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Vystúpenie Martina Luthera 
v nemeckom Wittenbergu 
31. októbra 1517 začalo pro-
ces reformácie. Vzhľadom 
na pomerne konzervatívne 
nemecké  a  s lovenské 
obyvateľstvo rozšírila sa 
na Spiši hlavne v 2. pol. 16. 
storočia. Napomáhali tomu 
domáce podmienky: mnohé 
spišské mestá mali v pri-
vilégiách od 13. storočia 
potvrdené právo slobodnej 
voľby farára. Ich magistrát 
rozhodoval o cirkevných 
a náboženských otázkach. 

Fary boli obsadzované váženými a vzdelanými mužmi. 
Na prijatie reformácie pôsobili aj okolité kultúrne vply-
vy, rozvoj vzdelanosti, obchodné kontakty a v prípade 
Spišskej Novej Vsi aj rozvoj baníctva. Reformácii na-
pomáhalo vynájdenie kníhtlače.

PREJAVY NÁBOŽENSKÉHO RADIKALIZMU

Spišské kroniky zaznamenávajú v 16. storočí prvé 
pokusy o náboženské zmeny v podobe pôsobenia no-
vokrstencov (anabaptistov). Ich radikálny náboženský 
program predstavoval svojou činnosťou Andrej Fischer.  
V roku 1529 sa pokúsil svoje myšlienky prezentovať 
aj v Spišskej Novej Vsi, ale vtedajší novoveský kňaz 
Vavrinec Hildebrand (*kon. 15. stor. Vondrišeľ, dnes 
Nálepkovo – †1550 Spišská Nová Ves) v bohoslužobnom 
a cirkevnom poriadku neurobil žiadne zmeny. No-
vokrstenectvo sa stalo len okrajovou črtou reformácie 
a po smrti jej šíriteľa A. Fischera (František Bebek ho 
v roku 1540 dal zhodiť z múrov Krásnej Hôrky) postupne 
zaniklo na celom Spiši. Pripravilo však podmienky 
pre široký nástup a prijatie učenia Martina Luthera.

PRIJATIE LUTHEROVEJ REFORMÁCIE

K šíreniu reformácie prispeli najmä študenti vracajúci 
sa zo štúdií z Nemecka a Krakova. V 40-tych rokoch, 
ktoré sú v náboženských dejinách mesta významným 
medzníkom, zasiahla reformácia aj miestnu spišskú 
cirkevnú hierarchiu. Samotný vrchný predstaviteľ 
katolíckej cirkvi spišský prepošt Ján Horváth 
z Lomnice sa vzdal v decembri 1544 úradu a oženil sa 
s dcérou levočského mešťana Jána Czipsera. Tým dal 
najavo svoj defi nitívny rozchod s katolíckou cirkvou. 
V Spišskej Novej Vsi sa medzi nemeckým a slovenským 
obyvateľstvom presadil umiernený smer reformácie 
v rokoch 1548 – 1555 pod vedením Juraja Leudischera. 

V meste formuje evanjelický cirkevný zbor, ktorý sa 
ofi ciálne hlási k augsburskému vierovyznaniu. Po pri-
jatí princípu „cuius regio, eius religio“ (koho moc, toho 
náboženstvo) v roku 1555 sa k lutherstvu už hlásila 
s výnimkou niekoľkých osôb väčšina obyvateľstva 
mesta. Za farára Bartolomeja Bognera Nemci mali 
v správe farský kostol (odtiaľ názov nemecký) a Slová-
ci špitálsku kaplnku nachádzajúcu sa v Levočskej 
ulici. Bogner pochádzal z Brašova (Kronstadt) 
v Sedmohradsku a za farára bol pozvaný do Spišskej 
Novej Vsi v roku 1556 spolu so svojou početnou rodi-
nou – manželkou a 5 deťmi z Levoče, kde pôsobil 
od roku 1544. K jeho nasledovníkom v meste patrili: 
Johann Hoffmann (1557 – 1562), Valentin Megander-
Grossmann (1562 – 1570), Thomas Fröhlich-Hilarius 
(1570 – 1573), Lucas M. Conon-Kien (1573 – 1582), 
Johann Jantschius (1582 – 1600), Joachim M. Goltz (1600 
– 1619), Elias M. Ursinus-Bär (1619 – 1627), Stanislaus 
M. Horler-Herler (1627 – 1645), Matthias Zarevucius 
(1645 – 1664) a Michal Quendel-Grendel (1664 – 1674). 
Okrem farárov pôsobili v meste ako archidiakoni ne-
meckí kázatelia a tiež slovenskí diakoni.
Obyvatelia mesta a ich slobodne zvolený magistrát prijali 
evanjelické náboženstvo a stali sa vlastníkmi farských 
a školských budov, cirkevných pozemkov a právnych 
privilégií. Evanjelickému farárovi ostalo právo „de-
siatku“. Z desiatku platil farár kantora, rektora školy 
a nutné opravy budov. Neskôr bola časť desiatku určená 
slovenskému vikariátu. Nemecký vikár dostával svoj plat 
z mestskej pokladnice. Napriek veľmi pohnutým časom  
a náboženským zápasom treba poznamenať, že mesto ve-

