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Dušou Kňaz – Srdcom spišský patriot
Mons. Prof. František Tondra

Rodné SpišSké Vlachy
František Tondra bol rodákom zo Spišských 

Vlách. Toto mestečko, neskôr obec a po roku 
1989 opäť mesto, dalo Cirkvi a Slovensku via-
cerých kňazov. Napríklad Jána Simonidesa, 
Jána Butkaya, Štefana Čurilu, Františka Ton-
dru, jeho brata Michala a ďalších. 

Spišské Vlachy sú výrazne kresťanským, 
resp. výrazne rímskokatolíckym mestom.1

 Ľudia v Spišských Vlachoch si roky prvej 
svetovej vojny odtrpeli núdzou, hladom, ale naj-
mä stratou niektorých otcov, manželov a bratov, 
ktorí sa nevrátili z krvavých frontov. Ženy a deti 
v útlom veku museli hrdlačiť na políčkach, aby 
zaobstarali aspoň nevyhnutné potraviny (ze-
miaky a kapustu) na skromnú obživu.

Rozpad Rakúsko-Uhorska a povojnové 
roky priniesli čiastočné zlepšenie predo-
všetkým sociálnej situácie na Spiši. Prvá Čes-
koslovenská republika síce uplatňovala poli-
tiku pragocentrizmu, ale niektoré investície 
predsa len smerovali na Slovensko. 

 Spišské Vlachy začiatkom roku 1920 za-
čali s elektrifikáciou a o rok sa rozsvietila 
prvá pouličná lampa pred tamojším mest-
ským úradom.2 

Roku 1922 boli malé mestá s magistrát-
mi v zmysle vládneho nariadenia z 1. janu-
ára 1923 začlenené  medzi vtedajšie obce. 
Spišské Vlachy prišli na dlhé desaťročia 
o štatút mesta. 

No napriek tomu obec Spišské Vlachy za-
znamenávala v dvadsiatych rokoch 20. storo-
čia mierny hospodársky rozvoj.3   

Spišské Vlachy si v období predmníchov-
skej ČSR udržiavali tradičné zvyky prezen-
tované najmä na sláveniach náboženských 
a cirkevných sviatkov. 

Nestor slovenskej etnografie a znalec 
ľudovej kultúry Spiša, profesor Ján Olej-
ník, sám rodák zo Spišských Vlách, uvá-
dza sprievody okolo kostola (na Hrom-
nice, na veľkonočné Vzkriesenie, sviatok 
Božieho Tela, keď bolo nepriaznivé poča-
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sie), na krížové dni, na sv. Marka (sväte-
nie ozimín).4

„Veriaci sa zúčastňovali procesií na pút-
nické miesta do Levoče 2. júla, do Kluknavy                  
(v Šariši) k sv. Hane, do Kolinoviec. V procesii 
sa niesol kríž, cirkevné zástavy. Ich počet ur-
čovala vzdialenosť. Štyri dievčatá niesli obraz 
Panny Márie. Mesto malo svoje kultové mies-
ta, kaplnky. Pri ceste, pred mostom na Nižnom 
konci, stála baroková kaplnka (oproti domu 
pána Košáryiho) sv. Jána Nepomuckého. Tu sa 
odbavovali každoročne pobožnosti osem dní (v 
podvečer) od 8. do 16. mája, ako oktáva.“5

Spišskými Vlachmi každoročne od 28. 
júna do 3. júla prechádzali pútnické proce-
sie kráčajúce na Mariánsku horu. Najväčšie 
procesie prichádzali z Košíc a okolia (Košic-
ká procesia), z dedín Ťahanovce, Myslava, 
Klatov, Krásna nad Hornádom, Košická Belá, 
Košické Hámre, Veľká a Malá Lodina, Kysak 
a Kostoľany. Dr. J. Olejník poznamenáva, že 
pútnici z tých dedín aj v procesiách nosievali 
svoje typické kroje.6

V konfesionálne tolerantnom, ale domi-
nantne katolíckom prostredí vyrastal aj Fran-
tišek Tondra. Niet pochýb, že ho od útleho 
detstva formovali rodičia, osem súrodencov 
a kresťanský charakter Spišských Vlách. 

 
detStVo, mladoSť a štúdiá

František Tondra sa narodil 4. júna 1936 
v Spišských Vlachoch ako štvrté z desiatich 
detí v rodine tesára. Často sa v spomienkach 
vracal k rodičovskej výchove, vďaka ktorej 
dostal základy viery, zbožnosti, ľudskosti, so-

ciálneho cítenia a pracovitosti na skromnom 
rodinnom gazdovstve.7 

V rokoch 1947 – 1951 navštevoval Ľudovú 
a meštiansku školu v Spišských Vlachoch. Už 
v tomto veku sa prejavoval ako nadaný žiak 
so širokým humanitným aj polytechnickým 
záberom a prakticky nemal slabinu v žiad-
nom predmete. 

V štúdiách pokračoval na Jedenásťročnej 
strednej škole v Spišskej Novej Vsi, kde aj 
zmaturoval. Hoci bol vedený v duchu kato-
líckej viery, sám veľmi skoro pocítil túžbu 
stať sa kňazom, kvôli spoločensko-politickým 
pomerom v prvej polovici päťdesiatych rokov 
20. storočia musel uprednostniť prírodovednú 
špecializáciu pred vytúženou teológiou. V ro-
koch 1954 – 1957 bol študentom Vysokej ško-
ly pedagogickej UK v Bratislave. V tých časoch 
sa vnútropolitická situácia predsa len trochu 
zmiernila, čo František Tondra využil na pre-
stup z pedagogickej fakulty na teologickú.8  

Posvätnú teológiu študoval v rokoch 1957 
– 1962 na Rímskokatolíckej cyrilometod-
skej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Po 
jej ukončení prijal kňazskú vysviacku 1. júla 
1962 v Dóme sv. Martina v Bratislave z rúk 
apoštolského administrátora Trnavskej ad-
ministratúry Mons. Dr. Ambróza Lazíka.9

kňazSké pôSobenie
V nedeľu, týždeň po vysviacke slávil pri-

mičnú sv. omšu v rodných Spišských Vla-
choch. Jeho prvé kaplánske miesto bola Le-
voča, kde začínal pod dohľadom a vedením 
skvelého dekana Štefana Kluberta.  
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Po roku na levočskej kaplánke sa Franti-
šek Tondra prejavil ako schopný a samostat-
ný kňaz. Kapitulný vikár Andrej Scheffer ho 
ustanovil za správcu farnosti Hnilec. V tomto 
rýchlom postupe mladého kaplana nehra-
li žiadnu rolu osobné sympatie kapitulného 
vikára, ale kritický nedostatok kňazov. A. 
Scheffer nemal veľa možností na výber, lebo 
mnohí kňazi boli v tom čase väznení, prípad-
ne postavení mimo pastoráciu a museli pra-
covať v civilných zamestnaniach.10

V hnileckej farnosti F. Tondra pôsobil se-
dem rokov. Hnilecká dolina vyniká krásnym 
rázovitým horským prostredím a tvorí jednu 
z brán do srdca Slovenského raja. F. Tondra 
sa veľmi dôkladne zžil s týmto prostredím 
a scenériou krajiny. Netušil, že absolvoval 
predprípravu na svoje pôsobenie vo veľmi 
podobnom oravskom regióne. 

