. Starý drevený kostolík sme 

lokalizovali na základe nepriamych opisov. Ak sme ho lokalizovali správne, mal stáť 

v oblasti za dnešnou budovou fary241 a obecného úradu, až za hlavným tokom Lúžňanky. 

Svah sa tu nedvíha prudko od potoka smerom k dnešnému kostolu.242 Breh je podmáčaný 

a celé úpätie je bažinaté. Premočená pôda, v Lúžnej pomenovaná ako bory, mohla spôsobiť 

nestabilitu svahu a možno aj jeho posun, upadania, čo sa na drevenej stavbe bez pevných 

základov prejavilo naklonením. Ak vezmeme do úvahy námietku Uhorskej komory, 

že novostavba je naplánovaná na veľmi strmom svahu, tak drevený kostolík nestál 

                                                
240 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.18-19. 
241 Novostavba z roku 2009, farská budova z oku 1816 stála pred ňou. 
242 Stavba, ktorá bola postavená 1843-48, zameraná 1826. 
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na takom strmom svahu.243 Zároveň bol blízko fary a školy. Pri tejto lokalizácii bol asi 

menej viditeľný, mal menšie rozmery, ale zároveň bol viac včlenený do dediny. Nový 

kostol mal dostať majestátne postavenie vŕšku s dobrou viditeľnosťou takmer z celej vtedy 

obývanej dediny, ale zároveň bol postavený mimo obydlia. Nový kostol by sa veľmi 

nevzdialil od starého dreveného kostolíka, čo by pri zachovaní patrocínia zabezpečilo 

zachovanie úplných odpustkov. V ďalšej komparácii lokalizácie dreveného kostola, 

nad farskou budovou, s presúvaním cintorína. Miesto posledného odpočinku malo byť 

na vonkajšej strane dediny v blízkosti kostola za potokom. Vymenované podmienky si 

neodporujú. Drevený kostol a stredný cintorín delil potok. V porovnaní s cintorínom bol 

kostol viac včlenený do dediny a boli si navzájom pomerne blízko. 

Pri kostole mala stáť zvonica. Naša lokalita starého dreveného kostola poskytuje 

priestor aj pre objekt tohto charakteru. Blízka škola umožňovala zvonenie učiteľovi podľa 

potrieb a dohody, aké sa zaužívali v dedine. Ako ešte bude spomenuté jedným 

z kostolníkov, ktorý dlho pôsobili v tejto pomocnej službe farnosti bol Ján Valušiak. 

Valušiakov dvor sa nachádzal poniže Hubovho. Hubov spomíname preto, lebo farský 

pozemok bol pravdepodobne vyčlenený z tohto dvora a plochy, ktoré nezvládal farár a jeho 

pomocný personál obhospodarovať, preto ho dal opäť do užívania členom Hubovho 

dvora.244 Ešte sa zmienime o Kajdoch. Z tohto dvora máme spomenutého hrobára Andreja 

a z oblasti, kde sa nachádzal tento dvor sa nám zachoval miestny názov do Hrobára. 

Obytné domy mali postavené pomerne smerom k hlavnému toku Lúžňanky, blízko 

lokality, kde mal stáť starý drevený kostol, pri ktorom bol aj prvý cintorín, na ktorom sa 

prestalo pochovávať v okolo roku 1810.245 

 

 

 

 

                                                
243 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s. 14. 
244 Dvory v Lúžnej boli vyčleňované naprieč dolinou s rozlohou približne 13 ha a malé dvory okolo 6 ha. 

Pri vzniku farnosti, resp. stavbe farskej budovy, bol Hubov dvor pravdepodobne konfrontovaný vzhľadom 

na počet členov a polohu s poskytnutím územia na farské účely, ale oficiálne poskytnuté pozemky, neboli 

farským majetkom. Dosvedčujú to kanonické vizitácie. Majetkové záležitosti sa papierovo riešili až neskôr, 

do polovice 19.storočia o nich nemáme záznamy. Plocha vymedzená (na dnes stojace budovy) kaplnkou 

svätej Kataríny ( na farskom dvore), pohostinstvom, kostol a priamo na priesečník fara, kostol sú približne 

3 ha čo zodpovedá polovičnej rozlohe malého dvora. 
245 Podľa vizitácie sa nepožíval od roku 1809. ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis 

ecclesiae Luzenensis 1825. V Historii Domus je záznam, že nový cintorín sa používa od júna 1810. 

Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.10. 
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Mapa1246 

 

Na mape vľavo II. vojenské mapovanie. Na mape vpravo súčasný stav. Pri vojenskom mapovaní 

označený objekt, ktorý lokalizáciou zodpovedá starému drevenému kostolu. Na mape vpravo je uprostred 

súčasný kostol. 

 

Do roku 1843 prebiehali v rámci stavebných prác hlavne prípravy materiálu 

a terénne úpravy na kopci, kde mal kostol stáť. Samotná realizácia začala až v štyridsiatych 

rokoch, ale postupovala rýchlo. Základný kameň kostola bol posvätený 24. septembra 

1843. Nebola to súkromná slávnosť, ale nabrala celoregiónálny rozmer. Bola v zmysle 

liturgických predpisov a slávení.247 Viedol ju ružomberský farár Ján Nepomuk Záhora, 

ale zúčastnili sa na nej takmer všetci kňazi z okolitých farností.248 Do základného kameňa 

mala byť vložená vo vzduchotesnej nádobe listina o založení kostola, „documentum 

in tubo hermetice clauso“249 Napriek veľmi nepriaznivému počasiu sa na slávnosti malo 

zhromaždiť mnoho ľudí. Oficiálne bolo pozvaných 50 hostí. Mnohí neskrývali radosť 

a dojatie, že niekoľkoročné snahy a prípravy sa konečne začnú pretavovať do konkrétneho 

diela. Počas slávnosti mali znieť slovenské piesne.250 

                                                
246 II vojenské mapovanie1806-1869 [online, 20.3. 20013]. Dostupné na internete 

<http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_google.html> 
247 Posvätenie základného kameňa vykonáva diecézny biskup, ale vo výnimočnom prípade môže aj iný kňaz. 

V úvode slávnosti je objasnený zmysel položenia základného kameňa. Na mieste budúceho oltára sa postavil 

kríž a konala sa tam bohoslužba slova. Potom bola podpísaná zakladajúca listina a stavebné miesto 

sa pokropilo svätenou vodou. Požehnal sa základný kameň a spolu s listinou bol vložený do základov 

kostola. ADAM, A. 2008. Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha : Vyšehrad, 2008. s.422. 
248 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s 23. 
249 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s 24. 
250 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.23-24. 
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Stavba postupovala rýchlo, možno aj pod vplyvom udalostí v monarchii.251 Kriticky 

bol vnímaný predovšetkým posledný rok stavby nového kostola, rok 1848. Počas leta boli 

dokončené stavebné práce, posledné sochárske úpravy boli dokončené v septembri.252 

Slávnostná posviacka nového kostola bola naplánovaná na 16. nedeľu po Turícach, 

„dominaca XVI. p[os]t Pentecosten“, čo bolo 1. októbra 1848.253 Teror, ktorý bol šírený 

na Slovensku a zatýkanie národne uvedomelých obyvateľov sa podpísal aj pod slávnosť 

v Lúžnej. Mnohé z revolučných aktivít sa diali na Liptove a to spôsobilo aj obozretnosť 

uhorských orgánov na tento kraj. Lúžňanský farár si nedovolil oficiálne pozývať 

na posviacku predstaviteľov Liptovskej stolice a nie je spomenuté, že by pozýval biskupa. 

Posvätenie kostola sa konalo len v malom kruhu farárov, ktorí prišli z blízkeho okolia, 

ale bez oficiálneho pozvania. Samotné posvätenie nového farského kostola v Lúžnej 

vykonal J. Moyš kanonik a vicediakon pre Liptov, zároveň farár v Liskovej. Z kňazov, 

ktorí si predsa nenechali ujsť slávnostnú, aj keď v skromných podmienkach 

zorganizovanú, posviacku boli Ján Nepomuk Záhora, Štefan Kutsma, farár z Osady Štefan 

Kovalik a ešte šesť ďalších, ktorých Historia Domus viac nekonkretizuje.254 Nový kostol 

bol benedicta, požehnaný.255 

Z príležitosti posvätenia bolo pre kostol darovaných niekoľko predmetov. 

Od patróna, a ako je vo farskej kronike niekoľkokrát zdôraznené, dobrého katolíka, 

panovníka Ferdinanda V. dostal kostol oltárny obraz Najsvätejšej Trojice. Prostredníctvom 

Františka Finklera256 dostal kostol úplne nový organ s dvanástimi registrami a pedálmi 

v hodnote 620 zl. Farníci z filiálky Magurka darovali mohutné voskové sviečky.257 

Hodnota hrubej stavby kostola bola takmer 9000 zl. Nový kostol začal veriacim slúžiť 

naplno od nasledujúceho roku.  

                                                
251 V Historii domus, ktorá je pre obdobie stavby nového kostola hlavným pramenným zdrojom sa začínajú 

v roku 1843 objavovať zmienky o politickej situácii v habsburskej monarchii, dovtedy bola popisovaná 

výlučne situácii vo farnosti. 
252 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.26. 
253 NOVÁK, J. 2004. Chronológia. Bratislava : Univerzita Komenského. 2004. (kalendár 33) 
254 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.26-27. 
255 Dočasné riešenie namiesto slávnostnej konsekrácie. Požehnanie kostola vykonáva biskupom poverený 

kňaz, na slávnosti sa používali skrátené texty z konsekrácie. ADAM, A. 2008. Liturgika. Křesťanská 

bohoslužba a její vývoj. Druhé vydanie. Praha : Vyšehrad, 2008. s. 425-426. 
256 František Finkler pochádzal z rodiny, kde bolo zakorenené organové remeslo. Vyučilo sa v otcovej dielni. 

Pôsobil v Ostrave. V rámci Slovenska sa podieľal na zhotovení organu v Okoličnom, Námestove. SEHNAL, 

J. 2003. Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1., Varhanáři.. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 

2003.s.53. Cena nového organa sa pohybovala od 150 do 3000 zlatých, z okruhu moravských majstrov. 

Záležalo na veľkosti, počte registrov, manuálov zdobenia a pod. SEHNAL, J. 2003. Barokní varhanářství 

na Moravě. Díl 1., Varhanáři.. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2003.s.18-24. 
257 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.27. 
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3.4 Kaplnky a kríže 

 

Okrem hlavného sakrálneho objektu sa na dedinách budovali aj menšie stavby, 

ku ktorým sa viedli procesie alebo k nim mali ľudia špeciálny vzťah. S konkrétnym 

miestom sa viazala nejaká udalosť významná v živote vidieckeho obyvateľstva. Lúžna 

nie je v tomto smere výnimka. Do roku 1795 nie je vo farskom majetku zaznamenaná 

žiadna kaplnka ani kalvária, ktorú by si veriaci postavili, ale ani iný malý sakrálny objekt, 

ktorý by sa spájal s rehoľnou komunitou.258 

Stavebne menej náročné kríže postavené boli. Podľa vizitácie boli tri.259 Historia 

Domus nás presnejšie oboznamuje o ich existencii, čase výstavby a aj dobe posvätenia. 

Na jeden kríž finančne prispeli veriaci a o jeho zhotovenie a osadenie sa postaral šoltýs 

Matej Veselovský, ktorý sa angažoval vo viacerých prácach vo farnosti. Jeho posvätenie sa 

realizovalo v roku 1775 a stál na pozemku pána Staša. Ďalší bol postavený Matejom, 

Michalom a Štefanom Veselovskými v roku 1787. Oba kríže udržiavali potomkovia 

zakladateľov v spolupráci a miestnym kňazom. Tretí kríž, ktorý bol vo farnosti, bol 

poškodený, ale bol zo všetkých troch najmladší, z roku 1791. Pri kostole ho mala postaviť 

obec a zároveň sa mala starať o jeho údržbu. V zlom stave boli socha Panny Márie a pri nej 

kríž z roku 1798. Boli darom pre farnosť a stáli v záhrade roľníka Zajaca. Kríž bol 

datovaný na 10 zlatých a bolo nevyhnutné ho opraviť. 260 Kríž aj obraz Panny Márie mal 

stáť podľa záznamu v Historii Domus pri hlavnej ceste a zabezpečila ho rodina šoltýsov. 

Kríž aj socha boli posvätené miestnym farárom Keilom.261 V roku 1802 mal do Lúžnej 

pribudnúť ešte jeden kríž, ktorý postavili Andrej Hlad, Juraj Tišťan a Matej Glemba. 

Aj tento kríž bol posvätený.262 

 

 

3.5 Cintoríny  

 

Miesto posledného odpočinku svojich blízkych si ľudia vyberali podľa svojej 

stavovskej príslušnosti. V celých dejinách prešlo veľkými premenami. Koniec 17. storočia 

je v európskom prostredí svedkom zmien v lokalizácii cintorínov na základe solídnych 

                                                
258 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
259 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
260 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
261 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.5. 
262 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.6. 
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lekárskych správ a ich následných odporúčaní. Cirkev mnohé prijímala otvorene, 

pred inými mala obavy. 

O škodlivom vplyve nesprávne zriadených cintorínov na zdravie sa vedelo dlhšie. 

