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Mladosť a školské roky

 Neobyčajnými príbehmi oplývajúca plavba antického hrdinu. Odysea je výtvorom básnic-
kej fantázie, ale životná púť skromného a pokorného sluhu Božieho pátra Vendelína Javorku 
SJ, bohatá na udalosti v službách Cirkvi, na utrpenia a príkoria s tým spojené, bola určená 
Božou prozreteľnosťou a riadená múdrosťou Ducha Svätého.
 Vendelín Javorka sa narodil roku 1884 v Černovej, roľníkovi a robotníkovi – železničiarovi, ako 
najstarší z desiatich detí. Netypická bola už jeho základná výchova v židovskej škole s nemeckým 
vyučovacím jazykom v Sučanoch. Nižšie gymnázium navštevoval v Ružomberku, vyššie triedy 
ukončil maturitou roku 1903 v Ostrihome. Býval v seminári, lebo sa rozhodol stať kňazom. Andrej 
Hlinka, jeho príbuzný ho prehováral: „Národ potrebuje svetských kňazov, ktorí s ním žijú, vedú 
ho politicky, hospodársky a spoločensky. Kňazi v kláštoroch dosť nepoznajú boje a potreby ľudu“. 
No Vendelín poslúchol volanie Pánovo – rozhodol sa pre Spoločnosť Ježišovu.
 Po ukončení noviciátu prešiel na jednoročné štúdium v Sankt-André (Rakúsko), kde sa 
seminaristi pripravovali v klasických jazykoch na filozofiu, ktorú študoval v rokoch 1906 – 
1907 na teologickej fakulte v Insbrucku. Tu sa zoznámil s Nécseyom, neskorším nitrianskym 
biskupom. Vysvätený bol 29. júna 1915, primície mal v Černovej na sviatok sv. Cyrila a Metoda.

Kňazské začiatky na vojenčine, účinkovanie medzi Slovákmi 
v Maďarsku, v Trnave a v Bratislave

 Prezenčnú službu konal ako vojenský kurát na východnom fronte a v Karpatoch. Pri pomoci ra-
neným a zaopatrovaní umierajúcich vyznamenal sa obetavosťou a nebojácnosťou. Pri výkone týchto 
povinností sa stretol s uhorským ministerským predsedom Tiszom za jeho inšpekcie v bojovom 
pásme. Keď kalvínsky kurát odoprel poskytnúť svojim umierajúcim súvercom poslednú duchovnú 
útechu, Tisza požiadal o to Javorku, ktorý mu ochotne vyhovel. Po demobilizácii roku 1918 Javorka sa 
vrátil do Trnavy, kde ho roku 1919 vymenovali za rektora kolégia. Povolal na Slovensko pátra Králi-
čeka z Chorvátska a Hrubeša z Viedne. Sám sa mal rozhodnúť, či prevezme správu arcibiskupského 
gymnázia, alebo inú úlohu. Rozhodol sa pre ľudové misie, ktoré vykonával v slovenských obciach 
v Maďarsku aj potom, keď ho roku 1923 preložili do Bratislavy prevziať funkciu superiora. Preto 
vzdal sa redigovania mesačníka „Posol Božského srdca“. Po ňom sa tejto práce ujal páter Králiček. 
Bolo i zásluhou Javorkovou, že trnavské kolégium malo vtedy 40 členov v dvoch domoch (Trnava 
a Bratislava), ktorí od roku 1919 patrili do Česko-slovenskej rehoľnej provincie.

