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Od doby, keď som po prvýkrát oslovil majstra Alexyho 
ako jediného cirkevného heraldika, ktorý na Slovensku 
pôsobí, zaoberal som sa myšlienkou ako jeho bohatú 
tvorbu, ale i skúsenosti získané počas dlhých desaťročí, 
sumarizovať a poskytnúť tak odborníkom, ako aj naj-
širšej verejnosti. Som veľmi rád, že Zdenko Alexy pri-
stúpil na moju prosbu a poskytol všetky svoje materiály 
týkajúce sa cirkevnej heraldiky na publikovanie. Otvára 
sa tak možnosť oboznámiť sa s celou šírkou tvorby tohto 
heraldika, výtvarníka a výnimočného človeka.

Miroslav Glejtek

phdr. ing. Miroslav glejtek (1981) študoval históriu na Filozofickej 
fakulte Univerzity konštantína-Filozofa v nitre. od roku 2008 je 
interným doktorandom tohto pracoviska. vo svojej výskumnej čin-
nosti sa orientuje na pomocné vedy historické, zvlášť na cirkevnú 
heraldiku, sfragistiku a dejiny knižnej kultúry. venuje sa aj živej 
heraldike – tvorbe erbov cirkevných ustanovizní a cirkevných pred-
staviteľov. od roku 2008 pôsobí ako heraldický konzultor rady pre 

vedu, vzdelanie a kultúru konferencie biskupov Slovenska.
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PREDHOVOR
práce sumarizujúce dielo jediného heraldika nie sú na Slo-

vensku, ale ani vo svete samozrejmosťou. o to viac to platí v ob-
lasti cirkevnej heraldiky, ktorá sa nachádza skôr na periférii 
ako v centre pozornosti odborníkov. napriek tomu od doby, keď 
som po prvýkrát oslovil majstra alexyho ako jediného cirkev-
ného heraldika, ktorý na Slovensku pôsobí, zaoberám sa myš-
lienkou, ako jeho bohatú tvorbu, ale i skúsenosti získané počas 
dlhých desaťročí sumarizovať a poskytnúť ich tak odborní-
kom, ako aj najširšej verejnosti. Som veľmi rád, že Zdenko ale-
xy pristúpil na moju prosbu a poskytol všetky svoje materiály 
týkajúce sa cirkevnej heraldiky na publikovanie. otvára sa tak 
možnosť oboznámiť sa s celou šírkou tvorby tohto heraldika 
a výtvarníka. dosiaľ boli publikované len čiastkové artefakty 
z jeho diela. i táto práca je však len výberom. Množstvo heraldic-
kého materiálu, ktorý vytvoril, neumožňuje jeho publikovanie 
ako úplného celku. pri zostavovaní tejto práce bola snaha vy-
brať to najreprezentatívnejšie z celej jeho tvorby v čo najväčšej 
šírke a komplexnosti.

cirkevná heraldika, či už ako historická disciplína, alebo sú-
časť živej tradície, sa na rozdiel od iných heraldických oblastí 
neteší na Slovensku hlbokému záujmu. napriek tomu i tu sme 
svedkami významných úspechov. veď len samotný fakt, že kaž-
dá diecéza na Slovensku má heraldicky korektný erb, je veľkým 
úspechom. ak sa pozrieme na vývoj v iných stredoeurópskych 
krajinách, môžeme byť skutočne hrdí. na nasledujúcich stra-
nách však máme možnosť oboznámiť sa i s množstvom ďal-
ších významných heraldických artefaktov – ide predovšetkým 
o erby dekanátov a farností, ktoré majú najmä lokálny význam. 
Sú však významnou súčasťou heraldiky. keď uvážime, ako 
často sa ľudia stretávajú už len s pečiatkami farností na naj-
rozličnejších dokumentoch, ktoré pre nich majú nezastupiteľný 
význam, stáva sa i erb farnosti dôstojným propagátorom heral-
diky.

tento príspevok však nie je venovaný len heraldikom, ale 
i širokej verejnosti. Mnohí pamätníci budú poznať nejednu 
z kňazských osobností, ktorej exlibris sa v tejto práci nachádza. 
a možno budú prekvapení, kto všetko používal a používa erb. 
v neposlednom rade je práca určená i samotným kňazom. práve 
na nich vo veľkej miere záleží, či budú používať heraldicky hod-
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notné erby, alebo sa uspokoja s nie práve esteticky pôsobiacimi 
pečiatkami a „obrázkami“ s funkciou erbu. Jedným z impulzov 
na spracovanie tohto príspevku bola práve snaha poukázať 
na heraldicky akceptovateľný spôsob tvorby erbov u kňazov 
všetkých stupňov cirkevnej hierarchie a cirkevných inštitúcií. 
neutešená situácia v cirkevnej heraldike je často spôsobená 
ľahostajnosťou a nezáujmom kompetentných predstaviteľov 
všetkých stupňov cirkevnej hierarchie a cirkevných inštitúcií 
používať heraldicky korektný erb. v zmysle príslovia „dobré prí-
klady priťahujú“ práca poukazuje na tie artefakty, ktoré môžu 
pôsobiť ako vzory v najlepšom zmysle slova. Možno dúfať, že 
i tieto príklady ponúknu nové pozitívne impulzy a inšpirácie pre 
budúcich tvorcov i majiteľov erbov.

dá sa predpokladať, že voči niektorým publikovaným erbom 
alebo pečiatkam budú námietky či výhrady. veď takmer kaž-
dý heraldik má vlastný názor na túto oblasť heraldickej tvorby. 
o to viac to možno očakávať na poli cirkevnej heraldiky, ktorá 
nie je rozpracovaná do takej miery ako napríklad komunálna 
či štátna heraldika. nazdávam sa však, že práve konštruktívna 
diskusia môže i túto vetvu heraldiky posunúť na kvalitatívne 
vyššiu úroveň.

pri zostavovaní tejto útlej knižky bolo potrebné pozrieť sa na 
tvorbu heraldika komplexne. iste máme s majstrom alexym na 
rôzne problémy cirkevnej heraldiky rozdielne názory. Mnohé 
z publikovaných erbov vznikli pred viacerými desiatkami ro-
kov. hoci sa odvtedy niektoré naše znalosti a z nich vyplývajúce 
zásady heraldickej tvorby posunuli ďalej, predstavujú publiko-
vané ukážky zaujímavé artefakty doby, v ktorej vznikli. po pre-
študovaní takmer všetkého materiálu, ktorý za dlhé desaťročia 
v tejto oblasti vytvoril, musím mu však za seba vysloviť uzna-
nie. v heraldickej oblasti, ktorej sa u nás okrem neho prakticky 
nevenoval až na výnimky takmer nikto, pri úplnej absencii od-
borných a metodických prác vytvoril množstvo pozoruhodných 
a hodnotných diel. veľmi si vážim majstra alexyho i ako človeka 
obdareného veľkou ochotou a zhovievavosťou (ktorá nie je sa-
mozrejmosťou), s akou umožnil o takmer päťdesiat rokov mlad-
šiemu adeptovi heraldiky nahliadnuť do svojej tvorby a trpezli-
vo mu pomáha ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Za to všetko mu 
s vďakou venujem túto prácu.

nitra 10. marec 2008            Miroslav glejtek
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EDIČNÁ POZNÁMkA
pri výbere jednotlivých heraldických artefaktov bola snaha 

zohľadniť čo najširší záber cirkevno-heraldickej tvorby Z. ale-
xyho. i keď väčšina publikovaných erbov je súčasťou pečiatky 
alebo exlibrisu, v sprievodnom texte sa zameriavame hlavne 
na samotné erby a ich štítové znamenia. veríme, že heraldici 
ospravedlnia absenciu presných blazónov. Snahou však bolo 
objasniť najmä tie skutočnosti, ktoré zo samotného erbu nie je 
vždy možné vyčítať a považujeme ich za zaujímavé. ide najmä 
o východiskové údaje, z ktorých autor pri koncipovaní jednotli-
vých erbov vychádzal. pre záujemcov, ktorí nemajú heraldické 
vzdelanie, len dopĺňame, že v celej práci sú názvy strán (pravá 
a ľavá) obrátené v súlade s heraldickou terminológiou. teda to, 
čo vidíme vpravo, je v skutočnosti z pohľadu toho, kto erb nesie, 
vľavo, a tak aj hovoríme o ľavej strane a opačne. pre jednotnosť 
sme rovnaký princíp použili i v prípade pečiatok.

pri zostavovaní jednotlivých položiek sme museli riešiť prob-
lém, ako ich čo najprehľadnejšie zoradiť, keďže cirkevno-správ-
ne členenie niektorých diecéz je pomerne komplikované. na-
príklad apoštolská administratúra v trnave (neskôr trnavská 
diecéza, bratislavsko-trnavská arcidiecéza a dnes bratislavská 
arcidiecéza a trnavská arcidiecéza) bola pomerne zložito čle-
nená na okresné dekanáty, z ktorých niektoré sa ďalej členia 
na dekanské obvody (obvodné dekanáty). hoci sme sa snažili 
postupovať podľa tejto štruktúry, nie vždy sa nám ju podarilo 
zachovať.

Určitým problémom je aj používanie presných názvov jed-
notlivých správnych celkov. napríklad v rožňavskej diecéze sa 
zachoval do druhej polovice 20. storočia starší názov pre deka-
náty – vicearchidiakonáty. tento starobylý názov pre dekanáty 
bol bežný na celom Slovensku s výnimkou Spišského prepošt-
stva, kde sa používal názov konfraternita. v čechách, na roz-
diel od Slovenska či Moravy, sa používa iná terminológia, kto-
rá má historický pôvod. najvyššie správne celky v rámci (arci)
diecéz sa nazývajú vikariátmi. na území Moravy sú najvyššími 
správnymi celkami „arcikněžství“, resp. archipresbyteriáty (tak 
ich nazývame aj v tejto práci). ide vlastne o ekvivalent slova ar-
chidiakonát, používaný na území Slovenska. táto cirkevno-ad-
ministratívna jednotka v minulosti zodpovedala štátno-admi-
nistratívnej jednotke nazývanej župa (stolica). Ďalej sa delí na 
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dekanáty (vicearchidiakonáty). na jednotlivé krajové zvláštnos-
ti upozorňujeme čitateľa priebežne v texte. takisto sme museli 
pristúpiť k čiastočnej úprave názvov jednotlivých správnych 
celkov tak, aby sa v celom texte používali v jednotnej forme.

v práci je použitých niekoľko ukážok, ktoré nepochádzajú 
z tvorby Z. alexyho, ale bolo vhodné zaradiť ich pre vypovedaciu 
hodnotu, ktorú majú. rovnako sú publikované niektoré erby, 
ktorých niektoré súčasti (najčastejšie osobný znak) nenavrhol 
Z. alexy, ale iní tvorcovia. na autorov, respektíve na zdroj, z kto-
rého ukážky pochádzajú, upozorňujeme priamo v texte. Zoznam 
všetkých použitých titulov sa nachádza na konci publikácie.
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ŽIVOTOPIS ZDENkA G. ALEXYHO
Zdenko g. alexy sa narodil 9. septembra 1922 v bratislave. obaja jeho ro-

dičia však pochádzajú z liptova. v rokoch druhej svetovej vojny študoval na 
vysokej škole obchodnej v bratislave, neskôr na handelshochschule St. gal-
len a na Université de neuchâtel vo Švajčiarsku. v rokoch 1944–1945 pôso-
bil ako vojak v československej zahraničnej armáde vo veľkej británii, v roku 
1945 ako prekladateľ a hlásateľ v bbc london. po skončení druhej svetovej 
vojny bol legačným atašé na československom veľvyslanectve v berne. v roku 
1947 pokračoval v štúdiách na vysokej škole ekonomických vied v bratislave. 
do roku 1949 pôsobil ako sekretár námestníka ministra zahraničných vecí 
v prahe. Štúdium pomocných vied historických absolvoval na karlovej univer-
zite v prahe v rokoch 1948–1949. v nasledujúcich rokoch pôsobil vo vedúcich 
pozíciách v podniku zahraničného obchodu exico, bratislavských elektro-
technických závodoch, podniku zahraničného obchodu oMnia a ako vedú-
ci oddelenia vo výskumnom ústave finančnej a úverovej sústavy v bratislave. 
v rokoch 1989–1990 bol poradcom ministra financií Sr. Z. alexy bol zaklada-
teľom burzy cenných papierov v bratislave a dva roky jej generálnym riadite-
ľom. v rokoch 1993–1994 pôsobil ako šéf diplomatického protokolu kancelárie 
prezidenta Sr. Z. alexy sa v roku 1946 zosobášil s Ľudmilou, rodenou polony. 
Z ich štyroch detí dvaja synovia sú stavební inžinieri, jedna dcéra je architekt-
ka a druhá finančníčka.

okrem profesionálnej dráhy v oblasti ekonómie a obchodu sa Zdenko alexy 
systematicky venuje aj heraldike, najmä ako výtvarník-praktik. Je tiež autorom 
početných teoretických prác dotýkajúcich sa problematiky cirkevnej heraldiky. 
od konca 80. rokov sa aktívne zúčastnil na desiatkach medzinárodných kon-
gresov a konferencií, na ktorých predniesol referáty týkajúce sa problematiky 
kanonických dekorácií (keszthely 1989, brusel 1985, turín 1990, St. pölten 
1999), obsahovej náplne štítov cirkevných predstaviteľov a správnych jednotiek 
(Spoleto 1987, troyes 2003), ale i príspevky týkajúce sa komunálnej heraldiky 
a vexilológie (kodaň 1980, Madrid 1982, innsbruck 1988, keszthely 1990, lu-
xemburg 1994, Zürich 1994, krakov 1995, dublin 2002, nagykanyizsa 2006). 
okrem početných príspevkov v heraldických časopisoch a kongresových zbor-
níkoch je aj autorom viacerých monografií. v rokoch 1983–1985 publikoval tri 
zväzky Ex libris armales zahŕňajúce heraldické exlibrisy takmer všetkých sveto-
vých heraldikov, ktorí boli v tomto období činní v heraldickej tvorbe. Sumár he-
raldických exlibrisov, ktoré Z. alexy vytvoril v rokoch 1974–1987, vyšiel knižne 
v práci Heraldiske ekslibris v roku 1990 v dánsku. dlhoročný systematický záu-
jem o problematiku kanonických dekorácií pretavil do monografie Ehrenzeichen 
der Kapitel in vormals Habsburgischen Ländern, vydanej v roku 1996 vo viedni. 
tento krátky prehľad dopĺňajú príslušné odkazy v záverečnej bibliografii.
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Zdenko alexy je od roku 1986 členom-korešpondentom heraldickej spo-
ločnosti adler vo viedni, od roku 1988 je čestným členom istituto del Sacro 
romano vo Florencii, distinguished Fellow of the american college of heral-
dry (1989), členom-korešpondentom spoločnosti der herold v berlíne (1990), 
v roku 1996 bol prijatý do académie internationale d’héradique ako akademik, 
je čestným členom Moravskej genealogickej a heraldickej spoločnosti (1997) 
a Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti (2010). v roku 2008 bol me-
novaný za heraldického konzultora konferencie biskupov Slovenska. v rámci 
tejto funkcie má povinnosť dohliadať na korektnosť novovzniknutých erbov 
v katolíckej cirkvi a napomáhať ako konzultant ich tvorbe.

confédération internationale de généalogie et d’héraldique mu udelila cenu 
dalmira de la válgoma (1991). dostal poctu ministra kultúry Sr za prezen-
táciu slovenskej heraldiky v zahraničí (1997). odbor archívov Ministerstva 
vnútra Sr mu v roku 1997 udelil križkovu medailu za zásluhy a v roku 2007 
Medailu Františka Sasinka. alexyho prínos k cirkevnej heraldike v roku 1979 
ocenila diecéza v hradci králové (čr) udelením titulu biskupského notára.

obr. 1. Zdenko g. alexy (vľavo) s pápežom Jánom pavlom ii. a vtedajším slovenským preziden-
tom Michalom kováčom
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predchádzajúci výpočet doterajších aktivít ekonóma, heraldika a výtvarní-
ka Zdenka alexyho pôsobí iste impozantne. dovolil som si ho nie preto, aby 
som glorifikoval jedného človeka. Sám majster alexy, ako ho poznám, si to isto 
neželá. konal som tak z toho dôvodu, aby som dostatočne zviditeľnil fakt, že 
cirkevná heraldika je „len“ jedna z mnohých oblastí a tém, ktorým Z. alexy 
zasvätil svoj plodný život. a predsa celá táto práca hodnotí a sumarizuje práve 
tento, zdanlivo malý segment z celej mozaiky, ktorá sa ponúka. Z tohto uhla 
pohľadu je profesionalita tohto heraldika obdivuhodná. ako človek, ktorého 
hlavnou profesnou náplňou nebola a nie je cirkevno-heraldická tvorba, dosia-
hol v tejto oblasti veľa úspechov. Jeho profesionalita a kvalita práce je vysoko 
cenená, ako to už býva, najmä zahraničnou odbornou verejnosťou.

obr. 2. vymenúvací dekrét Zdenka g. alexy-
ho za biskupského notára královohradeckej 
diecézy

obr. 3. vymenúvací dekrét Zdenka g. alexy-
ho za heraldického konzultora konferencie 
biskupov Slovenska
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VÝVOj CIRkEVNEj HERALDIkY
V EURÓPSkOM kONTEXTE

heraldika, tak ako si ju na nasledujúcich stránkach predstavíme, je vedou, 
ktorá je stále živá. neustále vznikajú nové erby, ktoré sú však tvorené podľa 
princípov a zákonitostí, ktoré sa vyvíjali len postupne. prv ako sa budeme 
naplno venovať súčasnej heraldickej tvorbe, je potrebné aspoň v krátkosti si 
predstaviť, ako sa menila podoba erbov a pravidlá ich tvorby počas uplynu-
lých stáročí. vyhneme sa pritom pápežskej heraldike, ktorá predstavuje sa-
mostatnú, takmer autonómnu vetvu heraldiky. rovnako opomenieme otázky 
kodifikácie pravidiel cirkevnej heraldiky v cirkevnoprávnych dokumentoch.1 

Sústredíme sa najmä na tie oblasti inštitucionálnej a personálnej heraldiky, 
ktoré majú vzťah k nášmu územiu, respektíve stredoeurópskemu regiónu.

heraldika má za sebou úctyhodný, osem storočí trvajúci vývoj. každá doba jej 
vtlačila určité špecifiká. Mnohé pravidlá a princípy kanonizované v období goti-
ky pretrvali do súčasnosti. iné, súvisiace najmä s dobovým umeleckým vkusom, 
zanikli a boli nahradené novými, prípadne sa vrátili predchádzajúce zvyklosti.

na začiatku je potrebné definovať, čo pod pojmom heraldika vôbec rozumieme. 
Jedna z definícií hovorí, že ide o „súhrnný názov pre pravidlá a zvyklostí pri zosta-
vovaní a opisovaní erbov. Heraldika je však i umenie či schopnosť zostaviť obsahovo 
výstižný a výtvarne pôsobivý erb“.2 Za dobu vzniku prvých heraldických znamení 
považujeme 12. storočie. tie vznikali takmer súčasne vo viacerých krajinách zá-
padnej a južnej európy.3 výrazným popudom pre ich vznik bola potreba spoľahlivej 
identifikácie veľkého počtu rytierov z európy, ktorí sa zúčastnili na križiackych vý-
pravách.4 osobitne sa v literatúre hovorí najmä o 2. križiackej výprave (1147–1149). 
heraldika vo svojich počiatkoch súvisela takmer výlučne s vojenstvom a jednotlivé 
erby boli zobrazované najmä na štítoch a ďalších súčastiach výzbroje rytierov. Už 
v polovici 12. storočia však máme aj prvé správy o použití erbov na pečatiach.5 Za 
svoje skutočné rozšírenie a rozmach však vďačí najmä rytierskym turnajom. tam 
našla asi najvýraznejšie uplatnenie. v priebehu 13. storočia sa integrovala i v ra-
doch nižšej šľachty a postupne začal byť erb chápaný ako symbol rodu.6

1 Spomedzi prác, ktoré sa podrobne zaoberajú problematikou pápežskej heraldiky, možno spome-
núť napríklad Galbreath, D. l. Papal Heraldry. london 1973; Martin, J. Heraldry in the Vatican. 
gerrards cross 1987. dôkladný rozbor pápežských dokumentov, ktoré upravujú cirkevnú he-
raldiku v rámci katolíckej cirkvi, sa nachádza v monografii heiM, b. b. Heraldry in the Catholic 
Church. Its Origin, Customs and Laws. buckinghamshire 1978. najnovšie aj DuDziński, P. Współ-
czesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chreścijańskich. Warszawa 2007.

2 Vrteľ, l. Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin 2003, s. 9.
3 buben, M. Encyklopedie heraldiky. praha 1999, s. 10.
4 krejčíkoVá, j. – krejčík, t. Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. praha 1987, s. 21.
5 krejčík, t. – Psík, r. Základy heraldiky. ostrava 2008, s. 9.
6 krejčíkoVá, ref. 4, s. 22.
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Medzi prvých používateľov erbov patrili okrem šľachticov aj rytierske (vojen-
sko-duchovné) rády vo Svätej zemi. tie si za svoj symbol zvolili kríž v rôznych 
farebných variáciách. Možno medzi ne zaradiť erby takých rádov ako templári 
či johaniti.7 išlo vlastne o najstaršie erby cirkevných inštitúcií, keďže tieto rády 
patrili pod jurisdikciu pápeža.8 vývoj osobných erbov cirkevných predstavite-
ľov bol oproti erbom svetskej šľachty o niečo oneskorený. v 13. storočí už heral-
dické znamenie na štíte postupne strácalo pôvodnú vojenskú funkciu a stáva-
lo sa dedičným rodovým symbolom. práve v tomto období začali erby používať 
aj predstavitelia duchovenstva.9 pravdepodobne prvým prelátom, ktorý začal 
používať erb, bol viliam z Joinville, ktorý bol biskupom v langres (1209–1215). 
Jeho erb je však ešte tvorený len trojbokým štítom.10 v stredoeurópskom du-
chovnom prostredí sa s erbami vysokého kléru stretávame od polovice 13. sto-
ročia.11 tieto erby boli takisto tvorené trojbokými štítmi bez ďalších súčastí. 
Zatiaľ čo súčasťami bežného šľachtického erbu boli v stredoveku aj prilba, 
prikrývadlá, točenica (korunka) a klenot, v cirkevných erboch sa s nimi stretá-
vame len veľmi zriedka. Zdá sa však, že podoba cirkevného erbu sa ustaľovala 
len postupne a s rôznymi výnimkami. Zaujímavým heraldickým prameňom 
je Zürišská erbová rola (1335–1345). Zobrazuje množstvo šľachtických erbov. 
okrem toho sa v nej nachádza aj 28 cirkevných znamení na zástavách. Sym-
boly cirkevných predstaviteľov, či skôr (arci)diecéz, neboli teda zobrazené ako 
klasické šľachtické erby.12 na základe sfragistických prameňov, ktoré máme 
k dispozícii tak v západnej, ako i v strednej európe, možno usudzovať, že ešte 
aj v 14. storočí predstavoval bežnú podobu cirkevného erbu štít bez ďalších sú-
častí.13 prvé zachované erby uhorských arcibiskupov a biskupov možno nájsť 
v pečatiach z polovice 14. storočia. Jeden z prvých cirkevných predstaviteľov, 
7 erby publikuje Vrteľ, ref. 2, s. 49. k symbolike rytierskych rádov pozri aj Vrteľ, l. o symboli-

ke niektorých rytierskych rádov. in Slovenská archivistika, roč. 29, 1994, č. 1, s. 110–163.
8 Vrteľ, l. náčrt vývoja cirkevnej heraldiky na Slovensku. in seDlák, v. (ed.) Zborník príspevkov 

k slovenským dejinám. bratislava 1998, s. 146.
9 noVý, r. heraldika pražských biskupů a arcibiskupů v předhusitské době. in Acta Universita-

tis Carolinae. praha 1991, tom. xxxi, Fasc. 1, s. 53.
10 heiM, ref. 1, s. 23.
11 noVý, ref. 9, s. 53.
12 krejčík, ref. 5, s. 53. podľa b. heima však v zobrazení erbov na vexilách ide skôr o výnimku 

ako pravidlo. heiM, ref. 1, s. 24.
13 viacero príkladov z Francúzska, nemecka, čiech a Moravy pozri aliquot, C. la personnalisa-

tion par l’héraldique des actes juridiques des ecclésiastiques du Moyen Âge dans les diocèses 
relevant de la mouvance royale de France. in bleisteiner, C. D. (ed.) L’héraldique religieuse. 
Actes du Xe Colloque internationale d’héraldique. München 1999, s. 100–122; bouyé, e. héral-
dique médiévale des evêques de la France du nord. in bleisteiner, C. D. (ed.) L’héraldique reli-
gieuse. Actes du Xe Colloque internationale d’héraldique. München 1999, s. 123–152; FreiDin-
Ger, l. Siegelgebrauch und Wappenführung der bischöfe von Seckau in Mittelalter und früher 
neuzeit, teil 2 (1337–1452). in Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs, 1999, č. 49, 
s. 63–87; noVý, ref. 9, s. 181–214; Müller, k. pečeti a znaky olomouckých biskupů. in hlobil, 
i. – Perůtka, M. (eds.) Od gotiky k renesanci III. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. 
olomouc 1999, s. 36–43.
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ktorý v Uhorsku vložil do pečatného poľa 
erb, bol ostrihomský arcibiskup boleslav 
(1321–1328). v jeho pontifikálnej pečati 
z roku 1323 sú zobrazené erby Uhorského 
kráľovstva (štít posypaný ľaliami) a erb 
rodu piastovcov (orol), z ktorého boleslav 
pochádzal.14 pravdepodobne najstaršie 
zobrazenie erbu na biskupskej pečati 
z územia Slovenska sa nachádza v pečati 
nitrianskeho biskupa víta vašváriho (de 
castro Ferreo) (1334–1347?) z roku 1341 
(obr. 4).15

popri používaní rodových-šľachtických 
erbov medzi prelátmi došlo postupne aj ku 
kreovaniu erbov jednotlivých (arci)diecéz. 
najvýchodnejšie rozšírenie týchto erbov 
pravdepodobne predstavovali moravské 
a rakúske (arci)diecézy. v širších stredo-
európskych pomeroch sa začal zavádzať 

inštitucionálny erb v posledných desaťročiach 13. storočia. Jeho používanie 
nevylučovalo používanie rodového znaku duchovného predstaviteľa.16 od 2. 
polovice 14. storočia sa obidve zložky integrovali do jedného štvrteného štítu. 
v princípe koexistencia inštitucionálneho a osobného erbu spočívala v star-
šom období (zhruba do polovice 14. storočia a v niektorých prípadoch i neskôr) 
v zobrazení oboch erbov v dvoch štítoch vedľa seba. Ukážkou takého stvár-
nenia erbov je tajná pečať seckauského biskupa augustína z roku 1375.17 

v jednotlivých prípadoch sa však stretávame s rôznymi spôsobmi používania 
pontifikálií. napríklad olomoucký biskup pavel z Miličína (1434–1450) použil 
vo svojej pečati mitru aj berlu. Zatiaľ čo mitra je položená na erbe diecézy (vľa-
vo), berla sa nachádza za štítom s rodovým erbom biskupa. Medzi erbami sa 
nachádza postava sv. václava, patróna diecézy.18 v 15. storočí sa u olomouc-
14 bližšie pozri boDor, i. (ed.) Középkori magyarország főpapi pescétjei a Magyar Tudományos 

Akadémia Művőszettörténeti Kutató Csoportjának pecsétmásolat-gyűjteménye alapján. buda-
pest 1984, s. 44, č. 32, tab. vi; rábik, V. pečate nitrianskych biskupov do konca 14. storočia. in 
seDlák, V. (ed.) Zborník príspevkov k slovenským dejinám. bratislava 1998, s. 184.

