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Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie.  

                  Pozorujte, aký bol koniec ich obcovania, a napodobňujte ich vieru. 

     Židom 13,7 

Pamiatke ThB. Pavla Uhorskaia 

V predpôstnu nedeľu 2. marca 2014, sme si na službách Božích 

v považskobystrickom evanjelickom kostole pripomenuli nedožité 95. narodeniny 

(2.3.1919), muža nezlomnej a hlbokej viery, ev. kňaza, trpiteľa a napokon aj gen. 

biskupa ECAV na Slovensku v blahej pamäti ThB. Pavla Uhorskaia. 

Po odobratí mu kňazského súhlasu 1951 vtedajšími komunistickými mocipánmi na 

podnet štbákov bol zaistený štátnou bezpečnosťou a následne väznený za údajnú 

protištátnu činnosť. Trest vo výške 34 mesiacov si odpykával vo väzniciach 

v Leopoldove, Ilave a Bratislave. Zvlášť na väznicu v Ilave spomínal brat biskup, 

počas častých návštev na košeckej fare  s veľkou trpkosťou. Totiž aj tu boli v jeho 

blízkosti nastrčený štbáci ako spoluväzni , ktorí sa ho snažili všemožne zlomiť za 

cenu rôznych výhod na stranu vtedajšieho režimu. Aj tu sa však dokázal ako muž 

nezlomnej viery a čistého charakteru, pričom nezradil svoju vieru a presvedčenie. 

Ani po prepustení z väzenia na amnestiu nesmel vykonávať kňazskú službu. 

Pracoval ako robotník, drevorubač a napokon ako skladník. Až po zmene 

spoločenského systému v roku 1990 bol zvolený za gen. biskupa ECAV na 

Slovensku. Počas biskupskej služby osobne navštívil v mojom doprovode Ilavskú 

väznicu a prízvukoval mi za každú cenu konať pastoráciu aj v tomto nemilom 

zariadení. Taktiež po posviacke košeckého ev. kostola (31.10.1994), ktorého 

výstavbu pozorne sledoval a podporoval, kládol dôraz na praktickú kresťanskú 

službu – Diakoniu, keď raz mi bol povedal: „ Cirkev s akýmkoľvek krásnym 

kostolom  bez diakonie nemôže byť v pravom slova zmysle slúžiacou cirkvou.“ 

Aj to bolovlastne  podnetom na vybudovanie košeckéhoStrediska Evanjelickej 

DIAKONIE. Preto sme v spolupráci s GBU Bratislava 22.4.2012 odhalili na múre 

ilavskej väznice pri veľkej misijnej spomienkovej slávnosti pamätnú tabuľu ThB. 

Pavlovi Uhorskaiovi, ako aj ďalším väzneným a perzekuovaným ev. kňazom. 

Nakoľko tabuľa je majetkom SED Košeca, o ktorú sa doposiaľ aj náležite staráme 

hlavne kvetinovou výzdobou,nezabúdame ani pri výročiach, modlitbou a položením 

kytice živých kvetov uctiť si jeho požehnanú pamiatku. Tak tomu bolo aj 

v predpôstnu nedeľu, keď presbyteri CZ ECAV Považská Bystrica a vedenie zo SED 

Košeca  na tomto mieste sme opäť spomínali. 

        Ľubomír Marcina 

                      Správca SED 