Andrej Hlinka

3535



Príprava na misijnú činnosť

 V Ríme vedeli o Javorkových mimoriadnych schopnostiach a túžbe pracovať v misiách. 
Preto ho generál Ledóchowski povolal roku 1925 do Ríma, aby sa tu pripravoval na misie me-
dzi Slovanmi východného obradu – Rusmi. Bol to prvý dôležitý medzník v jeho doterajšom 
kňazskom živote. Usilovne sa pustil do štúdia ruštiny, staroslovienčiny a východoslovanskej 
liturgie. Stal sa kňazom východného obradu (biritualistom) a  priekopníkom unionizmu – 
hnutia za zjednotenie namä východoslovanských kresťanov ešte pred ekumenickým hnutím.
Po roku sa vrátil na Slovensko pomáhať gréckokatolíckemu prešovskému biskupovi Biskupo-
vi Nyáradymu vo správe a v ľudových misiách na Východnom Slovensku a na Podkarpatskej 
Rusi. 
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 Keď sa roku 1926 vrátil do Ríma, z podnetu pápeža Pia XI. bol zriadený ústav pre kňazov 
východoslovanského obradu Collegium Russicum. Pápežovi, ktorý nemal finančné prostried-
ky na postavenie tejto nákladnej inštitúcie, prišlo vhod, keď práve v tom čase došla do Ríma 
sestra sv. Terezky z Lisieux s finančným darom dvadsať miliónov lír zo zbierky sv. Terezky. 
Za  tieto peniaze postavili ústav, pri  základoch ktorého bola sestra a  duch svätice. Stavbu 
od začiatku viedol a dokončil páter Javorka dňa 29. augusta 1929. Stal sa prvým rektorom 
ústavu a viedol ho od 24. októbra 1929 do 10. januára 1934. V tejto funkcii sa uplatnili jeho 
duchovné, morálne a intelektuálne kvality. U seminaristov aj u predstavených sa tešil neoby-
čajnej obľube a rešpektu v ťažkých aj chúlostivých podmienkach. Usmerňovať ľudí rôzneho 
veku, pôvodu, odlišnej výchovy, národnosti, kultúry, rasy atď., vyžadovalo nielen neobyčajný 
dar poznávať ľudí, pedagogický takt, ale aj diferencovaný prístup k najrozličnejším typom 
osobnosti, trpezlivosť, vytrvalosť a hlavne lásku k človekovi. Nezveličujeme, keď konštatuje-
me, že Russicum dodnes spočíva na pilieroch, ktoré s takým rozmyslom a dôvtipom položil 
práve on. Kto by bol vtedy dúfal, že v Russicum budú raz oficiálne študovať aj poslucháči 
zo Sovietskeho zväzu.

Misijná činnosť na Blízkom i na Ďalekom Východe

 Sv. Stolica určila Javorkovi úlohy ešte širšieho významu. Začiatkom roku 1934 poverila 
ako apoštolského administrátora a vizitátora zastupovať exarchu grécko-slovanského obra-
du v Charbine hlavnom meste Mandžúska. 

Spočiatku robil pastoráciu a misijnú činnosť medzi Poliakmi, 
neskôr účinkoval v Šanghai (Čína). Tu založil ruskú faru. 
Spočiatku bola v najatom dome (od 20. septembra 1934 
do 13. júna 1939), potom dva roky v spoločnej rezidencii Rusom 
Archimandritom. V tejto funkcii navštívil rôzne krajiny na ďalekom 
Východe, sťahoval sa podľa potrieb svojho úradu z mesta do mesta 
až po roku 1938, kedy bola zorganizovaná duchovná správa pre 
tamojších veriacich. V polovici nasledujúceho roku cestuje do Ríma. 
Tu do 13. júna 1941 bol vicerektorom Russica namiesto 
Francúza de Régies, ktorý musel Taliansko opustiť.

Vendelín Javorka
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Činnosť v Rusku