15 v dolnej časti pečatného poľa je umiestnený štít s obrubou z rastlinných úponkov. v ňom sa 
nachádza z ľavej strany štítu vyrastajúca ruka držiaca kvet. pečaťou sa zaoberá rábik, ref. 
14, s. 184, 187. rekonštrukciu erbu publikoval VéGh, Gy. Jegyzetek a magyarországi püspökök 
címereihez. in Turul, roč. 49, 1935, č. 1–2, s. 1, obr. 1. rekonštrukciu celej pečate publikuje 
juDák, V. Nitrianske biskupstvo v dejinách. bratislava 1999, s. 21.

16 noVý, ref. 9, s. 54.
17 erb diecézy sa nachádza heraldicky vpravo a erb biskupa vľavo. Medzi štítmi je umiestnená 

biskupská berla. pečať publikuje FreiDinGer, ref. 13, s. 74.
18 pečať z r. 1439 je uložená v Archíve města Brna (ďalej AMB), fond (ďalej f.) Sbírka listin, man-

dátů a listů (ďalej SlMl), inv. č. 328.

obr. 4. pečať víta vašváriho
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kých biskupov obidva erby integrovali do 
jedného štvrteného štítu. peknou ukážkou 
je pečať olomouckého biskupa Stanislava 
turza (obr. 5). Jeho štvrtený štít je v prvom 
a štvrtom poli tvorený erbom olomouckej 
diecézy, v druhom a treťom poli rodovým 
turzovským erbom. Štít je prevýšený veľ-
kou mitrou s fimbriami.19

v Uhorsku erby (arci)diecéz až na vý-
nimky nevznikli. tie sa vždy prezento-
vali erbom úradujúceho (arci)biskupa.20 

Z tohto pohľadu je zaujímavý erb adminis-
trátora olomouckej diecézy (1482–1487) 
a varadínskeho biskupa (1476–1490) Jána 
Filipca.21 keď bol vymenovaný za admi-
nistrátora olomouckej diecézy, tradícia 
inštitucionálneho diecézneho erbu na Morave spôsobila, že bolo potrebné vy-
jadriť v erbe biskupa aj jeho príslušnosť k varadínskej diecéze. keďže diecéza 
samotná erb nemala, vložil autor erbu do prvého a štvrtého poľa štítu obraz 
svätého ladislava, patróna diecézy. ten je zobrazený ako rytier na koni, v br-
není a s bojovou sekerou v ruke. hierarchicky nižšiu hodnosť administrátora 
olomouckej diecézy vyjadril autor erbom v druhom a treťom poli. keďže toto 
pole bolo podľa zaužívanej schémy určené rodovému erbu biskupa, ten bol 
umiestnený v srdcovom štítku v strede erbu. Štít bol prevýšený podľa dobo-
vých zvyklostí veľkou mitrou s fimbriami. táto do istej miery kuriózna pečať 
je ojedinelým príkladom vyjadrenia symbolu diecézy z uhorského prostredia 
v stredovekej pečati.

dôležité zmeny vo vývoji cirkevných erbov nastali v 1. polovici 15. storočia. 
od tohto obdobia začal v celej európe hromadný prienik pontifikálií (kríž, 
klobúk, mitra, berla) do erbov cirkevných predstaviteľov. Svoju úlohu v tom 
pravdepodobne zohral kostnický koncil (1414–1418). Množstvo cirkevných 
predstaviteľov zo všetkých kútov európy sa oboznamovalo s erbami prelátov 
talianskeho a nemeckého pôvodu. ich heraldické zvyklosti potom prenášali do 
domácej heraldiky. Z neskoršieho obdobia sa nám zachoval heraldický doku-
ment – kostnická erbová rola (Konstanzer Wappenrolle). v nej sú okrem erbov 
panovníkov a šľachticov zachytené aj erby prelátov. kardináli v nej majú svoje 
erby prevýšené klobúkom so strapcami. hoci počet strapcov sa prípad od prí-

19 pečať na listine z r. 1497 je uložená v Moravskom zemskom archíve (ďalej MZA), f. e9 – cister-
ciátky brno, sign. a 39.

20 Zvláštnym prípadom je údajný erb nitrianskej diecézy vyobrazený v erbovej knihe Martina 
Schrota z r. 1581. erb je tvorený štítom s dvojitým krížom, ktorý má horné rameno dlhšie. na 
štíte je položená mitra a berla. Vrteľ, ref. 2, s. 156.

21 vyobrazenie pečate publikuje Müller, ref. 13, s. 41–42.

obr. 5. pečať Stanislava turza
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padu značne líši, už v tomto dokumente čiastočne odráža pozíciu preláta v cir-
kevnej hierarchii. erby arcibiskupov boli zas zobrazované ako štíty prevýšené 
mitrou, berlou a latinským krížom. v niektorých prípadoch bol použitý dvojitý 
kríž, ktorý bol prvotne určený výhradne patriarchom.22 arcibiskupi mali za ští-
tom umiestnený latinský kríž. U biskupov bola vždy spolu so štítom zobrazená 
mitra a berla.23 veľmi podobné vyobrazenia erbov našli uplatnenie aj v richen-
talovej kronike. príkladom je erb ostrihomského arcibiskupa Jána kanižaia 
(1387–1418). ten je tvorený štítom, na ktorom je položená mitra, sprevádzaný 
berlou a procesiovým krížom.24

v 15. storočí sa značne rozšírilo zobrazovanie kardinálskeho klobúka. 
ten však, na rozdiel od ďalších pontifikálií, nadlho zostal výhradnou súčas-
ťou erbu kardinálov. to dokladá množstvo príkladov z Uhorska, ale i z ďal-
ších európskych krajín.25 v erbe ostrihomského arcibiskupa hypolita d’este 
(1487–1497) z roku 1488 sa nachádza len rodový erb sprevádzaný nad štítom 
krížikom a prevýšený mitrou.26 po menovaní za kardinála v roku 1497 začal 
používať erb, doplnený o kardinálsky klobúk s ôsmimi strapcami na každej 
strane.27 rovnako aj ostrihomský arcibiskup tomáš bakóc (1497–1521) do 
svojho menovania používal len erb tvorený štítom a procesiovým krížom.28 

v kardinálskej pečati však už zobrazil štít s krížom prevýšený klobúkom s de-
viatimi strapcami na každej strane.29

koncom 15. storočia sa v heraldike rozšírilo používanie liturgickej pokrýv-
ky hlavy – mitry. pre koniec stredoveku bol typický erb jágerského biskupa 
Urbana dóciho z roku 1486. ten je tvorený štítom s rodovým erbom prevýše-
ným veľkou mitrou.30 v 16. storočí sa okrem mitry stala dôležitou súčasťou 
erbu biskupa aj berla. tak to možno vidieť v erbe administrátora nitrianskej 
22 napríklad Jean de la rochetaillée, biskup v genfe a jeruzalémsky patriarcha (1418–1422), 

používal erb tvorený len štítom, za ktorým sa nachádza dvojramenný kríž. Galbreath, D. l. 
Handbüchlein der Heraldik. lausanne 1930, s. 160, obr. 311.

23 MCCarthy, M. F. A Manual of Ecclesiastical Heraldry. Catholic, Anglican, Lutheran, Presbyteri-
an and Orthodox. Sydney 2005, s. 52–55.

24 erb arcibiskupa Jána kanižaia je vyobrazený v PaPsonoVá, M. – ŠMahel, F. – DVořákoVá, D. 
Kostnická kronika. budmerice 2009, s. 210.

25 erb kardinála petra de cros (1383–1388) na svorníku kostola v avignone má 5 strapcov. rím-
sky kardinál adam easton (1398) zobrazil vo svojom erbe už 10 strapcov. Z r. 1420 poznáme 
erb zosadeného pápeža Jána xxiii. ako kardinála s erbom tvoreným štítom a klobúkom so 
siedmimi strapcami na každej strane. pozri heiM, ref. 1, s. 69; Galbreath, ref. 22, s. 91, 118; 
MCCarthy, ref. 23, s. 52.

26 Vrteľ, ref. 2, s. 127.
27 heGeDűs, a. (ed.) Megpecsételt Történele. Közőpkori Pecsétek Esztergomból. esztergom 2000, s. 124.
28 heGeDűs, ref. 27, s. 125; boDor, ref. 14, s. 59, tab. xvi, č. 77.
29 heGeDűs, ref. 27, s. 126; boDor, ref. 14, s. 59–60, tab. xvii, č. 78. ilustrácia tejto pečate sa na-

chádza v diele PéterFFy, C. Sacra concilia Ecclesiæ Romano-catholicæ in Regno Hungariæ. Vol. 
I. posonii 1741, zložka c1b.

30 pečať je uložená v Archíve Spišského biskupstva v Spišskom podhradí, f. hodnoverné mies-
to – Spišská kapitula, Scrinium (ďalej Scr.) 10, Fascikel (ďalej Fasc.) 2, číslo (ďalej no.) 2. 
perokresbu publikuje Vrteľ, ref. 1, s. 127.
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diecézy pavla abstemia bornemisu (1557–1579).31 rovnaká schéma biskupské-
ho erbu však bola typická aj v ostatných európskych krajinách.32 arcibiskupi, 
ktorí neboli kardinálmi, zobrazovali za erbovým štítom procesiový kríž pre-
výšený mitrou, ako to bolo aj v prípade ostrihomského arcibiskupa Mikuláša 
oláha (1545–1568) (obr. 6).33 Mitra spolu s berlou našla svoje uplatnenie najmä 
v 17. a 18. storočí aj v erboch opátov a opátstiev. tieto erby vznikali často pod 
vplyvom barokového a rokokového umeleckého vkusu. typické bolo časté dopĺ-
ňanie erbov postavičkami anjelov. tí často slúžili ako „nosiči“ pontifikálií. nie-
kedy držali v ruke berlu a najmä na ich hlavách spočívala mitra, ako v prípade 
erbu kláštora v nemeckom Urspergu.34

úpadok novovekého heraldického umenia mal často za následok, že vznikali 
nové zložité, niekedy až neheraldicky pôsobiace a ťažko čitateľné erby. Súčasťou 
cirkevných erbov sa čoraz častejšie stávali úplné šľachtické erby doplnené o prí-
slušné cirkevné symboly. v nemeckom prostredí tvorili osobitnú skupinu erby 
(arci)biskupov-kurfirstov. tí používali úplné šľachtické erby, doplnené o pontifi-
kálie. Mitra však už nestála samostatne nad štítom, ale dostala sa na jednu z pri-

31 pečať z r. 1567 je uložená v Štátnom archíve v Bytči (ďalej ŠA By) , f. Zbierka listín (ďalej Zl), 
Signatúra (ďalej Sign.) l 2 no. 69.

32 ako príklad nám môžu poslúžiť erby poľských biskupov 16. storočia Martina bialobrzkého, 
Macieja drzewického, a andrzeja Jerina. v ich heraldických exlibrisoch je vždy erb tvorený 
renesančným štítom, na ktorom je položená mitra a spoza štítu vyrastajúca hlavica berly. 
vyobrazenia publikuje Chwalewik, e. Exlibrisy polskie szesnastego i siedemnastego wieku. 
Wrocław 1955, s. 14, 31, 33, obr. príloha č. 3, 8, 11.

33 erb M. oláha publikuje buCko, V. Mikuláš Oláh a jeho doba 1493–1568. bratislava 1940, b. 
s. erby ďalších ostrihomských arcibiskupov l. Salku a p. várdaia s rovnakou schémou publi-
kuje beke, M. (ed.) Esztergomi érsekek 1001–2003. budapest 2003, s. 434–435.

34 leininGen-westerburG, k. e. Deutsche und österreichische Bibliothekzeichen, Exlibris. leip-
zig, 1982. (faksimile pôvodného stuttgartského vydania z r. 1901), s. 307.

obr. 6. erb Mikuláša oláha
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lieb ako súčasť klenotu. často bola spre-
vádzaná aj odznakom temporálnej moci, 
ktorým bol meč.35 typickým príkladom je 
erb mohučského arcibiskupa daniela bren-
dela von hohenburg (1555–1582) (obr. 7).36

prípadov „zosvetštenia“ erbov pribudlo 
v tomto období aj v Uhorsku. kaločský ar-
cibiskup demeter neporadzký (napragy) 
(1607–1619) používal erb tvorený kartu-
šou, na ktorej bola položená prilba s pri-
krývadlami. na prilbe v podobe klenotu 
umiestnil mitru a za ňou skrížený kríž 
a berlu.37 v uhorskej heraldike nejde o oje-
dinelý prípad takéhoto postavenia mitry na 
mieste klenotu a hojne sa s ním môžeme 
stretnúť v priebehu celého 17. storočia.38

v prvej polovici 17. storočia sa v Uhorsku 
pomerne dôsledne dodržiavala zmena mimo-
štítových súčastí erbu pri zmene pozície ma-
jiteľa v cirkevnej hierarchii. napríklad Fran-
tišek Forgáč v pozícii nitrianskeho biskupa 

(1596–1607) používal vo svojej pečati štít prevýšený mitrou a berlou.39 keď sa stal 
ostrihomským arcibiskupom a získal kardinálsku hodnosť (1607), bol upravený aj 
jeho erb.40 kartuša bola prevýšená krížom, ale už nie na jednej zo strán, ale v cen-
trálnej časti. okrem toho bol nad ňou umiestnený klobúk so šiestimi strapcami 
na každej strane. po stranách kartuše sú dvaja anjeli v úlohe štítonosičov. Zmena 
nastala aj v samotnom erbovom štíte. dosiaľ u Forgáčovcov dôsledne používaný 
erb, teda korunovaná panna vyskakujúca z koruny, už netvorí jedinú náplň erbu, 
ale je umiestnená len v ľavej polovici štítu. pravú polovicu vypĺňa erb pápeža pavla 
v. (1605–1621). ten menoval Františka Forgáča za kardinála.41 ide o jeden zo vzác-
35 MCCarthy, ref. 23, s. 64–65.
36 leininGen-westerburG, ref. 34, s. 320.
37 pečať z r. 1612 je umiestnená v ŠA By, f. turzovský komposesorát (ďalej tk), č. 400. erbom toh-

to arcibiskupa sa zaoberal Vrteľ, ref. 1, s. 156; noVák, j. Rodové erby na Slovensku I. Kubínyiho 
zbierka pečatí. bratislava 1980, s. 178–179, tab. v, č. 2 a tab. xxiii, č. 5.

38 príkladom môžu byť erby spišských prepoštov ladislava hosutótiho (1633) a Jána pálfalvaia 
(1656). pečate sú uložené v Štátnom archíve v Levoči (ďalej ŠA Le), f. Súkromný archív Spišskej ka-
pituly (ďalej SaSk), oddelenie (ďalej odd.) 24, Škatuľa (ďalej Šk.) 207, Fasc. 4. literatúra uvádza 
aj erby biskupov Jána kériho z r. 1685 a Štefana dolnyho z r. 1700. porovnaj VéGh, Gy. egyházi 
méltóság jelvényei magyarországi főpapok címereiben. in Turul, roč. 54, 1936, č. 1–2, pozn. 6.

39 pečať z r. 1597 je uložená v Arcibiskupskom archíve v Trnave, f. acta veteris archivi.
40 pečať z r. 1611 je uložená v ŠA Le, f. SaSk, Scr. 1, Šk. 1, Fasc. 2. inú pečať s rovnakou koncep-

ciou publikuje noVák, ref. 37, tab. xxxi, č. 11.
41 hornú polovicu deleného štítu vypĺňa orol a dolnú korunovaný drak. vyobrazenie erbu 

publikuje Galbreath, ref. 1, s. 96.

obr. 7. exlibris daniela brendela von 
hohenburg
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nych príkladov včlenenia pápežského erbu 
do erbu preláta.

v 2. polovici 17. storočia nastali dôleži-
té zmeny, ktoré výrazne ovplyvnili najmä 
erby nižších klerikov. Francúzski heraldi-
ci sa pokúsili o vytvorenie systému, ktorý 
by na základe farby klobúka a počtu strap-
cov v erbe vyjadril hodnosť klerika v cir-
kevnej hierarchii.42 klobúk prestal byť 
výsadnou súčasťou erbov kardinálov a do-
stal sa do erbov všetkých klerikov. najskôr 
ho prijali arcibiskupi, ktorí neboli kardi-
nálmi, napr. Juraj Slepčiansky (pohronec) 
(1666–1685).43 postupne v 2. polovici 17. 
storočia prenikol klobúk aj do erbov niž-
ších klerikov. Jedným z príkladov je erb 
gabriela hevenešiho, dekana Filozofickej 
fakulty trnavskej univerzity (1689–1691) 
(obr. 8).44 v jeho erbe ide o prienik hneď 
niekoľkých nových prvkov. tie sa stali typickými najmä v 18. storočí. erb 
bol tvorený kartušou s rodovým erbom, na ktorej spočívala prilba s korunou, 
z ktorej vyrastá trojica ruží. po stranách kartuše sa nachádzajú vpravo mit-
ra a vľavo privrátená berla. celá kompozícia je prevýšená klobúkom s troma 
strapcami na každej strane.

pontifikálie, predtým typické len pre erby biskupov, sa pomerne rýchlo roz-
šírili medzi kanonikov kapitúl. Množstvo takýchto erbov narastalo najmä v 17. 
a 18. storočí. Špecifikom kapitúl v habsburskej monarchii bolo aj používanie 
kanonických náprsných dekorácií. tie boli vkladané aj pod štít kanonické-
ho erbu. Je pravdepodobné, že zobrazovanie berly a mitry v erboch súviselo 
s reálnym používaním týchto pontifikálií. tie smeli kanonici často používať 
z dôvodu ich titulov ako riadnych, resp. čestných opátov, prepoštov, resp. iných 
infulovaných prelátov. napríklad pavol beznák v pozícii ostrihomského kano-
nika používal len šľachtický erb s dekoráciou.45 po menovaní za opáta doplnil 
erb o pontifikálie, ktoré umiestnil na okraje prikrývadiel.46 erb často prevy-
42 v 2. polovici 17. storočia sa pierre palliot, François-claude Menestrier a niektorí ďalší autori 

na základe starších rukopisov pokúsili o vytvornie systému, ktorý by na základe farby a počtu 
strapcov na hodnostných klobúkoch nad štítmi určoval postavenie nositeľa v cirkevnej hie-
rarchii. to dokazuje, že v tomto období už klobúk nie je chápaný len ako symbol kardinálskej 
hodnosti, ale postupne sa stáva symbolom všetkých klerikov. bližšie pozri heiM, ref. 1, s. 70.

43 pečať z r. 1676 je uložená v ŠA Le, f. SaSk, Scr. 1, Šk. 2, Fasc 4. publikuje ju aj beke, ref. 33, s. 437.
44 exlibris publikuje jankoVič, ľ. Exlibris a supralibros na Slovensku v 16. – 19. storočí. Martin 

2004, s. 90.
45 ref. 44, s. 109.
46 ref. 44, s. 109. Množstvo ďalších príkladov sa nachádza na nástenných kalendároch vytvore-

obr. 8. exlibris gabriela hevenešiho
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šoval klobúk, takmer výlučne so šiestimi 
strapcami na každej strane. tieto pravid- 
lá sa však mohli v rôznych kapitulách 
líšiť.47 obdobou kanonických dekorácií 
bola v niektorých prípadoch aj prepoštská 
reťaz s pektorálom. Z nášho územia po-
známe erbovú pečať z 19. storočia, ktorá 
patrila novomestskému prepoštovi anto-
novi berénimu (obr. 9).48 erb v nej sa líši od 
klasického kanonického erbu len použi-
tím prepoštskej reťaze s krížom namiesto 
kanonickej dekorácie.

v 18. storočí nastali dôležité zmeny aj 
v erboch uhorských arcibiskupov. pravde-
podobne za episkopátu ostrihomského ar-
cibiskupa a kardinála kniežaťa kristiána 
augusta (Saského) (1707–1725) sa udomác-

nila v erboch uhorských arcibiskupov kniežacia koruna a plášť.49 táto zmena 
bola zrejme spôsobená nemeckým pôvodom k. augusta, ktorý do Uhorska 
priniesol heraldické zvyky z domáceho prostredia. od tohto obdobia sa však 
kniežacia koruna a z nej splývajúci plášť spolu s klobúkom s desiatimi strap-
cami na každej strane natrvalo stali súčasťou erbov ostrihomských arcibisku-
pov. pri zmene pozície preláta sa menili aj formálne náležitosti erbu. Jágerský 
biskup František barkóci (1745–1761) používal kartušu s rodovým erbom, na 
ktorej sa nachádza listová koruna sprevádzaná po stranách mitrou a berlou. 
všetko je prevýšené klobúkom so šiestimi strapcami na každej strane.50 po me-
novaní za ostrihomského arcibiskupa v roku 1761 na štít umiestnil kniežaciu 
korunu, z ktorej splýva plášť, za štítom v strede položil patriarchálny kríž. Zo 
zeleného klerického klobúka na šnúrach už visí nie šesť, ale desať strapcov na 
každej strane (obr. 10).51 novou súčasťou erbu arcibiskupa sa stal aj rad sväté-
ho Štefana, ktorý mu udelila panovníčka Mária terézia (1740–1780).

ných pre ostrihomskú kapitulu sídliacu v trnave. bližšie pozri raDVáni, h. ilustrácie trnav-
ských kalendárov v 18. storočí. in Vlastivedný časopis, roč. 25, 1976, č. 1, s. 84–87.

47 pri analýze pečatí a erbov spišských kanonikov sa napríklad s umiestnením kanonickej deko-
rácie pod štítom nestretávame. rovnako ani v známych erboch kanonikov košickej kapituly 
sa dekorácia neuplatnila. pozri zubko, P. Dejiny Košického arcibiskupstva I. Dejiny Košickej ka-
pituly (1804–2001). prešov 2003, s. 57–61; zubko, P. Cirkevná heraldika v Košickej arcidiecéze. 
košice 2008, s. 89–91.

48 pečať z r. 1847 je uložená v Štátnom archíve v Nitre (ďalej ŠA Nr), f. prepoštstvo v novom Meste 
nad váhom, Šk. 3.

