
19.ročník   Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane 

Škola: __________________________________________________________ 

2.1. Biskupi na Slovensku. 
 
1.  Ako sa volá súčasný košický arcibiskup a v ktorom roku prevzal úrad košického 
arcibiskupa (2 body) 
 
__________________________________________     rok   ______________________ 
 
2.  Do akej rehole patrí biskup Milan Chautur ?  Napíšte aj skratku rehole (2 body) 
 
__________________________________________________ 
 
3. Koľko pomocných biskupov ma spišské biskupstvo a napíšte ich mená (2 body) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Ktorého zo súčasných biskupov menoval za biskupa pápež František? V ktorom 
roku? (2 body) 
 
___________________________________________________ rok ___________________ 
 
5. Ktorý z biskupov je vojenským ordinárom (1 bod) 
 
__________________________________________________________ 
 
6.  Kto je hlavou Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku ? (1 bod) 
 
__________________________________________________________ 
 
7.  Ktorí z otcov biskupov sú pedagógmi cirkevných dejín? (2 body) 

___________________________________________________________________________ 
 

8.  Kto je predsedom Konferencie biskupov Slovenska? (1 bod) 

________________________________________________________ 
 

9. Napíšte mená aspoň 3 biskupov v zahraničí s uvedením štátu kde pôsobia (6 bodov) 

_____________________________________  štát _______________________ 

_____________________________________  štát _______________________ 

_____________________________________  štát _______________________ 

  

Počet bodov 



10.  Pri nasledujúcich emeritných biskupov napíšte biskupstvo v ktorom pôsobili  
(7 bodov) 
 

Róbert Bezák       biskupstvo   ___________________________________ 

Ján Hirka                                      __________________________________ 

Ján Chryzostom kardinál Korec  ___________________________________ 

Ján Sokol     ___________________________________ 

Alojz Tkáč     ___________________________________ 

Dominik Tóth     ___________________________________ 

Štefan Vrablec    ___________________________________ 

 

11. Doplň nasledujúci text, týkajúci sa zosnulých biskupov (3 body) 

* Nečakaná správa zasiahla v banskobystrickej diecéze všetkých. 27. júla 2011 zomrel sídelný 
biskup  ____________________.  V rokoch 1994 až 2000 zastával post predsedu Konferencie 
biskupov Slovenska.  

* Presne o 3 mesiace neskôr 27. októbra v tom istom roku si Pán povolal biskupa, rodáka 
z Veľkej Suchej   _______________________ ktorý bol vysvätený v 1956 roku a pôsobil ako 
kaplán v Brezničke, po základnej vojenskej službe ako kaplán v Smolníku, neskôr vo Veľkej 
nad Ipľom, Hodejov, znova Smolník. V roku 1967 sa stal špirituálom kňazského seminára 
v Bratislave ale hneď o rok neskôr sa vracia ako kaplán do Hnúšte, potom Lučenec a znova 
Hnúšte. V roku 1970 je kaplánom v Jaklovciach a až v r. 1977 sa stáva správcom farnosti 
Dolná Strehová. V roku 1982 je správcom farnosti Gemerská Poloma a odtiaľ je v r. 1990 
menovaný za administrátora diecézy. V tom istom roku, 18.3. prijal biskupsku vysviacku.  

 * Do roka tretí pohreb slovenského biskupa. 3. mája 2012 odišiel do večnosti profesor 
teológie, bývalý levočský kaplán (1962-1963) ale aj levočský dekan (1989)___________ 
___________________________,  ktorý v tom istom roku (26. júla) bol menovaný za 
biskupa. Bol profesorom morálnej teológie na Teologickom inštitúte RK CMBF, členom 
redakčnej rady Katolíckych novín a predsedom Konferencie biskupov Slovenska.  

  


