
„Zápisnice nezodpovedajú pravde, pretože boli 
na mne vynútené bitkou. Jeden referent  ma bil 
obuškom po prstoch nôh a rúk, takže mi celkom 
zdreveneli ... vyzliekol ma do pol tela a bil ma veľkým 
sukovým bičom po nohách a po chrbte a vynucoval 
na mne výpoveď. Keď som zamdlel, namočil ma 
do vody ... Ako kňaz som im všetkým po bitke pre-
hlásil, že im to všetko odpúšťam, aby nemali výčitky  
svedomia.“
(Hutyrova výpoveď zo súdu; Zápisnica  8.11.1947)

9:00 - 9:30 
Otvorenie, úvodné príhovory

9:30 – 9:50 hod. 
Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. 
(RKCMBF UK Bratislava) 
Osobnosť J. Hutyru v kontexte náboženského   
a spoločenského života Slovenska v 20. storočí

9:50 – 10:10 hod.
HEDr. Ľuboslav Hromják (TI KU, Spišské Podhradie) 
Rodinné prostredie a štúdiá J. Hutyru

10:10 – 10:30 hod.
Prestávka

10:30 – 10:50 hod.
Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. 
(Katedra histórie PF UK  BA)
J. Hutyra a jeho vzťah k akademickej mládeži 
(Svoradov v Bratislave a Salvátor v Prahe)

10:50 – 11:10 hod.
ThLic. Martin Bošanský, PhD. (Diecézny archív Nitra) 
Pohľad J. Hutyru na aktuálne dianie v spoločnosti

11:10 – 11:30 hod.
ThLic. Pavol Noga CM 
(Rektor kostola sv. Alžbety, Banská Bystrica)
J. Hutyra a sociálna otázka 

11:30 – 11:50 hod.
Diskusia

12:00 – 13:00 hod.
Obed

13:00 – 13:20 hod.
Mgr. Peter Jašek, PhD. – Mgr. Pavol Pytlík 
(Ústav pamäti národa, Bratislava)
J. Hutyra vo vyšetrovacej väzbe a pred súdom 

13:20 – 13:40 hod.
Mgr. Tomáš Gerboc SVD 
(Teologická fakulta TU v Trnave)
Proces s J. Hutyrom a spol. v kontexte procesov 
s inými rehoľníkmi 

13:40 – 14:00 hod.
Prof. ThDr. Anton Adam, PhD.  
(RKCMBF UK BA, Kňazský seminár Badín) 
Spiritualita J. Hutyru 

14:00 – 14:20 hod. Prestávka

14:20 – 14:40 hod.
ThLic. Tomáš Brezáni CM (Misijný dom Bijacovce)
Pôsobenie J. Hutyru a jeho význam v rámci 
Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul 

14:40 – 15:00 hod.
Sr. Marianna Bucková, DKL 
(Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, 
Nitra) 
Pôsobenie J. Hutyru a jeho význam pre Spoločnosť 
Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul

15:00 – 15:20 hod. 
Diskusia, závery

„Veľké kríže sú vždy predzvesťou veľkých milostí. 
Prosím Vás, úpenlivo: nebojte sa, nedôverou a stra-
chom nezarmucujte dobrého Ježiša a srdce Matky, 
ktorí chcú zázračne pomôcť. Teraz je čas na dokáza-
nie vašej viery a lásky k Bohu.  Prosím Boha, aby 
ste všetci v skúške obstáli a nezradil ani jeden! Ani 
jeden!”
(List spolubratom: Povzbudenie pre dobu skúšok, 1949)

“Kristovo ľudské človečenstvo to je vlastne láska 
Božia, ktorá sa v ňom stala viditeľnou. Eucharistia je 
vždy Viatikum, posila na cestu, chlieb do práce, na 
výstavbu tajomného Tela Kristovho, Cirkvi. Od tej 
doby len vtedy milujeme Boha, keď milujeme bra-
tov a sestry.“
(Obežník sestrám 25.3.1977)

„Musíme iných šokovať svojou dobrotou!“



„Rátam so všetkým,  čo v tomto svätom povolaní 
očakávať ma môže. Všetky svoje sily duše i tela, 
dávam drahému Ježišovi, všetko zdravie ba i život. 
Zaslúži si to ten Božský Žobrák, ktorý denne vystiera 
svoju ruku zo svätostánku, prosiac o naše almužny. 
Vystrel i ku mne svoju ruku akoby riekol: Zmiluj sa 
nad úbohým Ježišom... čo som mal iného mu dať, 
akože dávam mu celé svoje srdce telo i dušu? Dal 
som mu ich teda, ó, ako rád...“
(Z listu Hutyru - bohoslovca 2. roč. r. 1933)

* 1.2.1912 Jablonov  pri Levoči
Rodičia: Pavol Hutyra (1890 – 1968)
                 Katarína, rod. Čamerová (1892 – 1971). 

1931 – maturita Gymnázium V. Šrobára v Levoči    
1931 – 1933 Rímskokatolícka teologická vysoká                    
                        škola na Spišskej Kapitule
12.11.1933 prijatý do Misijnej spoločnosti 
                     sv. Vincenta v Ladcoch
1933 – 1936 teologické štúdiá Graz
19.7.1936 vysvätený za kňaza, Graz
22.7.1936 primície v Jablonove
1936 – prefekt v Katolíckom internáte
              Svoradov v Bratislave
1942 – 1976 viceprovinciál lazaristov
1942 – 1978 direktor sestier vincentiek
1947 – 1948 väznený v Bratislave
1948 – 1950 liečený na následky väzenia
1950 – 1951 internovaný: Báč, Podolinec,
                                                    Belušské Slatiny
1951 – 1958 život v ilegalite
1958 – 1965 väznený: Praha, Valdice, ...
1965 – 1969 ošetrovateľ Praha,  
                          nemocnica Na Františku
1969 – 1974 Mendryka pri Litomyšli
1975 – 1978 na priváte v Brne
20.2.1978 zomrel v Brne u Milosrdných
27.2.1978 pochovaný v Brne

„Až po rokoch a nemalých životných skúsenostiach  
som pochopil výnimočný význam výchovného diela  
P. Jána Hutyru ... nebol iba teoretikom. Jeho zbož-
nosť bola nákazlivá... Páter Hutyra sa zaujímal  
a o sociálne a materiálne problémy študentov,  
o výber ich životných partnerov i o duchovné pov-
olania...“
(Zo spomienok A. Neuwirtha, študenta Svoradvova.)

„Moje ctihodné sestry, ... Držte vysoko vo svojich  
srdciach zažaté lampy, v ktorých nech je vždy dosta-
tok oleja lásky,  oduševnenia, nadprirodzenej viery 
a nádeje vo večný život.“
(Povzbudenie sestrám pred obnovou sľubov r. 1946)

Otec bez hraníc – podľa Srdca Ježišovho.
Čistý kňazský život, 

nekompromisný so svedomím.

Vedecká konferencia: 8. apríla 2019
Nitra, Kňazský seminár sv. Gorazda