Rady, ako sa vyhnúť týmto účinkom prinášali vo Francúzsku rôzne príručky už v 16. a 17. 

storočí. Odstránenie nepriaznivých vplyvov potrebovalo systémové riešenie. Kým 

v 17. storočí. dochádzalo vo Francúzsku ku zmene miesta cintorína loca sacra nie 

z hygienických dôvodov, ale predovšetkým kvôli rozširovaniu kostolov, v storočí 

nasledujúcom bola rozhýbaná verejná mienka o nutnosti riešenia akútneho stavu 

týkajúceho sa predovšetkým mestských cintorínov. Dochádza k úradným šetreniam o stave 

miest posledného odpočinku a tiež ľudia, ktorí, žili v blízkosti kostolov a tým aj  blízkosti 

cintorína, považovali túto situáciu za nepríjemnú. Pranierovalo sa pochovávanie 

v kostoloch, pretože odporovalo hygiene i dôstojnosti bohoslužieb. Prichádzali prvé 

zákazy, ktoré sa stretávali s nepochopením, pretože ľudia verili v účinnosť modlitieb 

a obradov, ktorých účinok je rýdzo duchovný a blízkosť kostola nevyhnutná. 263 

Svoju hodnotu začala dosahovať aj hygiena a čisté vetrané kostoly, v ktorých je 

výlučne cítiť vôňu kadidla a nie zvláštne zápachy. Navrhovalo sa premiestniť cintoríny 

za mesto, bol to istý spôsob ako udržať zdravé ovzdušie. Nebola to úplne revolučná 

myšlienka. Pri zriaďovaní nových cintorínov sa uvažovalo o oddelení živých od mŕtvych, 

dbali na to už starí Gréci a Rimania. Presťahovanie cintorína mimo mesto, na jeho okraj, 

vyvolávalo ďalšie otázky. Jednou z nich bolo, či príbuzní nestratia záujem o mŕtveho. 

Presunutie cintorína od kostola prinieslo aj problém s pohrebným obradom, ktorý sa musel 

rozčleniť. Pohrebný sprievod by nestihol pri jednej ceste vyzdvihnúť telo v dome smútku, 

zúčastniť sa zádušnej omše i pohrebu na cintoríne. Rozdelil sa preto na dve časti. Najprv 

z domu do kostola a potom z kostola na cintorín. Zároveň sa musela postaviť ďalšia 

márnica. Na cintorínoch nemali byť ani kaplnka ani oltáre, aby sa veriaci neodklonili 

od svojho kostola.264 

V duchu spomenutých nariadení sa niesla osvietenská politika aj v Uhorsku. Nie 

všetko bolo také jednoduché zaviesť. Skutočnosť, že na konci 18. storočia sa cintoríny 

sťahujú od kostola, sa prejavila v Uhorsku a prejavila sa aj v Lúžnej. Problematickým sa 

javí lokalizovanie prvého cintorína, ktorý bol pri kostole a novozriadeného cintorína. 

V dostupných prameňoch autori berú ako pevný bod kostol, ktorý nie je presne 

                                                
263 ARIÈS, P.2000. Dějiny smrti. II., Praha: Argo, 2000. s. 223-224. 
264 ARIÈS, P.2000. Dějiny smrti. II., Praha: Argo, 2000. s. 223-238. 
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lokalizovaný. Autori, ktorí sa písali o Lúžnej sa lokalizácii cintorína vyhli alebo bol 

za prvý cintorín považovaný súčasný „starý stredný“. 265 V povedomí najstarších občanov 

Lúžnej ostal miestny názov, ktorí si podľa ich rozprávania uchovali od svojich starých 

rodičov. Vzťahuje sa na oblasť pri kostole Najsvätejšej Trojice zo západnej strany, územie 

volali „na hroby“266. Z názvu by sa dalo dedukovať, že práve v tejto lokalite mohol byť 

prvý cintorín a blízko neho kostol, a teda murovaný kostol bol postavený v lokalite, 

kde stál aj drevený. 

Miesto na pochovávanie svojich zomrelých mali Lúžňania vedľa kostola, 

cum Coementerium.267 Bližšie informácie nám neposkytuje. O polstoročie neskôr sa nám 

zachovali bohatšie informácie o mieste posledného odpočinku v Lúžnej. Bol zriadený 

na vonkajšej strane dediny v blízkosti kostola.268 Esovite zatočená Lúžna sa v oblasti, 

kde predpokladáme, že stál prvý kostol stáča zo severu na juh. Vizitácia z roku 1825 

zanechala správu, že bol na vonkajšej strane dediny, extra possessionem269, to znamená 

na severnej strane ohybu dediny a v blízkosti kostol, circa ecclesia270, bol by priamo oproti 

kostolu. Na záver jeho opisu je dodané, že existuje ešte jeden cintorín. Bol na opačnej 

strane potoka, oproti kostolu, „existit uni etiam aliud coementrerium in adversa fluvii 

rippa e regione Ecclesiae ....“271 Cintorín, ktorý je popisovaný, že na druhej strane potoka, 

oproti kostolu, bude pravdepodobne ten istý, ktorý je spomínaný v starších vizitáciách 

v roku 1732 a 1752. Skutočnosti zodpovedá aj fakt, že ich rozdeľoval hlavný tok potoka 

Lúžňanka. Posledná vizitácia z roku 1825 informuje, že sa na ňom už 16 rokov 

nepochováva.272 Spadalo by to do roku 1809. Prečo prestali na cintoríne pri kostole 

pochovávať svojich zomrelých nie je špecifikované. Mohlo to súvisieť s naplnením plochy 

vyhradenej na cintorín alebo s hygienickými opatreniami. 

Ak by sme zvažovali nad presne opačným umiestnením kostola a cintorínov, 

dostali by sme na väčšiu plochu novozriadený cintorín a na menej viditeľné miesto kostol. 

Novostavba kostola v roku 1843-1845 by sa tak presúvala zo severnej strany dediny 

na južnú. Starý kostol aj so zvonicou by museli zbúrať. Presunutím nového kostola 

                                                
265 V roku 2006 bol Liptovskej Lúžnej zriadený nový obecný cintorín v okolo kostola „nový stredný“. 
266 Rozhovor Veronika Husarčíková a Veronika Veselovská 
267 ŠA Bytča, LŽ I, cirkevné a školské spisy, inv. č. 919, K 679. Visitatio canonoca Ujvendighiana 1731-

1732 
268 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
269 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
270 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
271 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
272 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
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na opačnú stranu potoka, ba pravdepodobne Lúžňania prišli aj o úplné odpustky, ktoré im 

boli udelené.273 Mapa z II. vojenského mapovania274 jednoznačne nedokazuje, že kostoly 

stáli stále na tej istej strane potoka, ale navádza k tomu, že stavba kostola nemigrovala. Či 

bol skutočne prvý cintorín v lokalite, kde je postavený aj súčasný kostol, by nám určila 

len archeologická sonda. S trochou šťastia by sa mohli nájsť nejaké artefakty, pozostatky 

pri kopaní hrobov, pretože v súčasnosti je v tejto lokalite opäť cintorín. 

Cintorín mal byť zabezpečený a z troch strán uzavretý bránami.275 Ak sa vrátime 

k predošlej úvahe, novozriadený cintorín by bol v oblasti, kde stojí súčasná stavba kostola. 

Bolo by potrebné zabezpečenie zo všetkých štyroch strán, pretože je to takmer rovná 

plocha na vrchole kopca. Napriek tomu opačná strana, je v miernom svahu, kde by cintorín 

nabral tvar nie celkom pravidelného trojuholníka (približne ako dnes) a teda zabezpečenie 

z troch strán by postačovalo.  

 

Mapa 2276 

 

Na mape vľavo II. vojenské mapovanie. Na mape vpravo súčasný stav. Žlté šípky označujú miesta 

nového cintorína, dnes starý stredný cintorín. Modrá šípka možné miesto prvého cintorína. 
 

                                                
273 P16§1 Odpustok, ktorý je spojený s návštevou určitého kostola alebo kaplnky nie je zrušený, nestráca 

platnosť, ak bola budova zničená a do päťdesiatich rokov a tom istom mieste alebo približnom tomu miestu 

opäť obnovená a bol zachovaný titul kostola alebo kaplnky. Enchiridion odpustků: předpisy a ustanovení 

o odpustcích. V MCM vyd. 1. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2000. s. 16. 
274 II. vojenské mapovanie sa uskutočnilo v rokoch 1810-1869. Ak by v Lúžnej prebiehalo v polovici 

až posledných rokoch, je jednoznačne zakreslený už nový kostol, a nemôžeme ju použiť ako podklad 

pre svoje tvrdenie. 
275 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795,1825 
276 II vojenské mapovanie1806-1869 [online, 20.3. 20013]. Dostupné na internete 

<http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_google.html> 
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Na novom cintoríne boli pochovávaní len veriaci, nepokrstené deti na ňom 

pochované byť nemohli. Hroby sa kopali do hĺbky jednej siahy a tleciu dobu ustanovili 

na dobu 30 rokov. Na cintoríne boli len hroby, nebola na ňom žiadna kaplnka, modlitebňa, 

ani krypta.
 277

 Cintorín bol udržiavaný v čistote a bol posvätený.
278

 

Okrem cintorínov, ktoré sme lokalizovali pri kostole, prvý cintorín, na ktorom sa 

od roku 1809 nepochovávalo a nový cintorín na opačnej strane potoka, vonkajšej strane 

dediny, súčasný stredný cintorín (starý stredný) bol v Lúžnej v dôsledku cholery zriadený 

ďalší. Cholera prepukla okolo roku 1831. Existujúce pohrebné miesto bolo v oblasti, 

kde bola relatívne veľká koncentrácia obyvateľov. Zo strachu pred chorobou potrebovali 

dostať zomrelých na choleru mimo dedinu. Miesto ich posledného odpočinku je s veľkou 

pravdepodobnosťou dnešný vyšný cintorín. Na hornom konci dediny bývalo podstatne 

menej ľudí ako v strede a ľudia z dolného konca a stredu len výnimočne chodili na horný 

koniec. Cintorín je zriadený na pomerne nedostupnom kopci a nie je na ňom žiaden zdroj 

pitnej vody. V blízkosti stredného cintorína, ako bolo spomínané, tečie potok. Vo veži 

márnice horného cintorína sa nachádza zvon, ktorý je datovaný do roku 1836. Táto 

skutočnosť tiež podporuje predpoklad, že tento cintorín časom vzniku spadá do obdobia 

cholerovej epidémie v Lúžnej a neskôr sa začal využívať ako druhé pohrebné miesto 

pre okruh veriacich, pre ktorých bol cintorín pri kostole ďaleko.279 

 

Mapa 3
280

 

 

Na mape vľavo II. vojenské mapovanie. Na mape vpravo súčasný stav. Označený morový cintorín, 

dnes horný cintorín.  

                                                
277 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795,1825 
278 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
279 Začiatkom 20. storočia vzniká v Lúžnej aj tretí cintorín na nižnom konci dediny pre tento okruh 

obyvateľov. 
280 II vojenské mapovanie1806-1869 [online, 20.3. 20013]. Dostupné na internete 

<http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_google.html> 
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4 FARNOSŤ LÚŽNA 
 

Presný dátum, kedy sa Lúžna stala farnosťou, nie je z dokumentov, ktoré poznáme 

v súčasnosti, známy. Brevis historia ab ex ordio huius Parochiae začína rokom 1787. 

Podľa prvého autora281 bola farnosť Lúžna zriadená práve v tomto roku spolu s Revúcou. 

V archíve Rímskokatolíckeho farského úradu v Liptovskej Lúžnej sa nám zachoval 

dokument, ktorý sa hlási do roku 1785. Jeho obsahom je potvrdenie úplných odpustkov pre 

ecclessia Luzsnensis282 spoločenstvo veriacich v Lúžnej od pápeža Pia VI. O udelenie 

odpustkov mali Lúžňania žiadať rok predtým.283 Zarážajúca je na tom skutočnosť, že Lúžna 

je v tomto období filiálkou Osady a úplné odpustky boli prednostne udeľované farnostiam. 

Pápež udelil odpustky na audiencii 2. decembra. 1784 a vzťahovali sa ku dňu Najsvätejšej 

Trojice. List mal byť v čo najkratšom čase doručený k adresátom. Z Ríma neputoval hneď 

do Lúžnej, ale najprv do sídla biskupstva v Spišskej Kapitule, kde bol vyhotovený odpis 

a až ten bol poslaný do Lúžnej. Záznam je spečatený spišským biskupom Karolom 

Salbeckom284 12. mája 1785. Možnosť získať úplné odpustky v Nedeľu Najsvätejšej 

Trojice, uvádzajú aj obe vizitácie farnosti Lúžna z roku 1795285 a z roku 1825.286 Otvára sa 

tu možnosť, že kostol v Lúžnej sa stal farským v deň odpustu, 22. mája 1785, ak bol 

duplikát včas doručený.287 V prípade, že sa to do spomínaného dátumu nestihlo, prvý 

odpust s možnosťou získať úplne odpustky bol až v nasledujúcom roku. 