Záver pastorovania F. Tondru v Hnilci 
spadal časovo do obdobia dubčekovského 
politického odmäku, ktorý našiel svoj od-
raz aj v personálnych pohyboch Spišskej 
diecézy.11 Namiesto skompromitovaného 
kapitulného vikára Andreja Scheffera zvoli-
li kanonici mimoriadne schopného a vzde-
laného kňaza Dr. Jozefa Ligoša. Nový ka-
pitulný vikár už mohol priaznivo reagovať 
na zmiernenie teroru proti cirkvám, najmä 
Katolíckej. Z väzenia a z vynútenej výroby 
sa postupne do pastorácie vracali viacerí 
kňazi. Dr. J. Ligoš musel riešiť kritickú si-
tuáciu vo farnosti Zázrivá, ktorú spôsobil 
psychicky labilný kňaz Albín Senaj. Dopus-
til sa viacerých trestných činov a bol právo-

platne odsúdený na trest odňatia slobody 
osem rokov nepodmienečne.12  

Nový kapitulný vikár si vyhliadol Františ-
ka Tondru, zoceleného prostredím Hnilca 
za najsúcejšieho nového farára v Zázrivej. 
F. Tondra síce nebol navonok radikálny typ 
človeka, ale v najvážnejších situáciách si stál 
chlapsky za svojím slovom. Namiesto neho 
vymenoval Dr. J. Ligoš za nového hnileckého 
farára Michala Krajňáka.13 

Táto výmena sa udiala 1. júla 1970. V tejto 
farnosti pôsobil  do roku 1983.14

František Tondra nesklamal očakávania 
Dr. Jozefa Ligoša. Skonsolidoval pomery v 
Zázrivej nielen ako farnosti, ale prispel aj 
ku kresťanskému ozdraveniu vzťahov v celej 
obci. Čo aj ako rodený Spišiak, dokázal veľ-
mi dôkladne preniknúť do duše, mysle a srd-
ca každého oravského farníka. Nestaval na 
vonkajšej popularite, no postupne, vytrvalo, 
s dôverou v pomoc Ducha Svätého získaval 
nefalšovaný rešpekt a úctu medzi obyvateľ-
mi Zázrivej. Toto obdobie zúžitkoval aj na 
zvyšovanie svojho odborného teologického 
rastu. V roku 1978 obhájil F. Tondra dokto-
rát z morálnej teológie na CMBF v Bratislave, 
kde v rokoch 1978 – 1983 prednášal morálnu 
teológiu ako odborný asistent.15

Pedagogické univerzitné pôsobenie F. Ton-
dru prerušilo viacero dramatických sveto-
vých, vnútropolitických a cirkevných udalos-
tí. Studená vojna sa po incidentoch vo vzťa-
hoch USA a ZSSR dostala do nebezpečného 
vrcholného štádia. Normalizátorske vedenie 
KSČ cítilo svoju slabnúcu moc a zareagovalo 
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zostrením prenasledovania opozície a Kato-
líckej cirkvi. Štátostrana veľmi razantne, ale aj 
neprezieravo zaťahovala do svojich represív-
nych praktík aj beztak skomprommitované 
združenie Pacem in terris. Vynútená lojalita 
kňzov v tomto združení však prinášala bu-
merangový efekt. Viacerí skúsení kňazi už 
odmietali servilne asistovať pri normalizá-
torskych totalitných politických metódach 
komunistickej moci.16 

Hladovka bohoslovcov v bratislavskom seminári
Koncom októbra 1980 sa v bratislavskom se-

minári odohrala najdramatickejšia scéna v celej 
histórii jeho jestvovania. Bohoslovci dali naja-
vo svojim predstaveným, ministerstvu kultúry 
a jeho sekretariátu pre veci cirkevné, že nie sú 
ochotní trpieť každý zásah do svojho života.  

Dňa 20. októbra našiel každý bohoslovec 
lístok, na ktorom bola písacím strojom napí-
saná výzva dvojdňovou hladovkou protesto-
vať proti stále radikálnejším zásahom združe-
nia Pacem in terris do života kňazského semi-
nára. Stopäťdesiat seminaristov z celkového 
počtu 156 rešpektovalo túto výzvu. 

Ministerstvo kultúry SSR na hladovku rea-
govalo výstrahou, že z každého ročníka pre-
pustí niekoľko poslucháčov. Seminaristi na to 
reagovali tým, že zo solidarity odídu všetci. Do 
vianočných prázdnin bol v seminári relatívny 
pokoj. Avšak počas vianočných sviatkov štát-
na bezpečnosť navštívila každého bohoslov-
ca doma, alebo bohoslovci boli predvolaní k 
lekárovi, na štítkovanie, na vojenskú správu 
a podobne. ŠtB sa usilovala dozvedieť podrob-
nosti o hladovke. Z tohto dôvodu sa vianočné 
prázdniny predĺžili do 8. februára 1981. 

Deň pred riadnym ukončením prázdnin 
každý bohoslovec dostal telegram podpísaný 
rektorom seminára Felixom Petrovičom, že 

pre opravu budov sa vianočné prázdniny pre-
dlžujú na neurčito. Pokračovanie štúdií bude 
včas oznámené. Totižto tento čas potrebovalo 
ministerstvo kultúry a štátna bezpečnosť na 
diskusie s biskupmi, kapitulnými vikármi a s 
vedením seminára na určenie trestu „nena-
praviteľným” bohoslovcom. 