49 vyobrazenie erbu sa nachádza na pečati z r. 1711 uloženej v ŠA Le, f. SaSk, odd. 23, Šk. 206, Fasc. 1.
50 Supralibros pochádza z Archívu Arcibiskupského úradu v Košiciach (ďalej AACass), f. Zbierka kníh.
51 Farebné vyobrazenie arcibiskupovho erbu sa nachádza na pluviále uloženom v AACass, 

f. Zbierka liturgických odevov.

obr. 9. pečať antona beréniho
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v súvislosti s arcibiskupským erbom je 
potrebné spomenúť ešte jeden prvok. tým 
je najdôležitejší liturgický symbol arcibis-
kupa metropolitu – pálium. napriek rozší-
reniu v európskej cirkevnej heraldike našiel 
tento odznak moci v uhorskom prostredí 
len sporadické uplatnenie. Zriedkavou vý-
nimkou je exlibris kaločského arcibiskupa 
gabriela patačiča (1733–1745) z roku 1735 
(obr. 11).52 v jeho heraldickej knižnej znač-
ke sa odráža dobový vkus charakteristický 
vkladaním všetkých pontifikálií a insígnií, 
ktoré vôbec prelát mohol použiť v erbe. Za 
kartušou s rodovým erbom sa nachádza 
skrížený kríž a berla. nad tým je umiest-
nené arcibiskupské pálium, na ktorom je 
položená grófska koruna a na nej mitra. 
všetko je prevýšené klobúkom s desiatimi 
strapcami na každej strane.

postupne prenikol procesiový kríž do 
erbov bežných biskupov. ak biskup pou-
žíval úplný šľachtický erb, kríž sa dostal 
na miesto určeného pre mitru. tá bola 
potom umiestnená priamo na mieste kle-
notu. príkladom je erb päťkostolského 
biskupa Juraja klimu (1751–1777).53 inú 
podobu biskupského erbu z tohto obdobia 
možno sledovať u spišského biskupa ka-
rola Salbecka (1776–1785) (obr. 12).54 erb 
tvorí štvrtený štít. v prvom a štvrtom poli 
je pravdepodobne sakrálna stavba (kos-
tol) s krížom na veži.55 v druhom a treťom 
poli sa nachádza loď. na štíte je položená 
otvorená turnajová prilba, z ktorej spod 
koruny splývajú prikrývadlá. na nich sa 

52 exlibris sa nachádza v knižných fondoch rehole piaristov v Nitre (ďalej KFRP), Sign. Ms ba pr 1118.
53 heraldický exlibris publikuje jankoVič, ref. 44, s. 115.
54 erbová pečať z r. 1780 je uložená v ŠA Le, f. SaSk, Scr. 11, Šk. 25, Fasc. 6.
55 podľa Siebmachera ide o vyobrazenie hradu, v pečati biskupa k. Salbecka však vďaka iden-

tifikovateľnej veži s krížom ide o kostol. nedá sa vylúčiť, že biskup vyobrazil namiesto ro-
dového heraldického symbolu práve budovu svojho katedrálneho kostola. pozri siebMa-
Cher, j. – CserGheő, G. Wappenbuch des Adels von Ungarn sammt den Nebenländern des St. 
Stephans Krone. nürnberg 1885–1892, cd-roM, heslo Salbeck v. petris.

obr. 10. erb Františka barkóciho

obr. 11. exlibris gabriela patačiča
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nachádza vpravo mitra a vľavo odvrátená 
berla. na korune sa nachádza klenot tvo-
rený párom orlích krídel, medzi ktorými 
vyrastajú tri ruže na samostatných stop-
kách. nad štítom sa vznáša klobúk so šies-
timi strapcami na každej strane.

oveľa častejšie najmä v 19. storočí už bis-
kupi používali len štít, za ktorým sa v stre-
de nachádza procesiový kríž a po stranách 
mitra a berla. nad tým bol umiestnený klo-
búk so šiestimi strapcami na každej stra-
ne, tak ako je to u spišského biskupa la-
dislava Zábojského (1850–1870) (obr. 13).56

dosiaľ sme sa venovali najmä osobným 
erbom cirkevných predstaviteľov. Už bolo 
povedané, že v Uhorsku sa s erbami cir-
kevných inštitúcií stretávame len výni-
močne. v stredoveku sme sa pravidelne 
stretávali s pečaťami opátstiev a konven-
tov. ich obsah bol však tvorený hagiogra-
fickým, respektíve zriedkavejšie architek-
tonickým motívom. heraldika stála na 
okraji a jej väčšie rozšírenie bolo možné 
sledovať až v období novoveku.57 pritom 
išlo najmä o erby opátstiev či prepoštstiev 
najvýznamnejších reholí. tu možno spo-
menúť napríklad erb pannonhalmských 
benediktínov,58 alebo erb rehoľného domu 
paulínov v pešti z 18. storočia.59 Zaujíma-
vú problematiku predstavujú erby v peča-

tiach generálnych a kapitulných vikárov ostrihomskej arcidiecézy z 18. a 19. 
storočia. pravidelne sa u nich stretávame s identickým erbom, ktorý možno 
považovať (vzhľadom na jeho nemennosť) za erb inštitucionálny. ten tvorí 
postava sv. vojtecha umiestnená v kartuši. na kartuši je položená otvorená 
listová koruna. erb je prevýšený klobúkom so šiestimi strapcami na každej 
strane.60 rovnakú koncepciu a podobu erbu má aj pečať generálneho vikára 

56 pečať je z r. 1861 a je uložená v ŠA Le, f. SaSk, odd. 21, Šk. 188, Fasc. 3.
57 Jednou zo vzácnych výnimiek je erb hronskobeňadického benediktínskeho kláštora zo 14. 

storočia, ktorý sa nachádza na apside kláštorného kostola. publikuje ho Vrteľ, ref. 2, s. 104.
58 erb pannonhalmskej kongregácie benediktínov publikuje zeMene, r. benediktíni na Sloven-

sku a ich symbolika. in ŠiŠMiŠ, M. (ed.) Heraldika na Slovensku. Martin 1997, s. 149.
59 heraldický exlibris z r. 1774 sa nachádza v KFRP, Sign. pinc 738/xviii.
60 pečať z r. 1768 sa nachádza v ŠA Le, f. SaSk, Scr. 23, Šk. 206, Fasc. 2.

obr. 12. pečať karola Salbecka

obr. 13. pečať ladislava Zábojského
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trnavského dištriktu (obr. 14).61 Umiest-
nenie hodnostného klobúka nad inštitu-
cionálnym erbom je pre nás zaujímavé aj 
z pohľadu živej heraldiky. naznačuje totiž, 
že v Uhorsku sa v 18. storočí stal klobúk 
symbolom hodnosti nielen v erbe cirkev-
ného hodnostára, ale i v erbe cirkevného 
úradu (inštitúcie). v niektorých prípadoch 
si cirkevné inštitúcie privlastnili aj erby 
z komunálnej heraldiky. v košickej diecé-
ze boli napríklad prijaté za erby archidia-
konátov erby žúp, na ktorých územiach 
sa archidiakonáty rozprestierali. Spolu 
potom prevýšené príslušnými pontifiká-
liami v „združenom“ erbe vytvorili akoby 
erb diecézy, ktorý je známy od roku 1907.62

načrtnutý prehľad poukazoval naj-
mä na zmeny, ktoré sa týkali formálnej podoby cirkevných erbov. dôležitou 
otázkou heraldiky je však aj výskum vnútornej štruktúry erbu, teda pôvod 
samotného erbu, jeho štítových znamení a podobne. hovorili sme, že od stre-
doveku predstavoval základ erbu vysokého cirkevného predstaviteľa najmä 
štít s rodovým šľachtickým erbom. ten bol v rôznych obdobiach doplnený 
o ďalšie typické mimoštítové súčasti. vzácne sa stretávame so zásahmi do 
podoby štítových znamení tak, ako to bolo v spomínanom erbe arcibiskupa 
F. Forgáča, ktorý včlenil do svojho erbu erb pápeža pavla v. niekedy sa v erbe 
preláta odrazili aj svetské funkcie majiteľa. hodnosť ostrihomského župa-
na vyjadril v erbe arcibiskup imrich esterházi (1725–1745).63 rodový grófsky 
esterháziovský erb je umiestnený v druhom a treťom poli štvrteného štítu, 
prvé a štvrté pole vypĺňa erb ostrihomskej župy. v 19. storočí už prenikali 
klerici nešľachtického pôvodu do vysokých cirkevných funkcií. S tým je spo-
jený vznik rôznych osobných erbov, ktoré si majitelia navrhovali často sami 
a súvisia s ich náboženským cítením či svetonázorom. časté bolo aj delenie 
štítového poľa na viacero častí. do nich potom boli vkladané rôzne cirkevné 
symboly, ale i komunálne erby a podobne. napríklad rábsky biskup leopold 
várady štítové pole svojho erbu delil.64 v hlave štítu sa nachádza Madona 
s Ježiškom na rukách. dolná časť štítu je štiepená. vpravo je umiestnený 
erb mesta ráb a vľavo časť uhorského znaku s trojvrším, korunou a dvoj-
krížom. nitriansky biskup imrich bende (1893–1911) v hornej časti erbové-
ho štítu umiestnil grécky kríž a v dolnej tri vrchy, pravdepodobne z uhorské- 
61 pečať z r. 1838 sa nachádza v ŠA Nr, f. rímskokatolícky dekanský úrad v Mojmírovciach, Šk. 2.
62 zubko, ref. 47, Cirkevná heraldika, s. 98.
63 pečať s erbom z r. 1738 je uložená v ŠA Le, f. SaSk, Scr. 11, Šk. 25, Fasc. 6.
64 erb sa nachádza na hlavičkovom papieri v Archíve Nitrianskeho biskupstva.

obr. 14. pečať generálneho vikára trnav-
ského dištriktu
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ho štátneho znaku.65 erb teda vyjadruje 
biskupské heslo Deus et Patria. v niekto-
rých krajinách sa už v 18. storočí stretáva-
me s včleňovaním rehoľných symbolov do 
erbov prelátov. v Uhorsku sa s týmto zvy-
kom častejšie stretávame v 19. storočí. na-
príklad ostrihomský arcibiskup a kardi-
nál klaudius vasari (1891–1912) používal 
erb rehole benediktínov, tvorený dvoma 
štítmi doplnenými o všetky nevyhnutné 
súčasti erbu klerika.66

Jednoduchí kňazi nešľachtického pôvo-
du od 18. storočia svojimi erbami napo-
dobňovali šľachtické erby. Z formálneho 
hľadiska vyzerali ako šľachtické. Za ští-
tové znamenie a klenot si však majitelia 
vyberali najmä náboženské motívy. často 
je v nich zobrazený baránok boží, pelikán, 
kríž, hostia, kalich a podobne. v niektorých 

prípadoch majitelia vyplnili štítové pole iniciálkami svojho mena. to možno vi-
dieť v pečati spišského kanonika Jána valenčíka.67 erb tvorí ovál s iniciálami 
majiteľa erbu, ktorý je prevýšený klobúkom so strapcami. často ide o kombi-
náciu náboženského motívu s iniciálami. takým prípadom je erb ripňanského 
farára a dekana petra dávida.68 niekedy boli zobrazené dva ovály. v jednom boli 
iniciálky majiteľa erbu a v druhom cirkevné motívy, ako je to v prípade tokaj-
ského farára pavla Mokraja.69 do 19. storočia sa s klobúkom u farského kléru 
stretávame pomerne zriedka. naopak oveľa častejším javom bolo používanie 
pečatí, v ktorých sa nachádzali fragmety z erbov (resp. cirkevné symboly) voľne 
umiestnené v pečatnom poli. napríklad v erbe nitrianskeho farára Jozefa hor-
vátha sa nachádza kalich sprevádzaný palmovými ratolesťami.70

najsmutnejšiu etapu pre cirkevnú heraldiku predstavovalo 20. storočie. erby 
boli väčšinou tvorené bez heraldického a umeleckého vkusu. hoci sa postupne 
upustilo od hagiografických motívov, erbové znamenia sú i tak ťažko čitateľné. 
Medzi biskupmi bolo obľúbené používanie erbov s rôzne delenými štítovými 
poľami bez heraldickej logiky. Jedným z prvých príkladov obrody cirkevnej he-

65 erb sa nachádza na kalichu biskupa bendeho, ktorý je súčasťou biskupského pokladu nit-
rianskeho biskupstva.

66 erb sa nachádza v diele Rituale Strigoniense. Strigonii 1907, s. 1.
67 pečať z r. 1838 je uložená v ŠA Le, f. SaSk, odd. 21, Šk. 188, Fasc. 3.
68 pečať z r. 1809 je uložená v ŠA Nr, f. Františkáni v nitre (ďalej Fn), Šk. 10.
69 príkladom môže byť erb pavla Mokraia, tokajského farára, z r. 1688. pečať je uložená v ŠA Le, 

f. Spišské prepoštstvo, capsa 17, Fasc. 6.
70 pečať z r. 1808 je uložená v ŠA Nr, f. Fn, Šk. 10.

obr. 15. erb Jozefa Feranca
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raldiky u nás je erb banskobystrického biskupa Jozefa Feranca (1973–1990) 
(obr. 15). erb navrhol prof. Jozef novák a nakreslil akademický maliar vincent 
hložník.71 Štítové pole erbu je štvrtené. v prvom a štvrtom poli je umiestnený 
erb diecézy a v druhom a treťom poli erb biskupa. Mimoštítové prvky erbu nie 
sú síce v súlade s cirkevnoheraldickými zásadami, ale i tak tomuto erbu vzhľa-
dom na jeho umeleckú i heraldickú kvalitu patrí špecificke miesto.72 Zásadné 
zmeny v oblasti cirkevnej heraldiky u nás nastali v 80. rokoch 20. storočia. 
dôležitý podiel na tom mal Zdenko alexy. ten – ako heraldik i výtvarník – svo-
jou tvorbou vniesol do cirkevnej heraldiky nové dôležité prvky. Jeho tvorbe sa 
budeme obšírne venovať v nasledujúcich častiach práce.

71 erb publikuje Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. bratislava 1978.
72 erb diecézy je tvorený písmenom x a osobný erb predstavuje holubica v štíte. nad štítom chýba 

klobúk so šiestimi strapcami na každej strane. naopak naviac sú tu zobrazené pontifikálie 
berla a mitra. tie boli ako súčasť erbu biskupa zrušené pápežom pavlom vi. v inštrukcii z 31. 
marca 1969, pars. 2 – tituli atque insignia. in Acta Apostolicae Sedis LXI. typis polyglottis 
vaticanis 1969.
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CIRkEVNO-HERALDICkÁ TVORBA
ZDENkA ALEXYHO

hoci sa Zdenko alexy počas svojej dlhoročnej dráhy heraldika venoval via-
cerým oblastiam, najvýraznejšie sa presadil v oblasti cirkevnej heraldiky. 
Z koncepčného hľadiska východiskovou osobnosťou, ktorá asi najvýraznejšie 
formovala jeho prácu na tomto poli, bol Mons. bruno b. heim (1911–2003).73 

Základné zásady, ktoré tento heraldik presadzoval v oblasti heraldiky, našli 
uplatnenie vo väčšine prác Z. alexyho.

azda najvýznamnejšia je zásada, podľa ktorej v erboch cirkevných hodnos-
tárov na čele diecéz má byť erb diecézy (u diecéznych biskupov) kombinova-
ný s osobným erbom. teda v prvom a štvrtom poli erb inštitucionálny a v dru-
hom a treťom poli erb osobný.74 U pomocných biskupov je to erb štiepený. v pr-
vom poli sa nachádza erb diecézy a v druhom poli erb osobný. podobný spôsob 
stvárnenia erbu našiel uplatnenie aj u administrátorov a generálnych vikárov 
diecéz, opátov, dekanov, správcov farností a podobne.

aby takáto koncepcia mohla byť uvedená do praxe aj v stredoeurópskych 
podmienkach, bolo potrebné v prvom rade vytvoriť erby jednotlivých (arci)die-
céz.75 v rozmedzí sedemdesiatych až deväťdesiatych rokov 20. storočia vytvoril 
Zdenko alexy postupne erby všetkých slovenských i niektorých českých a mo-
ravských (arci)diecéz. pri koncipovaní týchto erbov vychádzal tvorca z viacerých 
alternatív. primárne z patrocínia príslušnej (arci)diecézy či katedrálneho chrá-
mu.76 okrem toho zo znaku pápeža, ktorý príslušnú (arci)diecézu erigoval.77 

73 bruno b. heim (1911–2003) pochádzal z oltenu (Švajčiarsko). tento titulárny arcibiskup vy-
nikal najmä ako významný cirkevný diplomat. pôsobil na nunciatúrach vo viedni, bonne, 
neskôr v Škandinávii, egypte a vo veľkej británii ako vôbec prvý nuncius v tejto krajine od 
reformácie. osobitné miesto mu však patrí i v oblasti cirkevnej heraldiky. pozornosť upútala 
už jeho dizertačná práca na tému heraldického práva a heraldických zvyklostí v cirkvi. táto 
práca vyšla knižne v r. 1947. bola niekoľkokrát prepracovaná a tiež publikovaná. Medzi rokmi 
1947–1951 pôsobil vo vatikánskych diplomatických službách v paríži. tam sa dostal do blíz-
keho kontaktu s apoštolským nunciom a. g. roncallim (neskorším pápežom Jánom xxiii.). 
ten mu ako pápež ponúkol miesto hlavného herolda kúrie. to sa však, na veľkú škodu cir-
kevnej heraldiky, nestalo. počas svojho plodného života ako výtvarník so svojráznym a sme-
lým prejavom vytvoril veľké množstvo erbov cirkevných predstaviteľov (medzi nimi štyroch 
pápežov), ale i reprezentantov európskej aristokracie. výber z jeho diel vytvorených vo veľkej 
británii ponúka práca Armorial. Liber amicorum et illustrorum hospitum (1981). Jeho nepre-
konaným a najdôležitejším dielom v oblasti cirkevnej heraldiky však zostáva práca Heraldry 
in the Catholic Church. Its Origin, Customs and Laws (1978). Spracované podľa alexy, z. G. 
bruno b. heim 1911–2003. in Genealogicko-heraldický hlas, roč. 14, 2004, č. 1, s. 3–4.

74 ako už bolo spomenuté, nejde o nóvum, ale o prijatie heraldických zvyklostí, ktoré sa v priebe-
hu 14. storočia vykryštalizovali na západ od hraníc Uhorska. pozri Müller, ref. 13, s. 41–43.

75 ako je známe, v Uhorsku sa (arci)diecézy prezentovali erbom príslušného (arci)biskupa.
76 pozri erb rožňavskej, košickej, královohradeckej diecézy a apoštolskej administratúry v trnave.
77 pozri erb Spišskej, rožňavskej, košickej, nitrianskej diecézy a bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.
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v jednom prípade bol do erbu arcidiecézy 
zahrnutý všeobecný cirkevný motív pália.78 

ak sa vyskytol iný vhodný a pritom výstiž-
ný motív, použil ten. ide napríklad o typic-
kú architektúru alebo iné špecifikum.79

kvantitatívne najväčší priestor vo svo-
jej tvorbe Zdenko alexy venoval početným 
erbom a pečiatkam dekanátov a farností. 
Z koncepčného hľadiska je veľmi dôležitá 
snaha vytvoriť v prvom rade erby dekaná-
tov ako vyšších správnych celkov (arci)die-
céz. pri ich tvorbe uplatňoval viacero kon-
cepcií. vychádzal z patrocínia farského 
kostola miesta, po ktorom je pomenovaný 
príslušný dekanát. niekedy využil výskyt 
významnej cirkevnej inštitúcie, ktorá sa 
na území dekanátu v minulosti nachádza-
la, alebo vychádzal z jej pečate.80 Ďalšou 
možnosťou je použitie symbolu z erbu prí-
slušnej historickej župy, na území ktorej sa 
dekanát nachádza,81 alebo z erbu význam-
nej svetskej vrchnosti, ktorá na tomto území dekanátu pôsobila. v niektorých 
prípadoch možno heraldicky stvárniť významnú stavbu na území dekanátu,82 

ako i rôzne ďalšie špecifiká dekanátu.83

erby dekanátov nachádzajú potom uplatnenie aj priamo v erboch farností. 
význam takéhoto postupu vidno najmä pri veľkom počte farností s podob-
nými patrocíniami.84 keď vychádzame z toho, že príslušnú farnosť najvý-
stižnejšie reprezentuje atribút jej svätého patróna, nastáva problém, ako vy-
tvoriť erby farností tak, aby sa stereotypne neopakovali atribúty tých istých 
svätcov. použitie atribútov jednotlivých svätcov namiesto vyobrazenia ich po-
stáv je jedna zo zásad, ktorú neustále presadzoval a obhajoval b. heim a kto-
78 pozri erb bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.
79 pozri erb Spišskej, nitrianskej, prešovskej diecézy a ordinariátu ozbrojených síl a ozbroje-

ných zborov Sr.
80 pozri pečiatku s erbom dekanátu banská Štiavnica.
81 pozri pečiatky a erby dekanátov košickej diecézy, bratislavsko-trnavskej arcidiecézy či pečiat-

ky dekanátov liptovský Mikuláš a dolný kubín v Spišskej diecéze.
82 pozri pečiatku dekanátu poprad.
83 Širšie sa touto problematikou zaoberáme pri analýze erbov dekanátov olomouckej arcidiecézy.
84 v našich podmienkach sa veľmi často opakujú zasvätenia farských kostolov (a farností) hlav-

ne panne Márii, Svätej trojici, všetkým svätým, svätcom ako sv. Michal archanjel, sv. peter 
a pavol, sv. ondrej, sv. Ján, sv. Júda a tadeáš, sv. bartolomej, sv. Jakub Starší, sv. katarína 
alexandrijská, sv. vavrinec, sv. alžbeta, sv. Štefan Uhorský a sv. ladislav (uhorskí králi), sv. 
Martin z tours, sv. Mikuláš, sv. kliment, sv. anton atď. bližšie pozri juDák, V. – Poláčik, Š. 
Katalóg patrocínií na Slovensku. bratislava 2009.

obr. 16. exlibris s erbom J. harsányiho
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rú vo svojej tvorbe dôsledne rešpektuje 
aj Z. alexy. heraldicky vhodne stvárni-
teľných atribútov jednotlivých svätcov je 
však len obmedzené množstvo. v niekto-
rých prípadoch je teda potrebné uplatniť 
ako sprievodný prvok hlavnej figúry atri-
bút svätca, ktorému je zasvätený filiálny 
kostol. inokedy je možné využiť starú 
pečať, ak je heraldicky akceptovateľná. 
pri koncipovaní erbu sa môže uplatniť aj 
prítomnosť významnej rehole (opátstva, 
prepoštstva a pod.), ktorá na území far-
nosti v minulosti pôsobila. pri všetkých 
takýchto zaujímavých možnostiach však 
stále ostáva veľa farností, kde možno vy-
chádzať len z farského patrocínia. v tom-
to prípade je najvhodnejším spôsobom, 
ako zachovať jedinečnosť farského erbu, 

vloženie erbu dekanátu do štítového poľa erbu farnosti. inou alternatívou 
je tiež erbová kompozícia pozostávajúca z hlavného štítu s erbom farnosti 
a z vedľajších štítov.

erby dekanátov a farností nachádzajú najvýznamnejšie uplatnenie v pečiat-
kach používaných v administratíve. aby sa predišlo stereotypom a častému 
opakovaniu tej istej schémy, snaží sa Z. alexy pristupovať k navrhovaniu jed-
notlivých pečiatok podľa možností individuálne a originálne. v pečiatkach na-
chádzajú potom široké uplatnenie nielen erby samotných farností, ale i erby 
dekanátov (ak nie sú zahrnuté priamo v štíte erbu farnosti), diecéz, reholí atď. 
tieto znaky v podobe menších štítkov sú umiestnené po stranách erbu farnos-
ti, nad alebo pod ním. v niektorých prípadoch už samotná pečiatka predstavu-
je rámec, do ktorého sú umiestnené jednotlivé figúry z erbu farnosti.

práve použitie znakov reholí je zaujímavým obohatením poľa pečiatky. tie-
to znaky sú v pečiatke zahrnuté vtedy, keď sa na území farnosti v minulos-
ti nachádzalo alebo sa dosiaľ nachádza významné opátstvo či kláštor. res-
pektíve farnosti boli podriadené niektorej z týchto ustanovizní ako cirkevnej 
vrchnosti. ako príklad môže poslúžiť množstvo rehoľných spoločenstiev na 
území Spišskej diecézy. významnou cirkevnou inštitúciou bolo v stredoveku 
cistercitské opátstvo v Spišskom Štiavniku.85 Ďalšími rehoľami, ktoré dosiahli 
významné postavenie, boli kartuziáni86 a františkáni.87 osobitnú skupinu tvo-

85 Znak tejto rehole našiel uplatnenie v pečiatkach všetkých farností, ktoré sa na území bývalé-
ho kláštora nachádzajú. pozri napr. pečiatky farností hranovnica, Jánovce a vydrník.

86 Znak rehole je umiestnený v pečiatke farností lechnica, reľov, Spišská Stará ves a Spišské 
Matiašovce.

87 pozri pečiatku farnosti okoličné.

obr. 17. exlibris s erbom J. dočekala
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ria križiacke rády, ktoré pôsobili na území Spiša. patria medzi ne templári,88 

kanonici baziliky Svätého hrobu v Jeruzaleme89 a strážcovia Svätého hrobu.90 

na území bratislavsko-trnavskej arcidiecézy medzi najvýznamnejšie rehoľ-
né spoločenstvá patrili benediktíni,91 paulíni92 a františkáni.93 aj ich rehoľná 
symbolika sa odrazila v pečiatkach jednotlivých farností.

osobitný problém predstavuje použitie hodnostných klobúkov a celkovo 
timbrovanie erbov v prípade cirkevných právnických osôb. táto problematika 
dosiaľ nebola uspokojivo vyriešená. v súčasnosti sa javí ako vhodné zachovať 
podobnú schému ako pri osobných erboch aj pri erboch jednotlivých správ-
nych celkov. to znamená, že v erbe farára i farnosti použiť čierny klobúk s jed-
ným čiernym strapcom atď. tým sa zabezpečí prehľadnosť a ľahká identifi-
kovateľnosť erbov z hľadiska pozície v cirkevnej štruktúre. takéto používanie 
kňazského klobúka pri cirkevných inštitúciách má oporu aj v uhorských he-
raldických zvyklostiach, ako sme na to upozornili v prípade erbov generálnych 
vikárov ostrihomskej arcidiecézy.

oblasťou, v ktorej môže cirkevný heraldik asi v najväčšej miere prejaviť svo-
ju kreativitu, je tvorba osobných erbov klerikov. v prípade Zdenka alexyho je to 
najmä tvorba heraldických exlibrisov a úradných pečiatok cirkevných hodnos-
tárov. exlibrisom na atraktívnosti pridáva aj skutočnosť, že veľké množstvo 
z nich bolo vytvorených plnofarebne. to umožňuje jednotlivým heraldickým 
figúram naplno vyniknúť.