OKY  NÁBOŽENSKÝCH ZMIEN

Podobizeň Martina Luthera, maľba 
L. Cranacha st. z roku 1529 (Repro)

Titulná strana 4. časti diela M. Luthera Knihy a listy, Wittenberg 1553 (Archív 
Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Spišskej Novej Vsi)
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dené evanjelikmi považovalo za vec prestíže zakladanie 
a udržiavanie škôl. Nadaným žiakom poskytovalo mož-
nosť študovať na zahraničných univerzitách. Novoveská 
mestská latinská škola, ako vyšší typ školy, sa zmenila 
na evanjelickú. Je pravdepodobné, že bola organi-
zovaná podľa vzoru nemeckých škôl a patrila medzi 
popredné na Spiši. Dokazujú to životopisné údaje 
niektorých teológov, ktorí študovali vo Wittenbergu, 
napísané pri príležitosti ich ordinácie. Spomínajú, 
že boli na štúdiách v Spišskej Novej Vsi a uvádza-
jú mená známych rektorov. Reformácia ovplyvnila 
aj literárny život.
 
CONFESSIO SCEPUSIANA (1569)

V roku 1549 vytvorilo päť východoslovenských slo-
bodných kráľovských miest Košice, Levoča, Bardejov, 
Prešov a Sabinov vlastné vierovyznanie pod názvom 
Confessio Pentapolitana. O desať rokov neskôr tak 
urobili aj stredoslovenské banské mestá, keď vytvo-
rili Confessio Heptapolitana sive Montana. Confes-
sio Pentapolitana sa stalo vzorom pre vierovyznanie 
Bratstva 24 spišských farárov. Tí vytvorili osobitné 
spišské vierovyznanie, ktoré vypracovali Valentín 
Megander-Grossmann (ako evanjelický farár pôso-
bil v Spišskej Novej Vsi v rokoch 1562 – 1570, neskôr 
sa stal seniorom) a spišskopodhradský farár Cyriak 
Obsopaeus-Koch. Známe je pod názvom Confessio 
Scepusiana. Dňa 29. októbra 1569 bolo prečítané 
na kongregácii bratstva  a stalo sa “konštitúciou spišské-
ho lutherizmu“ (Trajdos, 2004). Bolo potvrdené a pod-
písané na stretnutí plebanov v Spišskom Štvrtku v roku 
1582 a prijaté Spišskou stolicou v roku 1587.  Organi-
začné otázky evanjelickej a. v. cirkvi boli vyriešené až 
na synode v Spišskom Podhradí v roku 1614. Za super-
intendenta Spiša a Šariša bol zvolený Štefan Xylander, 
vl. menom. Holtzmann (*1572 Levoča – †1619 Spišské 
Podhradie), senior Bratstva 24 farárov. Vtedajší 
spišský a šarišský župan Krištof Thurzo pozval celé 
69-členné zhromaždenie na Spišský hrad. V hradnej 
kaplnke sa konali služby Božie, zaznelo Te Deum, 
fanfáry, blahoželanie a 28 výstrelov z kanónov. Po hos-
tine sa konali rytierske hry a ohňostroj. Poľská sprá-
va v jej podliehajúcich 13 mestách však ustanovenia 
synody neprijala. Š. Xylander pre zákaz poľského kráľa 
funkciu z náboženských dôvodov nevykonával.