Po opätovnom nástupe do seminára jede-
násti mali prerušené štúdium na jeden rok 
a viacerí dostali pokarhanie. Na to sa vyše 
100 bohoslovcov rozhodlo opustiť seminár 
zo solidarity s jedenástimi. Rozhodnutie pí-
somne oznámili a zdôvodnili svojim bisku-
pom a kapitulným vikárom. Na ich doslovné 
presviedčanie z lásky k Cirkvi od toho upus-
tili – okrem ôsmich, ktorých ministerstvo 
kultúry okamžite vylúčilo z ďalšieho štúdia. 
Vylúčenie devätnástich bohoslovcov bole-
lo celú slovenskú katolícku verejnosť, avšak 
mnohí si nevedeli vysvetliť, ako je to možné, 
že sa bohoslovci ako celok správali statočnej-
šie a zodpovednejšie, než ich predstavení.17 

Mons. Viktor Trstenský v liste rektoro-
vi kňazského seminára Felixovi Petrovičovi 
a dekanovi fakulty Dr. Michalovi Krovinovi, 
možno ako jediný, úctivo, ale jasne a rozhod-
ne vyslovil, že predstavení sa dali zastrašiť:

„Hej, bojoví ateisti sú dosť múdri, aby podob-
nými neľudskými a nedemokratickými zásahmi 
nevyvolali búrku odporu domácej i svetovej ve-
rejnosti proti sebe a svojim plánom, preto pove-
rili touto nečestnou úlohou vás, lebo chcú vo vás 
a cez vás potupiť a znevážiť svätú Cirkev.”

Hladovka študentov v kňazskom seminári 
napriek jedenástim vylúčeným poslucháčom 
teológie mala svoj význam. Štátna moc a cir-
kevná hierarchia pochopili, že mladú generá-
ciu budúcich kňazov nemožno ani podceňo-
vať, ani ignorovať.18
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Dianie na Slovensku i v Čechách veľmi 
pozorne sledoval a citlivo vnímal vtedajší 
pápež, dnes už svätý Ján Pavol II. Poznal ťaž-
ké položenie Katolíckej cirkvi v štátoch zóny 
sovietskeho vplyvu. Registroval početné hla-
sy z krajín východného bloku aj vatikánskej 
kúrie, ktoré priamo či nepriamo vyzývali pá-
peža k zaujatiu konkrétneho stanoviska. Ján 
Pavol II. citlivo zvážil krízu duchovenstva v 
socialistických krajinách a veľmi presne na-
časoval vydanie svojho dokumentu Quidam 
episcopi, ktorým chcel posilniť odhodlanie, 
vieru aj nevyhnutnú odvahu prenasledova-
ného kléru v štátoch ost bloku.19  

Quidam epiScopi
Koncom februára 1982 sa v Ríme uskutoč-

nila návšteva slovenských a českých biskupov 
ad limina apostolorum.

Pápež Ján Pavol II. sa v jej závere 8. marca 
1982 odhodlal k nekompromisnému kroku. 
V tento deň Kongregácia pre klérus uverejni-
la dekrét Quidam episcopi. 

Na tento nekompromisný postoj hlavy 
Katolíckej cirkvi čakali stovky slovenských 
kňazov, ktorí sa potrebovali vo svojich cha-
rakterných postojoch oprieť a odvolať sa na 
najvyššiu cirkevnú autoritu. Dekrét Quidam 
episcopi bol morálnou vzpruhou aj pre laický 
apoštolát, podzemnú cirkev a mnohých ve-
riacich.20

V dokumente sa okrem iného uvádza: 
„Kňazi sa nikdy nepostavia do služieb ni-

jakej ideológie alebo záujmovej skupiny, ale 
ako ohlasovatelia evanjelia sa úplne venujú 
duchovnému rastu Kristovho mystického Tela. 
S kňazskou službou sú nezlučiteľné, a preto 
všetkým kňazom zakázané združenia, ktoré 
priamo alebo nepriamo, skryte alebo otvorene 
sledujú politické ciele, humanitné ideály, mier 
a sociálny pokrok. Takéto združenia alebo hnu-

tia v skutočnosti vyvolávajú roztržky a nesvor-
nosť a to tak medzi veriacimi, ako i kňazmi v 
ich vzájomných vzťahoch a vzťahoch s biskup-
mi. Ten, kto koná v rozpore s týmto právoplat-
ným zákazom príslušného cirkevného úradu, 
môže byť potrestaný kánonickým trestom…” 

Pápež Ján Pavol II. tento dekrét 6. marca 
1982 podpísal a nariadil jeho zverejnenie.

Pre slovenské, ale i české pomery boli prí-
značné obštrukcie a všakovaké komplikácie 
so sprístupnením dekrétu Quidam episcopi 
kňazom, nevraviac už o laickom apoštoláte 
alebo o veriacich. Kardinál Tomášek odo-
vzdal dekrét Jána Pavla II. všetkým kapi-
tulným vikárom, aby oboznámili s textom 
Quidam episcopi všetkých kňazov vo svojich 
diecézach. Zatiaľ čo spišský kapitulný vikár 
Štefan Garaj splnil pokyny kardinála To-
máška a verejne oboznámil všetkých kňazov 
diecézy na kňazských rekolekciách so znením 
pápežského dokumentu i o tom, ako sa majú 
zachovať, banskobystrický biskup Jozef Fera-
nec tento dekrét popieral. Tvrdil, že pápež Ján 
Pavol II. im o tom nič nehovoril, aspoň on nič 
nepočul. Podobné postoje zaujali aj košický 
kapitulný vikár Štefan Onderko a rožňavský 
Zoltán Belák. 

Quidam episcopi napokon splnil svoje po-
slanie. Po nadobudnutí platnosti tohto dekré-
tu sa definitívne rozišli s Pacem in terris aj 
niektorí ordinári diecéz a mnohí kňazi, kto-
rí sa konečne zorientovali a vytvorili si svoj 
vlastný objektívny názor na túto prorežimnú 
inštitúciu.21

Nielen duchovenstvo, veriaci a laický apoš-
tolát, ale dokonca aj mnohí radoví členovia 
KSS vnímali ideológiu vedeckého komuniz-
mu i jej súčasť – ateizmus nanajvýš rezervo-
vane. V detstve prijali sviatosti krstu, prvého 
svätého prijímania i birmovania a materia-
listický svetonázor deklarovali hlavne z po-
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vinnosti, aby sa vyhli nepríjemnostiam v za-
mestnaní a najmä aby neohrozili budúcnosť 
svojich detí. 