Farnosť Lúžna je farnosťou Najsvätejšej Trojice, s farským kostolom zasväteným 

práve tomuto tajomstvu. V Liptovskej Lúžnej prevláda názor, že prvé patrocínium kostola 

bola Nanebovzatá Panna Mária. S touto informáciou sa pracuje vo väčšine populárno-

náučných publikácií a pracuje s ňou aj monografia Liptovská Lúžna, história obce, ktorá sa 

cirkevným záležitostiam venuje len okrajovo, kvôli neprehľadnej situácii. Nie je celkom 

bežné, aby sa patrocínium kostola zmenilo. Bol na to potrebný dôvod. Najčastejšie vrátenie 

z rúk inej konfesie. Prestavba sakrálnej stavby alebo zmena v tradícii, či výstavba novej 

                                                
281 Prvým autorom Historie domus je Ján Nepomuk Aloys Kocsutek, ktorý je až tretím správcom farnosti. 
282 Ecclesisa – znamená zhromaždenie vyzvaných, pozvaných. Význam sa neskôr preniesol aj na priestor, 

miesto zhromaždenia. Termín tak dostal duchovný aj fyzický zmysel. ADAM, A. 2008. Liturgika. 

Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Druhé vydanie. Praha : Vyšehrad, 2008. s.407-408. 
283 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Indulgentia plenaria. 
284 Karol Salbeck – prvý spišský biskup v rokoch 1776-1787. NOVÁK, J. 2004. Chronológia. Bratislava : 

Univerzita Komenského. 2004, (tabuľka spišského biskupstva) 
285 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
286 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
287 BLÁHOVÁ, M. 2001. Historická chronologie. Praha: Libri, 2001. S516. (kalendár 6) 
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sakrálnej stavby.288 V prípade Lúžnej by to mohlo byť z rúk protestantov, ale explicitnú 

zmienku o vlastníctve kostola v ich rukách sme nenašli. Ďalším dôvodom mohla byť 

prestavba. Zmienku o nej máme v cirkevných školských spisoch, ale bez udania patrocínia. 

Ďalšia zmienka je vo vizitácii v roku 1752, v ktorej sa spomína dar obyvateľov, obraz 

ku cti Panny Márie Nanebovzatej, „in honorem B.M. Virginis in Caelos Assumptae.“289 

Nie je teda jednoznačne vyjadrené patrocínium celej stavby, ale len jednej sakrálno-

umeleckej pamiatky.  

Prvýkrát je jednoznačne patrocínium vyjadrené v odpise pápežského dekrétu 

o udelení úplných odpustkov na Nedeľu Najsvätejšej Trojice, ktorý bol odoslaný z Ríma 

v roku 1784 a odpis Karola Salbecka odchádzal zo Spišskej Kapituly po 12. máji 1785. 

Patrocínium Najsvätejšej Trojice je uvedené v zázname kánonickej vizitácie z roku 1795, 

kde je zdôraznená skutočnosť udelených odpustkov.290 Nasledujúca vizitácia spišského 

biskupa Jozefa Bélika už len potvrdzuje skutočnosť, že farnosť Lúžna je farnosťou 

Najsvätejšej Trojice. Hneď v úvode vizitácie je uvedené „Templum patrocii celebratur 

Dominica SS Trinitatis“291, kostol slávi parocínium v Nedeľu Najsvätejšej Trojice. Silná 

úcta k Panne Márii, ktorá prevládala v celom Uhorsku nechala svoju nezmazateľnú stopu 

aj v Lúžnej. Umocnená bola o to viac vďačnosťou veriacich Matke Božej, že nemuseli 

poslúchnuť podmienku udelenú Štefanom Thökölyim, ktorá sa týkala ich vierovyznania 

a v nových podmienkach dolného Liptova mohli naďalej vyznávať katolícke náboženstvo. 

Obraz, ktorý do svojho kostola darovali, dostal čestné miesto, nad tabernaculom a možno 

práve jeho umiestnenie mnohých priviedlo k názoru, že kostol má pod ochranou 

Nanebovzatá Panna Mária. Naďalej ostáva otázka, prečo sa Lúžňania rozhodli pre Trojičné 

patrocínium a nie Pannu Máriu, ku ktorej mali tak blízko. Obe patrocíniá boli v období 

18. storočia presadzované a nebolo zvykom, žeby Panna Mária ustupovala do úzadia 

pred Svätou Trojicou. Rozhodnutie v prospech Najsvätejšej Trojice malo preto iný 

charakter.292 

Farnosť to nie je len kostol, farár a veriaci, i keď práve oni sú hybnou silou, 

potrebujú vieru v Boha, ale materiálne statky, ktoré sú ľuďom, aj veriacim poskytnuté, 

                                                
288 HUDÁK, J. 1984. Patrocínia na Slovensku. Bratislava : SAV, 1984. s.35-37. 
289 ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, Kánonická vizitácia farnosti Ružomberok 1752, odpis z roku 

1813. (fotokópia) 
290 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
291 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
292 Jednou možností by mohla byť blízkosť Bieleho Potoka, kde kostol nesie patrocínium Nanebovzatej 

Panny Márie. V Lúžnej sa preto mohlo uplatniť Svätá Trojica. Túto skutočnosť nevieme doložiť. 
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potrebujú zabezpečenie a rozvíjanie. Práve materiálne zabezpečenie kňaza bolo jednou 

z hlavných podmienok, aby sa dedina mohla stať farnosťou. Hlavné príjmy farnosti Lúžna 

boli zo zvonenia na pohreboch, zo zvončeka a z ofery. Tvorilo to približne 25 zl. a 21 

denárov. Výdavky na kostol, len na nevyhnutné údržby a potreby boli 45 zl. Za financie 

v prvých rokoch existencie farnosti zodpovedal farár. Časť hotovosti mal u seba a druhá 

časť bola v kostolnej pokladnici. Farnosť nemala v roku 1795 žiadne pozemky. Evidencia 

o príjmoch a výdavkoch bola vedená na fare. 

Pokrytie nevyhnutných nákladov na chod kostola si vyžiadalo vo farnosti verejné 

zbierky. Okrem pokrytia bežných vecí bolo treba zakupovať aj nové liturgické potreby. 

Veľké investície veriaci vkladali do zvonov. Vnímali ich ako potrebnú súčasť nielen 

pre dôstojný priebeh liturgických slávení, ale aj pre dedinu samotnú. Zvony sa odlišovali 

svojím poslaním, ale v prípade blížiaceho sa nebezpečenstva boli jasnými hlásateľmi. 

Mnohé finančné investície ako zo strany lúžňanských farárov a šoltýsov, tak aj samotných 

obyvateľov šli na postavenie a údržbu krížov. Zbierky sa v Lúžnej konali trikrát do roka – 

na Veľkú noc, na Zoslanie Ducha Svätého a na Narodenie Pána.293  

Príjem farára bol do roku 1795, 300 zl. ročne (čo je na mesiac 25 zl., len o málo 

viac od učiteľa) na prilepšenia mal 8 meríc ovsa a 10 meríc zeleniny.294 Lúžna ako farnosť 

a jej správcovia si postupne vybudovali zázemie a prejavilo sa to vo finančnej oblasti. 

Od zemepána dostával farár 321 zl. na rok, k tomu od komorského panstva 183 zl. a 55 

denárov a ešte mäkké drevo, tretinu siahy, ktoré mu narúbané dovážali poddaní na faru. 

Ak by farárovi drevo nepostačovalo, panstvo bolo povinné zabezpečiť mu ďalšie 

v dostatočnom množstve. Od obce dostával 46 zl. a k tomu 20 meríc ovsa a ešte kvalitné 

seno v troch vozoch a to na rok. Na dochádzanie na Magurku, ktorá bola fíliou Lúžnej, 

dostával lúžňanský farár od Banskej komory v Banskej Bystrici príspevok 83 zl. 

Na zabezpečenie krmiva pre koňa. K týmto príjmom sa ešte viazali štolárne poplatky 

od veriacich, ktoré boli na jednej strane dané, ale záviseli od počtu vyslúžených sviatostí 

a skutkov milosrdenstva. Druhá strana mince bola, keď službu kňaza potrebovali veriaci, 

ktorí peniaze práve nemali. Kňaz vyslúženia sviatosti nezvykol odmietnuť. Veriaci platil 

v naturáliách alebo neplatil vôbec. Pohreb bol finančne nákladný. Za Requiem bol 

stanovený jeden zl., ak mali pozostalí záujem o čítanie z Písma, bolo to ďalších 30 denárov 

a za pohrebnú kantáciu, väčšinou chodil s kňazom spievať učiteľ, bol jeden zlatý. K tomu 

                                                
293 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
294 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
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mohli ešte pozostalí dobrovoľne prispieť 30 denármi. Konkrétne pri pohrebe muža mal 

kňaz dostať jeden zlatý a keď išlo o pohreb ženy 45 denárov, pri pohrebe dieťaťa sa platilo 

15 denárov. Pri uzatváraní sviatosti manželstva 11 zl., od mladuchy a šestonedieľky bral 9 

denárov Všetky sumy boli v rýnskych zlatých, nie v uhorských. Farské financie spravovali 

kurátori, ktorí vytvárali radu. V roku 1825 bol na čele ekonomickej rady farnosti šoltýs 

Matej Veselovský.295 Investovanie finančných prostriedkov a následná kontrola bola 

v spolupráci s farárom Lúžnej. Tento systém bol už v roku 1825 zabehnutý. Zaviesť ho 

mohol Jozef Keil alebo Ján Nepomuk Aloys Koscutek. Ekonomická rada pracovala 

bez nároku na finančnú odmenu. 296 

 

 

4.1 Fara 

 

Prítomnosť kňaza vo farnosti v službe veriacim si nevyhnutne vyžaduje základnú 

potrebu, ktorú má každý človek bez rozdielu povolania a to je bývanie. Prístup k drevu 

v lesoch mali obyvatelia Lúžnej relatívne voľný a lesov bolo v okolí dediny dostatok. 

Stavba novej farskej budovy nebola samozrejmosťou s príchodom farára do dediny. V roku 

1795 je konštatované, že farár dom má, ale je obecný comunitatis.297 Podobnú zmienku 

nachádzame aj Historii Domus.298 Napriek tomu, že dom nepatril farnosti, bol veľkorysým 

darom a podľa zaznamenaného popisu patril medzi najväčšie v dedine. Farár mal v ňom 

svoje súkromie, disponoval priestormi na ubytovanie rodiny, ktoré poskytovala veľká izba 

a dve menšie komory. V budove bola aj veľká hala, mohla slúžiť ako kancelária.299 Nebol 

podpivničený a bol už starší. Z hospodárskych budov k farskému domu patril jeden chliev, 

tiež starší a bolo ho treba opraviť. Farár Keil býval sám, nemal kaplána ani gazdinú.300 

Bývať v prenájme nie je výhodné, aj keď je dar veľkorysý. Vlastný dom je železná 

košeľa. Prišlo aj na postavenie fary. Už nie z dreva, začala sa realizácia stavby murovanej 

farskej budovy. Realizácia bola finančne zaťažujúca pre farnosť aj pre dedinu. 

S financovanie prevzala Uhorská komora. Projekt bol zrealizovaný v roku 1816. V novej 

                                                
295 Matej Veselovský – bol zodpovedný vo svojej funkcii za dobro a poriadok v dedine sa staral v mnohých 

oblastiach. Jeho zásluhou bolo v Lúžnej postavených niekoľko krížov a dohliadal aj na údržbu. Podobne 

to bolo aj v oblasti hmotných statkov dediny. 
296 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
297 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
298 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.2. 
299 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
300 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
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fare mal kňaz neporovnateľne lepšie podmienky na vykonávanie svojej služby, 

ako v predchádzajúcej. K osobnému užívaniu mal k dispozícii dve izby. Ďalšie tri boli 

k dispozícii pre rodinu. V budove sa nachádzala kuchyňa, ale aj kancelária, ktorá bola 

na svoje účely prispôsobená. Celá budova bola podpivničená.301 

Farár býval aj v novej fare sám, stále nemal kaplána, napriek tomu, že Lúžna mala 

stále viac veriacich a pastoračných povinnosti pribúdalo.302 V snahe rozložiť aspoň niektoré 

z pastoračných povinností na svojich veriacich, sa na fare postupne utvorilo spoločenstvo, 

ktoré zabezpečovalo najnevyhnutejšie potreby chodu farnosti, ale aj osobnej pomoci 

kňazovi a bežnej údržby budovy fary a hospodárskych budov. Faru obklopoval priestranný 

dvor, na ktorom stáli už spomínané hospodárske stavby, v ktorých boli maštale, voziareň 

a dreváreň. Celý objekt mal murovaný plot.303 

Udržiavať čistotu a poriadok chodila na faru v dvadsiatych rokoch 19. storočia 

Veronika Galla, 27-ročná, spolu s ňou farárovi v hospodárskych záležitostiach pomáhala 

Róza Lendvoruch, 22-ročná. Obe boli slobodné. Spolu s nimi žili na fare dvaja bratia 

Habiňákovci. Ján mal 22 rokov v čase vizitácie a Andrej bol mladší a mal 14 rokov.304 

 

 

4.2 Farská knižnica 

 

Okrem osobných vecí bola na fare budovaná knižnica. Obsahovala predovšetkým 

knihy, ktoré boli späté s náboženskou tematikou, knihy, ktoré boli potrebné na vyučovania. 

Celkom malo byť vo farskej knižnici v Lúžnej uložených takmer 130 zväzkov kníh. Našli 

sa medzi nimi knihy s prírodopisnou tematikou, príručka z poľnohospodárstva, 

ale aj historické a jazykovedné knihy. Prevažná väčšina bola latinská, ďalšie v nemčine 

a maďarčine, ale boli medzi nimi aj knihy v slovenskom jazyku. Viac exemplárov bolo 

nemeckého spevníka Cantiones germanika. Z kníh v slovenčine to bolo Život a učení 

Krista Pána a Vynaučovaní ditek o sviatostach. V knižnici boli exempláre obsahujúce 

poéziu, básne Andrea Zachar carmina.305 

                                                
301 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
302 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
303 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
304 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
305 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
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Vizitácia zdôrazňuje, že sú v nej uložené matriky pokrstených, sobášených 

a pochovaných veriacich. Z oficiálnych kníh boli v knižnici uložené aj protokol 

konvertitov na katolícku vieru, mandáty a nariadenie kráľovských a cirkevných úradov. 