REKATOLIZÁCIA ALEBO PROTIREFORMÁCIA

Obnoviť katolicizmus a uhorský klérus na základe 
dekrétov Tridentského koncilu (1545 – 1563) sa podu-
jalo ostrihomské arcibiskupstvo pod vedením Mikuláša 
Olaha (1553 – 1568) a Spoločnosť Ježišova - jezuiti. 
P. Leonard Klasovič (*1554 Spišské Podhradie, k je-
zuitom vstúpil 1575, pôsobil v Kláštore pod Znievom 
a na Liptove, †1625 Humenné) sa spomína ako prvý, 
ktorý sa podujal k misii na Spiš. V roku 1600 bola 
Spišská kapitula takmer jediným strediskom ka-
tolíckeho života na Spiši. Jej kanonici navštevovali 

ŠTUDENTI  WITTENBERSKEJ UNIVERZITY 
ZO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Na Spiši sa narodili a preslávil i ho farári, básnici a autori 
nábožensko-výchovných barokových diel bratia Daniel a Krištof 
Klešovci (Kleschovci). Narodili sa v rodine zemana, banského 
majstra Krištofa Klescha a Doroty, rod. Krüseliovej, v Spišskej 
Novej Vsi, kde absolvovali mestskú latinskú školu.
Starší z bratov Daniel Klesch (1619 – 1697) bol honosne 
označovaný „poeta laureatus“. Študoval v Rožňave, Bratislave 
a Prahe, na Teologickej fakulte vo Wittenbergu (1648 – 1649), 
Helmstadte, Wartburgu a nakoniec vo francúzskom Štrasburgu. 
Pôsobil ako konrektor na gymnáziu v Šoprone a neskôr ako 
evanjelický farár. Na Spiš sa vrátil v roku 1664. Tri roky pôsobil 
v Spišskom Podhradí. Bol seniorom Bratstva 24 spišských 
farárov a zároveň pôsobil v Spišských Vlachoch (1667 – 1674). 
Po odhalení Vešeléniho sprisahania bol väznený v Košiciach. 
Zážitky z tohto väznenia vydal neskôr jeho syn Daniel Krištof. 
Po roku 1674 sa usadil v Nemecku, kde pôsobil ako rektor 
v Jene, profesor vo Weissenfelde a superintendent v Hel-
drangene. Napísal vyše 50 prác, prevažne prí ležitostnú poéziu 
a nábožensko-výchovné diela v latinčine a nemčine. Posledné 
roky jeho života sú späté s Halle a Berlínom, kde zomrel.
O trinásť rokov mladší brat Krištof Klesch (1632 – 1706) odišiel 
študovať na gymnázium do Wroclawi a ukončil univerzitu vo Wit-
tenbergu. Na Spiši pôsobil od roku 1654 ako diakon vo Veľkej, 
neskôr v Matejovciach a ako evanjelický farár v Spišskej Sobote. 
Po roku 1672 žil v Poľsku a neskôr sa tiež usadil v Nemecku. 
V Jene získal titul magistra filozofie. Písal básne, náboženské 
barokové polemiky a dišputy. Zomrel v Erfurte.

Učebnica aritmetiky z r. 1608 (Archív Evanjelického a. v. cirkevného 
zboru v Spišskej Novej Vsi)
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PREHĽAD DEJÍN                                                                          

25. jún 1557 V Spišskej Novej Vsi zomrel evanjelický farár 
Bartolomej Bogner.

6. september 1566 Zachovala sa najstaršia písomná zmienka 
o novokrstencoch v meste.

29. október 1569 Vytvorené bolo Confessio Scepusiana – vierovyznanie 
spišských miest. 

1572 Poľský kráľ Žigmund II. August potvrdil mestu 
privilégiá.

21. január 1581 Novoveský notár Juraj Haško a ľubovniansky revízor 
Ján Kraus sa vo Varšave sťažujú poľskému kráľovi 
na zaťažujúce dane pre 13 spišských miest.

1584 Na Spiši bola zavedená reforma kalendára pápeža 
Gregora XIII. (z r. 1582).

24. júl 1613 Prijaté sú nové základné pravidlá charitatívneho 
spolku sv. Barbory.