Z hľadiska koncepcie tvorby exlibrisov sa objavujú v tvorbe Zdenka alexy-
ho dve základné heraldické schémy. prvou je stvárnenie osobného erbu prelá-
ta. tento spôsob sa vyskytuje najmä v erboch tých klerikov, ktorí nie sú na čele 
správnych celkov, ale v rámci cirkevnej štruktúry majú špecifické zaradenie. 
ide najmä o profesorov kňazských seminárov, kanonikov, biskupských cere-
moniárov, archivárov, cirkevných sudcov a podobne.94

v oveľa väčšej miere sa uplatnila koncepcia tvorby erbov s viacerými poľami 
v štíte. najčastejšie ide o štvrtenie štítu. v niektorých prípadoch sa využíva 
vloženie ďalšieho erbu do hlavy štítu alebo kantonu do niektorého z horných 
rohov štítu. v jednotlivých poliach sú zastúpené znaky správnych celkov (bis-
88 pozri pečiatku farnosti likava.
89 pozri pečiatku farnosti Spišské hanušovce. Zaujímavo bol uplatnený symbol tejto rehole vo 

veľkej pečiatke farnosti kežmarok. Jeden z kostolov v meste bol zasvätený sv. alžbete. to pri-
pomína štítok posiaty ružami v pravom dolnom rohu pečiatky. v kantone tohto štítu vpravo 
hore sa nachádza symbol kanonikov Svätého hrobu jeruzalemského (v striebornom poli fialo-
vý dvojkríž), ktorí tento kostol spravovali.

90 pozri pečiatku farnosti huncovce.
91 Uhorskí benediktíni používali viacero modifikácií znaku, ktorý na rozdiel od zaužívaného 

dvojramenného kríža obsahuje srdcia s plameňom v rôznych kombináciách a počtoch, nieke-
dy obohatené o nápis pax. Zaujímavým príkladom je znak zachovaný nad portálom farského 
kostola v diakovciach.

92 Znak paulínov našiel uplatnenie napr. v pečiatke farnosti Marianka.
93 Znak františkánov pozri v pečiatkach farností báč a Malacky.
94 pozri napríklad exlibris a. bagina a F. pecinu.
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kupstiev, dekanátov, farností), ktoré príslušný klerik spravuje, v kombinácii 
s osobným erbom. Štít je prevýšený kňazským klobúkom podľa hodnosti no-
siteľa.

v prípade, že majiteľ erbu je kanonikom, odráža sa táto skutočnosť v stvár-
není kanonickej dekorácie príslušnej kapituly pod štítom. hoci vkladanie tohto 
artefaktu do erbu nie je vo svete bežným javom, v našich podmienkach vychá-
dza z historických uhorských reálií. dôsledné dodržiavanie tohto úzu možno 
sledovať na množstve kanonických erbov najmä ostrihomských kanonikov 
sídliacich v 18. a 19. storočí v trnave.95

použitie týchto dekorácií pod štítom má veľkú výhodu aj v tom, že odpadá po-
treba (a často aj snaha nositeľa erbu) vyjadriť svoju hodnosť člena kapituly pria-
mo v štíte, čím sa zabráni neúmernému preplneniu samotného štítového poľa.96

pri koncipovaní osobného erbu príslušného klerika možno využiť viacero 
údajov. ich vhodnou kombináciou môže erb získať veľmi zaujímavú vypoveda-
ciu hodnotu. v prípade, že vlastník erbu má historický rodový erb, je najvhod-
nejšie použiť ten bez ďalších úprav. nad štítom je umiestnený príslušný hod-
nostný klobúk podľa postavenia klerika v cirkevnej hierarchii.97 Z hľadiska 
použitých pontifikálnych insígnií a hodnostného klobúka smernice pre tvorbu 
erbov cirkevných hodnostárov jednoznačne stanovujú, aký typ prislúcha jed-
notlivým hierarchickým stupňom.98

nejasnosti môžu vzniknúť v prípade použitia klobúkov ordinárov, ktorí 
počas obdobia komunizmu stáli na čele (arci)diecéz. diecézy nemohli z poli-
tických dôvodov viesť riadne menovaní diecézni biskupi. ordinári boli vole-
ní kapitulou a z heraldického hľadiska nemali právo užívať zelený klobúk so 
strapcami prislúchajúci len (arci)biskupovi. nad štítom mali preto umiestnený 
hierarchicky nižší čierny klobúk so šiestimi strapcami na každej strane (bez 
kríža). ten je primárne určený titulárnym apoštolským protonotárom, ex offo 
majú toto privilégium aj kapitulárni vikári.99

v absolútnej väčšine prípadov klerik nevlastní rodový erb. v tomto prípade 
vzniká úplne nový erb. ak je to možné, vhodnou alternatívou je vytvorenie ho-
voriaceho erbu.100 ak takýto erb nemožno vytvoriť, treba citlivým spôsobom 

95 viacero príkladov pozri jankoVič, ref. 44, s. 106–119. detailný rozbor kanonických dekorácií 
kapitúl na území habsburskej monarchie pozri alexy, z. Ehrerenzeichen der Kapitel in vor-
mals Habsburgischen Ländern. Wien – köln – Weimar 1996.

96 Zaujímavé príklady, ktoré stoja za povšimnutie, predstavujú erby kanonikov z moravského 
prostredia, ktorí boli členmi dvoch kapitúl. to sa prejavilo aj v znázornení kanonických deko-
rácií pod štítmi. pozri exlibris a. veselého a J. Wencela.

97 pozri erb J. pöstényiho a M. turányiho.
98 poslednou platnou smernicou, ktorá upravuje užívanie jednotlivých pontifikálií v erboch 

cirkevných hodnostárov, je Motu proprio pápeža pavla vi. z r. 1969. ním sa ruší používanie 
akýchkoľvek pontifikálií za štítom okrem príslušného kríža v prípade (arci)biskupov a berly 
v prípade opátov.

99 bližšie to upravuje Motu proprio „Inter multiplices curas“ pia x. z r. 1905. Vrteľ, ref. 2, s. 243–247.
100 pozri napríklad erb p. Zubka.
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vybrať vhodné a heraldicky dobre vyjadri-
teľné artefakty. Medzi ne patrí napríklad 
heraldické stvárnenie atribútov krstného 
alebo birmovného patróna nositeľa erbu.101 

inou možnosťou je zahrnutie atribútu pat-
róna farnosti, z ktorej klerik pochádza.102 

dá sa využiť aj atribút svätca, ku ktorému 
má majiteľ osobitnú úctu. v niektorých 
prípadoch prichádza do úvahy aj využitie 
symbolu z erbu rodného mesta či obce.103 

v prípade špecifických záujmov, odborné-
ho zamerania či aktivít možno vychádzať 
aj z nich.104

Súčasťou exlibrisu je aj meno, hodnosti 
a funkcie majiteľa erbu. to dodáva týmto 
grafickým dielam i charakter historicky 
zaujímavých artefaktov.

v prípade pečiatok cirkevných hodnostá-
rov bola väčšina z nich vytvorená pre úrad-
né účely. v nich je stvárnený najčastejšie 
úradný erb preláta, teda kombinácia znaku 
úradu, ktorý zastával, a osobného erbu aj 
s príslušným kruhopisom.105

Špecifickú skupinu tvoria erby a pečiatky gréckokatolíckych cirkevných 
hodnostárov, ale i farností a dekanátov. pre ne Zdenko alexy vytvoril špecific-
ké umelecké cyrilické typy písma. Už na prvý pohľad sa tak odlišujú od arte-
faktov určených pre rímskokatolícku cirkev.106

ak heraldiku vnímame ako vedu i umenie, je potrebné sa pristaviť i pri vý-
tvarnom stvárnení erbov. tak ako v metodickej oblasti i vo výtvarnom spra-
covaní Zdenko alexy čerpá z tvorby spomínaného b. heima. inšpiračne majú 
však na jeho tvorbu vplyv aj také osobnosti ako b. Štorm, Z. Zenger, o. neube-
cker či d. galbreath. alexyho práce sa vyznačujú heraldickou jednoduchos-
ťou, bez nadmerných príkras, istotou kresby a originálnosťou figúr.107 každý 
erb (v pečiatke či exlibrise) chápe ako osobitý výtvarný objekt. dôkazom toho 
sú heraldické exlibrisy, pri vytváraní ktorých ani počas mnohoročnej tvorby 

101 pozri exlibris Š. Žilku.
102 pozri exlibris J. harsányiho.
103 pozri exlibris a. bagina.
104 pozri exlibris Š. onderka.
105 pozri napríklad pečiatku Š. garaja-revaja a Z. beláka.
106 pozri listinu uvádzajúcu do užívania erby dekanátov prešovskej diecézy.
107 bližšie alexy, z. Heraldiske Exlibris. Frederikshavn 1990, s. 11–12; burian, V. připomínky 

k nové moravské heraldice. in Vlastivědný věstník moravský. brno 1988, č. 2, s. 235.

obr. 18. exlibris s erbom g. ahneho
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neskĺzol do stereotypov, ale každý z nich sa vyznačuje originalitou. to je ob-
zvlášť viditeľné na kresbách hodnostných klobúkov či štítov. každý z nich je 
vytvorený svojsky a neopakovateľne. Z. alexy kladie dôraz na farebné zobra-
zenie erbu. to sa prejavuje najmä v exlibrisoch, ktoré vznikli v osemdesiatych 
rokoch 20. storočia. hoci boli tvorené v období, keď bol farebný exlibris zried-
kavosťou, podarilo sa mu viacero takýchto návrhov doviesť do úspešného 
výsledku. Z. alexy vo svojich dielach používa heraldické šrafovanie len veľmi 
zriedkavo. hoci sa názory heraldikov na takéto výtvarné vyjadrenie líšia, he-
raldické figúry a polia bez šrafovania pôsobia vyvážene, jednoducho a zrozu-
miteľne. to sa prejavuje hlavne pri zmenšení erbov, najmä na pečiatkach, kde 
sa dá šrafovanie použiť dosť ťažko.

Už zbežný exkurz do tvorby Zdenka alexyho hovorí o tom, že tento heral-
dik a výtvarník transformoval do svojej tvorby základné zásady, ktorých do-
držiavanie má pre rozvoj a kultivovanosť cirkevnej heraldiky nezastupiteľný 
význam. princípy pochádzajúce z minulosti a presvedčivo formulované b. hei-
mom i ďalšími heraldikmi dopĺňa Z. alexy o svojský výtvarný prejav. to dodá-
va jeho dielam jedinečný charakter.

v exlibrise Mons. Júliusa harsányiho, pápežského preláta a kanonika tr-
navskej kolegiálnej kapituly, našiel uplatnenie erb so štvrteným štítom (obr. 
16). v prvom poli sa nachádza znak obvodného dekanátu bratislava-vidiek a, 
kde bol vlastník erbu dekanom. v štvrtom poli je erb farnosti Senec, ktorej bol 
správcom. tri mešce sú atribútom sv. Mikuláša (patróna farnosti) a tri hviez-
dičky symbolizujú pannu Máriu Snežnú (patrónku kaplnky vo filiálnej obci 
tureň). v druhom a treťom poli je osobný erb preláta. ten vychádza z faktu, že 
J. harsányi sa narodil a bol pokrstený v kolárove. tamojšia farnosť je zasvä-
tená panne Márii (symbolizujú ju dve ľalie). Z vtedajšieho znaku kolárova bol 
prevzatý klas a zvlnené brvná v päte štítu. nad štítom sa vznáša kňazský klo-
búk so šiestimi strapcami na každej strane. pod štítom sa nachádza dekorácia 
kanonika kolegiálnej kapituly v trnave.

erb Jana dočekala, dekana kolegiálnej kapituly na karlštejne, tvorí štvrtený 
štít (obr. 17). v prvom a štvrtom poli sa nachádzajú znaky so symbolmi kapitu-
ly (vytvorené pri príležitosti osláv 600. výročia jej vzniku). v druhom a treťom 
poli sa nachádza osobný znak dekana. nad štítom je umiestnený klobúk so 
šiestimi strapcami na každej strane. pod štítom je náprsná dekorácia dekana 
kolegiálnej kapituly na karlštejne.

osobný znak vlastníka erbu a návrh náprsnej dekorácie dekana kapituly vy-
tvoril břetislav Štorm.

erb Mons. georga ahneho, generálneho vikára Meissenskej diecézy, sa viaže 
na litoměřickú diecézu (obr. 18). nositeľ erbu pochádzal z etnicky nemeckej 
časti tejto diecézy. po roku 1945 bol odsunutý do Saska. erbový štít je delený. 
v hlave štítu sa nachádzajú tri časti erbu diecézy, v ktorej vlastník erbu pô-
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sobil vo funkcii generálneho vikára. dolná časť štítu je pravošikmo delená. 
nachádza sa v nej priebežný kríž. Jeho horná časť je červená v striebornom 
poli a pripomína sv. Juraja (krstného patróna g. ahneho). v dolnom modrom 
poli je umiestnená strieborno-červená časť kríža z erbu litoměřickej diecézy. 
Štít je prevýšený kňazským klobúkom so šiestimi strapcami na každej strane. 
pod štítom je umiestnená náprsná dekorácia kanonika budyšínskej kapituly 
v hornej lužici.





vÝber
Z heraldickeJ

tvorby
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APOŠTOLSkÁ ADMINISTRATÚRA V TRNAVE
(od roku 1977 Trnavská arcidiecéza)
erb apoŠtolSkeJ adMiniStratúry v trnave
(neskôr trnavskej arcidiecézy)

pri koncipovaní heraldického symbolu pre apoštolskú administratúru 
v trnave v roku 1974 bolo vzaté do úvahy zasvätenie vtedajšej protokatedrá-
ly sv. Mikulášovi. Z jeho atribútov boli použité tri mince va prepojení s tromi 
ľaliami (obr. 19). Ľalie boli prevzaté z erbu pápeža pavla iii. Za jeho pontifi-
kátu (1534–1549) bolo premiestnené sídlo ostrihomského arcibiskupa a jeho 
metropolitnej kapituly do trnavy. tým boli položené základy neskoršieho tr-
navského vikariátu. naň potom nadviazalo sídlo apoštolskej administratúry, 
diecézy a súčasnej arcidiecézy. tento návrh erbu sa však nerealizoval. v roku 
1975 sa očakávalo, že v dohľadnej dobe bude apoštolská administratúra ako 
dovtedajšie provizórium nahradená novou arcidiecézou. keďže nebolo možné 
predpokladať, kde bude jej sídlo a aké bude jej patrocínium, za základný pr-
vok erbu bol zvolený všeobecný symbol arcibiskupa – pálium. vzorom pritom 
boli erby viacerých svetových arcidiecéz, kde sa pálium ako hlavná heraldická 
figúra uplatnilo. vznikol tak erb, v ktorom je pálium sprevádzané tromi minca-
mi (atribútmi sv. Mikuláša, ktorému bol zasvätený kostol v trnave slúžiaci ako 
sídelný chrám administrátora) (obr. 20, 21).

v roku 1977 bola zriadená trnavská arcidiecéza. tá sa zároveň stala síd-
lom metropolitu. bolo vhodné pripomenúť v erbe diecézy aj pápeža, kto-

obr. 19. pečiatka s prvým 
návrhom erbu apoštolskej 
administratúry v trnave

obr. 20. pečiatka s erbom 
diecéznej kúrie apoštolskej 
administratúry v trnave

obr. 21. exlibris s erbom 
apoštolskej administratúry 
v trnave
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rý ju erigoval. vznikol tak erb, v ktorom pálium 
sprevádzajú tri ľalie z erbu pavla vi. tento erb 
našiel uplatnenie aj na úradných pečiatkach ar-
cibiskupskej kúrie a tribunálu arcidiecézy (obr. 
22, 23).

erb MonS. rndr. JúliUSa gábriŠa,
apoŠtolSkého adMiniStrátora
trnavSkeJ arcidiecéZy (obr. 24)

J. gábriš (v rokoch 1973–1977 administrátor 
apoštolskej administratúry v trnave, v rokoch 
1977–1987 administrátor trnavskej arcidiecézy) 
vo svojom znaku používal štvrtený štít. v prvom 
a štvrtom poli sa nachádza erb apoštolskej admi-
nistratúry (neskôr arcidiecézy) v trnave. v druhom 
a treťom poli je umiestnený osobný znak vlastníka 
erbu. autor osobného znaku, ako i postupy, ktoré 
pri koncipovaní osobného erbu uplatnil, sú nateraz 
neznáme.

v roku 1987 vznikol návrh erbovej pečiatky Mons. Jána Sokola, apoštolské-
ho administrátora trnavskej arcidiecézy (obr. 25). tento návrh však nebol pri-
jatý. v roku 1999 bol do heraldického registra prihlásený erb Jána Sokola, bra-
tislavsko-trnavského arcibiskupa. v štvrtenom štíte je ako znak arcidiecézy 
zobrazený baránok boží (vyjadrujúci patrocínium vtedajšieho katedrálneho 
chrámu). po vyše dvadsiatich rokoch sa prestal používať erb arcidiecézy po-
chádzajúci z roku 1978.

obr. 22. pečiatka arcibis-
kupskej kúrie trnavskej 
arcidiecézy

obr. 23. pečiatka tribunálu 
trnavskej arcidiecézy

obr. 25. neprijatý návrh 
erbovej pečiatky J. Sokola

obr. 24. exlibris s erbom 
J. gábriša
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Erby dEkanátov apoštolskEj 
administratúry v trnavE

územie apoštolskej administratúry v trnave bolo 
rozdelené na nižšie územné celky (okresné dekaná-
ty). niektoré z nich sa delili ešte na dekanské obvody 
(obvodné dekanáty). erby jednotlivých dekanátov 
sa uplatnili v erboch farností rôznymi spôsobmi, 
ako to možno vidieť na viacerých príkladoch.

erb okreSného dekanátU 
bratiSlava-MeSto

erb dekanátu bol vytvorený podľa pečate kole-
giálnej kapituly v bratislave z roku 1251 (obr. 26). 
tá bola zasvätená najsvätejšiemu Spasiteľovi. na 
odlíšenie od pečate kapituly je v erbe dekanátu 
nad strednou časťou namiesto poprsia Ježiša 
krista s krížovou gloriolou umiestnený len kríž. 

hlavným dôvodom pre použitie symbolov z tejto pečate je fakt, že prepošti 
kapituly boli súčasne aj bratislavskými archidiakonmi. erb dekanátu sa 
nachádza v prvom poli erbu kanonika gejzu navrátila.

erb geJZU navrátila, kanonika kolegiál-
neJ kapitUly v bratiSlave (obr. 27)

erb tvorí štvrtený štít. v prvom poli sa nachádza 
erb okresného dekanátu bratislava-mesto. tento 
dekanát spravoval vlastník erbu. v štvrtom poli je 
umiestnený erb Farnosti sv. Martina v bratislave, 
kde bol majiteľ erbu farským administrátorom. 
erb farnosti vychádza z patrocínia farského kos-
tola sv. Martina z tours (ide o ikonografický výjav, 
kde sv. Martin ako rytier na koni rozdeľuje mečom 
svoj plášť). v pravom hornom rohu je umiestnený 
kanton s erbom okresného dekanátu. v druhom 
a treťom poli sa nachádza vlastníkov osobný erb 
tvorený krížom a symbolmi najsvätejšej sviatosti 
(obilnými klasmi a strapcami hrozna). nad štítom 
sa vznáša kňazský klobúk s troma strapcami na 
každej strane. pod štítom je umiestnená dekorácia 
kanonika kolegiálnej kapituly v bratislave.

obr. 26. Stredoveká pečať ko-
legiálnej kapituly v bratislave 
(Jerney, 1855)

obr. 27. exlibris s erbom 
g. navrátila
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erb thdr. ŠteFana ZárecZkého, kanonika 
kolegiálneJ kapitUly v bratiSlave (obr. 28)

erb je tvorený štvrteným štítom. v prvom a štvr-
tom poli sa nachádza erb Farnosti najsvätejšej 
trojice v bratislave. tú nositeľ erbu spravoval. 
erb farnosti je tvorený modro-červeným krížom 
z erbu rádu trinitárov, ktorí postavili dnešný far-
ský kostol. v pravom hornom rohu je umiestnený 
kanton s erbom okresného dekanátu. v druhom 
a treťom poli sa nachádza osobný znak vlastní-
ka erbu. ten tvorí ľaliové žezlo a kríž (atribúty sv. 
Štefana Uhorského, krstného patróna vlastníka 
erbu). nad štítom sa vznáša čierny kňazský klo-
búk s troma strapcami na každej strane. pod ští-
tom je umiestnená dekorácia kanonika kolegiál-
nej kapituly v bratislave.

erb okreSného dekanátU 
bratiSlava-vidiek (obr. 29)

tento okresný dekanát sa nachádza na území 
historickej bratislavskej župy. Z jej znaku bolo 
do erbu dekanátu prevzaté trojvršie a koleso. 
Štít je prevýšený kňazským klobúkom s dvoma 
strapcami na každej strane. v erboch farností na 
území tohto okresného dekanátu sa uplatnil erb 
okresného dekanátu a nie erby obvodných deka-
nátov.

erb obvodného dekanátU bratiSlava-
-vidiek a a Jeho FarnoStí (obr. 30)

erb je tvorený štiepeným štítom. v pravom poli 
je umiestnená polovica erbu okresného dekanátu 
bratislava-vidiek, do ktorého obvodný dekanát pat-
rí. v ľavom poli sa nachádza kríž ako univerzálny 
symbol kresťanstva. nad štítom sa vznáša kňazský 
klobúk s dvoma strapcami na každej strane.

v tomto dekanáte boli vytvorené erbové pečiatky pre 
farnosti: blatné, dunajská lužná, chorvátsky grob, 
Most pri bratislave, Senec, tomášov a veľký biel.

obr. 28. exlibris s erbom 
Š. Záreczkého

obr. 29. pečiatka s erbom 
okresného dekanátu bratisla-
va-vidiek

obr. 30. pečiatka s erbom 
obvodného dekanátu bratisla-
va-vidiek a
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erb obvodného dekanátU bratiSlava-
-vidiek b a Jeho FarnoStí (obr. 31)

erb tohto dekanátu je vytvorený podobne ako pe-
čiatka a erb obvodného dekanátu bratislava-vidiek 
a. erb je tvorený štiepeným štítom. v pravom poli 
je umiestnená polovica erbu okresného dekanátu 
bratislava-vidiek. v ľavom poli je umiestnená pra-
vošikmo delená hviezda striedavých tinktúr. tá po-
chádza z erbu grófov zo Svätého Jura. nad štítom 
sa nachádza kňazský klobúk s dvoma strapcami 
na každej strane.

v tomto dekanáte boli vytvorené erbové pečiatky 
farností: báhoň, budmerice, častá, čataj, doľany, 
dubová, Modra, Myslenice, pezinok, Slovenský grob, 
Šenkvice, Štefanová, viničné pri pezinku a vištuk.

erb FarnoSti Modra (obr. 32)

v erbovom štíte sa nachádza skrížené ľaliové 
žezlo s dvojitým krížom. tie sú atribútmi sv. Šte-
fana Uhorského (patróna farského kostola). Mušľa 
symbolizuje sv. Jána krstiteľa (tomu je zasvätený 
kostol na miestnom cintoríne). v strede hlavy štítu 
je umiestnený kanton s erbom okresného dekaná-
tu bratislava-vidiek. Štít je prevýšený kňazským 
klobúkom s jedným strapcom na každej strane.

erb FarnoSti peZinok (obr. 33)

v pravošikmo delenom štíte sa nachádza sedem-
hrotá hviezda striedavých tinktúr (tá symbolizuje 
zasvätenie farského kostola nanebovzatiu panny 
Márie). táto šikmo delená hviezda zároveň pochádza 
z erbu rodu grófov zo Svätého Jura a pezinka. rod 
bol fundátorom farského kostola v pezinku. hviezda 
je sprevádzaná siedmimi krížikmi rovnako strie-
davých farieb. počet krížikov vyjadruje počet sak-
rálnych objektov v tejto farnosti. v pravom hornom 
rohu štítu je umiestnený kanton s erbom okresného 
dekanátu bratislava-vidiek. Štít je prevýšený klobú-
kom s jedným čiernym strapcom na každej strane.

obr. 31. pečiatka s erbom 
obvodného dekanátu bratisla-
va-vidiek b

obr. 32. pečiatka s erbom 
farnosti Modra

obr. 33. pečiatka s erbom 
farnosti pezinok
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erb ŠteFana ŽilkU, dekana okreSného 
dekanátU bratiSlava-vidiek (obr. 34)

erb tvorí štvrtený štít. v prvom poli je umiest-
nený erb okresného dekanátu bratislava-vidiek. 
Štvrté pole je vyplnené erbom obvodného dekanátu 
bratislava-vidiek b. na čele oboch týchto správnych 
celkov vlastník erbu pôsobil. okrem toho bol Š. Žil-
ka správcom farnosti pezinok. erb tejto farnosti sa 
nachádza v treťom poli štítu. osobný erb majiteľa 
erbu je umiestnený v druhom poli štítu. vychádza 
z atribútov krstného patróna nositeľa erbu sv. Šte-
fana Uhorského. Štít je prevýšený kňazským klo-
búkom s dvoma strapcami na každej strane.

erb FarnoSti Šenkvice (obr. 35)

erb bol vytvorený podľa rovnakej schémy ako 
pri ostatných farnostiach tohto dekanátu. v štíte 
je však umiestnený atribút sv. anny (patrónky far-
ského kostola). v strede hlavy štítu je umiestnený 
erb okresného dekanátu bratislava-vidiek. Štít je 
prevýšený kňazským klobúkom s jedným strap-
com na každej strane.

erb FarnoSti ŠteFanová (obr. 36)

v erbovom štíte sa nachádza štandarda s dvoji-
tým krížom. tie sú atribútmi sv. Štefana Uhorského 
(patróna farského kostola). v ľavom hornom rohu je 
umiestnený kanton s erbom okresného dekanátu 
bratislava-vidiek. Štít je prevýšený kňazským klo-
búkom s jedným strapcom na každej strane.