Po zverejnení tohto dekrétu sa musel aj 
František Tondra rozhodnúť, na čiu stranu sa 
prikloní. Teoreticky mohol zaujať lojálny po-
stoj voči socialistickej mašinérii a Pacem in 
terris, čím by si udržal asistentské miesto na 
CMBF a vari aj doterajšiu farnosť v Zázrivej. 
F. Tondra ale tieto lákavé bonusy odmietol. 
Jednoznačne vyjadril podporu dekrétu Qu-
idam epsiscopi, čo zároveň znamenalo defi-
nitívny rozchod s hnutím Pacem in terris a s 
Teologickou fakultou UK v Bratislave.22

Na začiatku roku 1983 bol ustanovený 
kapitulným vikárom Štefanom Garajom za 
správcu farnosti v Tvrdošíne na Orave.  Tu 
pôsobil do apríla 1987.23

Po smrti levočského farára a dekana Šte-
fana Kluberta 31. mája 1986 vznikol veľký 
problém s obsadením tohto miesta. Deväť 
mesiacov spravovali farnosť iba dvaja kaplá-
ni. Po veľkom vyjednávaní so štátnymi úrad-
mi dostal František Tondra štátny súhlas za 
správcu levočskej farnosti od 1. apríla 1987. 

O rok neskôr sa stal prodekanom spišské-
ho dekanátu a od 1. januára 1989 okresným 
dekanom.24

V novembri 1987 zomrel v Trnave arcibis-
kup ad personam Július Gabriš. 

Konzultori v tajnom zasadaní zvolili 14. 
novembra 1987 za dočasného administrátora 
Jána Sokola, farára a dekana zo Serede.

Koncom roka 1987 začali vyjednávania 
medzi Svätým stolcom a československou 
vládou o obsadení biskupských stolcov, na-

koľko niektoré z nich už vyše 35 rokov neboli 
obsadené riadnym biskupom a viedli ich iba 
kapitulní vikári, čo je nonsens v civilizova-
nom svete.25

SViečkoVá manifeStácie V bRati-
SlaVe 1988

Na piatok 25. marca 1988 bola napláno-
vaná pokojná manifestácia na Hviezdosla-
vovom námestí v Bratislave. Hlavnými orga-
nizátormi tohto nenásilného protestu proti 
náboženskému útlaku na Slovensku boli 
členovia bratislavskej päťky: Ján Chryzostom 
Korec, Ján Čarnogurský, František Mikloško, 
Anton Selecký a Vladimír Maňák. Deň pred 
manifestáciou však čiastočne zlyhala konšpi-
rácia, pretože príliš konkrétne údaje odvy-
sielala Slobodná Európa. Štátna bezpečnosť 
si takto overila informácie, ktoré zhromaž-
dila už predtým. Polícia „preventívne” zatkla 
a protiprávne uväznila v cele predbežného 
zadržania Jána Čarnogurského a Františka 
Mikloška.26

Pokojné zhromaždenie veriacich – sviečko-
vá manifestácia sa začala popoludní 25. mar-
ca 1988 na sviatok Zvestovania Pána o 16.00 
hodine. Na Hviezdoslavovom námestí sa ziš-
lo dvetisíc veriacich modliacich sa ruženec. 
Celkový počet účastníkov manifestácie do-
siahol 15 tisíc osôb. 

Veriaci Slovenska týmto spôsobom chce-
li vyjadriť požiadavky všetkých kresťanov 
na Slovensku. Pokojné zhromaždenie bolo 
bezpečnosťou násilne rozohnané. Ozbrojené 
zložky komunistického bezpečnostného apa-
rátu brutálne zasiahli proti veriacim, ktorých 
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rozohnali obuškami, psami, vodnými delami 
a slzotvorným plynom. 

Zo zvukového záznamu, ktorý bol nahratý 
počas riadenia tejto akcie proti zhromažde-
ným na Hviezdoslavovom námestí a okolí, sa 
ozývali slová: „Kropiť, kropiť a kropiť, alebo 
tlačiť, tlačiť, tlačiť…”27

Je to výstižné svedectvo z úst riadiacich dôs-
tojníkov ozbrojeného zásahu proti účastníkom 
piatkového zhromaždenia. Pri tejto akcii bolo 
130 osôb zadržaných až do rána ako „antiso-
cialistické živly” s obvinením, že duchoven-
stvo zneužíva veriacich na politické ciele. 

Zhromaždenie veriacich, ktoré vošlo do pa-
mäti mnohých ako bratislavský Veľký piatok, 
bez zveličovania bolo hlavným impulzom k 
blížiacim sa spoločenským zmenám nielen 
na Slovensku, ale aj v celej ČSSR, k čomu do-
šlo na jeseň roku 1989.28

Reakcie na sviečkovú manifestáciu
Chartisti odsúdili zásah polície proti de-

monštrácii veriacich v Bratislave 25. marca 
1988 a podporili petičnú akciu „podnety ka-
tolíkov k riešeniu situácie veriacich občanov 
v Československu.”

Tento protest začal moravský katolícky ak-
tivista Antonín Navrátil a podporil ho český 
prímas kardinál František Tomášek. Táto pe-
tičná akcia mala najväčší ohlas na Slovensku.

Svoje výhrady voči nespravodlivým zása-
hom komunistickej moci adresoval aj priamo 
vedeniu socialistického štátu kardinál Franti-
šek Tomášek:

„Pokojná manifestace věřících, modlících se 
na náměstí v Bratislavě dne 25. března 1988, 
proti níž Bezpečnosť bezdůvodně uplatnila dras-
tické násilí, je spolu s masovou podporou petice 

jen pokračováním neutíchající snahy věřících 
o svobodu víry a církve. Zároveň se tu ozřejmilo, 
že vztah státu k církvi se octl v krizi. Dosavadní 
církevní politika může pokračovat jen za cenu 
násilí. Násilí ovšem krizi neřeší, ale prohlubuje. 
Katolíci jsou si vědomi svých práv, budou je dále 
požadovat a jsou odhodláni přinášet oběti.”29

obSadenie biSkupSkého Stolca 
SpišSkej diecézy

V roku 1989 sa pomaly začalo nad Sloven-
skom brieždiť. Situácia v Cirkvi sa pomaly 
menila k lepšiemu. Prvým zábleskom nových 
čias bol príchod kardinála Jozefa Tomka na 
veľkonočné sviatky na Slovensko. Na Zelený 
štvrtok slúžil svätú omšu spolu s kňazmi v 
košickom Dóme sv. Alžbety.