Vo farnosti bola vedená aj kniha účtov, ktorá bola uložená v knižnici. Písala sa aj farská 

kronika Librum historie domesticae. Knihy boli uložené na bezpečnom a chránenom 

mieste.306 Existencia knižnice, jej budovanie, nielen knihami praktického významu, 

ale aj krásnou literatúrou ukazujú na vzdelanosť kňazov, ktorí do Lúžnej prichádzajú. 

Svoje návyky v smere čítania a rozvíjania jednoduchej dedinskej inteligencie mohli 

posúvať aj na pastoračnom poli z kazateľnice a samozrejme v škole, kde pôsobili spolu 

s učiteľom.  

 

 

4.3 Kňaz a jeho veriaci 

 

S postupom času rástol aj počet obyvateľov v Lúžnej. Spolu s Revúcou a Magurkou 

patrili od polovice 18. storočia do okruhu farnosti Osada. Čím viac veriacich, tým viac 

pastoračných nárokov na kňaza. Osvietenské obdobie prinieslo samo osebe mnoho zmien, 

s ktorými sa museli ľudia vyrovnať. Osobnosť kňaza sa stala pre dedinu rešpektovanou 

autoritou primeranou ich svetonázoru. S ohľadom na fakt, že kresťanské náboženstvo 

tvorilo väčšinu vtedajšieho individuálneho i spoločenského chápania zmyslu bytia a sveta 

vôbec, je zrejmé, že tento význam bol mimoriadne veľký. Farár, prípadne iný kňaz, 

zabezpečoval v prvom rade napĺňanie duchovných potrieb. Okrem každodenných 

pobožností to boli také dôležité obrady ako krsty, sobáše, pohreby a viaceré ďalšie. 

Nezanedbateľná bola jeho stála prítomnosť pri riešení existenčných problémov, ale aj 

pri právnych, rodinných alebo iných dôležitých otázok, ktoré riešili jednotliví príslušníci 

spoločenstva, či ďalšie osoby, ktoré žili v ich okruhu. Je len pochopiteľné, že každá dedina 

sa usilovala nielen vytvoriť, ale aj trvalo si udržať podmienky, ktoré by umožnili 

pôsobenie farára priamo v ich centre. Osvietenské reformy takémuto trendu len napomohli. 

Dôležitou podmienkou bolo materiálne zabezpečenie farára.307 

                                                
306 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
307 SOKOLOVSKÝ, L. 2002 Správa stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava: Academic Electronic 

Press, 2002. s.189. 
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Po vzniku farnosti v Lúžnej bol spestrený aj náboženský život. Ako bol 

popri každodennej práci na poli, v lese, na salaši naplnený život veriaceho dedinčana 

máme málo informácií. Jedným z prvých krokov, ktoré nový farár pri prevzatí farnosti 

zaviedol, boli pravidelné sväté omše, ale len počas nedieľ a sviatkov, ktoré boli slúžené 

o 10:00 dopoludnia. Mali slávnostnejší charakter, pretože boli spievané. Poludnie 

sviatočného dňa vypĺňala odpoludňajšia pobožnosť, ktorá mala svoje miesto o 15:00 

hodine. Pred ňou sa konalo krátke vyučovanie o základných pravdách viery.308 

V slávnostnom duchu a vo väčšom počte sa veriaci schádzali na svätých omšiach 

predovšetkým počas slávenia sviatkov Narodenia Pána, Veľkej Noci a Nedeľu Svätej 

Trojice. V deň odpustu mohli za splnenia podmienok stanovených pápežským dekrétom 

získať úplné odpustky a to od prvých sobotňajších vešpier, až do západu slnka v nedeľu 

bolo potrebné navštíviť kostol zasvätený Najsvätejšej Trojici v Lúžnej a zbožne sa modliť. 

Odpustky neboli len pre Lúžňanov, ale pre všetkých, ktorí spomínané podmienky splnili.309 

Už od prvých rokov existencie sa spoločenstvo ľudí, ktoré pod Prašivou osídlilo 

novú dedinu malo veľký cit pre mariánsky kult. Túto skutočnosť ukázali prvé zmienky 

o náboženských predstavách v dedine a potvrdzuje to aj účasť na svätých omšiach počas 

mariánskych sviatkov, ktoré boli obľúbené. V najväčšej úcte bola Panna Mária 

Nanebovzatá.310 

Lúžňanský farár nemal povinnosť slúžiť omše pravidelne, ale v záverečnom 

protokole kánonickej vizitácie z roku 1795 sa zaviazal, že sa pokúsi tento stav zmeniť 

a omše sa stanú pravidelnými, predovšetkým pre dobro jeho veriacich.311 

Lúžňanský farár bol vo svojom okolí známy predovšetkým dobrou povesťou. 

Svedomito si plnil všetky pastoračné povinnosti a jeho veriaci sa mohli na neho 

kedykoľvek obrátiť. Bol váženým členom v dedine. Sväté omše variabilne prispôsoboval 

podľa poľnohospodárskych prác. Bol to výrazný posun oproti poslednému desaťročiu 

18. storočia. V lete boli bohoslužby v nedele a vo sviatky o 9:00 v zime boli posunuté 

na 10:00. Zohľadňoval aj skutočnosť poveternostných podmienok. Kým v lete sa veriaci 

stretávali v kostole, v zime to bolo často v škole alebo na fare a spoločne sa oboznamovali 

s kresťanskou doktrínou. Sväté omše sa teda stále slúžili v kostole a pobožnosť sa v čase 

                                                
308 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
309 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Indulgentia plenaria. 
310 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
311 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
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mrazov presunula do teplejších priestorov. Kňazovej dôstojnosti pridávalo, že chodil 

oblečený vzorne podľa predpisu.312  

Sväté omše a nedeľňajšie pobožnosti neboli jedinými nástrojmi ako vychovávať 

hlavne dospelých. Na mladšie generácie mal dosah aj v škole. V Lúžnej boli obľúbené 

procesie a rôzne prosebné zhromaždenia. S pravidelnosťou sa konali 2. februára na sviatok 

Očisťovania Panny Márie, na Kvetnú nedeľu, na Vzkriesenie, na sviatok Narodenia Panny 

Márie 8.septembra a na krížové dni. Svätá omša sa podľa záverov Tridentského koncilu 

slúžila v latinčine, ale kázne pre ľudí s mravnými ponaučeniami, kňazi pôsobiaci v Lúžnej 

rozprávali zásadne v slovenčine, resp. v goralskom nárečí, aby sa čo najviac priblížili 

k ľuďom. Kázeň po slovensky povedal aj biskup Jozef Bélik pri príležitosti posvätenia 

zvona. Farár Hubančík z nej zapísal nasledujúcu vetu: „to ste wi ani nekatolici 

ale wolagaki slusni lude; ne wždi po waseg wuli farara mat budete...“313 V príhovore 

apeloval na Lúžňanov, z ktorých sa mnohí vzpierali myšlienke stavby nového kostola 

a cez ňu mali mnoho námietok na osobu farára Antona Hubanstika. Ako aj v citovanom 

uvedené, pán biskup Bélik sa na farníkov z Lúžnej obracia ako na slušných ľudí, katolíkov 

a chcel im zdôrazniť a pripomenúť, že nemôžu mať vždy takého kňaza akého si 

predstavujú. Dôležitý je aj vzájomný rešpekt a pochopenie. Niektoré rozhodnutia len ťažko 

ovplyvnia. Narážal na nutnosť postaviť nový kostol. Napriek biskupovým naliehavým 

a vysvetľujúcim slovám v nasledujúci rok, keď sa začali vymeriavacie práce, narazil farár 

na tvrdý odpor niektorých ľudí. O incidente pri zameriavaní kostola sme sa už zmienili. 

 

 

4.4 Pastorácia medzi ľuďmi a pastorácia z kazateľnice 

 

Prijímanie sviatostí je súčasťou aktívneho kresťanského života. Sviatosť krstu sa 

v Lúžnej vysluhovala výhradne v kostole, nikdy nie v súkromnom dome. Považovala sa 

slávnostnú udalosť. Farár Kiel314 uprednostňoval vysluhovanie sviatosti krstu na Veľkú 

                                                
312 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
313 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.17. 
314 Jozef Keil – farár v Lúžnej v rokoch 1789-1805, v čase vizitácie mal 35 rokov. Štúdiá absolvoval v oblasti 

humanitných vied – filozofiu a teológiu, ale titul nedosiahol. Vzdelával sa v Spišskej Novej Vsi, Levoči, 

Ružomberku, Trnave, Pešti, Budíne, Bratislave a Banskej Bystrici. Ovládal nemecký a slovenský jazyk. 

V pastorácii bol deväť rokov. ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae 

Luzenensis 1795. 
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Noc a to platilo ako pre veriacich farnosti, tak aj pre veriacich z filiálky Magurka.315 

Manželstvo mohli snúbenci uzavrieť až po absolvovaní prípravy. Na konci 18. storočia sa 

v Lúžnej neuzatvárali konfesne miešané manželstvá316, ani medzi staršími manželskými 

pármi. Miestny farár, ktorým bol v čase vizitácie Jozef Keil, neeviduje zmiešané 

manželstvá. Jeho veriaci patrili k poddaným, ale neboli medzi nimi želiari.317 Hospodárili 

len na malých pozemkoch ako sme poukázali v inej časti práce. Zo svedectva farára boli 

jeho veriaci zbožní a pravidelne pristupovali k Eucharistii. Nevedel o žiadnych veľkých 

urážkach či morálnych deliktoch. Vážil si, že nemá vo farnosti rozvedené manželstvá. On 

sám vytváral dostatok príležitostí k tomu, aby boli jeho veriaci usmerňovaní v otázkach 

viery a náboženstva, ale aj pri jednoduchej každodennej pomoci. Dôležitou súčasťou života 

farnosti bolo vyloženie Najsvätejšej Svätosti oltárnej. V Lúžnej bola vyložená každú prvú 

sobotu v mesiaci, na sviatok Božieho tela a ja počas oktávy tohto sviatku. Samozrejme jej 

vystavenie nesmelo chýbať v deň odpustu, v Nedeľu Najsvätejšej Trojice.318  

Homílie, ktoré sa farári bezpochyby snažili smerovať do radov svojich veriacich 

alebo napomenutia, ktoré dostávali v rámci sviatostného fóra sviatosti zmierenia, prinášali 

aj viditeľné ovocie. Nebolo zriedkavé zakúpenie sviec, prinesenie kvetov k výzdobe 

kostola. V Historii Domus je zaznamenaných niekoľko konkrétnych prípadov spontánnych 

darov veriacich pre potreby kostola. Vdova Anna zhotovila do kostola krásny veniec 

a Katarína, manželka Andreja Valušiaka, kostolníka, ozdobila kvetmi veľký oltár. Farár 

Ján Nepomuk Aloys Koscutek píše, že ho to veľmi potešilo, pretože to urobili bez 

vyzvania.319 Anonymne ako dar boli zakúpené aj niektoré liturgické oblečenia. V roku 

1810 napríklad štyri humeráliá, ako dar bol zhotovený aj kríž na nový cintorín. Práce 

previedli Juraj Zajac Andrej Banáš.320 

Vo svojom pastoračnom pôsobení sa kňazi snažili viesť dedinu ako spoločenstvo, 

ktoré si pomáha. Spolupatričnosť sa prejavila pri sláveniach, ale jednotu ukázali veriaci aj 

v ťažkých chvíľach. Veľkou ranou pre celú dedinu boli dve epidémie v priebehu krátkeho 

času. Uprostred leta 1827 prepukla v dedine úplavica, ktorá postihovala predovšetkým 

malé deti. Počas epidémie bolo pochovaných 45 ľudí. Nákaza mala síce veľmi intenzívny 

                                                
315 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
316 Lúžna bola konfesne jednotná, rímskokatolícka alebo s veľkou prevahou rímskokatolíckych veriacich, viď 

príloha A.4 
317 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
318 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
319 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.10. 
320 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.10. 
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priebeh, ale v dedine netrvala dlho a mala len lokálny charakter.321 O necelé štyri roky sa 

v Lúžnej opäť prejavujú príznaky nákazy. V rámci pandemickej vlny cholery bola v roku 

1831-32 zasiahnutá aj Lúžna. Záznamy Historie Domus hovoria o viac ako 350 

nakazených. Chorobe podľahlo 27 ľudí. Najkritickejšie obdobie bolo od 27. októbra do 

4. januára. Počas tejto epidémie boli prijaté aj špeciálne cholerové opatrenia, ktoré sa týkali 

dezinfenkcie vody a chorým boli podávané lieky. V neľahkých chvíľach veľmi zavážila 

sila slov farára Milicsa, aby sa nebránili prijatiu proticholerových nariadení od vrchnosti. 