22. – 23. januára 1614 Za účasti farárov Bratstva 24 spišských miest konala 
sa synoda v Spišskom Podhradí.

25. marec 1638 Štefan Čáki s manželkou na základe kráľovskej doná-
cie sa stali majiteľmi opusteného Spišského hradu.

1671 Piaristi z Podolínca zabrali kaplnku na Levočskej ulici 
v Spišskej Novej Vsi.

marec 1674 Rímskokatolíkom v Spišskej Novej Vsi je prinavrátený 
farský kostol.

2. máj 1674 Novoveský evanjelický farár Michal Quendel – Grendel 
je v Spišskom Podhradí odsúdený za „vlastizradu“.

17. máj 1724 V Spišskej Novej Vsi je založený pre slovenských 
veriacich rímskokatolícky vikariát.

po nedeliach veriacich po celom okolí, slúžili omše 
v domoch a vyučovali. Jezuiti prišli prvýkrát 
na Spišskú kapitulu v roku 1604, keď im spišský 
prepošt Martin Pethö daroval pre účely založenia gym-
názia majetky zaniknutého kláštora na Skale útočišťa. 
Cieľ založiť školu stroskotal z dôvodu stavovského 
povstania. Jezuiti museli opustiť Spiš. Ich činnosť 
bola obnovená v roku 1623. Podporovali ich Čakiovci, 
ktorí sa stali po Thurzovcoch majiteľmi opusteného 
Spišského hradu. K založeniu jezuitského gymnázia 
došlo nakoniec v roku 1648. Jezuiti zakladali bratstvá, 
propagovali kult Matky Božej Sedembolestnej, orga-
nizovali sväté procesie, napr. na horu Vilicz pri Kluk-
nave, ku kaplnke sv. Kríža na Sivej Brade. Duchovne 
podporovali ľudí v čase epidémií. V 70-tych rokoch 17. 
storočia dôležitú úlohu pri rekatolizácii 13 spišských 
miest zohral kláštor piaristov v Podolínci. 

Odhalenie Vešeléniho 
sprisahania v roku 
1669 využili ka-
tolícki Habsburgovci, 
šľachta a duchovenstvo 
na zosilnenie tlaku proti 
evanjelikom. Na Spiši im 
v tomto smere pomá-
hali poľskí starostovia 
Lubomirski. Na popud 
spišského prepošta Ju-

raja Barsonyiho vydal poľský kráľ a litovské knieža 
Michal Korybut Wišniowiecki (1669 – 1673) v roku 
1670 vo Varšave rozkaz, aby v 13 spišských mestách 
vrátili všetky kostoly a privilégia rímskokatolíkom. 
Novovešťania však tento príkaz neuposlúchli. 24. júna 
1671 piaristom bolo priznané právo slobodne šíriť v zálo-
hovaných mestách katolícku vieru. V auguste 1671 prišiel 
do Spišskej Novej Vsi poľský starosta gróf Stanislav 
Heraklius Lubomirski (1666 – 1699) s ozbrojeným 
sprievodom. Po krátkom odpore odňal evanjelikom 
kaplnku (slúžila ako slovenský kostol) v Levočskej 
ulici a odovzdal ju rádu piaristov z Podolínca. Zároveň 
žiadal od magistrátu mesta, aby určil v blízkosti tohto 
kostola budovu, ktorá by slúžila ako byt rímskoka-
tolíckeho kňaza. Táto udalosť bola len predzvesťou 
ďalších represií. Počas vlády cisára Leopolda I. (1658 
– 1705) rekatolizácia na Spiši vyvrcholila. 23. marca 
1674 bol byt novoveského evanjelického farára Michala 
Quendela-Grendela vojakmi Lubomirského obkľúčený 
a farár bol spolu s nemeckým diakonom Johannom 
Gramsiusom a slovenským diakonom Johannom 
Schalakom predvolaný pred poľsko-uhorský zmiešaný 
súd (iudicium compositum), ktorý sa konal 30. apríla až 
2. mája 1674 v Spišskom Podhradí. Tu všetci evanjelickí 
farári 13 miest boli obvinení z vlastizrady a vykázaní 
z krajiny. Spišský prepošt prikázal nemeckému sudcovi 
Paulovi Szontágovi pôsobiacemu v Spišskej Novej Vsi, 
aby veľký (nemecký) kostol odovzdal rímskokatolíkom. 
Jeho prevzatia sa zúčastnil pavlínsky mních Franz 
Gabriel Windt. Občania však mníchovi zabránili vstúpiť 
do kostola. Keďže odopreli odovzdať kostol a sudca 