 V poradí druhým a azda najdramatickejším medzníkom v živote pátra Javorku bol rok 
1941. Poverenie, ktorým ho Sv. Stolica opäť chcela poslať do Ruska, bolo mu povelom do no-
vého boja. Bola to úloha pomáhať pri pastorácii katolíkov východného obradu v Černoviciach 
(Cernauti) na Bukovine v Rumunsku, kde superiorom rezidencie bol páter Kumorowitz. Do jej 
obvodu patrilo dvadsať grékokatolíckych fár. Tu robil misie, obnovy, spovedal, kázal.
 Keď 20. marca 1944 sovietske vojsko obsadilo Černovice a zaistilo Kumorowitza, Javorka 
oznámil ministerstvu zahraničia do Moskvy, že ako cudzí občan pôsobí v pastorácii. Nechali 
ho na pokoji a mohol vo svojej práci nerušene pokračovať... No zaistili aj jeho vo vlaku, keď 
cestoval na jednu z filiálok. Helikoptérou ho previezli na vypočúvanie do Černovíc. Trvalo 
štyri noci. Na príkaz Moskvy ho zatkli vraj ako agenta cudzej mocnosti pre špionáž v pro-
spech Vatikánu. Potom ho lietadlom dopravili do Kyjeva a odtiaľ vlakom do Moskvy.
 Na generálnej prokuratúre stále mu dávali otázky iba o politike Vatikánu a jeho samého 
upodozrievali zo špionáže. Pokojne, zväčša s láskavým úsmevom, neraz i žartom odpovedal 
na ich upodozrievanie. Po polročnom vyšetrovaní trvajúcom až do 1. januára 1946 ho odviezli 
do  nápravného tábora (ispraviteľnyj láger) v  Moldavii, kde ho držali dva roky. Potom ho 
previezli do Inty za polárnym kruhom, odtiaľ do Vorkutu a potom ešte na iné miesta. Napo-
kon sa dostal do starobinca, pretože už bol vyše šesťdesiatročný, chorý. Prešiel šestnástimi 
väznicami a tábormi väčšinou na Urale a v Sibíri.
 Tieto zariadenia pre trestancov boli studené, nehygienické a zväčša drevené. Slnko sa 
v zime ukázalo až okolo obeda na samom horizonte. Starého a chorého pátra Javorku zadelili 
na domáce práce. Väzni pracovali v baniach a lesoch.
 Život vo väzeniach a najmä na ruských katorgách bol neuveriteľne biedny, pod ľudskú 
dôstojnosť. Ale páter Javorka trpezlivo znášal všetky útrapy a biedu. Neroztrpčoval sa preto, 
i keď ich bolo viac ako dosť najmä v sibírskych lágroch.
 Jeho utrpenie sa začalo trojdennou vyšetrovacou samoväzbou, počas ktorej celý deň 
stál v tmavej komôrke širokej iba jeden meter štvorcový. Potom v rôznych lágroch spávali 
na holej dlážke len na jednom boku natisnutí vedľa seba. Aby celkom nezmeraveli, na povel 
surového dozorcu sa obracali na druhý bok. Obuv si na noc dávali pod hlavu, aby im ju mladí 
– pracujúci – väzni neukradli.
 Raz, pri sťahovaní do iného lágru sprevádzajúci dozorcovia postrieľali bezvládnych, čo 
už nevládali kráčať. Iný väzeň zasa zaplatil životom, keď sa zohol zdvihnúť si chlieb, čo mu 
padol na zem. 
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 Prvý rok páter Javorka schudol o štyridsať kilogramov, lebo strava bola veľmi biedna. 
Na raňajky dostávali za pohár neomastenej kaše, na obed kyslú polievku so skazenou, zato 
presolenou rybou, čo sa zavše nedala zjesť. Svätú omšu slúžieval potajomky v noci, keď už 
všetko pospalo. Sediac na slamníku, rozložil si na kolenách svoj „oltárik“. Ako chlieb používal 
žemle z pšeničnej múky, namiesto omšového vína pár kvapiek ťažko získaných zo sušených 
hrozienok navlhčených vodou. Malý krížik s korpusom vyrezal si z rukoviatky zubnej kefky.
 V náručí väzňa pátra Javorku zomrelo ním zaopatrených veľa ľudí, medzi nimi aj kňazov. 
Mnohých inovercov i nevercov vyučil v Kristovej viere, pokrstil ich atď., podobne ako pred-
tým mnohých v Číne, Mandžusku a Rumunsku. Mnohí jeho spoluväzni, kňazi i laici, po pre-
pustení na slobodu s obdivom rozprávali o úžasnej odovzdanosti pátra v utrpení, o tom, ako 
slúžil ľuďom s láskavou a ochotnou tvárou.

Návrat do vlasti

 Z lágru pre invalidov v Mordovskej autonómnej oblasti dal písomne o sebe vedieť svojmu 
bratovi do Žiliny. Takmer po desaťročnom pobyte v Sovietskom zväze na intervenciu biskupa 
Kmeťku požiadala československá vláda soviestske úrady o jeho prepustenie. Bolo to za vlá-
dy Malenkova, ktorý rozpustil tábory so  zahraničnými väzňami. Poloslepý Javorka strávil 
posledné mesiace v domove invalidov potme. Tu mu oznámili radostnú zvesť, že sa môže 
vrátiť domov. Dňa 21. apríla 1955 dopravili ho vlakom do Košíc. Tu mu polícia kúpila civilný 
oblek a topánky. Chcel odcestovať do svojho kolégia v Ríme, no československá vláda mu to 
nepovolila. Keďže rehoľné spoločnosti boli v Československu medzitým zrušené, uchýlil sa 
k rodine svojho brata v Žiline, kam došiel 22. apríla 1955.

Doma medzi svojimi

 Hoci bol ťažko chorý, predsa sa dostal k  svojim živý. Po  mnohých rokoch bohumilej 
činnosti vykonávanej sub specie aeternitatis, po rokoch strádania a utrpenia svitli mu dni 
pokoja a zaslúženého odpočinku, hoci už v jeseni bohatého, Bohu, Cirkvi a blížnym zasvä-
teného života. Najprv bolo sa mu treba zotaviť, pookriať telesne i  duševne. Potom sa dal 
operovať na beľmo jedného oka (nevidel ním vôbec nič), o rok na druhé. Stratou telesnej váhy 
o 40 kilogramov srdce mu oslablo a často vynechávalo. Aj to sa neskôr upravilo.
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 Život v  Žiline medzi drahými a  milými príbuznými bol preň ozajstnou idylou. Býval 
v izbietke štyri metre dlhej a dva širokej. Presne dodržiaval svoj denný režim. Vstával o pol 
piatej. Potom upratal si izbietku a po raňajšej modlitbe pred šiestou odslúžil omšu, na druhú 
chodieval do farského kostola o siedmej. Raňajkoval o ôsmej, potom si prezrel noviny, vy-
počul správy z rádia. Študoval nové knihy z rôznych odborov (astronómia, história, teológia 
a iné), v rôznych rečiach. Popoludní si odbavil adoráciu v kostole, po nej navštevoval chorých 
a známych. 