Počet ľudí, ktorí ochoreniu podľahli nebol taký alarmujúci. Cholera na rozdiel do úplavice 

postihovala remeselníkov a roľníkov, čo do veľkej miery poznačilo dedinu v nasledujúci 

rok. Straty v rodinách boli citeľné. Farár nemohol od svojich veriacich žiadať, 

aby pokračovali v stavebných prípravách na nový kostol. Dôležitejšie bolo, aby sa rodiny 

spamätali zo strát a tí, ktorí prežili, sa zotavili. Sám Eduard Milovics pomáhal rodinám 

prekonávať straty hlavne svojou morálnou podporou.322 

Viesť veriacich k mravnému a zodpovednému životu nebolo pre kňazov, 

ktorí prichádzali do Lúžnej, jednoduché, asi tak ako to nie je jednoduché ani dnes. 

Svojrázne spoločenstvo, ktoré bolo výrazne vzdialené od najbližšieho mesta si utvorilo 

vlastné pravidlá života. Ani blízka Osada nebola vzdialenostne najbližšia. Fília Lúžnej 

Magurka, kde začala prekvitať ťažba, bola prístupnejšia viac Ľupčianskej doline ako 

Lúžnej. Spôsobilo to uzavretosť dediny a problémy pri prijímaní nových obyvateľov, ktorí 

sa prisťahovali s rodinou alebo sa do Lúžnej dostali sobášom. Často sa stávalo, 

že manželstvá sa plánovali medzi blízkymi príbuznými. Farár musel byť veľmi obozretný 

pri vybavovaní žiadosti snúbencov a overovať si ich príbuzenstvo.323 Medzi 

dišpenzovanými manželstvami zo strany biskupa v rokoch 1843-1845 bola väčšina 

z dôvodu pokrvného príbuzenstva. Snúbenci boli príbuzní v rôznych stupňoch, najčastejšie 

tretí a štvrtý,324 uzavretie manželstva bolo vo väčšine prípadov dovolené. Korešpondenciu 

za snúbencov vybavoval miestny farár. V prameňoch, ktoré sme mali možnosť vidieť, 

sa ukázal nielen ako zbehlý v práve, ale aj v poznaní svojich veriacich.  

                                                
321 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.19. 
322 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.20. 
323 Pokrvné príbuzenstvo – consanguinitas, z uzatvárania manželstva boli vylúčené osoby spoločného 

pokrvného pôvodu, v priamej línii bez možnosti dišpenzovania a v bočnej línii sa dišpenz udeľoval 

do druhého stupňa. Pre druhý stupeň udeľoval dišpenz pápež, tretiemu a štvrtému stupňu biskup. Prvý stupeň 

bol nedišpenzovateľný. Manželstvo sa nemohlo uzatvárať ani v krstnom príbuzenstve, ani medzi 

birmovaným a birmovnými rodičmi. K takémuto zväzku dával dišpenz opäť iba pápež. . LUBY, Š. 

2002 Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava: Iura Edition, 2002. s.315-316. 
324 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, 135/1843, 136/1843, 917/1843, 129/1844, 

130/1844,1368/1844,198/1846, 562/1846, 85/1847, 141/1847, 142/ 1847, 83/1848, 1256/1848. 
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Veľkým problémom, a nielen pastoračným, bola úmrtnosť rodičov, ktorí mali ešte 

malé deti. Rodič, ktorý ostal nažive mal náročnú úlohu postarať sa o svoju rodinu. Zarobiť 

peniaze na živobytie a zároveň byť otcom i matkou pre svoje deti. Neúplné rodiny 

sa spájali do nových. Pastoračne lúžňanský farár pokrýval aj túto oblasť. Vznik nových 

manželstiev bol opäť patrične opatrený aj z biskupského úradu. 

Zaujímavý je prípad, keď sa dišpenzované manželstvo dostalo až do Ríma. 

Riešenie na najvyšších miestach bolo pružné. Sviatosť manželstva chceli po dlhších 

peripetiách uzavrieť Mária, ktorá bola vdova a chcela si vziať brata svojho mŕtveho 

manžela, išlo teda o prípad švagrovstva.325 Manželstvo malo vzniknúť na blízkom 

príbuzenskom vzťahu, nebol síce pokrvný. Farár Ján Samuely prvú žiadosť o dišpenzovane 

poslal do sídla biskupstva, na Spišskú Kapitulu. Celý proces vybavovania sa začal v apríli 

1846.326 Namiesto rozhodnej odpovede však dostal len oznámenie, že záležitosťou sa budú 

bližšie zaoberať.327 Celý prípad bol v predmetnej žiadosti opísaný podrobne, hlavne prečo 

sa rozhodli uzavrieť manželstvo blízki príbuzní. Jedným z argumentov lúžňanského farára 

bola aj skutočnosť, že v dedine žije asi 2000 ľudí, čo môže byť 210 rodín, a tak sa vždy 

nájde spôsob, akým sú si veriaci navzájom príbuzní.328 Z celej korešpondencie medzi 

lúžňanským farárom Jánom Samuelym a biskupstvom sa ukazuje, ako kňazovi záležalo, 

aby mal vo farnosti usporiadané rodiny, ale zároveň si vážil cirkevné predpisy. V žiadosti 

nepredkladá právne argumenty na základe, ktorých by mal biskup rozhodnúť o udelení 

dišpenzu pre snúbencov, ale sa snažil priblížiť reálnu situáciu vo farnosti. Dôraz kládo l 

na zbožný spôsob života, ktorý viedli snúbenci. Práve ten mal byť poľahčujúcou 

okolnosťou v ich prípade. Mal záujem, aby bola celá záležitosť riadne prešetrená, 

aby nedošlo k situácii, že sa budú vo farnosti ľudia pohoršovať.329 Veľmi blízky stupeň 

príbuzenstva posunul žiadosť až do Ríma. V januári 1847 prišla od pápeža Pia IX. 

zamietavá odpoveď, dišpenz nemohol byť udelený. V liste bolo veľmi podrobne 

vysvetlené, prečo apoštolská stolica zaujala zamietavé stanovisko. Svoje argumenty 

                                                
325 Švagrovstvo – affinitas, bolo vylučujúcou prekážkou manželstva, bez ohľadu na to, či bolo zákonné, 

alebo nezákonné. V priamej línii bez obmedzenia a v bočnej línii do štvrtého stupňa, ak bolo zákonným; 

ak bolo nezákonným, tak do druhého stupňa. Pre prvý a druhý stupeň udeľoval dišpenz pápež, pre tretí 

a štvrtý biskup. LUBY, Š. 2002 Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava: Iura Edition, 2002. 

s.316. 
326 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, 598/1846. 
327 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, 1316/1846. 
328 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, 598/1846. 
329 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, 1609/1846. 
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podporila aj príkladmi.330 Jeho obsahom bola zároveň výzva, aby bol bližšie poučený kňaz 

a vysvetlil dotknutým stranám rozhodnutie, ktoré bolo konečné. Spišské biskupstvo 

vyhotovilo z apoštolského listu odpis, ktorý obsahoval rozhodnutie pápeža a poučenie 

pre kňaza, celé oznámenie bolo vyhotovené veľmi praktickou formou.331 

Na konkrétnom prípade sa dá poukázať, že cirkevno-právna administratíva 

v prípade zachovania manželstva v jeho podstate, nie je moderný výmysel 20. storočia,332 

ale že si cirkev zdravé manželstvá a rodiny chránila. Veľké množstvo žiadostí 

o dišpenzovanie, ktoré z Lúžnej odchádzalo, svedčí aj o obozretnosti kňaza. Veriaci sa 

na neho obracali ako na autoritu, ktorej dôverovali. 

 

 

4.5 Pomocný personál 

 

Pravou rukou farára v Lúžnej bol učiteľ. Pomáhal mu takmer pri všetkých 

príležitostiach a často nahrádzal kostolníka aj organistu. Predovšetkým chodil s kňazom 

na pohreby. Poslednú rozlúčku sprevádzal spevom a plnil aj funkciu zvonára, ktorého 

Lúžňania do roku 1795 nemali.333 Rola učiteľa bola až na druhom mieste a to sa stalo 

časom neúnosné. Vyprofilovali sa aj v lúžňanskej farnosti pomocné funkčné miesta, do 

ktorých prevažne farár dosadil veriacich, o ktorých predpokladal, že konkrétnu úlohu budú 

vykonávať zodpovedne a pre dobro celého spoločenstva. Okrem priameho rozhodnutia 

farára boli niektoré obsadzované volením.  

S rozrastaním sa farnosti pribúdali ľudia, ktorí kňazovi pomáhali pri zabezpečovaní 

niektorých nevyhnutých adminstratívno-hospodárskych náležitostí. Učiteľ bol 

odbremenený od kostolníčenia, ale ak to bolo nevyhnutné, vypomáhal kostolníkovi 

a hlavne bol nápomocný radami a usmerneniami.  

Starostlivosťou o financie sa zaoberali kurátori alebo ekonomická rada, ktorá sa 

priamo zodpovedala farárovi a plne s ním spolupracovala. V úzkej spolupráci s farským 

úradom boli aj pôrodné asistentky – babice. Boli to vážené ženy v celej dedine.334 

                                                
330 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, 427/1847. 
331 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, 427/1847. 
332 Právny poriadok rímskokatolíckej cirkvi sa vydaním Kódexu kanonického práva (CIC) v 1917 a 1983 

podstatne zjednodušil a sprehľadnil. 
333 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
334 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
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V náplni práce kostolníka bolo hlavne otvárať a zatvárať kostol. K dôstojnosti 

svätej omše rozsvietiť sviečky vždy podľa liturgického obdobia, prípadne sláveného 

sviatku. Kostolník zároveň plne zodpovedal za všetky náboženské predmety, ktoré boli 

v kostole. Staral sa o ich čistotu, správne uloženie, mal upozorniť kňaza ak by niečo 

chýbalo alebo bolo pokazené. Od učiteľa prevzal funkciu zvonára. Zvonil zo zvonice ráno, 

na obedňajšie Anjel Pána a večer. Zvonom upozorňoval aj na nedele a sviatky. Kostolníka 

si vyberal farár. V čase vizitácie bol kostolníkom Ján Valušiak, mal už 64 rokov, 

ale napriek svojmu veku bol vo svojej práci veľmi dôsledný a zodpovedný. Ako kostolník 

bol spomínaný už v roku 1807.335 Príkladom bol aj v osobnom živote, podľa záznamu 

viedol dobrý kresťanský život. Prácu, ktorú vykonával pre farnosť mal aj finančne 

ohodnotenú. Fixný plat za rok mal 12 rýn. zl., ako prilepšenie za zvonenie ročne dostal 

8 zl. a 3 denáre za zvonenie za každý zvon.336 

Hlavná náplň práce pôrodnej asistentky bola v koncom 17. a na zač. 18. storočia 

podstatne širšia ako je dnes. Často suplovala lekára. Úzka spolupráca s kňazom bola 

v kresťanských spoločenstvách vítaná a žiaduca. Detská úmrtnosť bola vysoká a ako sme 

sa už zmienili, nepokrstené deti spoločenstvo odmietalo pochovávať na cintorín. 

V lúžňanskej farnosti s kňazom spolupracovali štyri babice. Najstaršia z nich, 

sedemdesiatročná Dorota Zacharides, si postupne vychovala mladšie pomocníčky, 

ktoré sa osamostatnili. Katarína Kajdová mala 56 rokov, Zuzana Polláková (Poliaková) 46 

a najmladšia bola 40 ročná Anna Sirotová. Stáli pri zrode ľudského života, ktorý bol často 

veľmi namáhavý a stáli aj pri vstupe malého človeka do miestneho kresťanského 

spoločenstva, keď kňazovi pomáhali pri krstnej slávnosti.337 

Vo farskom spoločenstve mala väčšina rodín svoje zastúpenie v nejakej funkcii 

alebo za niečo zodpovedala. Vidieť to z rôznosti priezvisk pri jednotlivých postoch, 

funkciách, ktoré boli v rámci farnosti, ale aj v škultétskom spoločenstve. Pán Andrej 

Kajda, v čase konania vizitácie 45-ročný, bol zvolený farským spoločenstvom za hrobára. 

Kajdovci stáli na protipóloch ľudského života, pri príchode na svet aj pri odchode z neho. 

Hlavnou úlohou hrobára bolo starať sa o cintorín po všetkých stránkach. Denne ho otvárať 

a zatvárať, udržiavať čistotu. Tvrdšou úlohou bolo kopať hroby a následne pochovávať telá 

mŕtvych. Za svoju prácu dostal zriaďovateľ aj plat. Nebol fixný a záležal od počtu 

                                                
335 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.9. 
336 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
337 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
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pohrebov v dedine. Za pochovanie dospelého to bol jeden zl. a 30 denárov a za pochovanie 

dieťaťa 30 denárov.338 

Celé farské aj škultétské, obecné, územie podliehalo Uhorskej kráľovskej dvorskej 

komore. Zároveň patrilo Likavskému panstvu, kam sa odvádzali prepísané dávky. 

Z pohľadu kánonických vizitácií a schematizmov sa Lúžna javí ako katolícka dedina 

s jednoznačnou prevahou rímskokatolíckych veriacich. Záznamy o počte jednotlivých 

veriacich a rôznosti konfesií v Lúžnej od jej založenia sa nám nezachovali kontinuitne. 

Pre prvé roky existencie dediny Lúžna a prvého náboženského spoločenstva ako 

informačný zdroj slúžia vizitačné a školské spisy, po vzniku Spišského biskupstva bol 

vydávaný Schematizmus venarabilis cleri almae Scepusiensis. Prvý dostupný z roku 

1812.339 Presný počet obyvateľov nie je známy, ale počet veriacich sa bude približovať 

ku konečnému číslu počtu obyvateľov v konkrétnom roku.  