V máji 1989 prišli na Slovensko arcibiskup 
Francesco Colasuonno a Ján Bukovský roko-
vať s vládou ČSSR, ako aj zistiť mienku die-
cézneho kňazstva o kandidátoch na uprázd-
nené biskupské stolce. 

Pre Spišskú diecézu, ktorá bola najdlhšie 
osirelá, vybrali levočského dekana a farára 
Dr. Františka Tondru. 

Dňa 26. júla 1989 bol vymenovaný za die-
cézneho biskupa Spišskej diecézy pápežom 
Jánom Pavlom II.30 a 9. septembra 1989 kon-
sekrovaný za biskupa v Spišskej katedrále sv. 
Martina. 

Hlavným konsekrátorom bol Jozef kardi-
nál Tomko, vtedajší prefekt Kongregácie pre 
šírenie evanjelia vo svete a spolukonsekrátor-
mi arcibiskup Francesco Colasuonno a arci-
biskup Ján Sokol.31

Na jeho vysviacke bolo prítomných 22 bis-
kupov, kňazi z celej Spišskej diecézy, ako aj 
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okolitých diecéz a temer  stotisícový zástup 
veriacich. František Tondra sa stal v poradí 
trinástym spišským biskupom po Jánovi Voj-
taššákovi.32

Dovtedajšiemu kapitulnému vikárovi Šte-
fanovi Garajovi, ktorý viedol Spišskú diecézu 
16 rokov, poďakoval pápež sv. Ján Pavol II. 
zvláštnym listom a súčasne ho vymenoval za 
monsiňora, pápežského preláta a apoštolské-
ho protonotára supra numerum.33

biSkupSká Služba
Biskupská služba Františka Tondru sa síce 

začala pred pádom železnej opony v novem-
bri 1989, ale ani v slobodných politicko-spo-
ločenských pomeroch nebola ľahká. 

Nový spišský diecézny biskup musel 
urýchlene riešiť množstvo problémov, ktoré 
sa nazhromaždili v uplynulých takmer päť-
desiatich rokoch. V prvom rade bolo treba 
vyriešiť zúfalý nedostatok kňazov v mnohých 
farnostiach. Vtedajší klérus bol prestarnutý 
a jednotliví farári museli s vypätím všetkých 
síl zvládať pastorovanie vo farnostiach aj fi-
liálkach. Bezpodmienečne nevyhnutné bolo 
obnovenie kňazských seminárov, mužských 
i ženských reholí, aktivizácia laického apošto-
látu, vysporiadanie majetkových krívd napá-
chaných na Katolíckej cirkvi a prakticky nové 
zakladanie cirkevného školstva.

Založil viacero základných i stredných cir-
kevných škôl a mal veľký podiel na vzniku Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku. Ponajprv 
sa podieľal na založení Inštitútu sv. Ondreja v 
Ružomberku, neskôr Pedagogickej fakulty v 
Ružomberku podliehajúcej Žilinskej univer-
zite a napokon vzniku Katolíckej univerzity v 
Ružomberku, na území jeho diecézy.34   

Normalizátorský ateistický mocenský apa-
rát obmedzil aj štruktúrovanosť Katolíckej 
cirkvi redukciou dekanátov z pôvodných tri-
nástich na päť a ich sídla ustanovil do okres-
ných miest. František Tondra prinavrátil pô-
vodné členenie dekanátov najprv v roku 1994 
ako subdekanáty k existujúcim piatim deka-
nátom a od 1. januára 2000 ustanovil riadnych 
trinásť dekanátov. Nové členenie diecézy na 
dekanáty prispelo k lepšiemu a pružnejšiemu 
organizovaniu pastorácie, katechézy a práci s 
laickým apoštolátom.   

František Tondra hneď od začiatku svojej 
biskupskej služby obetavo vysluhoval sviatosť 
birmovania v mnohých farnostiach diecézy 
a kompenzoval tak násilné limitovanie bir-
moviek počas minulého režimu. Počas svo-
jej služby konsekroval a posvätil vyše stov-
ky nových kostolov a kaplniek. Pravidelne 
prechádzal celou diecézou, kládol dôraz na 
neformálne stretnutia s kňazmi, rehoľníkmi 
a diecézanmi. 

V jeho namáhavej službe mu pomáhali po-
mocní biskupi Mons. Andrej Imrich a Mons. 
Štefan Sečka. 

obnoVenie kňazSkého SemináRa
Kňazský seminár v Spišskej Kapitule, kto-

rý nesie meno Božieho sluhu biskupa Jána 
Vojtaššáka, bol obnovený 1. septembra 1990. 
František Tondra okrem svojej biskupskej 
koordinácie činnosti celého seminára začal v 
tejto inštitúcii aj osobne pedagogicky pôso-
biť.  Prednášal morálnu teológiu a kresťanskú 
sociológiu.35

Roku 1993 sa habilitoval na docenta a roku 
1997 vedecká rada RK CMBF UK odporučila 
menovať Mons. doc. ThDr. Františka Ton-
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dru za profesora v odbore teológia. Dňa 12. 
decembra 1997 prezident SR Michal Kováč 
vymenoval F. Tondru za profesora v odbore 
Katolícka teológia.36

V rámci svojho pedagogického pôsobe-
nia vyvíjal intenzívnu publikačnú aktivitu. 
Napísal jednu vysokoškolskú učebnicu, tri 
vysokoškolské skriptá, stopäťdesiat vedec-
kých prác v domácich časopisoch, tridsať 
vedeckých štúdií v zahraničných časopisoch. 
Predniesol stodvadsať referátov na domácich 
a dvadsaťosem referátov na zahraničných 
konferenciách.37

Pápežská návšteva
Ako diecézny biskup privítal 3. júla 1995 

na levočskej Hore pápeža Jána Pavla II., naj-
vzácnejšieho pútnika v dejinách Mariánskej 
hory. V rámci tejto historickej udalosti pápež 
Ján Pavol II. vyzval Františka Tondru, aby za-
počal proces blahorečenia svojho predchod-
cu biskupa Jána Vojtaššáka v diecéznej fáze, 
ako mučeníka za vieru v Ježiša Krista.38

Biskup Tondra rešpektoval túto výzvu hla-
vy Cirkvi a krátko nato vymenoval komisiu 
pre zhromažďovanie dokumentov o živote 
a diele biskupa Jána Vojtaššáka. 