Erby farností obvodného dEkanátu 
bratislava-vidiEk C

v tomto obvodnom dekanáte boli vytvorené erbo-
vé pečiatky pre farnosti: gajary, Jablonové, Jaku-
bov, kuchyňa, láb, lozorno, Malacky, Marianka, 
pernek, Stupava, vysoká pri Morave, Záhorská ves 
a Zohor.

obr. 35. pečiatka s erbom 
farnosti Šenkvice

obr. 34. exlibris s erbom 
Š. Žilku

obr. 36. pečiatka s erbom 
farnosti Štefanová
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takmer všetky erby farností tohto dekanátu sú 
tvorené podľa rovnakej schémy. v centrálnej časti 
pečiatky je umiestnený erb farnosti (vychádzajúci zo 
zasvätenia farnosti). nad erbom sa nachádza jedno-
duchý kríž alebo kňazský biret. po stranách farského 
erbu sú umiestnené erby apoštolskej administratúry 
v trnave a okresného dekanátu bratislava-vidiek.

erb FarnoSti kUchyňa (obr. 37)

v strede pečiatky sa nachádza erb farnosti vy-
plnený mitrou. tá vyjadruje zasvätenie farského 
kostola sv. Mikulášovi. po stranách erb farnosti 
sprevádza erb apoštolskej administratúry v trna-
ve a okresného dekanátu bratislava-vidiek.

erb FarnoSti Marianka (obr. 38)

na rozdiel od väčšiny erbových pečiatok tohto de-
kanátu bola v pečiatke tejto farnosti využitá rozdiel-
na koncepcia. v strede pečiatky sa nachádza mari-
ánsky monogram. ten symbolizuje toto významné 
mariánske pútnické miesto. nad ním je umiestnená 
kartuša s erbom apoštolskej administratúry v tr-
nave. v dolnej časti sa nachádza znak rehole paulí-
nov. táto rehoľa farnosť dlhodobo spravovala.

erb FarnoSti StUpava (obr. 39)

v strede pečiatky sa nachádza erb farnosti so 
štiepeným štítom. v pravom poli je umiestené krá-
ľovské jablko s dvojitým krížom. to symbolizuje sv. 
Štefana Uhorského (patróna farského kostola). v ľa-
vom poli sú umiestnené tri šípy. tie sú atribútom 
sv. Šebastiána (patróna filiálneho kostola v Máste). 
po stranách erb farnosti sprevádza erb apoštolskej 
administratúry v trnave a erb okresného dekanátu.

erb FarnoSti Zohor (obr. 40)

v strede pečiatky sa nachádza erb farnosti. 
Uplatnili sa v ňom ruženec a kríž, atribúty sv. Mar-

obr. 37. pečiatka s erbom 
farnosti kuchyňa

obr. 38. pečiatka s erbom 
farnosti Marianka

obr. 39. pečiatka s erbom 
farnosti Stupava
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gity (patrónky farského kostola). po stranách erb 
farnosti sprevádza erb apoštolskej administratúry 
v trnave a okresného dekanátu.

erb obvodného dekanátU dUnaJSká 
Streda a (obr. 41)

erbový štít vypĺňa kríž s ľaliovými zakončeniami ra-
mien a srdcovým štítkom s M (tieto atribúty vyjadrujú 
zasvätenie farského kostola v Šamoríne – sídle obvod-
ného dekanátu, panne Márii). Štít je prevýšený kňaz-
ským klobúkom s dvoma strapcami na každej strane.

pečiatky boli vytvorené pre farnosti: báč, horný 
bar, Štvrtok na ostrove a veľká paka.

erb JúliUSa MéSZároSa, dekana okreS-
ného dekanátU dUnaJSká Streda (obr. 42)

v prvom a štvrtom poli štítu sa nachádza erb 
okresného dekanátu dunajská Streda. na jeho čele 
vlastník erbu pôsobil. v druhom a treťom poli je 
erb šľachtického rodu Mesárošovcov z veľkej lúče. 
nad štítom sa vznáša kňazský klobúk s dvoma 
čiernymi strapcami na každej strane.

erb FarnoSti báč (obr. 43)

v centrálnej časti pečiatky je umiestnený erb far-
nosti. ten je tvorený štiepeným štítom. v prvom poli 
sa nachádza erb obvodného dekanátu a v druhom 
poli ryby (symboly sv. antona paduánskeho, patró-
na farského kostola). nad štítom sa vznáša čierny 
kňazský klobúk s jedným strapcom na každej stra-
ne. erb farnosti je sprevádzaný dvoma bočnými 
štítkami. vpravo je to štít so znakom rehole fran-
tiškánov. tá pôsobila v 17. storočí v osade Svätý an-
ton. vľavo je umiestnený erb trnavskej arcidiecézy.

erb FarnoSti horný bar (obr. 44)

pri koncipovaní erbovej pečiatky tejto farnosti 
bola použitá jednoduchšia schéma ako v predchá-

obr. 41. pečiatka s erbom ob-
vodného dekanátu dunajská 
Streda a

obr. 40. pečiatka s erbom 
farnosti Zohor

obr. 42. exlibris s erbom 
J. Mészárosa
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dzajúcom prípade. v pečiatke je umiestnený len erb 
farnosti. ten tvorí štiepený štít. v pravom poli sa 
nachádza erb obvodného dekanátu a v ľavom poli 
kráľovské jablko s dvojitým krížom (atribút sv. Šte-
fana Uhorského, patróna farského kostola).

Erby farností obvodného dEkanátu 
dunajská strEda b

najstaršou sakrálnou pamiatkou na území de-
kanátu je farský kostol v obci vrakúň. ten je zasvä-
tený sv. Jakubovi staršiemu, apoštolovi. Medzi jeho 
atribúty patria mušľa a ľalia. Ľalia sprevádzaná po 
stranách dvomi mušľami sa preniesla ako symbol 
dekanátu aj do erbov farností.

v tomto dekanáte boli vytvorené erbové pečiat-
ky pre farnosti: baloň, čalovo, dunajská Streda, 
gabčíkovo, holice na ostrove, Jahodná, ohrady, 
okoč, topoľníky, trhové Mýto, veľké blahovo 
a vrakúň.

erb FarnoSti baloň (obr. 45)

erb farnosti tvorí delený štít. v jeho hlave 
sú umiestnené symboly obvodného dekanátu. 
v dolnej časti sa nachádzajú symboly najsvätej-
šej sviatosti. Štít je prevýšený klobúkom s jed-
ným strapcom na každej strane. erb farnosti 
sprevádzajú dva štíty po stranách. vpravo je 
umiestnený erb trnavskej arcidiecézy. vľavo sa 
nachádza štít s erbom rábskej diecézy. to pri-
pomína dávne patronátne práva kapituly v rábe 
k tejto farnosti.

erb FarnoSti čalovo (obr. 46)

erbový štít je delený. v hlave sa nachádza erb 
obvodného dekanátu. v dolnej časti štítu sú 
umiestnené tri (1, 2) jablká (symboly sv. Mikulá-
ša, patróna farnosti). nad štítom je umiestnený 
kňazský klobúk s jedným strapcom na každej 
strane.

obr. 43. pečiatka s erbom 
farnosti báč

obr. 44. pečiatka s erbom 
farnosti horný bar 

obr. 45. pečiatka s erbom 
farnosti baloň
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erb FarnoSti vrakúň (obr. 47)

táto farnosť je zasvätená sv. Jakubovi staršie-
mu, apoštolovi. to vyjadrujú jeho atribúty v erbe 
farnosti (skrížené pútnické palice a pred nimi 
mušľa). erb je sprevádzaný vpravo štítom s erbom 
trnavskej arcidiecézy a vľavo erbom obvodného de-
kanátu. nad štítmi je umiestnený kňazský klobúk 
s jedným strapcom na každej strane.

erb okreSného dekanátU galanta 
(obr. 48)

v pečiatke dekanátu je umiestnený latinský pro-
cesiový kríž sprevádzaný dvoma privrátenými erbo-
vými štítmi. vpravo je umiestnený erb apoštolskej 
administratúry v trnave. v ľavom štíte sa nachádza 
znak okresného dekanátu galanta. ten vychádza 
z toho, že najstaršou cirkevnou ustanovizňou na 
území dekanátu je benediktínsky kláštor v diakov-
ciach. úpravou znaku tohto kláštora bol vytvorený 
erb okresného dekanátu. v strede štítu sa nachádza 
nápis pax sprevádzaný hore dvoma a dole jedným 
srdcom s troma plameňmi. (bližšie vysvetlenie sa 
nachádza pri erbe farnosti diakovce)

erby obvodných dekanátov galanta a 
(SereĎ), galanta b (galanta) a galanta c 
(ŠaĽa) (obr. 49–51)

erb obvodného dekanátu galanta a tvorí štie-
pený štít. v pravom poli je umiestnený erb okres-
ného dekanátu galanta. v ľavom poli sú atribúty 
sv. Jána krstiteľa (patróna farského kostola v sídle 
dekanátu). Štít je prevýšený kňazským klobúkom 
s dvoma strapcami na každej strane. podobný po-
stup bol zachovaný aj v prípade obvodného deka-
nátu galanta b. v jeho erbe je však v ľavom poli 
štítu umiestnený atribút sv. Štefana Uhorského 
(patróna farského kostola v sídle dekanátu). pri obvodnom dekanáte galanta c 
bol uplatnený v modifikovanej podobe erb benediktínskeho kláštora v diakov-
ciach a to preto, lebo táto obec sa nachádza na území spomínaného obvodného 

obr. 47. pečiatka s erbom 
farnosti vrakúň

obr. 48. pečiatka s erbom 
okresného dekanátu galanta

obr. 46. pečiatka s erbom 
farnosti čalovo 
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dekanátu. v strede erbu je nápis pax sprevádzaný 
redukovaným počtom sŕdc oproti erbu kláštora. 
nad nápisom aj pod ním sú umiestnené dve srdcia 
s troma plameňmi.

erb ĽUdovíta JóZana, dekana obvodného 
dekanátU galanta b a SprávcU FarnoSti 
MoStová (obr. 52)

erb je tvorený štvrteným štítom. v prvom poli sa 
nachádza erb obvodného dekanátu galanta b (na 
jeho čele vlastník erbu pôsobil). v štvrtom poli je 
umiestnený erb farnosti Mostová (v nej pôsobil ako 
farský administrátor). v druhom a treťom poli je 
umiestnený osobný znak nositeľa erbu. pole je po-
siate ľaliami. to pripomína patróna krstného mena 
nositeľa erbu sv. Ľudovíta (1214–1270). v pravom 
hornom kantone poľa sa nachádza mušľa (tá po-
chádza z erbu obce vrakúň, kde sa vlastník erbu na-
rodil a bol pokrstený). Štít je prevýšený kňazským 
klobúkom s dvoma strapcami na každej strane.

Erby farností okr. dEkanátu Galanta

v tomto okresnom dekanáte boli vytvorené er-
bové pečiatky farností: boldog, diakovce, galanta, 
galanta-Matúškovo, horné Saliby, kajal, kostolná 
pri dunaji, košúty, Mostová, Sládkovičovo, Šintava, 
tomášikovo, trnovec nad váhom, trstice, váhovce, 
veľká Mača, veľké úľany a vlčany.

v erboch farností okresného dekanátu galanta 
je príslušnosť jednotlivých farností k tomuto de-
kanátu až na niekoľko výnimiek vyjadrená troma 
plamennými srdcami v hlave erbového štítu.

erb FarnoSti diakovce (obr. 53)

výnimočným spôsobom bola stvárnená pečiatka 
farnosti diakovce. Jej ústrednú časť vypĺňa kartuša 

s erbom kláštora benediktínov. v tejto podobe sa nachádza nad portálom farského 
kostola v diakovciach. v centrálnej časti je umiestnený nápis pax sprevádzaný 
hore tromi a dole dvomi srdcami. Z každého srdca vyrastajú tri plamene. ako už 

obr. 51. pečiatka s erbom ob-
vodného dekanátu galanta c

obr. 49. pečiatka s erbom ob-
vodného dekanátu galanta a

obr. 50. pečiatka s erbom ob-
vodného dekanátu galanta b
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bolo v predchádzajúcom texte popísané, tento výni-
močný heraldický artefakt našiel uplatnenie v mo-
difikovanej podobe aj v erboch okresného dekanátu 
galanta, niektorých obvodných dekanátov a farností.

erb FarnoSti galanta-MatúŠkovo (obr. 54)

erb tvorí delený štít. v hlave štítu sa nachádza-
jú tri srdcia z erbu okresného dekanátu. v hlavnej 
časti štítu je umiestnená ruža (vyjadrujúca zasvä-
tenie farského kostola narodeniu panny Márie). 
nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s jed-
ným strapcom na každej strane.

erb FarnoSti koŠúty (obr. 55)

v erbe farnosti je použitá rovnaká schéma ako 
v predchádzajúcom erbe. v hlavnej časti sa nachádza 
štiepený štít s krížom striedavých tinktúr (to vyjad-
ruje zasvätenie farnosti sv. Floriánovi). v srdcovom 
štíte je umiestnená ľalia (vyjadrujúca mariánske za-
svätenie kaplnky vo filiálnej obci čierny brod-heď).

erb FarnoSti Šintava (obr. 56)

v prípade tejto farnosti sa neuplatnil v erbe atribút 
zo znaku okresného dekanátu. v hornej časti delené-
ho štítu sú umiestnené dve husi (symbolizujúce sv. 
Martina z tours, patróna farského kostola). v dolnej 

obr. 54. pečiatka s erbom 
farnosti galanta-Matúškovo

obr. 55. pečiatka s erbom 
farnosti košúty

obr. 56. pečiatka s erbom 
farnosti Šintava

obr. 53. pečiatka s erbom 
farnosti diakovce

obr. 52. exlibris s erbom 
Ľ. Józana
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časti štítu je umiestnená ľalia (symbol panny Márie, 
ktorej je zasvätený filiálny kostol v obci vinohrady 
nad váhom). nad štítom sa nachádza kňazský biret.

Erby farností okrEsného dEkanátu 
lEviCE

erbové pečiatky boli vytvorené pre farnosti: de-
mandice, dolné Semerovce, hrkovce, hronovce, 
ipeľské úľany, kubáňovo, pláštovce, Šahy, vyškov-
ce a Želiezovce.

okresný dekanát levice ani jeho obvodné deka-
náty (levice, Želiezovce a Šahy) nemajú vytvore-
né vlastné erby. v erboch všetkých farností tohto 
okresného dekanátu je umiestnený v hornej časti 
štítu dvojkríž (pripomínajúci benediktínske opát-
stvo v lekéri). ten je sprevádzaný ľaliou z erbu 
rehole premonštrátov (táto rehoľa spravovala pre-
poštstvo v Šahách).

erb FarnoSti pláŠťovce (obr. 57)

erb farnosti je tvorený mečom a štítom (atribút-
mi sv. Juraja, patróna farského kostola). v horných 
rohoch sú umiestnené symboly, ktoré sú popísané 
vyššie. nad štítom sa vznáša kňazský klobúk s jed-
ným strapcom na každej strane.

erb obvodného dekanátU 
trnava-MeSto (obr. 58)

erb tvorí v štíte umiestnené koleso sprevádzané 
v horných častiach veľkými gréckymi písmenami Α 
a Ω. tieto symboly sú prevzaté z erbu mesta trnavy.

erb FarnoSti Zeleneč (obr. 59)

erbový štít je delený. v hlave štítu je umiestne-
ný erb dekanátu. v dolnej časti štítu je umiest-
nený múr s bránou. Z neho vyrastajú dve veže so 
zaoblenými strechami. Medzi nimi sa nachádza 
monogram panny Márie a pod bránou letopočet 

obr. 59. pečiatka s erbom 
farnosti Zeleneč

obr. 57. pečiatka s erbom 
farnosti plášťovce

obr. 58. pečiatka s erbom obvod-
ného dekanátu trnava-mesto
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1807. erb farnosti vychádza zo zasvätenia far-
ského kostola narodeniu panny Márie (to symbo-
lizuje mariánsky monogram). Múr s vežami má 
pôvod v pečati kolegiálnej kapituly v bratislave. 
tej prináležalo patronátne právo nad farou v obci 
Zeleneč. letopočet udáva rok založenia farnosti. 
Štít je prevýšený klobúkom s jedným strapcom 
na každej strane.

erb obvodného dekanátU 
trnava-vidiek c a Jeho FarnoStí (obr. 60)

v erbe tohto dekanátu sa nachádza kráľovské jabl-
ko s krížikom (symbol sv. Štefana Uhorského, ktoré-
mu je zasvätený farský kostol v sídle dekanátu). nad 
jablkom sú umiestnené tri ľalie z erbu bratislavsko-
-trnavskej arcidiecézy. Štít je prevýšený kňazským 
klobúkom s dvoma strapcami na každej strane.

erbové pečiatky boli vytvorené pre farnosti: bo-
rovce, dolné voderady, dolný lopašov, drahovce, 
chtelnica, krakovany, lančár, Moravany, piešťany, 
Sokolovce, veľké kostoľany, veselé a vrbové.

erb FarnoSti vrbové (obr. 61)

erb farnosti je tvorený štiepeným štítom. v pr-
vom poli sa nachádza erb dekanátu piešťany. 
v druhom poli je umiestnený symbol farnosti. ten 
tvoria atribúty sv. Martina z tours (patróna farské-
ho kostola). Štít je prevýšený kňazským klobúkom 
s jedným strapcom na každej strane.

erb okreSného dekanátU banSká Štiav-
nica a Jeho FarnoStí (obr. 62)

na území tohto dekanátu sa v minulosti nachá-
dzalo významné opátstvo sv. benedikta v hron-
skom beňadiku. obsah i. typu jeho stredovekej 
pečate bol v modifikovanej podobe vložený do erbu 
dekanátu (obr. 63).

v rámci tohto dekanátu boli vytvorené erbové 
pečiatky pre farnosti: antol, banská belá, banská 

obr. 60. pečiatka s erbom 
obvodného dekanátu 
trnava-vidiek c

obr. 62. pečiatka s erbom 
okresného dekanátu banská 
Štiavnica

obr. 61. pečiatka s erbom 
farnosti vrbové
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Štiavnica, banská Štiavnica-Štefultov, banský Stu-
denec, hodruša, hronský beňadik, kopanice, pren-
čov, tekovské nemce, veľká lehota a vysoká.

erb FarnoSti banSká belá (obr. 64)

v erbovom štíte sa nachádza orol so svätožia-
rou okolo hlavy (symbol sv. Jána evanjelistu, pat-
róna farského kostola). v pravom hornom rohu je 
umiestnený erb dekanátu banská Štiavnica. Štít 
je prevýšený kňazským klobúkom s jedným strap-
com na každej strane.

erb FarnoSti hronSký beňadik (obr. 65)

v erbe sa nachádza erb rehole benediktínov, ktorí 
založili tunajší kláštor. v pravom hornom rohu štítu 
je umiestnený erb dekanátu. Štít je prevýšený kňaz-
ským klobúkom s jedným strapcom na každej strane.

erb FarnoSti veĽká lehota (obr. 66)

v erbe je umiestnená biskupská berla sprevádza-
ná po stranách dvomi husami. tým je vyjadrené 
zasvätenie farského kostola sv. Martinovi z tours. 
v pravom hornom rohu štítu je v kantone umiestne-
ný erb dekanátu. Štít je prevýšený kňazským klo-
búkom s jedným strapcom na každej strane.

obr. 64. pečiatka s erbom 
farnosti banská belá

obr. 65. pečiatka s erbom 
farnosti hronský beňadik

obr. 66. pečiatka s erbom 
farnosti veľká lehota

obr. 67. exlibris s erbom 
c. dudáša

obr. 63. Stredoveká pečať 
opátstva sv. benedikta 
v hronskom beňadiku 
(Jerney, 1855)
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Erby kňazskýCh osobností
apoštolskEj administratúry v trnavE 
(trnavskEj diECézy)

erb thdr. cyrila dUdáŠa, kanonika kole-
giálneJ kapitUly v bratiSlave (obr. 67)

v hornej polovici deleného štítu sa nachádza-
jú tri koruny. tie pochádzajú zo znaku rehole 
sv. alžbety (vlastník erbu zastával úrad správcu 
kostola alžbetínok v bratislave). v dolnej polovici 
štítu je umiestnená tabuľka s cyrilskými číslica-
mi 1 až 10 (symbol desatora božích prikázaní, 
jeden z atribútov sv. cyrila a Metoda). nad štítom 
sa vznáša kňazský klobúk s troma strapcami na 
každej strane. pod štítom je umiestnená dekorácia 
kanonika kolegiálnej kapituly v bratislave.

erb thdr. antona bagina, dekana (obr. 68)

v štíte sa nachádza priebežný múr s dvomi veža-
mi prevzatý z erbu mesta ilavy (rodiska vlastníka 
erbu). pred múrom je umiestnený kríž (tau), atribút 
sv. antona (krstného patróna a. bagina). nad ští-
tom sa vznáša kňazský klobúk s dvoma strapcami 
na každej strane.

erb MonS. thdr. Jána číŽika, čeStného 
pápeŽSkého preláta (obr. 69)

erbový štít je delený. v jeho hlave sa nachádza 
erb apoštolskej administratúry v trnave. vlast-
ník erbu pôsobil vo funkcii generálneho vikára 
administratúry. v dolnej časti štítu sa nachádza 
most (atribút sv. Jána nepomuckého, krstného 
patróna vlastníka erbu). Súhvezdie – symbol aus-
trálie – pripomína účasť J. čížika na svetovom eu-
charistickom kongrese v Melbourne v roku 1973. 
Symboly z erbov miest krupiny a bratislavy pripo-
mínajú pôvod a miesto jeho narodenia. nad štítom 
sa vznáša kňazský klobúk so šiestimi strapcami 
na každej strane.

obr. 68. exlibris s erbom 
a. bagina

obr. 69. exlibris s erbom 
J. čížika
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erb MonS. Jána planka, pápeŽSkého kaplána (obr. 70)

erb tvorí delený štít. v hornom poli sa nachádza polovica orla (symbol sv. 
Jána evanjelistu, krstného patróna vlastníka erbu). dolná polovica štítu je 
štiepená s ľaliou striedavých tinktúr. Jedna polovica ľalie pochádza z erbu pá-
peža pavla vi. (ktorý J. planka menoval za pápežského kaplána). druhá polovi-
ca ľalie pripomína ľaliu z erbu obce blatná na ostrove (rodiska nositeľa erbu). 
nad štítom sa vznáša kňazský klobúk so šiestimi strapcami na každej strane.

erb MonS. thdr. Jána pöStényiho, pápeŽSkého kaplána (obr. 71)

v štíte sa nachádza erb šľachtického rodu pöšténiovcov. nad štítom sa vzná-
ša kňazský klobúk so šiestimi strapcami na každej strane.

erb MikUláŠa tUrányiho, dekana (obr. 72)

v štíte sa nachádza šľachtický erb rodu turániovcov. kanton v ľavom hor-
nom rohu štítu pripomína funkciu arcibiskupského sekretára apoštolskej ad-
ministratúry v trnave a notára metropolitného tribunálu. nad štítom sa na-
chádza kňazský klobúk s dvoma strapcami na každej strane.

obr. 72. exlibris s erbom 
M. turányiho

obr. 71. exlibris s erbom 
J. pöstényiho

obr. 70. exlibris s erbom 
J. planka
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NITRIANSkA DIECéZA
erb nitrianSkeJ diecéZy

kreovanie erbu nitrianskej diecézy prešlo via-
cerými etapami. prvé snahy o kodifikovanie erbu 
pochádzajú z obdobia, keď bol nitrianskym bisku-
pom Mons. JUdr. thdr. Ján pázstor (1973–1988). 
Jedným z najzaujímavejších bol návrh z decembra 
1975. ten tvorili v červenom štíte dve strieborné 
krokvy sprevádzané dvomi striebornými ľaliami 
a strieborným dvojkrížom (obr. 73). pri koncipo-
vaní tohto návrhu sa vychádzalo zo znaku pápeža 
paschala ii. (1099–1118). Za jeho pontifikátu bola 
pravdepodobne obnovená nitrianska diecéza. dve 
ľalie pochádzajú z erbu vratislavskej diecézy a pri-
pomínajú prechodné obdobie (zhruba 950–1018), 
keď bolo jadro nitrianskej diecézy (neskoršia tren-
čianska župa) súčasťou tejto sliezskej diecézy. dve ľalie symbolizujú sv. Svo-
rada a benedikta, patrónov nitrianskej i vratislavskej diecézy. dvojkríž pripo-
mína veľkomoravskú epochu na území nitrianskej diecézy. pri koncipovaní 
erbu nebol vzatý do úvahy patrón katedrály, keďže hlavný atribút sv. emeráma 
(rebrík) nie je vhodná heraldická figúra. konštrukcia erbu preto rešpektuje he-
raldické súvislosti nadväzujúce na obnovenie nitrianskej diecézy na prelome 
11. a 12. storočia.