Popravy v období 10-ročného prenasledovania evanjelikov (Repro)

Kníhtlačiareň v 16. storočí (Repro)

Stanislav Heraklius Lubomirski (Repro)
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na súkromnom majetku (v priestoroch dvora bývalého 
evanjelického gymnázia, neskôr SPŠ). Podľa údajov 
vizitácie z roku 1700 bolo v Spišskej Novej Vsi 5 000 
evanjelikov a 300 katolíkov. Od roku 1701 pôsobil 
v Spišskej Novej Vsi doktor práv Georg Reyscher – 
teológ, pôvodom z Poľska, ale potlačiť luteranizmus sa 
mu nepodarilo. 

RÍMSKOKATOLÍCKY VIKARIÁT

K a p l n k u 
na Levočskej 
ulici navštevovali 
h l a v n e  s l o -
venskí drobní 
roľníci a baníc i , 
preto  17.  mája 
1724 poľský farár 
Ján Konstan-
t in Morkowski 

zr iadi l pr i kaplnke vikariát, ktorému ofi ciálne zveril 
duchovnú správu slovenského obyvateľstva. V ro-
koch 1727 až 1730 bola pri kaplnke pristavaná podľa 
plánov Jána Rossnera baroková chrámová loď. Prístav-
bou sa doterajšia kaplnka zmenila na presbytérium 
nového tzv. slovenského alebo vikariátneho kostola. 
V roku 1753 sa v prestavbe pokračovalo vytvorením 
barokovej klenby. Ku kostolu bola pribudovaná 
poschodová budova. V 19. storočí sa dobudovala bočná 
loď na pravej strane, čím kostol Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie nadobudol súčasný ráz.

sa nepostavil proti rozvášnenému davu, začal sa 
proces proti sudcovi, zástupcovi mesta Jánovi Mil-
leterovi a členom mestskej rady. Magistrát dokázal 
síce svoju nevinu, ale vzdorujúci občania boli odsúdení 
na trest smrti a stratu majetku. Po omilostení zaplatili 
po 100 zlatých. Sudca Paul Szontág bol spolu s inými 
evanjelickými predstaviteľmi 13 miest predvolaný 
na Ľubovniansky hrad. Napriek väzneniu a mučeniu 
odoprel prestúpiť na katolícku vieru. Pramene uvádza-
jú, že „mu po spútaní rúk a nôh nasypali do vlasov 
a nosných dierok pušný prach, ktorý potom zapálili...“. 
Ostal verný evanjelickej viere a bol prepustený po za-
platení 100 zlatých dukátov. Evanjelickému zboru 
boli v roku 1674 odobraté kostoly, školské budovy, 
farské budovy, pozemky, privilégia a duchovní boli 
prinútení emigrovať. 11. mája 1674 Lubomirski ten-
to stav potvrdil. V Spišskej Novej Vsi a Ľubici sa stal 
plebanom krakovský kanonik Jozef Bernard Zebri-
dowszki (1675 – 1696). V úradoch 13 spišských miest, 
richtármi, senátormi a prísažnými mohli byť iba ka-
tolíci.  Aj keď farský kostol vlastnili istý čas evanjeli-
ci, „je pravdepodobné, že všetko pôvodné zariadenie 
v kostole zostalo“ (I. Chalupecký, 1971, J. Kuruc, 1999). 
Farský kostol bol v tom období niekoľkokrát renovovaný, 
napr. veža dostala v roku 1608 nové vežové hodiny, 
v roku 1647 bol uliaty nový zvon a po roku 1649 nado-
budla veža tvar s cibuľovitým zakončením. 
K zmierneniu rekatolizačných opatrení došlo až 
v priebehu 90-tych rokov, kedy poľský starosta povo-
lil evanjelikom v zálohovaných mestách bohoslužby 
v modlitebni, zvonenie a spev pri pohreboch. V roku 
1694 začali evanjelici stavať drevenú modlitebňu 
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