Proces blahorečenia biskupa Jána Voj-
taššáka v diecéznej fáze oficiálne začal 12. 
decembra 1996 prvým zasadaním komisie v 
aule biskupského úradu v Spišskej Kapitule, 
ktorému predsedal spišský biskup František 
Tondra. Diecézna fáza procesu trvala až do 
novembra 2001. Za tento čas sudcovia vy-
počuli 71 svedkov, historici zhromaždili 
množstvo archívnych dokumentov z tajné-

ho vatikánskeho archívu, z archívu Minis-
terstva vnútra Českej republiky i Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky, z archívu 
justičnej a väzenskej stráže a z mnohých 
ďalších archívov. Komisia lekárov zhromaž-
dila materiál o zdravotnom stave otca bis-
kupa Vojtaššáka a teológovia skontrolovali 
pravovernosť jeho spisov. Nazbieralo sa 16 
zväzkov písomných materiálov, ktoré boli 
odovzdané vo Vatikáne na Kongregácii pre 
kauzy svätých v novembri 2001.39 

Po ukončení diecéznej fázy boli dokumenty 
odovzdané biskupom Františkom Tondrom 
na Kongregáciu pre otázky svätých v Ríme. 
Súčasne z rozhodnutia biskupa Tondru boli 
prevezené telesné ostatky biskupa Jána Vojta-
ššáka zo Zákamenného do spišskej Katedrály 
sv. Martina. Stalo sa tak na sviatok sv. Marti-
na 11. novembra 2003. Telesné ostatky bisku-
pa Jána Vojtaššáka boli uložené pod oltárom 
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slo-
venska.40

František Tondra sa zúčastnil na oslavách 
osemdesiatych narodenín Štefana Garaja 24. 
októbra 1995 v Liptovskej Tepličke. Jubilan-
tovi biskup Tondra poďakoval za dlhoročné 
vedenie Spišskej diecézy slovami: „Ďakujem 
vám, otče, za to, že ste mi odovzdali Spišskú 
diecézu vo veľmi dobrej kvalite, dobrom po-
riadku a so zodpovednými kňazmi. Veď táto 
diecéza, ktorú som po vás prevýal, je jednou 
z najlepších na Slovensku...”41

Dňa 25. januára 1998 v Chráme sv. Jakuba 
slúžil svätú omšu pre účastníkov piateho Sum-
mitu prezidentov stredoeurópskych krajín.42 
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Dňa 24. septembra 1998 v kežmarskej ne-
mocnici zomrel Mons. Štefan Garaj, kapitul-
ný vikár a ordinár Spišskej diecézy. Pochoval 
ho v rodnej Liptovskej Tepličke Mons. Fran-
tišek Tondra, spišský diecézny biskup 29. sep-
tembra 1998.43

František Tondra bol členom v odborných 
spoločnostiach, konzultorom Kongregácie 
pre semináre a katolícku výchovu Apoštolskej 
stolice vo Vatikáne. Predsedal Teologickej ko-
misii pri Konferencii biskupov Slovenska.44

V roku 2000 bol zvolený za predsedu Kon-
ferencie biskupov Slovenska.45

Popri svojej pastoračnej a pedagogickej 
činnosti sa venoval riešeniu závažných prob-
lémov morálnej teológie a kresťanskej socio-
lógie vychádzajúcich z cirkevných dokumen-
tov Druhého vatikánskeho koncilu a encyklík 
pápežov (Pavol VI. – Humanae vitae, Ján Pa-
vol II. – Veritatis Splendor, Evangelium vitae, 
Laborem exercens).46 

Praktické a konkrétne dosahy uvedených 
dokumentov interpretoval na všetkých fó-
rach svojej pôsobnosti. Viedol Komisiu pre 
otázky bioetiky pri KBS a venoval sa zvlášť 
problematickým otázkam medzi morálkou 
a medicínou, medzi kresťanskou sociológiou 
a postojmi súčasnej spoločnosti.47

Sympózia kánonického práva v Spišskej Ka-
pitule

Od roku 1991 sa každoročne na Spišskej 
Kapitule, spišskom seminári uskutočňovali 
sympóziá kánonického práva s medzinárod-
nou účasťou, ktoré iniciovali kardinál Zenon 

Grocholewski a Mons. Daniel Faltin, rodák 
z neďalekých Kuriman na Spiši. Tieto sym-
póziá s radosťou a veľkou zodpovednosťou 
zastrešoval spišský biskup František Tondra. 
Uvedomoval si, že je to jedinečné podujatie 
na podporu cirkevných súdov na Sloven-
sku. Záležalo mu na tom, aby cirkevný súd 
fungoval čo najlepšie. Počas svojho pôsobe-
nia na spišskom biskupskom stolci menoval 
viacerých cirkevných sudcov, ktorých vopred 
posielal na štúdiá kánonického práva do 
Ríma a poľského Lublina.48 

Vzťah fRantiška tondRu k maRi-
ánSkej hoRe V leVoči

Ako levočský kaplán a neskôr ako farár 
mal blízky vzťah k Mariánskej hore a milos-
tivej soche Panny Márie, čo sa odzrkadlilo 
aj v tom, že vo svojom biskupskom erbe mal 
umiestnenú levočskú Pannu Máriu. Ako bis-
kup častokrát navštevoval Levoču a najmä 
Mariánsku horu z príležitosti každoročných 
levočských pútí a iných podujatí, konaných 
na tomto pútnickom mieste.49

Ako spišský diecézny biskup udelil s plat-
nosťou od roku 1991 profesorovi Amantiovi 
Akimjakovi fakultu na liturgické vedenie fa-
timských sobôt na Mariánskej hore. 