Utešoval všetkých, čo sa na neho obracali osobne i písomne. 
Svedčí o tom jeho bohatá korešpodencia. Hovoriť s ním 
bolo radosťou jednak pre jeho jasný, istý správny úsudok, jednak 
pre bohaté skúsenosti. Milým slovom a láskou obdarúval každého, 
mával poruke aj vhodný žart. Stále sa zaujímal 
o osud ťažko skúšanej Cirkvi.

 

 Jeho túžba ešte raz uvidieť Rím sa nesplnila.
 Na slobode doma žil kňazským duchovným životom. Slúžiť sv. omšu v  kostole nemal 
povolené, iba doma za účasti členov rodiny. Sprvu celebroval v civilnom oblečení a so štólou. 
Oltárny kameň nahrádzal korporálom, v ktorom mal zašité relikvie sv. Roberta Bellarmína. 
Kalichom bola mu porcelánová mištička od krému, ktorú si priniesol ako pamiatku z Ruska. 
Neskôr dostal od dôstojného pána Leonarda Sliačana pozlátený kalich, paténu, superpelíciu 
a štólu.
 Na svojich zomrelých rodičov pochovaných v Černovej nezabúdal. Chodieval ta odslúžiť 
za nich sv. omšu. Na každý Zelený štvrtok, Bielu sobotu doma celebroval vo východnom ob-
rade. I v chorobe slúžieval sv. omšu, hoci aj sediačky. Exercície si odbavoval každý rok, dva 
razy do roka. No rád zašiel k známym na dva – tri týždne, napríklad na Donovaly, Vlkolínec, 
posledné si vykonal u dôstojného pána Kačku na Červenej Skale.
 Rád cestoval, aby ponavštevoval príbuzných. Dbal, aby sa rodinné zväzky neretŕhali, 
ale udržovali. Modlieval sa, aby si Pán Boh z každej generácie v  jeho rodine vybral kňaza. 
Pri  osobitných príležitostiach – birmovkách, jubileách a  pod., navštevoval fary. Keď bol 
najdôstojnejší pán biskup Ján Vojtaššák po  dlhom väznení prepustený, šiel ho navštíviť. 
Na srdečných besedách robili plány, ako obnoviť, zriadiť diecézy a rezidencie.
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 Medzi jeho príjemné spomienky patril audiencia u pápeža Pia II., na ktorej dostal úpravy 
na cestu do Šanghaja. Pri rozlúčke mu sv. Otec povedal: „Syn môj, my sa už na tomto svete 
neuvidíme“, a dal mu okrem obyčajného aj osobitné požehnanie.
 Medzi jeho nepríjemné spomienky patrilo domáce vyšetrovanie a prehliadka orgánmi 
štátnej bezpečnosti. Podozrivé im boli knihy v šiestich cudzích jazykoch. Preto ich zapečatili 
a na ich preskúmanie zavolali jazykových znalcov. Pri rozlúčke im Javorka povedal: „Prešiel 
som kus sveta, ale takú hanbu, akú ste mi pripravili doma, som nikde nezažil“. Keď sa po čase 
stretol s vedúcim vyšetrovania, povedal mu: „Buďte k ľuďom milosrdný, a Pán Boh tiež bude 
milosrdný k vám“. 
 Dňa 15. augusta 1965 sa páter Javorka dožil šťastného dňa pri pomerne dobrom zdraví – 
päťdesiateho výročia svojej kňazskej vysviacky. Výnimočne dostal súhlas celebrovať sv. omšu 
po latinsky vo farskom kostole. Vtedy ho Žilinčania poznali ako kňaza a veľmi si ho obľúbi-
li. Po Vianociach 1965 začali ho opúšťať sily. Napokon sa hlásilo i srdce. Pozemská odysea 
nášho Božieho pútnika sa chýlila ku  koncu. Zaopatrený sviatosťami, vyrovnaný so  svojou 
dušou a blížnymi predstúpil v povesti svätca pred svojho Najvyššieho Pána. Odovzdal svoju 
dušu Tomu, ktorému venoval svoj celý život bez zvyšku ako vždy verný, ochotný, poslušný 
a  pripravený vyznavač, misionár – mučeník a  pravý sluha Boží. Stalo sa tak hodinu pred 
mariánskym sviatkom Matky Božej o 23.50 hodine pred polnocou z 24. na 25. marca roku 
Pána 1966.
 Postavený mu bol pozemský pomník so symbolikou ekumenickej idey – zjednotenia naj-
väčšej kresťanskej, pravoslávnej sestry s rímsko-katolíckou sestrou – roku 1978 na žilinskom 
cmiteri. 

Vendelín Javorka

41