J. pásztor však z pôvodného zámeru vytvoriť erb 
diecézy ustúpil a návrh sa nerealizoval. neskôr boli 
obnovené snahy zabezpečiť pre nitriansku diecézu 
heraldický symbol. tie ovplyvnila aj skutočnosť, 
že bol vydaný reprint diela M. Schrota z roku 1581. 
toto dielo obsahuje vyobrazenie údajného erbu nit-
rianskej diecézy v podobe dvojkríža s dlhším hor-
ným priečnym brvnom. v roku 1992 publikoval g. 
bezzi neskorší rodový erb pápeža Jána viii. (obr. 
74). Za jeho pontifikátu (872–882) bola erigovaná 
nitrianska diecéza. Základom erbu je strieborný 
kotúč s modrou ľaliou, z ktorého vyrastá striebor-
ný latinský kríž. táto kompozícia sa opakuje v štíte 
trikrát (2, 1). opierajúc sa o tieto heraldické symboly, popísaný prvok z rodové-
ho erbu Jána viii. bol modifikovaný. namiesto latinského kríža vyrastá z kru-
hu spomenutý dvojkríž. tento symbol bol v ďalšom návrhu spojený s erbom 

obr. 73. pečiatka s prvým 
návrhom erbu nitrianskej 
diecézy

obr. 74. rodový erb pápeža 
Jána viii. (bezzi, 1992)
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pápeža paschala ii. obidva tieto varianty však ne-
boli priechodné, pretože zložitosťou svojej skladby 
by znemožňovali aplikovať zásady pre tvorbu erbu 
diecézneho, resp. pomocného biskupa.

v roku 2000 bol navrhnutý modifikovaný va-
riant predchádzajúceho erbu. tvorí ho v červenom 
štíte umiestnený strieborný kotúč s modrou ľaliou. 
Z neho vyrastá zlatý dvojkríž s horným ramenom 
dlhším a s rozšírenými koncami ramien. ten je 
sprevádzaný po stranách zlatými hlaholikovými 
písmenami k a M, ktoré symbolizujú vierozvestov 
sv. konštantína a Metoda. Štít je prevýšený strie-
bornou zlato lemovanou a červeno podšitou mit-
rou. diecézny biskup Mons. Ján chryzostom korec 
(1990–2005) prijal tento návrh v roku 2001 ako erb 
diecézy (obr. 75, 76).

erb MonS. FrantiŠka rábeka, nitrian-
Skeho poMocného biSkUpa (od rokU 2003 
voJenSkého ordinára) (obr. 77)

erb biskupstva vložil do svojho erbu aj F. rábek, 
nitriansky pomocný biskup (1991–2003). v pravej 
polovici štiepeného štítu sa nachádza erb biskup-
stva a v ľavej polovici jeho osobný erb. Za štítom je 
umiestnený procesiový kríž. ten je prevýšený klo-
búkom so šiestimi strapcami na každej strane. pod 
štítom sa vznáša stuha s osobným heslom biskupa.

návrhy Erbov titulárnyCh opátstiEv 
a prEpozitúr na úzEmí nitrianskEj 
diECézy

erb opátStva Sv. benedikta v hronSkoM 
beňadikU (obr. 78)

v štítovom poli je umiestnená budova dvojvežo-
vého kostola. veže sú zakončené guľou a zo stred-
nej časti vyrastá kríž. táto erbová figúra má pôvod 
v najstaršej pečati opátstva sv. benedikta v hron-
skom beňadiku z 1. polovice 13. storočia. Za štítom 
je položená prepoštská berla so sudáriom.

obr. 75. erb nitrianskej 
diecézy

obr. 76. pečiatka s erbom 
nitrianskej diecézy

obr. 77. erb F. rábeka
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erb opátStva Sv. hypolita na Zobore (obr. 79)

erbový štít je tvorený budovou so strednou vežou 
vyššou a zakončenou cimburím a dvomi bočnými 
zastrešenými vežami. Medzi vežami sa nachádza po 
jednom kríži. erb má pôvod v pečati Zoborského kon-
ventu, pochádzajúcej z prelomu 13. – 14. storočia. Za 
štítom je položená prepoštská berla so sudáriom.

erb opátStva Sv. ondreJa a benedikta
na Skalke (obr. 81)

v erbovom štíte sa nachádza priebežný ondrejský 
kríž. ten je sprevádzaný štyrmi plamennými srd-
cami. ondrejský kríž je atribútom sv. ondreja a vy-
jadruje sv. ondreja-Svorada, pustovníka na Skalke. 
Zo symbolu uhorských benediktínov boli prevzaté 
plamenné srdcia, ktoré v tomto erbe pripomínajú 
benediktínsky rád, ako aj sv. benedikta, pustov-
níka na Skalke. Za štítom je položená prepoštská 
berla so sudáriom.

erb opátStva panny Márie na klíŽi (obr. 82)

v erbovom poli sa nachádza zlatá ruža sprevá-
dzaná piatimi plamennými srdcami. ruža je atri-

obr. 78. erb opátstva sv. 
benedikta v hronskom 
beňadiku

obr. 79. erb opátstva 
sv. hypolita na Zobore

obr. 80. Stredoveká pečať 
opátstva sv. hypolita na 
Zobore (Jerney, 1855)

obr. 81. erb opátstva sv. 
ondreja a benedikta na 
Skalke 

obr. 82. erb opátstva panny 
Márie na klíži
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bútom panny Márie, patrónky opátstva. plamenné 
srdcia vyjadrujú príslušnosť opátstva k benedik-
tínskemu rádu. Za štítom je položená prepoštská 
berla so sudáriom.

erb opátStva Sv. koZMU a daMiána v lUda-
niciach (obr. 83)

v erbovom štíte sa nachádza sklonený hrot, v kto-
rom sa po palici vinie had (atribút sv. kozmu a da-
miána). po stranách hrotu sa nachádzajú plamen-
né srdcia, ktoré majú pôvod v erbe arciopátstva 
v pannonhalme, ktorému opátstvo v ludaniciach 
podliehalo. Za štítom je položená prepoštská berla 
so sudáriom.

erb opátStva naJSväteJŠieho SpaSiteĽa 
v hronovciach-čaJakove (obr. 84)

v erbovom poli sa nachádza tlapovitý kríž 
položený na svätožiare (symbol najsvätejšieho 
Spasiteľa, patróna opátstva). kríž je sprevádza-
ný piatimi plamennými srdcami, ktoré majú 
pôvod v erbe arciopátstva v pannonhalme, kto-
rému opátstvo v hronovciach-čajakove podlie-
halo. Za štítom je položená prepoštská berla so 
sudáriom.

obr. 83. erb opátstva sv. koz-
mu a damiána v ludaniciach

obr. 84. erb opátstva najsvä-
tejšieho Spasiteľa v hronov-
ciach-čajakove
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kOŠICkÁ DIECéZA
(od roku 1995 košická arcidiecéza)
erb koŠickeJ diecéZy

pri kreovaní erbu košickej diecézy bol využitý 
ako základ erb, ktorý užíval košický biskup Mons. 
augustín Fischer-colbrie (1907–1925) (obr. 85). 
v jeho erbe dominujú atribúty patróna diecézy sv. 
ondreja (ondrejský kríž) a katedrálneho chrámu 
sv. alžbety v košiciach (ruže). podľa výskumu p. 
Zubka pri ružiach nejde o alžbetínsky motív, ale 
o zakomponovanie počtu troch historických archi-
diakonátov do erbu (abovského, čiže katedrálneho, 
šarišského, čiže toryského, a zemplínskeho). v hor-
nom poli bola umiestnená žiariaca hostia s nápi-
som ihS (Iesus Hominum Salvator). pri tvorbe erbu 
diecézy sa javilo ako vhodné použiť toto riešenie 
pre erb celej diecézy. ten obsahuje prvky, ktoré 
by mal aplikovať vo svojom znaku každý košický 
biskup. erb teda tvorí v červenom štíte strieborný 
heroldský ondrejský kríž. ten je sprevádzaný hore 
striebornou ľaliou a v ostatných štvrtiach spomí-
nanými tromi striebornými ružami, ktoré dosta-
točne vyjadrujú sv. alžbetu. Ľalia v hornom poli 
pochádza z erbu pápeža pavla vi. (1963–1978). Za 
jeho pontifikátu boli definitívne upravené hranice 
košickej diecézy v súlade s hranicami Slovenska. 
Za štítom sa nachádza latinský procesiový kríž 
(obr. 86, 87). erb bol zmenený v roku 2002. košic-
ká diecéza bola totiž 31. marca 1995 povýšená na 
arcidiecézu. tinktúry boli zmenené na modro-zla-
tú a kríž z jednoduchého na dvojitý (patriarchálny). 
Z heraldického hľadiska bol teda erb polepšený.

erb MonS. ŠteFana onderka, koŠického 
ordinára a kapitUlárneho vikára (obr. 88)

erb tvorí štvrtený štít. v prvom a štvrtom poli sa 
nachádza erb biskupstva. v druhom a treťom poli 

obr. 85. erb a. Fischera-col-
brieho (Zubko, 2008)

obr. 86. erb košickej diecézy

obr. 87. pečiatka s erbom 
košickej diecézy
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je umiestnený osobný znak ordinára. ten tvoria 
v modrom štíte tri strieborné kostoly. tie pripomí-
najú, že nositeľ erbu sa zaslúžil o vybudovanie nie-
koľkých desiatok kostolov vo svojej diecéze. nad ští-
tom sa vznáša čierny kňazský klobúk so šiestimi 
čiernymi strapcami na každej strane.

erb proF. thdr. phdr. petra ZUbka, phd., 
archivára arcidiecéZneho archívU
v koŠiciach (obr. 89)

erb v štíte delenom zubovitým rezom tvorí oboj-
stranný kľúč. nad štítom sa vznáša čierny kňazský 
klobúk s jedným strapcom na každej strane. pod 
štítom sa vinie stuha s mottom gaUdete, doMi-
nUS prope. erb p. Zubka je príkladom klerického 
erbu, ktorý je zároveň hovoriacim erbom. kľúč je 
atribútom sv. petra (patróna krstného mena majite-
ľa erbu). Zubovité delenie štítu vyjadruje priezvisko 
majiteľa erbu.

erby dekanátov koŠickeJ diecéZy
(obr. 90–108)

erby dekanátov bardejov, humenné, košice, Mi-
chalovce, prešov, trebišov a vranov nad topľou 
vznikli ešte v roku 1978. v roku 1990 košický bis-
kup Mons. alojz tkáč obnovil staré usporiadanie 
dekanátov diecézy, ako existovalo pred obdobím 
komunizmu. k nim v roku 2002 Zdenko g. alexy 
po konzultácii s p. Zubkom dotvoril erby dekanátov 

Sabinov, Moldava nad bodvou, Stropkov, veľké kapušany, košice ii, Sobrance 
(tento erb sa nikdy nepoužíval, pretože dekanát krátko nato zrušili včlenením 
do Michalovského dekanátu), lipany, prešov-Solivar. Jednotlivé dekanátne 
erby obsahujú prvky, ktoré symbolizujú ich regionálnu príslušnosť (súčas-
ne archidiakonátnu aj stoličnú). do týchto erbov boli vkomponované prvky 
zo župných erbov. abovské dekanáty tak obsahujú červeno-strieborné brvná, 
šarišské dekanáty strieborno-zlaté vlny a zemplínske dekanáty majú v hlave 
štítu rybu (tá je súčasne jedinečným kresťanským symbolom). erby moldav-
ského dekanátu na území turnianskej župy neobsahujú žiaden regionálny 
motív a erb sobraneckého dekanátu obsahoval prvky z užského župného erbu. 
v roku 2005 vznikli ďalšie dekanáty. Z. alexy po konzultácii s p. Zubkom vtip-

obr. 88. exlibris s erbom 
Š. onderka

obr. 89. erb p. Zubka
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ným spôsobom vytvoril erb dekanátov košice-východ a košice-západ. p. Zubko 
vytvoril v roku 2007 erby pre nové dekanáty prešov ii a Snina.

okrem župnej symboliky erby dekanátov vypĺňa motív patrocínia toho chrá-
mu, po ktorom má dekanát názov: bardejov (sv. egídius), humenné (všetci 
svätí), košice-juh (panna Mária), košice-stred (sv. alžbeta), lipany (sv. Martin), 
Michalovce (sv. Michal, pričom ide o hovoriace patrocínium pravdepodobného 
prvého kostola), Moldava nad bodvou (Zoslanie ducha Svätého), prešov-mesto 
(sv. Mikuláš), prešov ii. (najsvätejšia trojica), prešov-Solivar (najsvätejšia tro-
jica), Sabinov (Sťatie sv. Jána krstiteľa), Snina (povýšenie Sv. kríža), Stropkov 
(najsvätejšieho tela a krvi pána), trebišov (narodenie panny Márie), veľké ka-
pušany (sv. Šimon a Júda) a vranov nad topľou (narodenie panny Márie).

pre dekanáty košickej diecézy boli vytvorené dva typy erbov. veľký erb tvorí 
znak diecézy, uprostred ktorého je umiestnený srdcový štítok s erbom dekaná-
tu. veľký typ erbu dekanátu sa uplatnil v pečiatkach jednotlivých dekanátov 
(obr. 109–111). druhý, menší typ erbu je tvorený len vlastným znakom dekaná-
tu prevýšeným klobúkom s dvoma strapcami na každej strane.

obr. 90. erb dekanátu 
bardejov

obr. 93. erb dekanátu 
košice-stred 

obr. 91. erb dekanátu 
humenné

obr. 94. erb dekanátu 
košice-východ

obr. 92. erb dekanátu 
košice-juh

obr. 95. erb dekanátu 
košice-západ
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obr. 96. erb dekanátu 
lipany

obr. 99. erb dekanátu 
prešov-mesto

obr. 102. erb dekanátu 
Sabinov

obr. 97. erb dekanátu 
Michalovce

obr. 100. erb dekanátu 
prešov ii.

obr. 103. erb dekanátu 
Snina

obr. 98. erb dekanátu 
Moldava nad bodvou

obr. 101. erb dekanátu 
prešov-Solivar

obr. 104. erb dekanátu 
Stropkov
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obr. 109. pečiatka s erbom 
dekanátu humenné

obr. 110. pečiatka s erbom 
dekanátu košice

obr. 108. erb dekanátu 
vranov nad topľou

obr. 111. pečiatka s erbom 
dekanátu prešov

obr. 105. erb dekanátu 
trebišov

obr. 106. erb dekanátu 
veľké kapušany

obr. 107. erb dekanátu 
Sobrance
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ROŽňAVSkÁ DIECéZA
erb roŽňavSkeJ diecéZy
(obr. 112, 113)

v roku 1976 bol navrhnutý erb rožňavskej 
diecézy. Jeho základ tvorí most ako atribút sv. 
Jána nepomuckého (patróna diecézy). Zlato-
čierne sfarbenie pripomína pražskú arcidie-
cézu, v ktorej tento svätec pôsobil. Striebor-
ná hlava štítu s tromi osemhrotými zlatými 
hviezdami pochádza z erbu pápeža pia vi. 
(1775–1799). Za jeho pontifikátu bola diecéza 
v roku 1776 erigovaná. tento návrh bol prijatý 
v roku 1976 ordinárom diecézy Mons. Zoltá-
nom belákom.

erb MonS. Zoltána beláka, roŽňavSkého 
ordinára, kapitUlárneho vikára
a opáta opátStva Sv. Jána krStiteĽa
v riMavSkých Janovciach
(obr. 114, 115)

pri príležitosti vzniku erbu rožňavskej die-
cézy bol vytvorený aj erb jej ordinára Z. belá-
ka. Jeho erb je štvrtený. v prvom a štvrtom poli 
sa nachádza erb rožňavskej diecézy. v dru-
hom červenom poli je umiestnený osobný erb 
vlastníka erbu. Ľalia v ňom symbolizuje sv. Jo-
zefa (patróna krstného mena). tri gule sú atri-
bútom sv. Mikuláša (patróna farského kostola 
v Sklabini, rodisku Z. beláka). v treťom poli je 
erb opátstva sv. Jána krstiteľa v rimavských 
Janovciach. Jeho súčasťou je slovo pax (jeden 
zo základných prvkov symboliky benediktí-
nov). tri mušle sú atribútom patróna opátstva. 
Z. belák bol titulárnym opátom tohto opátstva. 
nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk 
so šiestimi čiernymi strapcami na každej stra-
ne. Za štítom je postavená opátska berla so su-
dáriom – symbol opáta.

obr. 112. erb rožňavskej 
diecézy

obr. 113. pečiatka s erbom 
rožňavskej diecézy 

obr. 114. erb Z. beláka
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erb MonS. edUarda koJnoka, roŽňavSké-
ho diecéZneho biSkUpa (obr. 116)

erb tvorí štvrtený štít. v prvom a štvrtom poli 
sa nachádza erb rožňavskej diecézy. v druhom 
a treťom modrom poli je umiestnený osobný erb e. 
kojnoka. ten tvorí v modrom poli vyrastajúca bis-
kupská berla. v hornej časti štítu ju sprevádzajú tri 
zlaté mince. tieto atribúty symbolizujú sv. Mikulá-
ša (patróna farnosti veľká Suchá, rodiska vlastníka 
erbu). Za štítom je umiestnený latinský procesiový 
kríž. nad štítom sa vznáša zelený klobúk so šiestimi 
strapcami na každej strane. pod štítom je umiestne-
ná stuha s osobným heslom vlastníka erbu.

erb MonS. iclic. vladiMíra Fila, roŽňav-
Ského poMocného biSkUpa – koadJútora 
(od rokU 2008 roŽňavSký biSkUp) (obr. 117)

erb tvorí štiepený štít. v jeho pravom poli sa 
nachádza erb rožňavskej diecézy. v ľavom poli je 
umiestnený osobný znak vlastníka erbu. ten je tvo-
rený trojkrížom a korunou (atribútmi sv. vladimí-
ra, krstného patróna vlastníka erbu). nad štítom sa 
vznáša kňazský klobúk so šiestimi strapcami na 
každej strane. Za štítom je postavený procesiový 
kríž. pod štítom sa nachádza stuha s osobným hes-
lom vlastníka erbu.

návrhy ErbovýCh pEčiatok dEkanátov 
rožňavskEj diECézy

erb roŽňavSkého a MUránSkeho 
dekanátU (obr. 118)

erb tvorí štiepený štít. v prvej časti je umiestnená 
biskupská berla. tá pripomína, že na území deka-
nátu sa nachádza biskupské sídlo. v druhej časti 
je umiestnený kríž sv. Juraja (atribút patróna kos-
tola v Muráni). v hlave štítu sa nachádzajú hviezdy 
z erbu rožňavskej diecézy. nad štítom sa vznáša 
klobúk s dvoma strapcami na každej strane.

obr. 116. erb e. kojnoka

obr. 117. erb v. Fila 

obr. 115. pečiatka s erbom 
Z. beláka 
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erb JaSovSkého a tUrnianSkeho
dekanátU (obr. 119)

v erbe je hlavným symbolom priebežný kríž. ten 
vytvára v štíte štyri polia. v prvom a štvrtom poli sa 
opakuje ľalia z erbu premonštrátskeho rádu (pri-
pomínajúca opátstvo sv. Jána krstiteľa v Jasove). 
v druhom a treťom poli je umiestnená hus pochá-
dzajúca z erbu turnianskej župy. na jej území sa 
tento dekanát rozkladá. nad štítom sa vznáša klo-
búk s dvoma strapcami na každej strane.

erb hronSkého dekanátU (obr. 120)

v hlave štítu sú umiestnené tri hviezdy z erbu 
rožňavskej diecézy. Zvlnené brvno v strede štítu 
pripomína rieku hron. po nej je dekanát nazvaný. 
v dolnej časti štítu sa nachádza mušľa ako atri-
bút sv. Jána krstiteľa (patróna chrámu v polomke, 
ktorý je najstarším chrámom na území dekanátu). 
nad štítom sa vznáša klobúk s dvoma strapcami 
na každej strane.

erb MalohontSkého dekanátU (obr. 121)

v strede štítu je umiestnené brvno s nápisom pax. 
pod ním sa nachádza mušľa. tieto symboly pripo-
mínajú opátstvo sv. Jána krstiteľa v rimavských 
Janovciach. hviezda a polmesiac v hornej časti štítu 
pochádzajú z erbu hontianskej župy. pripomínajú 
tak územnú príslušnosť dekanátu. nad štítom sa 
vznáša klobúk s dvoma strapcami na každej strane.

erb SpiŠSkého dekanátU (obr. 122)

v hlave štítu sa nachádzajú tri hviezdy z erbu 
rožňavskej diecézy. v dolnej časti štítu sa nachá-
dza ruža prevýšená korunou (atribúty panny Má-
rie, patrónky farského kostola v gelnici). to sym-
bolizuje, že dekanát má v tomto mieste svoj stred. 
nad štítom sa vznáša klobúk s dvoma strapcami 
na každej strane.

obr. 119. pečiatka s erbom 
jasovského a turnianskeho 
dekanátu

obr. 120. pečiatka s erbom 
hronského dekanátu

obr. 118. pečiatka s erbom 
rožňavského a muránskeho 
dekanátu
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erb novohradSkého dekanátU (obr. 123)

Štít je štiepený. v pravej polovici sa nachádza ľalia (atribút panny Márie, pat-
rónky dekanského chrámu v lučenci). v druhej polovici štítu je umiestnený 
heraldický symbol cistercitského rádu, ktorému patrilo historické opátstvo 
panny Márie v lučenci. nad štítom sa vznáša klobúk s dvoma strapcami na 
každej strane.

obr. 123. pečiatka s erbom 
novohradského dekanátu

obr. 121. pečiatka s erbom 
malohontského dekanátu

obr. 122. pečiatka s erbom 
spišského dekanátu
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SPIŠSkÁ DIECéZA
erb SpiŠSkeJ diecéZy (obr. 124, 125)

podľa prvotných úvah mala byť základným 
prvkom erbu Spišskej diecézy šachovaná or-
lica pochádzajúca z erbu pápeža inocenta iii. 
(1161–1216). Za jeho pontifikátu bolo v roku 
1198 založené spišské prepoštstvo. pre podob-
nosť s moravskou orlicou bola uprednostnená 
iná koncepcia. tá vychádzala z obsahu pečiat-
ky Spišskej kapituly z medzivojnového obdobia. 
v nej sa nachádza postava sv. Martina (patróna 
katedrály a diecézy) spolu s vyobrazením dvojve-
žovej katedrály. pri voľbe heraldického symbolu 
autor vychádzal z tejto pečiatky a zo spôsobu 
stvárnenia stredovekých cirkevných pečatí (ka-
pituly v bratislave a v nitre a opátstva na Zobore 
a v hronskom beňadiku). v nich dominujú zjed-
nodušené vyjadrenia sakrálnych stavieb.

v roku 1976 odsúhlasil spišský ordinár erb 
diecézy. tvorí ho v červenom štíte strieborné 
priečelie katedrály. v striebornej hlave štítu sú 
umiestnené tri osemhroté zlaté hviezdy. tie po-
chádzajú z erbu pápeža pia vi. Za jeho pontifiká-
tu bola v roku 1776 diecéza erigovaná.

erb MonS. ŠteFana garaJa, SpiŠSkého
ordinára S právaMi kapitUlárneho
vikára (obr. 126, 127)

erb tvorí štvrtený štít. v prvom a štvrtom poli 
sa nachádza erb diecézy. v druhom a treťom poli 
je umiestnený osobný erb nositeľa erbu. ten je 
delený. v hornom poli sa nachádza ryba (symbol 
druhého patróna ordinára – sv. rafaela). v dol-
nej polovici sú umiestnené dve mušle ako atribú-
ty sv. Jána krstiteľa (patróna farského kostola 
v liptovskej tepličke, rodisku Š. garaja). nad ští-
tom sa vznáša klobúk so šiestimi strapcami na 
každej strane.

obr. 124. erb Spišskej diecézy

obr. 125. pečiatka s erbom 
Spišskej diecézy

obr. 126. erb Š. garaja
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Erby dEkanátov spišskEj diECézy

erb dekanátU SpiŠSká nová veS (obr. 128)

erb tvorí štít vyplnený skríženou biskupskou 
a opátskou berlou. pri jeho koncipovaní vychádzal 
autor z toho, že na území dekanátu je sídlo ordina-
riátu diecézy (vyjadrené biskupskou berlou). na 
území dekanátu sa však nachádzalo aj viacero 
historických opátstiev a prepoštstiev (tie sú vyjad-
rené opátskou berlou so sudáriom). nad štítom sa 
nachádza klobúk s dvoma uzlami na každej strane.

erb dekanátU poprad a FarnoStí na Jeho 
úZeMí (obr. 129)

Za symbol tohto dekanátu bola vybratá typická 
spišská zvonica. tých sa na území dekanátu na-
chádza viacero. nad štítom sa vznáša klobúk s dvo-
ma strapcami na každej strane.

erbové pečiatky boli vytvorené pre farnosti: abra-
hámovce, batizovce, bušovce, holumnica, hranovni-
ca, huncovce, Jánovce, kežmarok, lechnica, lendak, 
liptovská teplička, Ľubica, nižná Šuňava, poprad, 
poprad-Matejovce, poprad-Spišská Sobota, rakúsy, 
reľov, Slovenská ves, Spišská belá, Spišská Stará 
ves, Spišská teplica, Spišské bystré, Spišské hanu-
šovce, Spišské Matiašovce, Spišský Štiavnik, Štrba, 
Šuňava, Švábovce, Svit, toporec, tvarožná, veľká 
Franková, veľká lomnica, veľký Slavkov, vikartov-
ce, vrbov, vydrník, vysoké tatry, Žakovce a Ždiar.