Pozorne sledoval rást pútnického areálu pri 
bazilike na Mariánskej hore, jej dotváranie na 
vyspelé európske pútnicke centrum. V roku 
1990 sa začalo s výstavbou nového oltára pred 
bazilikou. Zakrátko bola započatá výstavba 
vodovodu, kanalizácie, sociálno-hygienic-
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kých zariadení, elektrických sietí, prístupo-
vých komunikácií a ich osvetlenia, výstavba 
priestranného pútnického domu slúžiaceho 
na rôzne náboženské aktivity. Zrekonštruo-
vaná bola bazilika, stĺp sv. Jána Nepomucké-
ho, položila sa nová dlažba okolo celého kos-
tola a boli zrealizované iné menšie, či väčšie 
terénne  a stavebné úpravy. Uvedené práce 
si vyžiadali vysoké finančné investície. Tieto 
náklady svojimi štedrými darmi pomáhali 
vykryť Ministerstvo životného prostredia SR, 
Ministerstvo vodného a lesného hospodárstva 
SR, Európska charita Kirche in Not so sídlom 
v Königsteine, cirkevný fond „Hilfsfonts” vo 
Viedni, kňaz a univerzitný profesor z USA 
John Vašek, pôvodom Slovák z Pavľan pri 
Levoči, oddaný ctiteľ levočskej Panny Márie. 
Samozrejme tieto investície a dary išli na Ma-
riánsku horu pod záštitou spišského biskupa 
Františka Tondru, ktorý ich buď vyžiadal 
alebo garantoval. Starostlivosť o Mariánsku 
horu od 1. augusta 1994 zveril biskup Tondra 
sestrám Božského Vykupiteľa, ktoré sa starajú 
o prevádzku pútnického domu a o služby pri 
liturgických úkonoch v bazilike.50 

Európski cirkevní hodnostári na Mariánskej 
hore

Nielenže sám František Tondra mnoho-
krát na Mariánskej hore celebroval sv. omše 
a viedol mariánske pobožnosti, ale aj spolu 
so svojím dlhoročným tajomníkom Mons. 
Jánom Zentkom pozýval na slávnosti vzácne 
cirkevné osobnosti z Európy. Pozval na slá-
venie odpustových sv. omší z príležitosti 2. 
júla, respektívne nedele po 2. júli kardinálov 
a biskupov zvučných mien. Kardinálov Joze-
fa Tomka, prefekta Kongregácie pre evanje-
lizáciu národov, Joachima Meisnera, kolín-

skeho arcibiskupa a Čestného občana mesta 
Levoča, Georga Sterzinského, berlinského 
arcibiskupa, Františka Macharského, krakov-
ského arcibiskupa, Zenona Grocholewského, 
prefekta Kongregácie pre vzdelanie a vedu 
a Čestného občana mesta Levoča, Christo-
phera Schönborna, viedenského arcibiskupa, 
Philippa Barbarina, lyonského arcibiskupa, 
Jána Chryzostoma Korca, nitrianského bis-
kupa. Arcibiskupov a biskupov: Henryka 
Jozefa Nowackého, apoštolského nuncia na 
Slovensku, Dominika Hrušovského, nuncia v 
Minsku, Jacquesa Perriera, tarbsko-lurdského 
biskupa, Antonia Marta, fatimského biskupa, 
ako aj všetkých slovenských biskupov.51 

Apoštolský nuncius Henryk Jósef Nowac-
ki si vďaka spišskému biskupovi Františkovi 
Tondrovi vybudoval veľmi blízky vzťah k 
Mariánskej hore v Levoči. Hneď po nástupe 
do úradu Apoštolského nuncia na Sloven-
sku roku 2001,  ho biskup Tondra  pozval 7. 
júla 2001 sláviť hlavnú sv. omšu. Dňa 1. mája 
2002 predsedal sv. omši na Mariánskej hore, 
na ktorej sa zúčastnilo 680 bohoslovcov a ich 
predstavených z celého Slovenska. Už rok 
na to 2003 znova slávil odpustovú sv. omšu. 
Azda vyvrcholením jeho misie na Slovensku 
bola púť v roku 2005, keď ho spišský biskup 
pozval sláviť najsvätejšiu obetu, ktorá sa nies-
la v znamení 10. výročia apoštolskej návštevy 
Jána Pavla II. na Mariánskej hore. V závere 
tejto bohoslužby posvätil vežu s krížom stoja-
cu na mieste, kde Ján Pavol II., dnes už svätý, 
pred desiatimi rokmi slávil Eucharistiu.52

Z iniciatívy Františka Tondru sa konalo za-
sadanie Českej a Slovenskej konferencie bis-
kupov na Mariánskej hore, ktorej sa zúčastni-
li všetci biskupi Čiech, Moravy i Slovenska.53
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Viackrát na jeho podnet si vykonali v rám-
ci veľkého pôstu slovenskí biskupi na čele s 
nunciom Henrykom Nowackim duchovné 
cvičenia na tomto mieste. 54  

František Tondra mnohokrát viedol du-
chovné cvičenia pre kňazov, predstavených 
seminára, vyučujúcich v kňazskom seminári, 
bohoslovcov, rehoľné sestry, ako aj vyuču-
júcich na cirkevných školách v pútnickom 
a exercičnom dome na Mariánskej hore.55     

Na sklonku svojho biskupského účinkova-
nia zvolal Druhú diecéznu synodu, čím veľmi 
dôstojne a osožne zavŕšil pôsobenie na stolci 
Spišského biskupstva.

František Tondra vyhlásil zvolanie Druhej 
synody Spišskej diecézy osobitným dekré-
tom, ktorý prečítal 29.  apríla 2006, v deň 
spomienky 230. výročia založenia Spišskej 
diecézy v Katedrále sv. Martina.

Druhá diecézna spišská synoda si kládla 
za cieľ prerokovať dôležité tematické okruhy 
súvisiace s náboženským životom, dianím, 
pastoráciou, katechézou a udržiavaním du-
cha katolíckej viery na území Spišského bis-
kupstva.  

Ideovým pilierom synody bola spoloč-
ná cesta, na ktorú máme všetci zjednotení 
v modlitbách vykročiť s Ježišom Kristom v 
duchu evanjeliového pozvania: „Ja som cesta, 
pravda a život” (Jn 14, 1-6). Úlohou tejto spo-
ločnej cesty počas synody bolo hľadať prav-
du o potrebách a problémoch Božieho ľudu 
Spišskej diecézy a nachádzať odpovede a vý-
chodiská, ktoré v diecéze prehĺbia a zveľadia 
Boží život.

V dekréte o zvolaní synody sa F. Tondra 
obrátil s prosbou k Panne Márii: „Nech Naj-
svätejšia Božia Matka, Mária Levočská a sv. 

Martin, patrón našej diecézy orodujú za nás 
u Všemohúceho Boha a vyprosia nám hojnosť 
požehnania pre naše spoločné dielo!” 56

Rokovanie Druhej synody Spišskej diecézy 
trvalo päť rokov v troch fázach: na úrovni far-
ských úradov (farských buniek), dekanských 
úradov a diecézy. Ukončenie tejto synody 
oznámil F. Tondra biskupským dekrétom 
z 23. júla 2011, na sviatok sv. Brigity, rehoľ-
níčky, patrónky Európy.