 

 

4.6 Škola, učiteľ, žiaci 

 

Vzdelávaciu inštitúciu, aj keď len najzákladnejšieho charakteru, triviálnu školu, 

si Lúžna v čase svojho vzniku nemohla dovoliť. Materiálne zabezpečiť učiteľa nebolo 

možné. Dôležitú rolu hralo aj zamestnanie obyvateľstva. Roľníci potrebovali, aby im deti 

počas väčšiny roka pomáhali s prácami na poli a pri pasení dobytka. Školská dochádzka 

bola reálna len počas zimných mesiacov. V prípade  detí zo šoltýskych alebo národne 

uvedomelejších rodín bola situácia optimistickejšia, ale nie ideálna. Vzdelávanie 

v 18. storočí mala v Uhorsku v rukách Cirkev a Lúžna až do konca storočia nemala svojho 

vlastného farára, preto deti, ktorých rodičia mali záujem o vzdelanie museli do školy 

dochádzať do Osady.340 

S uvedením do platnosti tereziánskych školských reforiem nenastal v Lúžnej posun 

vo vzdelávacej oblasti. Táto skutočnosť bola konštatovaná na prelome 18. a 19. storočia 

v celom spišskom biskupstve. Poznatok zlého stavu vo výchove a vzdelávaní bol 

výsledkom pastoračnej cesty biskupa J. L. Pyreker a J. Paleša.341  

                                                
338 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
339 V prílohe A.4 je prostredníctvom tabuliek a grafov názorne vidieť, kedy sa v dedine objavujú iné konfesie 

a ako stúpal počet veriacich. 
340 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795 
341 MYDLIAROVÁ, Z. 2011. Juraj Paleš a jeho prínos pre rozvoj pedagogického myslenia. 
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Nie veľmi výhodnú situáciu sa rozhodol riešiť farár Jozef Keil krátko po svojom 

nástupe do farnosti. Učiteľa do dediny pozvať nemohol, nemal by ho z čoho zaplatiť. 

Vzdelaného ludirectora by on sám potreboval ako pomocníka pri obradoch v kostole. 

Peniaze bolo dôležité investovať iným spôsobom. Veľkou výhodou bolo, že budovu školy 

začali stavať obyvatelia Lúžnej už okolo roku 1793.342 Stavebné práce boli úplne 

dokončené až v prvých rokoch 19. storočia, keď už niektoré, skôr postavené časti školskej 

budovy museli prejsť nevyhnutnou rekonštrukciou. Svojím materiálom zapadala do rázu 

dediny, bola z dreva. Pri prvotnom pláne sa nepočítalo s bývaním pre učiteľa, čo bolo 

hlavný dôvod predĺženia dostavby. V roku 1805 prešla rekonštrukciou, kedy k nej pribudli 

dve spálne, kuchynka a hospodárska časť. V tejto časti sa mali nachádzať maštaľ, dreváreň 

a priestor a na odstavenie voza s postrojom. Pri rekonštrukcii bola kompletne vymenená 

strecha školy.343  

Najdôležitejšou školskou miestnosťou je učebňa, trieda. Lúžňanská škola mala 

jednu pre všetkých žiakov. V triede bola tabuľa, dlhý stôl pre učiteľa a samozrejme lavice 

pre žiakov. Všetko bolo zhotovené z dreva.344 

Jeden z prvých učiteľov, ktorý učil v novej škole bol Michal Veselovský, nemal 

kvalifikáciu a jeho pedagogické pôsobenie bolo len prechodným riešením.345 Prvý 

lúžňanský učiteľ, ktorý mal aspoň minimálnu kvalifikáciu bol len pomocným učiteľom,346 

nezodpovedal za chod školy. Meno učiteľa vizitácia z roku 1795 nespomína, ale okrem 

rodného jazyka vedel samozrejme po latinsky a ešte aj po maďarsky. Obrovskou 

nevýhodou pre neho bolo, že učenie bolo až druhoradé. Podmieňoval to aj fakt 

poľnohospodárskych prác. Ako náhle sa začala práca na poli, u žiakov nebol čas na školu. 

Učil základy náboženstva. S farárom bol učiteľ v každodennom kontakte, pretože do školy 

na vyučovanie chodil každý deň, aj keď deti prišli v menšom počte. Farár učil katechizmus 

a aritmetiku.347  

                                                                                                                                              
Prešov : Bakalárska práca, 2011. s.14-15. 
342 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
343 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
344 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
345 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.9. 
346 Praeceptor – pomocný učiteľ. Vo vizitácii, je rozlíšený ludilector a praceptor. Ludirectora Lúžna nemala 

do vizitovania v roku1825 nemala. Za chod školy zodpovedal farár. S pojmami praceptor, ludirector, 

ludimagister pracoval školský zákon Ratio educationis 1777 a 1806. Ratio educationis 1777 a 1806: prvá 

jednotná sústava výchovy a vzdelávania v dejinách našej kultúry. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 1988. s.431. 
347 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 



96 
 

Za vykonanú prácu a služby pre spoluobčanov dostával učiteľ plat. Za prácu 

v škole 22,5 rýn. zl., za službu v kostole dostal od spoločenstva veriacich 7 rýn. zl.348 

K tomu si ešte prilepšoval zvonením. Ak zvonil na jednom zvone 1 groš, ak mal zvoniť 

na dvoch zvonoch 2 groše.349 

Rozhľadený a pedagogicky vzdelaný učiteľ Ján Šľachta pôsobil vo výchovne 

vzdelávacej funkcii v čase vizitácie biskupa J. Bélika. Vynikal šikovnosťou, ale ani on 

nebol riaditeľ školy. Bol váženým a uznávaným občanom v dedine. Zároveň bol 

aj šikovným organistom a s miestnym farárom Antonom Hubantsikom350 si veľmi dobre 

rozumeli. Farár stále pomáhal učiť v škole. V jeho kompetencii bolo katolícke náboženstvo 

a aritmetika. Poskytoval pre školu asi 100 kusov kníh.351 

Vo funkcii učiteľa pracoval Ján Šľachta od 24. apríla 1812 a svoje zamestnanie mal 

podložené aj zmluvne. Jeho plat bol ručne 80 rýn. zl., ktoré mu vyplácali veriaci Lúžnej. 

Prilepšenie k platu učiteľa bolo spievaním na pohreboch. Pri pohrebe dospelého muža 

alebo ženy dostal jeden rýn. zl., z pohrebu dieťaťa 30 denárov. Ako organista dostával 

18 denárov.352 V Lúžnej sa pán Šľachta usadil natrvalo, založil si rodinu, preto 

zastupovanie za kostolníka a miesto organistu nebolo pre neho prekážkou.353 

K povinnostiam ludimagistra mu ešte neskôr pribudla funkcia obecného notára, 

za ktorú tiež dostal peňažnú odmenu. V notárskom úrade pokračoval v druhej polovici 

19. storočia aj jeho syn Ján Šľachta ml.354 

V pedagogickej oblasti zaviedol Ján Šľachta pravidelný systém vyučovania, 

ktorý Lúžna nemala. Vyučovanie prebiehalo v pracovné dni okrem štvrtka. Predmety, 

ktoré žiakov vyučoval sa pridŕžali Ratia educationis a po uvedení učebnice Pedagogia 

bolo vyučovanie v Lúžnej vedené podľa tejto učebnice, ktorá bola zároveň metodickou 

                                                
348 V zázname to nie je priamo uvedené, ale bude to mesačný príjem. V nasledujúcej vizitácii z roku 1825 je 

vyjadrený ročný príjem, ktorý je desaťnásobok. 
349 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1795. 
350 Anton Hubančík – farár v Lúžnej v rokoch 1824-1828, čase vizitácie bol 43-ročný, pochádzal z Trnavy, 

vysvätený bol 22. augusta 1808. Teologické štúdiá absolvoval v Prahe. Medzi pastoračné zastávky patrili 

kaplánky vo Veličnej, kde bol 9 mesiacov, Sedliackej Dubovej 9 mesiacov a Ružomberku 1 rok a 7 

mesiacov. Ako farský administrátor pôsobil v Bukovine dva roky desať mesiacov a Hornej Zubrici 9 rokov 

a 10 mesiacov. Zároveň vykonával funkciu dištriktuálneho tajomníka. ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, 

Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825 
351 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
352 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
353 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
354 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
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príručkou. Žiaci boli vzdelávaní v čítaní, písaní a počtoch. K základnému triviu pristupoval 

katechizmus podľa ročníka, do ktorého žiak patril.355 

Počas zimy bolo v škole rušno. Na vyučovanie prichádzalo až 100 žiakov. 

Zvládnutie takého hojného počtu detí jedným resp. dvomi ľuďmi si určite vyžadovalo 

pedagogický talent a prirodzenú autoritu. Dochádzka bola kontrolovaná predovšetkým 

v zime a staral sa o to farár. Zároveň zabezpečoval chod školy a administratívne práce, 

ktoré bolo potrebné vykázať pre obec.356 

V prvých rokoch 19. storočia sa borili čelní predstavitelia Lúžnej s niekoľkými 

problémami, čo sa týka materiálno-priestorového zabezpečenia chodu dediny a farnosti. 

Budova školy, fary a kostola. Na škole sa narýchlo urobilo len niekoľko kozmetických 

úprav s vedomím, že v nastúpenom trende rýchlorastu dediny sa bude problém musieť 

riešiť inak. Farská budova sa postavila nová a plne zodpovedala potrebám farského 

spoločenstva a niekedy kapacitne suplovala aj nedostačujúce potreby školy či vlhké 

pomery kostola. Ďalším bodom, ktorý sa riešil bola stavba kostola, ktorá sa tiež realizovala 

v potrebách zodpovedajúcim rozrastajúcej sa farnosti a myslelo sa aj do budúcnosti. Stále 

sa odsúval problém so školskou budovou. Kapacitne aj personálne nevyhovujúce 

zariadenie muselo počkať, kým prehrmia revolučné udalosti 1848-49. Následne bola 

postavená budova z pevného materiálu.357 Kontrola zo školskej stolice napriek novej 

budove školy konštatovala alarmujúci stav. V závere kontroly dala nevyhnutné opatrenia, 

ktoré bolo treba hlásiť, dala ja termíny dokedy, ale vyhlásením z úvodu vizitácie 

sa ohradila, že pre školu nič neurobí358. S nedostatkami si museli predstavitelia obce 

a farnosti poradiť sami. Kým roku 1825 chodilo do školy priemerne 100 žiakov v roku 

1876 ich bolo 261 a vyučovalo sa už v murovanej škole, ale stále len v jednej triede 

a oficiálne nepribudol ani učiteľ. Bolo nevyhnutné dobudovať ešte jednu triedu 

a zabezpečiť ďalšieho učiteľa. Šibeničný termín, jeden týždeň, dostali na nápravu 

dochádzky absentujúcich žiakov z nedbanlivosti rodičov. Počet žiakov mal byť nahlásený 

na školskom úrade. V prípade neochoty mali byť deti aj donútené „čo by k tomu hneď 

i pomoc politickej vrchnosti vyhľadávala, k tomu cielu naručit, aby mu o tydeň uradne 

v známosť uvedené bolo, či všetky do školy prišly, a jak nie, udať mu menovite, 

ktorí neprišly. – Pritejto priležitosti podat i navody, jako v tomto ohľade pokračovať majú 

                                                
355 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
356 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
357 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Historia domus Parochiae Luzsenensis, s.28-29. 
358 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Zápisnica z vizitacie školnej skze školodvorcu, 1876. 
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vrchnosti cirkevné i obecné.“ 359 Kontrola zo školského úradu spustila v Lúžnej obrovskú 

vlnu nevôle. Závery bolo jednoznačne treba plniť, ale samotní predstavitelia obce 

a farnosti na to nestačili, potrebovali pomoc svojich obyvateľov a tu sa dedina roztrieštila. 

Vznikli spory, ktoré svoje riešenie nachádzali až za hranicami lúžňanského chotára. 

Najtvrdším bolo spor o postavenie novej školy. Obecná rada už nechcela prijať len 

polovičné riešenie v podobe predpísanej jednej triedy, schodnosť videla v novej školskej 

budove. Verejná mienka uprednostňovala krčmu.360 

Pán učiteľ bol vážený občan, ale jeho poslanie nebolo docenené. Posielať svoje deti 

do školy považovali Lúžňania za nevyhnutne potrebné práve vtedy, ak ich nepotrebovali 

na pomoc doma. Pravidelná školská dochádzka bola od októbra do marca. Školské lavice 

sa v zimných mesiacoch naplnili do posledného miesta. Často prichádzali deti do školy aj 

preto, že tam bolo teplejšie ako doma. Obec zabezpečovala pre školu drevo a pripravovali 

ho učiteľovi už porúbané.361 Nedochádzanie z ľahostajnosti rodičov nebol jav špecifický 

len pre Lúžnu, ale na Liptove všeobecne. Zarážajúcejšie bolo, keď rodičia neposlali svoje 

deti do školy kvôli rozhádanosti rodín a nezhody rodičov vmiešavali aj medzi deti.362 

Za úspech si učiteľ počítal ak sa každé dieťa, ktoré chodilo do školy pravidelne, naučilo 

trivium – čítať, písať a počítať. Aspoň základné vedomosti z náboženstva, ktoré sa len 

s veľkými problémami ľudia učili žiť v každodennom živote.  

Ľahostajnosť k vzdelávaniu pretrvala až do 20. storočia a výrazne k tomu pomohli 

maďarizačné snahy. 