erb gabriela chlebáka, popradSkého 
dekana a SprávcU FarnoSti poprad-veĽká 
(obr. 130)

erb tvorí štvrtený štít. v prvom poli sa nachádza 
erb dekanátu poprad (ten vlastník erbu spravo-
val). v štvrtom poli je umiestnený znak farnosti poprad-veľká. v nej pôsobil 
g. chlebák ako farský administrátor. v druhom a treťom poli sa nachádza 
osobný znak vlastníka erbu. Znak je ľavošikmo delený, uprostred s ľaliou 
striedavých tinktúr. vpravo hore sa nachádza šesťhrotá hviezda. Jedna časť 

obr. 127. pečiatka s erbom 
Š. garaja

obr. 128. pečiatka s erbom 
dekanátu Spišská nová ves

obr. 129. pečiatka s erbom 
dekanátu poprad
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ľalie pripomína archanjela gabriela (krstného pat-
róna g. chlebáka). Ľalia a hviezda sú tiež atribútmi 
panny Márie (patrónky farnosti podolínec, rodiska 
vlastníka erbu). nad štítom sa vznáša kňazský klo-
búk s dvoma strapcami na každej strane.

erb FarnoSti hranovnica (obr. 131)

v erbe farnosti sa uplatnil vetvový pustovníc-
ky kríž sprevádzaný po stranách dvomi mušľami 
(atribúty sv. Jána krstiteľa, patróna farnosti). vpra-
vo od erbu farnosti je umiestnený štít s erbom deka-
nátu. vľavo sa nachádza znak so symbolom rehole 
cisterciátov (na pamiatku toho, že územie farnosti 
táto rehoľa v minulosti spravovala). nad erbom far-
nosti je umiestnený erb diecézy.

erb FarnoSti hUncovce (obr. 132)

erb tvorí červený štít so zlatým heroldským krí-
žom. to vyjadruje zasvätenie farnosti Svätému krí-
žu. nad štítom sa vznáša kňazský klobúk s jedným 
strapcom na každej strane. erb je sprevádzaný 
vpravo erbom dekanátu a vľavo erbom križiackej 
rehole strážcov Svätého hrobu. táto rehoľa mala 
huncovce určitý čas v držbe.

erb FarnoSti Jánovce (obr. 133)

erb tvorí štiepený štít. v pravom poli sa nachádza 
ruža (symbol panny Márie) a v ľavom poli kráľov-
ské jablko (symbol sv. Štefana kráľa). tieto symboly 
vyjadrujú zasvätenia oboch kostolov v Jánovciach. 
vpravo od erbu farnosti sa nachádza erb dekanátu 
a vľavo erb rehole cisterciátov (keďže územie, kde 
sa nachádza farnosť, v minulosti spravovali cister-
ciáti). nad štítom je umiestnený erb diecézy.

erb FarnoSti keŽMarok (obr. 134)

v pečiatke farnosti dominuje štít s krížom 
symbolizujúcim jej patrocínium (kostol pový-

obr. 131. pečiatka s erbom 
farnosti hranovnica

obr. 132. pečiatka s erbom 
farnosti huncovce

obr. 130. exlibris g. chlebáka
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šenia Svätého kríža). nad štítom sa vznáša klo-
búk s jedným strapcom na každej strane. vpra-
vo od centrálneho štítu je erb symbolizujúci sv. 
alžbetu. vľavo sa nachádza štít s atribútom 
sv. Michala. obidva postranné štíty vyjadrujú 
patrocíniá zaniknutých kostolov v kežmarku. 
v hornej časti štítu sú vložené priklonené štíty, 
vpravo s erbom diecézy a vľavo s erbom mesta 
kežmarok.

pre farnosť kežmarok vznikli aj ďalšie dva návr-
hy pečiatok (obr. 135, 136).

erb FarnoSti lechnica (obr. 137)

erb farnosti tvorí štiepený štít. v hlave pravej 
polovice je umiestnená koruna a v dolnej časti 
hermelín. hermelín ako znak bretónska a koru-
na symbolizujú sv. Jodoka. tento syn bretónske-
ho kráľa sa vzdal nástupnických práv a stal sa 
pustovníkom. Jemu je zasvätený farský kostol 
v lechnici. v pravom poli je umiestnený rebrík 
ako symbol sv. romualda. tomu je zasvätený kos-
tol v červenom kláštore. v päte štítu sa nachádza 
znak rehole kartuziánov. tí vytvorili duchovné 
centrum oblasti v červenom kláštore. nad štítom 
sa vznáša kňazský klobúk s jedným strapcom na 
každej strane.

obr. 133. pečiatka s erbom 
farnosti Jánovce

obr. 134. pečiatka s erbom 
farnosti kežmarok

obr. 135. návrh pečiatky 
s erbom farnosti kežmarok

obr. 136. návrh pečiatky 
s erbom farnosti kežmarok

obr. 137. pečiatka s erbom 
farnosti lechnica
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erb FarnoSti liptovSká teplička (obr. 138)

erb má pôvod v patrocíniu farnosti. tá je zasväte-
ná sv. Jánovi krstiteľovi. toho symbolizujú zvlnené 
brvná (pripomínajúce rieku Jordán) a mušle. Štít 
je prevýšený kňazským klobúkom s jedným strap-
com na každej strane.

erb FarnoSti poprad-MateJovce (obr. 139)

pečiatku farnosti vypĺňajú jablko s krížikom pre-
výšené korunou. obidva atribúty symbolizujú pat-
róna farnosti sv. Štefana Uhorského. v dolnej časti 
pečiatky sa v štítku nachádza erb dekanátu.

erb FarnoSti reĽov (obr. 140)

v strede pečiatky je umiestnený štít s erbom far-
nosti. ten je vyplnený krížom vyrastajúcim z trojvr-
šia. kríž je po stranách sprevádzaný slnkom a me-
siacom. kríž vyjadruje zasvätenie farského kostola 
povýšeniu Svätého kríža. trojvršie, slnko a mesiac 
majú pôvod v pečiatke farnosti reľov z roku 1830. 
nad erbom farnosti sa nachádzajú štíty s erbmi de-
kanátu poprad a Spišskej diecézy ako nadriadených 
cirkevných ustanovizní. Štít s erbom rehole kartu-
ziánov pripomína pôsobenie tejto rehole v červe-
nom kláštore na Zamagurí, kam farnosť prináleží.

erb FarnoSti SpiŠSká belá (obr. 141)

erb farnosti je vsadený do rámca pečiatky. v hor-
nej časti deleného poľa sa nachádza polovica ľa-
lie, symbol sv. anny (patrónky filiálneho kostola 
v Strážkach). v dolnej časti erbového poľa je umiest-
nený zvonček. ten symbolizuje sv. antona pustovní-
ka (patróna farského kostola). v dolnej časti pečiat-
ky sa nachádza kartuša s erbom dekanátu.

pre farnosť bol pôvodne navrhnutý aj hagiogra-
fický návrh pečiatky zobrazujúci sv. antona. nako-
niec však bol zvolený variant s heraldickými sym-
bolmi (obr. 142).

obr. 139. pečiatka s erbom 
farnosti poprad-Matejovce

obr. 140. pečiatka s erbom 
farnosti reľov

obr. 138. pečiatka s erbom 
farnosti liptovská teplička
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erb FarnoSti SpiŠSká Stará veS (obr. 143)

v štíte sa nachádza ruža, ktorá je prevýšená otvo-
renou korunou (symboly panny Márie, patrónky 
farnosti). nad štítom sa vznáša klobúk s jedným 
strapcom na každej strane. vpravo od erbu farnos-
ti je umiestnený štít s erbom dekanátu. vľavo je erb 
rehole kartuziánov, ktorá na území farnosti v mi-
nulosti pôsobila.

erb FarnoSti SpiŠSké hanUŠovce (obr. 144)

v strede pečiatky sa nachádza štít tvorený he-
roldským krížom sv. ondreja so štyrmi krížikmi. 
Farnosť dlhodobo podliehala cirkevnej správe kri-
žiackej rehole Svätého hrobu jeruzalemského, čo 
vyjadruje modifikácia erbu tejto rehole v erbe. tvar 
kríža symbolizuje sv. ondreja, apoštola (patróna 
farnosti). erb farnosti sprevádza vpravo erb diecézy 
a vľavo znak rehole kanonikov Svätého hrobu jeru-
zalemského. nad štítmi sa vznáša klobúk s jedným 
strapcom na každej strane.

erb FarnoSti SpiŠSké MatiaŠovce (obr. 145)

v strede pečiatky je umiestnený štít s erbom 
farnosti. v ňom sa nachádza sklonený meč spre-

obr. 141. pečiatka s erbom 
farnosti Spišská belá

obr. 142. návrh pečiatky 
farnosti Spišská belá

obr. 143. pečiatka s erbom 
farnosti Spišská Stará ves

obr. 144. pečiatka s erbom 
farnosti Spišské hanušovce

obr. 145. pečiatka s erbom 
farnosti Spišské Matiašovce
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vádzaný po stranách dvoma kľúčmi. atribúty sv. 
petra (kľúče) a sv. pavla (meč) symbolizujú patró-
nov farnosti. nad erbom farnosti sa nachádzajú ští-
ty s erbmi dekanátu poprad a Spišskej diecézy ako 
nadriadených cirkevných ustanovizní. Štít s erbom 
rehole kartuziánov pripomína pôsobenie tejto re-
hole v červenom kláštore na Zamagurí, kam far-
nosť prináleží.

erb FarnoSti Svit (obr. 146)

v strede štítu sa nachádza hus – atribút sv. 
Martina. Farnosť nemala vo Svite vlastný kos-
tol, preto bol prevzatý atribút patróna filiálneho 
kostola tejto farnosti v lučivnej. v bordúre je 
umiestnených osem krížikov. tým je vyjadrené 
zasvätenie kostola v batizovciach všetkým svä-
tým. tento kostol plnil funkciu farského kostola 
farnosti Svit. v pravom hornom rohu je umiest-
nený erb dekanátu poprad. Štít je prevýšený 
kňazským klobúkom s jedným strapcom na 
každej strane.

erb FarnoSti vydrník (obr. 147)

v erbe farnosti sa uplatnili skrížená píla a ha-
lapartňa (atribúty sv. Šimona a Júdu, apoštolov, 
patrónov farnosti). vpravo od erbu farnosti je 
umiestnený štít s erbom dekanátu. vľavo sa na-
chádza znak so symbolom rehole cistercitov (na 
pamiatku toho, že územie farnosti táto rehoľa 
v minulosti spravovala). nad erbom farnosti je 
umiestnený erb diecézy.

erb FarnoSti Ždiar (obr. 148)

v erbe farnosti sa nachádza ľalia, z ktorej vy-
rastajú dve ruže. Ľalia symbolizuje pannu Máriu 
(patrónku farnosti) a ruže sv. alžbetu (patrónku 
filiálneho kostola v Javorine). nad erbom farnosti je 
umiestnený latinský kríž. ten je sprevádzaný vpra-
vo erbom diecézy a vľavo erbom dekanátu.

obr. 147. pečiatka s erbom 
farnosti vydrník

obr. 148. pečiatka s erbom 
farnosti Ždiar

obr. 146. pečiatka s erbom 
farnosti Svit
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erb dekanátU Stará ĽUbovňa a FarnoStí 
na Jeho úZeMí (obr. 149)

Jadrom územia dekanátu bolo v minulosti ľubov-
niansko-podolínske panstvo začlenené neskôr do 
provincie šestnástich spišských miest. Z 18. storo-
čia pochádza jeho pečať s vyobrazením sv. Michala 
archanjela. toho sprevádzajú po stranách litery S – 
M (Sanctus Michael). obsah tejto pečate bol vlože-
ný do erbu dekanátu s tou zmenou, že vyobrazenie 
svätca nahrádzajú váhy (jeho heraldický atribút).

erbové pečiatky boli vytvorené pre farnosti: hali-
govce, chmelnica, lesnica, lomnička, Mníšek nad 
popradom, nižné ružbachy, podolínec, Stará Ľu-
bovňa a veľká lesná.

pri stvárňovaní erbov farností tohto dekanátu bol 
obsah erbu dekanátu vložený do hlavy štítu. v hlav-
nej časti štítu sa uplatnili atribúty patróna farnosti.

erb FarnoSti haligovce (obr. 150)

erb farnosti je delený. v hlave štítu sa nachádza 
znak dekanátu. v hlavnej časti je umiestnená ruža 
(symbol panny Márie, patrónky farnosti). Štít je 
prevýšený kňazským klobúkom s jedným strap-
com na každej strane.

obr. 149. pečiatka s erbom 
dekanátu Stará Ľubovňa

obr. 150. pečiatka s erbom 
farnosti haligovce

obr. 151. pečiatka s erbom 
farnosti chmeľnica

obr. 152. pečiatka s erbom 
farnosti lesnica

obr. 153. pečiatka s erbom 
farnosti nižné ružbachy
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erb FarnoSti chMeĽnica (obr. 151)

v hlavnej časti štítového poľa je umiestnený prie-
bežný ondrejský kríž (atribút sv. ondreja, apošto-
la, patróna farnosti). pred ním je umiestnená ľalia 
(symbol panny Márie, patrónky filiálneho kostola 
v podsadku). Štít je prevýšený kňazským klobú-
kom s jedným strapcom na každej strane.

erb FarnoSti leSnica (obr. 152)

v hlavnej časti štítového poľa sa nachádza sv. Mi-
chal archanjel, ktorý zabíja mečom draka. archan-
jel Michal je patrónom farského kostola. Štít je pre-
výšený kňazským klobúkom s jedným strapcom 
na každej strane.

erb FarnoSti niŽné rUŽbachy (obr. 153)

hlavná časť štítového poľa je štiepená. v pravej 
polovici sa nachádza polovica kolesa. to symbolizu-
je sv. katarínu alexandrijskú (patrónku farského 
kostola). Ľavú polovicu vypĺňa symbol Ježiša kris-
ta (filiálny kostol je zasvätený obetovaniu pána). 
Štít je prevýšený kňazským klobúkom s jedným 
strapcom na každej strane.

erb FarnoSti Stará ĽUbovňa (obr. 154)

erb je tvorený rovnakou koncepciou ako pred-
chádzajúce. v hlavnej časti štítu sú však umiest-
nené tri jablká (1, 2). tie symbolizujú sv. Mikuláša 
(patróna farského kostola).

erb dekanátU liptovSký MikUláŠ (obr. 155) 
a FarnoStí na Jeho úZeMí

keďže žiaden cirkevný motív nebol vhodný pre 
heraldické vyjadrenie erbu dekanátu, využil sa 
svetský motív. erb je odvodený od erbu liptovskej 
župy, na historickom území ktorej sa dekanát roz-
prestiera. v štíte sa nachádza smrek stojaci na po-

obr. 155. pečiatka s erbom 
dekanátu liptovský Mikuláš

obr. 156. pečiatka s erbom 
farnosti černová

obr. 154. exlibris s erbom 
farnosti Stará Ľubovňa
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horí. Štít je prevýšený kňazským klobúkom s dvo-
ma strapcami na každej strane.

erbové pečiatky boli vytvorené pre farnosti: bob-
rovec, černová, hubová, huty, hybe, likavka, lip-
tovská lúžna, liptovské kľačany, liptovské Sliače, 
liptovský hrádok, liptovský kríž, liptovský Mi-
chal, liptovský Mikuláš, liptovský trnovec, lisko-
vá, lúčky, ludrová, okoličné, palúdzka, partizán-
ska Ľupča, ružomberok, ružomberok-biely potok, 
ružomberok-ludrová a veľké borové.

erb FarnoSti černová (obr. 156)

v erbovom štíte je umiestnená ľalia obkolesená ru-
žencom. tým je vyjadrené zasvätenie farnosti panne 
Márii ružencovej. Štít je prevýšený kňazským klobú-
kom s jedným čiernym strapcom na každej strane.

erb FarnoSti likavka (obr. 157)

pečiatka je tvorená centrálne umiestneným er-
bom farnosti. v štíte sa nachádza heroldský kríž 
s malým (templárskym) krížikom vpravo hore. 
priebežný heroldský kríž je atribútom sv. Juraja 
(patróna farského kostola v likavke). templársky 
kríž pripomína účinkovanie tohto rytierskeho 
rádu v Martinčeku (fílii tejto farnosti). nad štítom 
sa vznáša kňazský klobúk s jedným čiernym strap-
com na každej strane. erb farnosti sprevádzajú 
vpravo erb diecézy a vľavo erb dekanátu.

erb FarnoSti liptovSká lúŽna (obr. 158)

erb farnosti tvorí štiepený štít. v pravom poli je 
umiestnený erb dekanátu. Ľavé pole vypĺňa božie 
oko v trojuholníku s lúčmi. to vyjadruje zasvätenie 
farnosti Svätej trojici. nad štítom sa vznáša kňaz-
ský klobúk s jedným strapcom na každej strane.

pôvodne bolo pre farnosť vytvorených niekoľko 
ďalších alternatív pečiatky s rôznou kombináciou 
erbu farnosti, dekanátu a diecézy (obr. 159, 160).

obr. 157. pečiatka s erbom 
farnosti likavka

obr. 158. pečiatka s erbom 
farnosti liptovská lúžna

obr. 159. návrh pečiatky s er-
bom farnosti liptovská lúžna
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erb FarnoSti liptovSké kĽačany (obr. 161)

erb farnosti tvorí štít, v ktorom je umiestnený prie-
bežný ondrejský kríž sprevádzaný štyrmi ružami. tie 
symbolizujú sv. alžbetu (patrónku farského kostola). 
ondrejský kríž vyjadruje zasvätenie filiálneho kosto-
la v dúbrave. v pravom hornom rohu štítu je umiest-
nený erb dekanátu. Štít je prevýšený kňazským klo-
búkom s jedným strapcom na každej strane.

erb FarnoSti liptovSký Michal (obr. 162)

erb farnosti je tvorený štítom s váhami. tie sym-
bolizujú sv. Michala archanjela (patróna farnosti). 
v pravom hornom rohu je umiestnený kanton s er-
bom dekanátu. na štíte je položený kňazský klobúk 
s jedným strapcom na každej strane.

erb FarnoSti liptovSký MikUláŠ (obr. 163)

Farnosť je zasvätená sv. Mikulášovi. Jeho atri-
búty sú stvárnené aj v erbe farnosti. erb pozostáva 
z berly, ktorá je preložená brvnom s tromi mincami. 
nad ním sú umiestnené erby diecézy a dekanátu.

v druhom variante pečiatky sa v pečatnom poli 
nachádzajú tri mince prevýšené mitrou (obr. 164).

obr. 162. pečiatka s erbom 
farnosti liptovský Michal

obr. 163. pečiatka s erbom 
farnosti liptovský Mikuláš

obr. 164. návrh pečiatky far-
nosti liptovský Mikuláš

obr. 160. návrh pečiatky s er-
bom farnosti liptovská lúžna

obr. 161. pečiatka s erbom 
farnosti liptovské kľačany
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erb FarnoSti liptovSký trnovec (obr. 165)

erb farnosti je tvorený štítom s dole smerujúcou 
holubicou, ktorú obklopujú plamene. to vyjadruje 
zasvätenie farnosti zoslaniu ducha Svätého. Štít je 
prevýšený erbmi diecézy a dekanátu.

pre farnosť bolo pôvodne vytvorených aj niekoľko 
ďalších návrhov erbových pečiatok (obr. 166, 167).

erb FarnoSti okoličné (obr. 168)

v centrálnej časti pečiatky sa nachádza erb far-
nosti tvorený štiepeným štítom. v pravom poli je 
umiestnený erb dekanátu. v ľavom poli sa nachá-
dzajú symboly sv. petra z alkantary (patróna far-
nosti). nad štítom sa vznáša klobúk s jedným strap-
com na každej strane. vpravo od erbu farnosti je 
znak rehole františkánov (táto rehoľa v minulosti 
spravovala farnosť). vľavo je štít s hlavnými súčas-
ťami erbu rodu okoličániovcov, svetského patróna 
farnosti.

erb FarnoSti partiZánSka ĽUpča (obr. 169)

v strede pečiatky je umiestnený erb farnosti. ten 
tvorí skrížený meč a sekera (atribúty sv. Matúša, 
apoštola). nad štítom sa vznáša kňazský klobúk 
s jedným strapcom na každej strane. erb je spre-

obr. 165. pečiatka s erbom 
farnosti liptovský trnovec

obr. 166. návrh pečiatky far-
nosti liptovský trnovec

obr. 167. návrh pečiatky far-
nosti liptovský trnovec

obr. 168. pečiatka s erbom 
farnosti okoličné

obr. 169. pečiatka s erbom 
farnosti partizánska Ľupča
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vádzaný vpravo erbom diecézy, vľavo erbom deka-
nátu a dole erbom mesta partizánska Ľupča. erb 
mesta pripomína bývalé patronátne právo mesta 
k farnosti.

erb FarnoSti rUŽoMberok (obr. 170)

v erbe farnosti sa nachádza priebežný ondrejský 
kríž (sv. ondrej, apoštol, je patrónom farnosti). pred 
ním je umiestnená ruža so skloneným šípom (tieto 
prvky pochádzajú z erbu mesta ružomberok). Štít 
je prevýšený klobúkom s jedným strapcom na kaž-
dej strane.

pre farnosť bol vytvorený aj návrh väčšej pečiat-
ky. v ňom sa okrem erbu farnosti nachádzajú aj 
erby diecézy a dekanátu. tie sú umiestnené nad 
farským erbom. nad nimi je položená mitra a klo-
búk (obr. 171).

erb FarnoSti rUŽoMberok – expoZitúra 
lUdrová (obr. 172)

erbový štít je štiepený. v pravom poli je umiest-
nený erb farnosti ružomberok. Ľavé pole je po-
siate gréckymi krížikmi (to vyjadruje zasvätenie 
kostola v ludrovej všetkým svätým). v strednom 
kline sa nachádza erb dekanátu. Štít je prevýšený 
kňazským klobúkom s jedným strapcom na kaž-
dej strane.

erb dekanátU dolný kUbín a FarnoStí na 
Jeho úZeMí (obr. 173)

erb dekanátu má pôvod v erbe oravskej župy. 
tvorí ho na pažiti pred listnatým stromom stojaci 
medveď. Štít je prevýšený klobúkom s dvoma uzla-
mi na každej strane.

erbové pečiatky boli vytvorené pre farnosti: bre-
za, dolný kubín, habovka, hruštín, kňažia, lokca, 
námestovo, Sedliacka dubová, tvrdošín, Záka-
menné a Zubrohlava.

obr. 170. pečiatka s erbom 
farnosti ružomberok

obr. 171. návrh pečiatky s er-
bom farnosti ružomberok

obr. 172. pečiatka s erbom 
farnosti ružomberok – expo-
zitúra ludrová
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erb alFonZa letanovSkého, dekana a Fa-
rára v dolnoM kUbíne (obr. 174)

erb je tvorený deleným štítom. v jeho hornej po-
lovici sa nachádza atribút sv. alfonza (krstného 
patróna vlastníka erbu). v dolnej polovici je umiest-
nená ľalia (atribút panny Márie, patrónky farnosti 
hnilec, rodiska vlastníka erbu). Skrížené banícke 
kladivá pripomínajú baníctvo, povolanie predkov 
majiteľa erbu. nad štítom sa nachádza kňazský 
klobúk s dvoma strapcami na každej strane. vpra-
vo od štítu je umiestnený erb dekanátu dolný ku-
bín a vľavo erb farnosti dolný kubín, ktoré a. leta-
novský spravoval.

erb FarnoSti hrUŠtín (obr. 175)

erb farnosti je tvorený oválnym deleným štítom. 
v hornej polovici je umiestnený erb dekanátu. dol-
nú časť vypĺňajú zvlnené brvná a mušľa (atribúty 
sv. Jána krstiteľa, patróna farnosti). nad štítom sa 
vznáša kňazský klobúk s jedným strapcom na kaž-
dej strane. vpravo od erbu farnosti je umiestnený 
štít s holubicou, atribút ducha Svätého (tomu je 
zasvätený filiálny kostol v babíne). vľavo sa nachá-
dza štít so symbolom sv. vendelína (patróna filiál-
neho kostola vo vaňovke).

erb FarnoSti Sedliacka dUbová (obr. 176)

erb farnosti tvorí štiepený štít. v pravom poli je 
umiestnený erb dekanátu. vľavo sa nachádzajú 
váhy s plamenným mečom, atribúty sv. Michala 
archanjela (patróna farského kostola).

erb FarnoSti tvrdoŠín (obr. 177)

v centrálnej časti pečiatky je umiestnený erb 
farnosti. ten tvorí trojuholník s božím okom a svä-
tožiarou. tieto atribúty symbolizujú Svätú trojicu 
(tej je zasvätený farský kostol). lem štítu je tvorený 
desiatimi krížikmi. Sedem z nich symbolizuje se-

obr. 175. pečiatka s erbom 
farnosti hruštín

obr. 174. exlibris s erbom 
a. letanovského

obr. 173. pečiatka s erbom 
dekanátu dolný kubín
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dempočetníkov (cyrilo-metodských svätcov). cyrilo-metodský filiálny kostol 
sa nachádza v Štefanove. Ďalšie tri krížiky symbolizujú tri fílie farnosti. nad 
štítom je umiestnený kňazský klobúk s jedným strapcom na každej strane. 
vpravo od erbu farnosti sa nachádza erb diecézy a vľavo erb mesta tvrdošín.