Z rokovania Druhej synody Spišskej diecé-
zy boli vydané Dokumenty reflektujúce tieto 
oblasti života diecézy:
– Tvár, život a spásne služby Spišskej parti-

kulárnej cirkvi
– Posväcovanie života
– Katechéza a formácia povolaní
– Identita, spiritualita a spoločenstvo kňazov
– Cirkev v rodine, rodina v Cirkvi
– Školstvo, veda, kultúra
– Jednota v mnohosti
– Vzťah k iným náboženstvám, kultúram 

a fenoménom doby
– Komunikácia v tvorbe communia
– Správa hmotných dobier.

Dňom podpisu diecéznym biskupom 
Františkom Tondrom nadobudli publikované 
závery synody záväznú platnosť pre farnosti 
a Boží ľud Spišského biskupstva. František 
Tondra podpísal dokumenty 23. júla 2011 
a platnosť nadobudli 1. augusta 2011, v deň 
liturgického slávenia spomienky na sv. Alfon-
za Márie de Liguori, veľkého biskupa a učite-
ľa Cirkvi.

Spišský diecézny biskup F. Tondra pri 
odovzdávaní dokumentov synody vyslovil 
svoje prianie, aby uznesenia synody našli 
činorodú odozvu v živote diecézy: „Mojim 
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želaním je, aby sa nariadenia i odporúčania 
Synody s pastoračnou múdrosťou uvádzali do 
života farností a diecézy na osoh všetkých ne-
smrteľných duší. To, čo sa dá zachovať hneď, 
treba zachovať už od 1.augusta 2011. To, čo je 
programové, nech sa zrealizuje podľa možností 
čím skôr.”57 

abdikácia z úRadu diecézneho 
biSkupa

Po dovŕšení 75. roku veku požiadal Fran-
tišek Tondra podľa ustanovení Kódexu ká-
nonického práva vtedajšieho Svätého Otca 
Benedikta XVI. o uvoľnenie z úradu spišské-
ho diecézneho biskupa. Dňa 4. augusta 2011 
prijal pápež Benedikt XVI. jeho zrieknutie sa 
úradu spišského diecézneho biskupa a usta-
novil ho za Apoštolského administrátora 
Spišskej diecézy. Od 10. septembra 2011 bol 
F. Tondra na dôchodku. Vypomáhal v pasto-
račnej činnosti  na území diecézy.58

odchod do VečnoSti
Spišský diecézny biskup František Tondra 

prakticky celý svoj biskupský život statočne 
čelil vleklej chorobe. Odolával jej vďaka pev-
nej vôli, rešpektovaniu Božích plánov aj sil-
nému genetickému základu človeka prírody 
a tvrdého života. 

S pribúdajúcim vekom sa však chronické 
zdravotné ťažkosti začali nebezpečne kon-
centrovať do srdcovocievného systému spiš-
ského diecézneho biskupa.

Začiatkom apríla 2012 bol František Ton-
dra hospitalizovaný vo VÚSCCH v Koši-
ciach, kde sa podrobil operácii srdca. 

Zomrel 3. mája 2012 na následky poope-
račných komplikácií v košickej nemocnici.59

Františka Tondru pochovali 10. mája 2012 
v Spišskej Kapitule. Pohrebnú sv. omšu ce-

lebroval J. Em. Joachim kardinál Meisner, 
vtedajší kolínsky arcibiskup. Pohrebnú kázeň 
predniesol košický arcibiskup Bernard Bober 
a pohrebné obrady vykonal jeho nástupca v 
biskupskom úrade Štefan Sečka.60 

František Tondra je pochovaný na kňaz-
skom cintoríne v Spišskej Kapitule.

abStRakt
Spišský diecézny biskup Mons. prof. Fran-

tišek Tondra nastupoval do úradu po takmer 
štyridsaťročnej násilnej pauze v obsadení 
biskupského stolca. Funkciu najvyššieho 
diecézneho hodnostára prijal krátko pred 
revolúciou v novembri 1989. Autor tejto bio-
grafickej štúdie Mons. prof. František Dlugoš 
si všíma kresťanské tradičné zázemie rodnej 
dediny Františka Tondru, rodičovskú výcho-
vu, roky štúdií prírodovedy a teológie, bohatú 
pastoračnú, pedagogickú a vedeckú činnosť 
spišského diecézneho biskupa. F. Tondra bol 
celou dušou oddaný kňazstvu a vo svojom 
srdci si celý život niesol lásku k rodnej dedine 
aj k celému regiónu Spiša.

Kľúčové slová
Biskup, diecéza, katedrála, kaplán, kňaz, 

Levoča, komunizmus, režim, tradícia.  

abStRact 
Bishop of Spis diocesan Mons. prof. Franti-

sek Tondra took office after nearly forty years 
of violent break in a cast Tribune. The office 
of diocesan highest dignitary received short-
ly before the revolution in November 1989. 
The author of this biographical study Mons. 
prof. František Dlugoš notes traditional 
Christian background native village Francis 
Tondra, parental education, years of studies, 
science and theology, rich pastoral, educa-
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tional and scientific activities Spis diocesan 
bishop. F. Tondra whole soul was devoted to 
the priesthood and in his heart a life marked 
by love for his native village and the whole 
region of Spis. 

Keywords 
The bishop, diocese cathedral chaplain, 

priest, Levoča, communism, regime, tradi-
tion.

abStRakt
Spiski diecezialny biskup bp. prof. Franti-

šek Tondra wstępował do urzędu po prawie 
czetrdziestoletnim przymusowym wakancie 
na biskupskim stolcu. Funkcję najwyższego 
przedstawiciela spiskiego Kościoła przyjął 

krótko przed aksamitną rewolucją w listo-
padzie 1989 roku. Autor niniejszej biblogra-
ficznej publikacji prof. František Dlugoš do-
strzega tradycyjne chrześcijańskie zaplecze 
rodzinnej wioski  Františka Tondry, rodzi-
cielskie wychowanie, lata studiów przyrodni-
czych i teologii, pogatą czynność duszpaster-
ską, pedagogiczną i naukową diecezjalnego 
biskupa spiskiego. Bp. F. Tondra był z całej 
duszy oddany kapłaństwu a w swoim sercu 
przez całe życie nosił miłość do swojej wsi 
rodzinnej i całego spiskiego regionu.

Kluczowe słowa
Biskup, diecezja, katedra, wikariusz, ka-

płan, Lewocza, komunizm, reżim, tradycja.

Członkowie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Nowoczesne Kształcenie KUL w Stalowej Woli