 

 

 

 

  

                                                
359 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Zápisnica z vizitacie školnej skze školodvorcu, 1876. 
360 Sporu sme sa bližšie nevenovali, pretože bol obsiahly a časovo prekračoval rámec práce. Spomenuli sme 

ho, lebo nasledovala ako priama reakcia na plnenie podmienok stanových školskou komisiu. Kontrola školy 

bola uskutočnená v časovom období, ktorému sa práca už podrobne nevenuje, ale demonštrovali sme na ňom 

postupné riešenie problémov s nevyhovujúcimi priestormi v Lúžnej a fakt, že školská otázka bola v minorite. 

Vrámci súkromného archívu farnosti Liptovská Lúžna sa nachádza niekoľko dokumentov, ktoré vykresľujú 

školskú otázku druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia. ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, 

Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
361 ŠA Levoča, Spišské biskupstvo, Canonica visitatio parochialis ecclesiae Luzenensis 1825. 
362 Rímskokatolícky farský úrad Liptovská Lúžna, Zápisnica z vizitacie školnej skze školodvorcu, 1876. 
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ZÁVER 

Liptovská Lúžna, najmladšia dedina dolného Liptova sa v mnohom neodlišuje 

od ostatných dolnoliptovských obcí. Jej obyvatelia, ale dokázali pružne reagovať na zmenu 

majiteľa Likavského hradu a využiť výhodu katolíckej držby po tvrdom presadzovaní 

evanjelického náboženstva Štefanom Thökölym ml.. Grófovi z Kežmarku Lúžna vďačí 

za svoju existenciu, ale jeho predstavou bolo, že obyvatelia budú príslušníci evanjelického 

náboženstva. Po Thökölyho náhlej smrti sa lúžňania držali ustanovení, ktoré mali dané 

v dokumente o založení, ale zároveň šikovne využili prepadnutie majetkov hradného 

v prospech kráľovskej komory a ich následné spravovanie ostrihomským arcibiskupom. 

V zmysle cuius regio, eius religio sa nemuseli vzdať viery svojich otcov a slobodne mohli 

naďalej vyznávať katolícke náboženstvo. Konfesná podmienka, bola teda jedinou, 

ktorú lúžňania nesplnili. O plnení ostaných sme sa mohli presvedčiť vrámci súpisov 

poddanských dávok, dokonca o ich zvyšovaní. 

Diplomová práca sa zaoberala otázkou kostolov v Lúžnej. V literatúre, 

ktorá sa zmieňovala o drevenom kostole v Lúžnej sa polemizovalo či bol jeden alebo dva, 

resp. či šlo len o prestavbu jedného.363 Problematickým sa podľa môjho názoru stalo 

pomenovanie v latinčine. V prvých záznamoch je sakrálna stavba spomínaná 

ako oratorium, následne prestavaná do podoby kostola „oratoria lignea ad formam 

templum aedicata.“364. V roku 1795 sa dostaneme na pevnú pôdu, pretože v kanonických 

vizitáciách  farnosti Lúžna bol s určitosťou vizitovaný farský kostol. Pri systematickom 

zoradení dostupných kánonických vizitácii je možné sledovať, že je popisovaná stále tá istá 

stavba, ktorá bola obnovovaná a bol do nej zakupovaný stále nový inventár. Myslím si, 

že kostol bol postavený len jeden a bol starostlivo udržiavaný. Keď sa prihliadne 

na poddanské dávky, ktoré museli lúžňania plniť, nemohli si dovoliť stavať každých 

40 rokov nový kostol, potrebné bolo postaviť aj školu a faru a v prvom rade starať 

sa o vlastné obydlia a hospodárstva. 

Budovy fary, školy aj kostola mali stáť blízko seba. Problematické bolo určiť, 

ktorej oblasti, keďže dedina bola vystavaná popri potoku a všetci pisári brali za pevný bod 

kostol, ale neopísali miesto kde stojí. K jeho miestu navádzala farská budova postavená 

v roku 1816 a budova školy z roku 1850. Záznamy v kánonických vizitáciách o prvom 

                                                
363 VÍTEK, P., CHURÝ, S., VESELOVSLÝ, M 2004. Liptovská.Lúžna. História obce. Liptovský 

Mikuláš :Typopress , 2004, s. 45-49. 
364 ŠA Bytča, LŽ I., cirkevné a školské spisy, Inv.č. 919, K 679, 1731-1732, Visitatio canonica 

Ujvendighiana 
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cintoríne, že bol pri kostole a potom bol preložený na druhú stranu potoka, blízko kostola. 

Na základe torzovitých správ o blízkosti budov, vlhkosti v kostole, preložení cintorína 

, dôvodu stavby nového kostola, a síce že starý poklesol sa podarilo lokalizovať oblasť, 

kde stál drevený kostol. V blízkosti farskej budovy i školy. Na mieste, kde dnes stoja 

budovy – južne od novostavby fary východne od obecného skladu palivového materiálu. 

Musím dodať, že by so ho tam nehľadala.  

Úplne potvrdiť, alebo vyvrátiť, či určené miesto zodpovedá miestu, kde stál 

drevený kostol by mohol archeologický výskum, alebo sprístupnenie máp z I. a II. 

vojenského mapovania. V súčasnosti dostupných exemplároch sa nedá isť do veľkých 

podrobností. Napriek tomu mapa z II. vojenského mapovania, ktorá je dostupná 

na stránkach maďarského archívu, navádza k tomu, že lokalita dreveného kostola je určená 

správne. 

Práca sa venuje aj problému patrocínia. Podobne ako to bolo v prípade 

pomenovania kostola v prameňoch, bude záležitosť aj s patrocíniom. Nie každý obraz, 

ktorý je v kostole a je popísaný vo vizitácii znamená, že je na ňom patrocínium kostola. 

Otvorená ostala otázka, prečo si ľudia so silným mariánskym cítením zvolili za patróna 

Najsvätejšiu Trojicu a nie Pannu Máriu, ktorá bola v 17. storočí symbolom vďaky 

za ochránenie pred protestantmi a nasledujúce storočie sa jej kult ešte posilnil. 

Trojičné patrocínium bolo práve to, čo spojilo starý a nový kostol a ten zas 

postupne spájal ľudí, ktorí boli na začiatku jeho stavby viac rozhádaní ako jednotní, 

pretože boli proti novostavbe. Tvrdá lúžňanská mentalita, neústupčivosť, ktorá pramení 

aj z tvrdých životných podmienok, namáhavej práce v lese, ťažkého dopestovania 

si čo i len malého množstva obživy a stála nutnosť byť v strehu pred nepriazňami 

prostredia sa odrážala vo všetkých spektrách života, vieru nevynímajúc. Náročná úloha 

kňaza, priniesla svoje výsledky a nestávalo sa zriedka, že pre farnosť boli zakúpené 

spontánne dary. Farníci zároveň vyhľadávali svojho kňaza, ako veľkú autoritu, pri riešení 

mnohých existenčných problémov. Odmenou pre nich bolo hlavne, že jeho pastorácia 

neostala na kazateľnici, ale schádzal medzi svojich veriacich, aj keď to nebolo všetkým 

obyvateľom po vôli. 

V budúcnosti by mohli významnou mierou doplniť informácie o každodennom 

živote vo farnosti a dediny materiály fondu Spišského biskupstva v prípade jeho 

spracovania. Život vo farnosti sa v období 18. storočia a prvej pol. 19. storočia nedá 
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odlúčiť od bežného života roľníka, pretože dedina žila svoju vieru s prírodou a prácou, 

ktorá jej bola natoľko vlastná ako ruženec a zloženie klobúka pred krížom. 
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Príloha A.1 Prepis zakladajúcej listiny 

 

Nos Comes Stephanu(s) Theökölŷ de kés „ 

Mark, Perpetuus  de Arva  kjusdem que? Comitatus arvensis supremus ac perpetuus 

Comes, F qves Auratus Sacrae ...oesar...e regje que? Ma[ies]t[a]tis cosiliarius ... . 

Dawame na wedomi komuby wedety a 

Znaty naležalo, že mi Luky nasse Luzna recženė w Widieku Liptowskem sausze , 

a k Zamku Nassemu Lykawa naležeoice zokolnimy Holyamy, o „ 

bi vatelmy ctegice osadity w dedinu wizdwihnuty, aby to im porow...neysse staty se 

mohlo takowey dediny wizdwiženy, szadzeny, ridzeny a opatrowany y Duchodkuw 

bäuducne administrovany, pustily Sme Opp(ar)trneho Může Gura Wese „ 

lowskeho yako již  y  wizdwihnit a osadit w roku pominulem. Pre wiwarowany pak 

bauducney zwady a roztržitosty, ikteraby snad mezi timže obiwatelmy Lužnanskiny, 

a okolnimy gegich Susedy strany chotarůw wzniknouty mohla, wilaly Sme; = 

Statečne Zemanske Osoby aby wsseczek tenze chotar gegich poznacžily, a od 

ostatnich chotaruw wssudy wukol Ikopczy a Znaky obcirklowowuly. Od chotarily : co y 

wikonaly Priwolenim wsseczkych okolnych Susedow tento spusob: Nos 

Nicolaus Csemiczky vice Comes , Matthias Rody Iudlium, Andreas et Gabriel 

Thuransky Iurati ossesores: sedis iudiciariae Comitatus Liptoviensis. Memoriae 

commendamus tenore presentum st(y/g)aisuites? qvibus expedit Universis. 

Qvod cum nos Anno Hoc currente Millesimo, Sexientegesimo, Septuagesimo 

diebus decima qvarta et decima qvinta Mensis Julÿ ad instanciam et legitimam 

reqvisicionem Iurm...?/Illmi ComitisD.Domini Stephani Thöeköly de Késmark. Per „ 

Perpetui de Arve cuisdemque cottus Supremi ac perpetui comitis Eqpiris Aurati 

Sacra[tissi]mae... Regiaeque et Mattis [Maiestaties] consiliariy. Pro determinantione et 

erectione novarum metarum novae Possessionis Lužna sic ducitae ac per eundem 

Dominum Co „ 

Mitem noviter fundatae, inhabitatoribus et incolis repletae ad motes et sylvas 

comparuissemus, presentibus inibi offi[t]alibus et aule familiaribus p[re]titulati D[omi]ni 

Comitis, Egr Thoma Farkas, Andrea Chromowsky, Alexandro Kisz „ 

                                                
a zlom na listine 



 

Szchlyi de Benedek Falva, causarum. Directore, Michaele Raphanide, Provisora 

bonorum Arcis Lykava, praetactae Possessionis Lužna vocatae metas et Teritoria ab 

Oppidorum Németh Lépcse, Rosenbergh, Pos[sess]ionobus item Nagy „ 

Schawnica, Fejérpatak, Ludrova, Oszszada veris meti et teritoris taliter distinximus 

et secaravimus:  Prima meta á nebo chotar pocžina se poniže Ssoltistva tegže Dediny 

Lužneg, nedaleko cesty ktera wedie do Oszszady kde gest kopecz kamenim naplneny ucž „ 

Neny; odtud táhen prosto k strane pul- nocžneg skrz dolinu „hore hlbokuw 

dolinow“ rečenau, aš na vrch hora Homouka, kdešto dwe studnicžiky nachádzegy se, od 

wichodu slunce Lužnanskych, od zapadu pak Oszszadskychotare delicse. Od studnicžky 

pak, ktora gest ku zapadu 

wstupuge do potoka Hlavacžky recženho, skrze krory pada do potoka Hlavacžky 

predrecženho, skrze ktory malicžko dolu iducze, prichadzi protivko druhemu potoku 

Žlebina. Nazvenemu, ktery pada do predrecženeho potoka Hlavacžky, kde gest opet 

kopecz kamenim naplneny  položeny, od ktercho kopcza porosto sktze ten potok, Hore  

žleby nazwaný, aš na to misto, odkud se ten potokpocžina, kde opak kopecz gest 

položeny; odkud, wrhnuwšsa prosto k wichodu , prichadzy ku medzy za shalow, idousena 

horu Cservena Magura, nad Hlavacž recženu, kde tolikoč polocženy gest kopeckamenim 

naplneny; odtut prosto ku ponoczi, aš na vrch teg „ 

že hory Magura, kde zase kopec kamenim naplneny gestucžineny, ktery dely od 

zapadu Rožembersky a od wichodu Lužnansky chotar. Opet odtud wrch anebo hreben 

tedže hory Magura aš na samy vrch, kde sa skonawa hora. Odtud stupuge ku strane pul-

nocžneg na horu Salatin tak  

recženu, ktora prinaležy obivatelo welked Štiavncze, aš na chodnik anebo prb na 

prihalini, ktera deli chotar Welko-Štiavniczky od chotara Lužňanskeho, srz kteru prb dolu 

iducze ku poledny na luky Rastoka tak reczene, kdežto pritomnosty a z dovolenim Panow 

Possessorow Welkeg y Maleg Štiavnicze 

a Ludroveg veliky kopecz podle tejže prby kamenim naplneny gestit položeny, od 

ktereho kopcza proti wichodu nedaleko položeny gest druhy kopec, odtud nedaleko na 

Skalu, na ktery dva križe su wikresana, od ktereg skaly wstupuge na ginšy kopecz 

a prichadzy prosto ku potoku Raztoka recženemu, kde opet kopecz gest wista „ 

weny, a hore stim potokom iducze ku pol-noczy (ktory dely chotare od strany 

zapadneg Weľko-Štiavniczkya od wichodnej Lužňansky) wichodny opet na ginši kopecz 



 

vedle niakoweho potoku, ktery tecžie z Hole Salatin a pada do predrecženeho potoka 

Raztoka, skrze ktery potokhore stupugicze prichadzy na velku skalu Spole 

cžny Báán nazvanu, kterašto skala dely chotare, od wichodu ku vrch Holy 

Lipcžansky, od zapadu Lužnansky pol-noczy pak Welko-Štiavniczky. Odtud opet prosto 

ide ku poledny na welku Holu, Tlustu tak recženu, prichadzy na jednu Swrcžinu, na ktereg 

križ gest wikresany, kdežto take dwa kopce 

sau ucžinené podle sameho salaša Babjakowsky nazvaneho; odtud prosto od znaku 

ne znak, kde tolikož dwa kopcze su urobene; kde sa zacžina chodnik alebo prt wišny, 

odtud prpsto za dobru chvili gducze prichadzy ku kopczom z husta urobonim 

a wizdwiženim; stupajucze ku wichodu skrz vrch Holy Tlusteg, opet 

prichadzy nedaleko koncza tegže Hole ku gedneg swrcžine, križom znamenaneg, 

kdešto opet dwa kopcze su wizdwiženi; cžo wisy k pol-noczy prináležy wšecko ku 

Lipcžanskemu, a cžo k poledny, k Lužnanskem chotarom. Od ktorych kopczow opet dolu 

stupige proty poledny, kdešto w boku Ho „ 

le kopcza gest wistaweny, od ktereho prosto skrz dolinu prichdzy po Holu Ostry 

Wršek recženu, pod kterou opet kopecz gesti urobeny; odtud prosto stupuge na vrch tohože 

Ostreho Wršku ne ginšy kopecz, na samom wrchu wistaweny. Odtud opet prosto dolu 

stupagicze wedle salaša panow Thu 

ranskich ktery nagmely od Lipcžanow, ku holy Chabenecz prinaležagiczedo, kde 

tolikež kopecz wistaweny gest; odtud pres potok Wrch Lúžny recženy pregducze, hore 

wstupuge na misto hašariska, tak rečene, kde tolikož kopecz se na chodzy; odtud hore  

Riglom prez Medwičzie 

až na vrch Hori Suchy vrch naswaneg; cžo wisy k h(olz) Chabanczy, to 

k Lipcžanskemu, cžo pak ku holy uložnej; k Lužnanskemu chotaru prinaležy. Opet odtud 

ku zapadu idie skrze wrchy Huol, Uložna, Bojošow, Federowa aš ku konczy tegže holy, 

odtud opet dolu vstupu 

gice ke zapadu medzy touže holou Fedorowa a Babou potoka Medokišne 

nazwanwho, skrze ktory prichdzy do ginšiho potoka Koritnica, kterišto potok, Medokišne 

recženy, dely od poludne Lužnansky, a od zapadu Oszszasky chotare. Odtud dolu 

wstupuge skrze  

tenže potok aš na proti potoku Cžierne Porocžiny do predrecženeho potoka 

Koritnica. Hore wstupujicze opet skrze tenže potok Cžierne Porocžiny, prichadzi ku mistu 

Prislopecz, za Slakow, za Wršky tak rečenemu kdež 



 

kopecz gesti wistaveny. Odtud dolu wstug(icze) prichadzy do potoka kremeniny 

nazvaneho, ktery pada do potoka Lužna, a s tohože potoku naprotiwka prwšiho kopcza 

prichadzi na tenže prwny kopecz zaliženy, kde sa Metae a Terminy tegže dediny Lužna 

skona 

wagy a terminugy. Unde nos praesentem matatem Reambulationem modo et 

ordune, qou supra, per nos accurate peractam et colobratam, ac ad captum plabeae 

conditionis hominum slavonico idi amatc conscriptam, pro futura cautala attactae 

possessionis 

Luzna manuum nostrarum subscriptionibus et sigilum (sic) usualium appresionibus  

dandas duximus et concedandas. Prociti damus et concedimus  in perpetua rei memoriam. 

Actum annos, diebus et loco quibus supra. Idem Qui supra Vice-Comes m.pr. Mathias 

Rady Judiumm.pr. Andreas et Gabriel Thuransky Jur. Assore Cottus Lipto. M. pr. Item 

Thomas Farkas m. p. Andreas Chrenovszky m.p. Alexander Kiszelly 

Causarum Director m. pr. M. A- Paphamida Provisor arcis Lykawa m- pr. Kterišto 

spusobem predoznamenim poznacženy a wšudy wukol obcirkowany chotar a w nom 

obsahugicze wšeliake  

na pet y dwacet Zarembkow rozdeleny biwše, s tech predepsanemu Šoltisowi 

Gurowi Weszelovskemu nadawagy se cžtiry zarembky, k tomu Holya Fedorova recžena; 

Zisky všechy w tomže chotary gsoucze, ano y mlin wistawity se priwoluge, a za takowe 

užitky predrecženeho  

Gura Weszeloskeho povinnost bude predne pobožny bohabojny žiwot wasty, 

obiwatelov Lužnanskych tež k poboznosty a k cžistotnemu naboženstwi Ewangelickemu 

mity a napomahaty, ich wernw a sprawodlive ridity, rozkazy naše bedliwe wikonawaty, 

duchodky nižpoznacže „ 

ne od poddanich našich Lužnanskych wibwraty a bez nedostatku Uradnikum našim 

odewzdaty. K tomu od predepsanich wšeliakich gemu naznacženich užitkuw každorocžne 

sto zlatych platity, gemu komu dawky, a dvesto peknich žiwich pstruhuw od wšeckich  

woud na kuchinu našu administrowaty; od ostatnich pak jeden a dwaczat zerembku 

angariatim každorocžne po dwczat y pet zlatich platity, po gednom pluhu na tri uplne dny, 

apo gedneg Brane na geden den, jarnim y jesenim cžasem „ 

pod Lykawu wisilaty; po dwuch žencoch po dwuch hrabacžoch a po gednom 

koszczy na tižden wiprawowaty. Ktomu po deset  wozuw trusu, kde kdy bude potreby 



 

wiwesty, a po dwa ploty aneb po den 25 za ne zaplatity; wodu kwasnu teš pro našy potrebu 

do   

kaštiela Swatag Žofie nosity. Gako y šindly k potrbe našeg wlasneg w horach swich 

aneb nasich rity a po zlatem tisicz dawaty powinnowaty budu. Gako tež y Šoltisovy 

Gurovy Weszelowskemu neležitu pocztiwost prokazowaty. W kteregž „ 

to takowegto našeg dispositij a limitatij wždyczky giš gmenowony Šoltis obiwatela 

noweg dediny Lužna recženyg zadržety se magy a nikdy pod žadnym sposobom aneb 

pretertom, aby k vašim powinnostam aneb k gakowimkolwek kontributiam (mimo 

widietskich), napad „ 

kom a dotchlywostam, ginych plateny gahowikolvek dani bud owcžich anebo 

ginich pritahowany nabili, ale radeg wždycky prtom se zadržaly, miti chceme. A ponewacž 

na tri roky magy slobodu, ktera gim in annis millesimo sexcentesimo septuagesimo primo 

sub finem, komu Pan Buoh teho „ 

da dožiť, witogi, techda predepsana povinnosty wšeliakowe a dawanyczinzuw 

hnedky curenti Anno 1673. in angaria Sancti Georgii wikonawaty a odowzdawaty 

powinnowany budu. 

Pro wetšy teg cecsy stalost a gidtotu list tento ruky našeg podpisenym a pecžety 

pritisnutym stwrzeny predecžetenemu Šoltysowy a ostatnym obiwatelum Lužnanskym y 

ninegšim y buduczim widawame. Datum in arce Arva die quinta August Anno Domini 

Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo. 

Comes Steph. Thököly m. pr. 

 

  



 

Príloha A.2 Prepis duplikátu o udelenie úplných odpustkov 

 

Bon[n]e Pater 

Episcopus Scepusiensis in Hungaria humiliter dup- 

plicat S.V. pro Indulgetia Plenaria perpetua  

in Ecclesia Luzsnensis in die s[anctissi]me Trinitatis  

et gratiam. 

 

Duplicat 

 

Ex audientia s[anctissi]mi die 2. X[DECEM].bris  1784 

S[anctissi]mus D[omi]nus N[ost]r[us] Pius PP. VI. Omnibus utriusq sexus 

Xti [Christi] fidelibus veri paenitentibus confessis ac S. Com- 

munione refectis, qui suprad[icta]  Eccl[es]iam die festo praef. 

devote visitaverint, ibique per aliquand temporiis spa- 

trum juxta Mensem sactitatis sue pie oraverim 

Indulgentiam  Plenar. in ei piendam  p[ri]mis Vespe- 

pis usqus ad Occasum Solis d[i] diei  ?sexti benigne con- 

Cessit.  Presenti in Perpetum absque  illa Brevis 

Expenditione  valituro. 

                            tio 

Dat. Roma ex Sec. S. Congnis. Indulgentiarumi. 

   IHS  De Mareosecnius /skratené?/ 

 

/drobnejším písmom/ 

Praesentii Idem Aplcae Indulgentiae debita Vencatione a nobis pecata ut straisi? 

Fidelibus promulgari valeaut facultatem aufioritate qui pollemicii Eoncedi- 

Nius. Dabamus Scepusii in 2°pp°ali Residentia Nosera 12. Maji 1785 

 Carolus Salbeck 

 Episcopus Scepus   okrúhla červená pečať, trochu chýbajú okraje prstenca  

  



 

Príloha A. 3 Mapa  dedín, z ktorých bola Lúžna osídlená 

 

 

 

Tmavou červenou sú vyznačené dediny, v ktorých sú priezviska doložené 

výskytom v urbáre, na základe goralského nárečia a dlhodobým používaním.
365

 

Svetlá červená dedina Podvlk mali z nej prísť príslušníci s prizviskom Trzop, 

ale v Lúžnej o nich nie sú zmienky.
366

  

Svetlo zelená Chlebnice – Chlepkovci ústne tradujú, že pochádzajú z tejto dediny, 

ale v tejto oblasti sa nepreukázalo goralské nárečie. 

  

                                                
365 STANO. P. 1966. Litovská Lúžna. In: Vlastovedný časopis: časopis pre vlastivednú prácu, kultúrnu 

históriu, pamiatky a múzeá. Bratislava: Obzor, 1966, roč. XV., č. 1. s.36. 
366 STANO. P. 1966. Litovská Lúžna. In: Vlastovedný časopis: časopis pre vlastivednú prácu, kultúrnu 

históriu, pamiatky a múzeá. Bratislava: Obzor, 1966, roč. XV., č. 1. s.36. 



 

Príloha A.4 Počet veriacich v Lúžnej 

 

Tabuľka 1 

Rok Rímskokatolícki 
Evanjelici 

a. v. 

1776 

 

capace incapace indiferentes spolu - 

607 
Vizitácia 
neuváda 

170 777 0 

Filia Osady 

 

Tabuľka 2 
1812 

FARNOSŤ 

Fília 
Rímskokatolíci Evanjelici a. v. Spolu 

Liptovská Lúžna 1321 - 1321 

Auria Magurka 61 5 5 

Spolu 

vierovyznania 
1385 5 1326 

Parochus: D. Josephus Kocsutek 

 

Tabuľka 3 

1820 

FARNOSŤ 

Fília 
Rímskokatolíci Evanjelici a. v. Spolu 

Liptovská Lúžna 1442 - 1442 

Auria Magurka 75 9 84 

Hola Latiborska 12 - 12 

Spolu 

vierovyznania 
1529 9 1538 

Parochus: D Johanes Nepomuk Koscutek 

 

Tabuľka 4 
1854 

FARNOSŤ 

Fília 
Rímskokatolíci 

Evanjelici a. 

v. 
Židia Spolu 

Liptovská 

Lúžna 
1721 1 6 1728 

Auria 

Magurka 
212 21 - 233 

Spolu 

vierovyznania 
1933 22 6 1961 

Parochus: Ludovicut Czuriak 
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Graf k tabuľke 2 

 

 
 

Graf k tabuľke 3 
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Príloha B.1 Pohľad na Lúžnu 

 

Pohľad na Lúžnu I. vojenské mapovanie 

 

 
 

Pohľad na Lúžnu II. vojenské mapovanie 

 

 
 

 

Pohľad na Lúžnu III. vojenské mapovanie 

 

 
  



 

Príloha B.2 Duplikát o udelení úplných odpustkov 

 

 
  



 

Príloha B.3 Nákres pôdorysu nového kostola 

 

 

 

Príloha B.4 Kostol Najsvätejšej Trojice v Liptovskej Lúžnej 

 

    

  



 

Príloha B.5 Oltárny obraz Najsvätejšej Trojice 

 

 

 

Príloha B.6 Obraz Najsvätejšej Trojice na západnej stene kostola 

 

Jeden z týchto dvoch obrazov mohol byť darom od patróna novostavby kostola 

Ferdinanda V. Ak ním bol súčasný oltárny obraz (fotografia hore), druhý obraz Svätej 

Trojice (fotografia dole) by mohol pochádzať dreveného kostolíka.   



 

Príloha B.7 Zvon z roku 1653 

 

 

 

Detaily zvona, rok     trigram „IHS“ s anjelmi nosičmi 

              

 

 

vyobrazenie ružomberského znaku  



 

 

Príloha B.8 Pohľad na Liptovskú Lúžnu 

 

 

 

 

 

Pohľad z Prašivej 

 

 

 