erb FarnoSti ZUbrohlava (obr. 178)

v centrálnej časti pečiatky je umiestený delený štít. v jeho hornej polovici sa 
nachádza skrížený kľúč a meč (atribúty sv. petra a pavla, ktorí sú patrónmi 
farského kostola). v dolnej polovici deleného štítu sú umiestnené nad sebou 
dve ryby. tie symbolizujú sv. antona paduánskeho (patróna filiálneho kostola 
v kline). v hornej časti pečiatky je v ovále umiestnený erb Spišskej diecézy.

obr. 176. pečiatka s erbom 
farnosti Sedliacka dubová

obr. 177. pečiatka s erbom 
farnosti tvrdošín

obr. 178. pečiatka s erbom 
farnosti Zubrohlava
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PREŠOVSkÁ DIECéZA (od roku 2008
Prešovská gréckokatolícka arcidiecéza)
erb preŠovSkeJ diecéZy (obr. 179, 180)

Symbol tejto gréckokatolíckej diecézy vznikol 
krátko po jej obnovení v roku 1968. Jeho autorom je 
Mikuláš klimčák. v roku 1983 sa obsah tohto sym-
bolu premietol do heraldicky korektného erbu die-
cézy. tvorí ho v striebornom štíte rozširujúci sa he-
roldský kríž. ten je sprevádzaný čiernym nápisom 
iS xS ni ka (Ježiš kristus víťazí). v strede štítu 
sa nachádza strieborná otvorená kniha so zlatou 
väzbou a oriezkou. na jej stránkach sú umiestnené 
grécke majuskulné písmená Α a Ω. na štíte je polo-
žená biskupská koruna a za štítom prekrížená ber-
la a kríž. tieto pontifikálie sú typickými prvkami 
erbov východných biskupov a biskupstiev.

erb MonS. Jána hirkU, preŠovSkého ordi-
nára S právaMi reZidenciálneho biSkUpa 
(od roku 1989 diecézneho biskupa) (obr. 181, 182)

na heraldické odlíšenie erbov predstaviteľov 
a správnych celkov gréckokatolíckej cirkvi od sym-
bolov rímskokatolíckej cirkvi sa používajú špeci-
fické mimoštítové znamenia. nad štítom dominuje 
biskupská koruna. biskupské žezlo je zakončené 

obr. 179. erb prešovskej 
diecézy

obr. 180. pečiatka s erbom 
prešovskej diecézy

obr. 181. erb J. hirku obr. 182. pečiatka s erbom J. hirku obr. 183. erb J. babjaka
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obr. 184. listina uvádzajúca do užívania erby dekanátov prešovskej diecézy
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párom hadích hláv. biskupský erbový štít sa pokladá na plášť, ktorý je zavŕše-
ný biskupskou korunou.

erb J. hirku je tvorený štvrteným štítom. v prvom a štvrtom poli je umiest-
nený erb biskupstva. v druhom a treťom poli sa nachádza osobný erb bis-
kupa. tvorí ho v modrom poli strieborný plamenný meč, sprevádzaný hore 
dvomi mušľami. plamenný meč je atribútom sv. Michala archanjela (druhé-
ho patróna vlastníka erbu). dve mušle sú atribútmi sv. Jána krstiteľa (krst-
ného patróna vlastníka erbu). pod štítom je na stuhe umiestnené biskupské 
heslo „pokoJ a MiloSrdenStvo pod ochranoU Márie“.

v období, keď bol J. hirka administrátorom diecézy, používal štít s hie-
rarchicky nižšie postaveným čiernym klobúkom so šiestimi strapcami 
na každej strane. keď sa stal riadnym diecéznym biskupom, bol nad jeho 
štít umiestnený zelený biskupský klobúk so šiestimi strapcami na každej 
strane. Štít bol položený na červený, zlato podšitý plášť zavŕšený biskup-
skou korunou. Spoza plášťa vyrastá žezlo a procesiový kríž.

erb MonS. Jána babJaka, SJ, arcibiSkUpa
preŠovSkeJ arcidiecéZy (obr. 183)

erb J. babjaka bol vytvorený podľa rovnakej schémy ako erb J. hirku. 
v prvom a štvrtom poli je umiestnený erb arcidiecézy. v druhom a treťom 
poli sa nachádza osobný znak vlastníka erbu. Za ten určil J. babjak čel-
ný pohľad na baziliku sv. petra v ríme (v nej bol vysvätený za biskupa). 
pred ňou je umiestnená holubica symbolizujúca ducha Svätého. nad ští-
tom sa nachádza kňazský klobúk s desiatimi strapcami na každej stra-
ne prináležiaci arcibiskupovi. Spod štítu splýva pálium metropolitu. pod 
tým je umiestnená stuha s biskupským heslom „vy Ste chráM Živého 
boha“. erb je položený na plášť tak ako u J. hirku, ale jednoduchý proce-
siový kríž bol nahradený arcibiskupským dvojramenným krížom.

erby dekanátov preŠovSkeJ diecéZy (obr. 184)

erby všetkých dekanátov sú stvárnené tak, že v pravej polovici štiepené-
ho štítu je umiestnený erb diecézy a v ľavej polovici sa nachádza symbol 
patróna chrámu v sídle dekanátu.

 v roku 1980 vydal J. hirka (prešovský apoštolský administrátor) listi-
nu, ktorou uviedol do používania erby dekanátov. bolo v nej použité pís-
mo, ktorého tvary sú odvodené od duktu ruského cirkevného písma. pri 
väčšine pečiatok dekanátov sa v kruhopisoch použilo podobné písmo. po 
zriadení apoštolského exarchátu v košiciach prestali byť viaceré z uvede-
ných dekanátov časťou prešovského biskupstva. tieto dekanáty dostali 
nové erby. pre všetky dekanáty boli vytvorené aj erbové pečiatky. príkla-
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dom môžu byť pečiatky dekanátov bardejov, humenné a Stará Ľubovňa 
(obr. 185–187).

obr. 185. pečiatka s erbom 
dekanátu bardejov

obr. 186. pečiatka s erbom 
dekanátu humenné

obr. 187. pečiatka s erbom 
dekanátu Stará Ľubovňa



[87]S ú č a S n á  c i r k e v n á  h e r a l d i k a  v  t v o r b e  Z d e n k a  g .  a l e x y h o

APOŠTOLSkÝ EXARCHÁT V kOŠICIACH
(od roku 2008 košická eparchia)
erb apoŠtolSkého 
exarchátU v koŠiciach 
(obr. 188, 189)

po zriadení apoštolského exarchátu v koši-
ciach v roku 1997 súhlasil Mons. Milan chautur, 
poverený jeho vedením, s návrhom erbu exarchá-
tu. erb tvorí zlato-strieborne štiepený štít s červe-
ným gréckym rozširujúcim sa krížom. pod ním 
sa nachádzajú cyrilikové písmená k a M. Modré 
dovnútra zahĺbené lemy hornej a bočných strán 
nesú po jednej striebornej zdvojenej štvorhrotej 
hviezdičke. na štíte je postavená zlatá biskupská 
koruna.

Modrý lem s tromi hviezdičkami predstavuje 
jeden z byzantských symbolov panny Márie (po 
rusky nazývaný pokrov). okrem toho grécky kríž 
a cyrilikové písmená k a M pripomínajú slovan-
ských vierozvestov sv. cyrila a Metoda. Zlato-strie-
borné sfarbenie štítu symbolizuje bezprostrednú 
podriadenosť exarchátu Svätej stolici.

erb MonS. Milana chaUtUra, cSsr,
koŠického apoŠtolSkého exarchU
(od roku 2008 košického eparchu) (obr. 190)

erb M. chautura je tvorený štvrteným štítom. 
v prvom a štvrtom poli je umiestnený erb exar-
chátu. v druhom a treťom poli sa nachádza osob-
ný erb biskupa. ako jeho súčasti si exarcha zvolil 
ľaliu (symbol panny Márie) a grécky krížik. nad 
štítom sa vznáša zelený klobúk so šiestimi strap-
cami na každej strane. pod štítom je umiestnená 
devíza s heslom „hĽa, tvoJa Matka“. erb je po-
ložený na plášť tak, ako to prináleží biskupom vý-
chodného rítu.

obr. 188. erb apoštolského 
exarchátu v košiciach

obr. 189. pečiatka s erbom 
apoštolského exarchátu 
v košiciach

obr. 190. erb M. chautura
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erby protopreSbyteriátov apoŠtolSkého exarchátU
v koŠiciach (obr. 191–196)

územie exarchátu sa delí na šesť protopresbyteriátov. ich erbové štíty sú 
delené. v hornej polovici je umiestnený erb exarchátu. v dolnej polovici štítu sa 
nachádza symbol patrocínia príslušného sídelného kostola protopresbyteriá-
tu. v košiciach je to ľalia (vyjadruje zasvätenie kostola narodeniu presvätej bo-
horodičky). Michalovský kostol je zasvätený božej Matke (symbolizuje ju ruža). 
kostol v Sobranciach je zasvätený „Sedempočetníkom“ (cyril, Metod, naum, 
gorazd, angelár, kliment a Sáva). tých vyjadruje sedem svätožiar. v každej 
z nich je prvé písmeno mena svätca napísané v hlaholike. kostol v Spišskej 
novej vsi je zasvätený premeneniu pána (to vyjadrujú cyrilikové písmená ch 
r). trebišovský kostol je zasvätený božej Matke (to vyjadrujú symbolické pís-
mená). božskému srdcu je zasvätený kostol vo veľkých kapušanoch (vyjadruje 
to srdce preložené tŕňovou korunou).

obr. 191. pečiatka s erbom 
protopresbyteriátu košice

obr. 194. pečiatka s erbom 
protopresbyteriátu Spišská 
nová ves

obr. 192. pečiatka s erbom 
protopresbyteriátu Michalovce

obr. 195. pečiatka s erbom 
protopresbyteriátu trebišov

obr. 193. pečiatka s erbom 
protopresbyteriátu Sobrance

obr. 196. pečiatka s erbom 
protopresbyteriátu veľké 
kapušany
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ORDINARIÁT OZBROjENÝCH SíL
A OZBROjENÝCH ZBOROV SR
erb ordinariátU oZbroJených Síl 
a oZbroJených Zborov Sr (obr. 197)

ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov 
Sr (ordinariát oSoZ Sr) zriadil pápež Ján pavol 
ii. v roku 2003. nebeským patrónom ordinariátu je 
sv. Šebastián. v erbe sú atribúty tohto svätca (tri 
šípy) preložené dvojkrížom zo štátneho znaku Sr 
ako heraldickým symbolom Slovenska. nad štítom 
je umiestnená biskupská mitra s berlou a procesi-
ovým krížom. erb je publikovaný v heraldickom 
registri v. pod reg. č. hr W-90/2005.

erb MonS. FrantiŠka rábeka, ordinára 
ordinariátU oSoZ Sr (obr. 198)

Znak vojenského ordinára a titulárneho biskupa 
F. rábeka tvorí štvrtený štít. v prvom a štvrtom poli 
je umiestnený erb ordinariátu. v druhom a treťom 
poli sa nachádza osobný znak nositeľa erbu. Jeho 
autorom je sám majiteľ erbu. Za štítom je umiestne-
ný procesiový kríž a nad štítom klobúk so šiestimi 
strapcami na každej strane prislúchajúci biskupo-
vi. erb ordinariátu bol publikovaný v heraldickom 
registri v. pod reg. č. hr W-90/2005.

Erby vikariátov ordinariátu osoz sr

vnútorne je ordinariát členený na tri vikariáty, pre ktoré boli prijaté aj tri 
erby. Základom erbov všetkých vikariátov je erb ordinariátu. pre vikariát 
ozbrojených síl Sr bol vytvorený erb, kde v ľavom hornom kantone sú umiest-
nené dva skrížené meče ako symbol ozbrojenej moci (obr. 199). v erbe vikari-
átu Ministerstva vnútra Sr bol do ľavého horného kantonu umiestnený štít 
s heraldickou lipou. tá je prevzatá z heraldického symbolu Ministerstva vnút-
ra Sr (publikovaného v heraldickom registri i. pod reg. č. hr W-44/97) (obr. 
200). pri vikariáte Zboru väzenskej a justičnej stráže Sr sa v ľavom hornom 
kantone uplatnili dva skrížené kľúče ako symbol väzenskej a justičnej moci 

obr. 197. erb ordinariátu 
ozbrojených síl a ozbrojených 
zborov Sr

obr. 198. erb F. rábeka
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(obr. 201). erbové štíty sú prevýšené klobúkom s troma strapcami na každej 
strane.

Erby dEkanátov vikariátu ozbrojEnýCh síl sr

erb dekanátU poZeMných Síl (obr. 202)

v erbovom štíte sa nachádzajú dva skrížené meče symbolizujúce ozbrojené 
sily pochádzajúce z erbu vikariátu ozbrojených síl Sr. nad nimi v strede je 
umiestnený dvojitý kríž z erbu ordinariátu oS a oZ Sr. nad štítom sa nachá-
dza klobúk s dvoma strapcami na každej strane.

erb dekanátU vZdUŠných Síl (obr. 203)

v erbovom štíte sa nachádzajú tri letiace vtáky symbolizujúce vzdušné sily. 
nad štítom sa nachádza klobúk s dvoma strapcami na každej strane.

obr. 199. erb vikariátu 
ozbrojených síl Sr

obr. 200. erb vikariátu 
Ministerstva vnútra Sr

obr. 201. erb vikariátu Zboru 
väzenskej a justičnej stráže Sr

obr. 202. erb dekanátu 
pozemných síl

obr. 203. erb dekanátu 
vzdušných síl

obr. 204. erb dekanátu síl 
výcviku a podpory
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erb dekanátU Síl výcvikU a podpory 
(obr. 204)

v erbovom štíte sa nachádza priebežný kríž spre-
vádzaný v ľavej hornej štvrtine štítu otvorenou dla-
ňou a v pravej dolnej štvrtine mečom z erbu vika-
riátu. Symboly vyjadrujú výcvik a podporu podľa 
názvu dekanátu. nad štítom sa nachádza klobúk 
s dvoma strapcami na každej strane.

erby dekanátov vikariátU ZborU väZen-
SkeJ a JUStičneJ StráŽe Sr (obr. 205–209)

erby dekanátov vikariátu Zboru väzenskej a jus-
tičnej stráže Sr (ZvJS) boli vytvorené podľa jednot-
nej schémy. ako základ boli použité kľúče z erbu 
vikariátu. Stredové oválne štítky majú pôvod vo 
vlajkách (resp. zástavách) miest, ktoré sú sídlami 
týchto dekanátov. nejde teda o symboly územia, na 
ktorom zložky dekanátu pôsobia, ale o symboly vy-
jadrujúce sídla dekanátov. nebolo možné vložiť do 
nových erbov erby miest, pretože by to bolo v roz-
pore so zásadou, že tieto erby môžu používať len 
mestá a ich orgány. preto boli do oválnych štítkov 
vložené časti z komunálnych vexíl. tie však vzhľa-
dom na charakter štítkov nemožno s vexilom sto-
tožniť. vytvorené erby patria banskobystrickému, 
bratislavskému, košickému, nitrianskemu a žilin-
skému dekanátu.

obr. 206. erb bratislavského 
dekanátu vikariátu ZvJS

obr. 207. erb košického deka-
nátu vikariátu ZvJS

obr. 205. erb banskobystric-
kého dekanátu vikariátu ZvJS

obr. 208. erb nitrianskeho 
dekanátu vikariátu ZvJS

obr. 209. erb žilinského deka-
nátu vikariátu ZvJS
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Erby niEktorýCh farností ordinariátu 
ozbrojEnýCh síl a ozbrojEnýCh zborov sr

erb policaJneJ FarnoSti Sv. JoZeFa v ban-
SkeJ byStrici (obr. 210)

erb je tvorený štítom s lipou pochádzajúcou z he-
raldického symbolu Ministerstva vnútra Sr na 
znak toho, že farnosť patrí pod toto ministerstvo. 
do stredu je položený štít s ľaliou sprevádzanou 
v horných rohoch dvoma ihličnatými stromami. 
Ľalia je symbolom sv. Jozefa, ktorému je farnosť 
zasvätená. dva ihličnaté stromy pochádzajú z erbu 
banskobystrického samosprávneho kraja, na kto-
rého území sa farnosť nachádza. Štít je prevýšený 
čiernym kňazským klobúkom s jedným čiernym 
strapcom na každej strane.

erb FarnoSti Sv. Michala pri akadéMii po-
licaJného ZborU v bratiSlave (obr. 211)

erb je tvorený štítom s lipou pochádzajúcou 
z heraldického symbolu Ministerstva vnútra Sr 
na znak toho, že farnosť patrí pod toto minister-
stvo. do stredu je položený štít s otvorenou kni-
hou, ktorá je prevýšená váhami. kniha vyjadru-
je vysokú školu, ku ktorej farnosť náleží. váhy 
sú atribútom sv. Michala, patróna farnosti. Štít 
je prevýšený čiernym kňazským klobúkom 
s jedným čiernym strapcom na každej strane.

erb väZenSkeJ FarnoSti blahoSlaveného 
biSkUpa pavla goJdiča v koŠiciach (obr. 212)

erbový štít je delený. v hlave štítu sa nachádzajú 
dva vodorovne položené kľúče smerujúce do strán. 
v hlavnej časti štítu je umiestnený priebežný kríž, 
v strede ktorého sa nachádza kruh. na ňom je po-
ložené srdce umiestnené do stredu plamennej svä-
tožiary. kľúče pochádzajú z erbu vikariátu ZvJS. 
Svätožiara a plamenné srdce pochádzajú z biskup-
ského erbu blahoslaveného pavla gojdiča. Štít je 

obr. 210. erb policajnej far-
nosti sv. Jozefa v banskej 
bystrici

obr. 211. erb Farnosti sv. 
Michala pri akadémii policaj-
ného zboru v bratislave

obr. 212. erb väzenskej far-
nosti blahoslaveného biskupa 
pavla gojdiča v košiciach
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prevýšený čiernym kňazským klobúkom s jedným 
čiernym strapcom na každej strane.

erb väZenSkeJ FarnoSti Sv. Jána boSca 
v Martine-SUčanoch (obr. 213)

v hornej časti štítu sa nachádzajú dva vodorovne 
položené, do strán smerujúce kľúče. tie pochádza-
jú z erbu vikariátu ZvJS. v strede štítu je umiest-
nené plamenné srdce sprevádzané dole a po stra-
nách tromi ružami. plamenné srdce je symbolom 
sv. Jána bosca, patróna farnosti. tri ruže majú 
pôvod v erbe turčianskej župy, čím je vyjadrené 
umiestnenie tejto farnosti. Štít je prevýšený čier-
nym kňazským klobúkom s jedným čiernym strap-
com na každej strane.

erb voJenSkeJ FarnoSti Sv. Michala
vo Zvolene (obr. 214)

erbový štít vypĺňa dvojkríž prevýšený váhami. 
dvojkríž pochádza z erbu mesta Zvolen, sídla far-
nosti. patrocínium sv. Michala archanjela vyjad-
rujú váhy. v pravom hornom rohu je umiestnený 
kanton s erbom dekanátu vzdušných síl, do kto-
rého farnosť prináleží. Štít je prevýšený čiernym 
kňazským klobúkom s jedným čiernym strapcom 
na každej strane.

erb voJenSkeJ FarnoSti dUcha Svätého 
v Žiline (obr. 215)

v hornej časti erbového štítu sa nachádza v stre-
de dvojitý kríž sprevádzaný po stranách dvoma 
mečmi smerujúcimi do strán. tieto atribúty pochá-
dzajú z erbu dekanátu pozemných síl, do ktorého 
farnosť prináleží. v strede štítu sa nachádza letia-
ca holubica vyžarujúca v dolnej časti do polkruhu 
sedem lúčov. tým je vyjadrené zasvätenie tejto far-
nosti duchu Svätému. Štít je prevýšený čiernym 
kňazským klobúkom s jedným čiernym strapcom 
na každej strane.

obr. 213. erb väzenskej 
farnosti sv. Jána bosca 
v Martine-Sučanoch

obr. 214. erb vojenskej far-
nosti sv. Michala vo Zvolene

obr. 215. erb vojenskej far-
nosti ducha Svätého v Žiline
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NÁVRHY ERBOV kATOLíCkYCH
kňAZSkÝCH SEMINÁROV NA SLOVENSkU

návrhy erbov jednotlivých seminárov, ktoré vznikli v roku 2009, dosiaľ ne-
boli uvedené do praxe. erby sú tvorené štítom, na hornom okraji ktorého je 
položená otvorená kniha. na jej stranách sa nachádzajú písmená Α a Ω. pri 
tvorbe týchto návrhov autor vychádzal z koncepcie štítu, v ktorom sa nachá-
dzajú symboly z erbov jednotlivých diecéz, pod ktoré semináre náležia. Ďalším 
významným prvkom sa stali symboly z erbov tých biskupov, ktorí sa zaslúžili 
o vznik či rozvoj jednotlivých seminárov, resp. atribúty osobností, podľa kto-
rých semináre nesú názov.

erb kňaZSkého SeMinára Sv. FrantiŠka 
xaverSkého v banSkeJ byStrici-badíne 
(obr. 216)

v strednej časti sa nachádza znak banskobys-
trickej diecézy (písmeno x), ktorej bohoslovci v se-
minári študujú. v pravom a ľavom hornom rohu 
štítu sa nachádzajú symboly z erbu banskobystric-
kého biskupa Mons. rudolfa baláža (tŕňová koru-
na s plamenným srdcom a kruh s chlebmi a ryba-
mi), ktorý sa zaslúžil o vybudovanie sídla seminára 
v banskej bystrici-badíne.

erb kňaZSkého SeMinára Sv. cyrila
a Metoda v bratiSlave (obr. 217)

v strednej časti štítu sa nachádzajú symboly sv. 
cyrila a Metoda, podľa ktorých je seminár pome-
novaný (dvojitý kríž s písmenami c – M). v pravom 
hornom rohu sa nachádza symbol z pečate bra-
tislavskej kapituly (dvojvežová budova s krížom 
uprostred). táto inštitúcia už od konca 13. storo-
čia prevádzkovala cirkevnú školu. ide teda o naj-
staršieho predchodcu dnešného seminára. v ľa-
vom hornom rohu sa nachádzajú symboly z erbu 
ostrihomského arcibiskupa imricha lóšiho, ktorý 
v roku 1641 kňazský seminár v bratislave založil 
(srdce s vyrastajúcimi krídlami a tri hviezdy).

obr. 216. erb kňazského semi-
nára sv. Františka xaverského 
v banskej bystrici-badíne

obr. 217. erb kňazského 
seminára sv. cyrila a Metoda 
v bratislave
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erb kňaZSkého SeMinára Sv. karola
boroMeJSkého v koŠiciach (obr. 218)

erbový štít je štiepený. v pravej polovici sa na-
chádza polovica erbu košickej arcidiecézy, ktorej 
bohoslovci v seminári študujú. Ľavú polovicu štítu 
vypĺňa symbol kardinála karola boromejského, po 
ktorom je kňazský seminár pomenovaný (polovica 
kardinálskeho klobúka).

erb kňaZSkého SeMinára Sv. goraZda 
v nitre (obr. 219)

v strednej časti štítu sa nachádza erb nitrian-
skej diecézy (dvojitý kríž s kruhom a ľaliou spre-
vádzaným po stranách písmenami c – M), ktorej 
bohoslovci v seminári študujú. v pravom hornom 
rohu je umiestnený erb nitrianskeho biskupa Jána 
chryzostoma kardinála korca, ktorý sa zaslúžil 
o obnovenie kňazského seminára v roku 1990 (kríž 
s tŕňovou korunou na trojvrší). v ľavom hornom 
rohu sa nachádza časť erbu nitrianskeho biskupa 
Jána gustíniho (1764–1777), ktorý vybudoval zá-
klady kňazského seminára (priečne brvno s tromi 
hviezdami v štítovom poli).

erb kňaZSkého SeMinára biSkUpa pavla 
goJdiča v preŠove (obr. 220)

v strednej časti štítu sa nachádza časť erbu bis-
kupa pavla gojdiča, po ktorom je seminár pome-
novaný (plamenné srdce položené na plamennú 
žiaru). grécke písmená spolu s priebežným krížom 
majú pôvod v erbe prešovskej diecézy, ktorej boho-
slovci v kňazskom seminári študujú.

erb kňaZSkého SeMinára biSkUpa Jána 
voJtaŠŠáka v SpiŠSkeJ kapitUle (obr. 221)

v strednej časti štítového poľa sa nachádza erb 
spišského biskupa Jána vojtaššáka, po ktorom je 
seminár pomenovaný (archanjel Michal s mečom 

obr. 219. erb kňazského se-
minára sv. gorazda v nitre

obr. 220. erb kňazského 
seminára biskupa pavla 
gojdiča v prešove

obr. 218. erb kňazského 
seminára sv. karola boromej-
ského v košiciach
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a štítom). v horných rohoch štítu sa nachádzajú 
symboly z erbu spišského biskupa Michala brigida 
(1897–1816), zakladateľa seminára (delfíny sprevá-
dzané hviezdou).

obr. 221. erb kňazského se-
minára biskupa Jána vojtaš- 
šáka v Spišskej kapitule
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MUkAČEVSkÁ DIECéZA
BYZANTSkéHO RíTU
erb MUkačevSkeJ diecéZy byZantSkého 
rítU (obr. 222)

keď bol v roku 2003 Mons. Milan Šášik (rodák 
z lehoty pri nitre) menovaný za biskupa Mukačev-
skej gréckokatolíckej diecézy, naskytla sa príle-
žitosť vytvoriť pre túto diecézu erb. tá od svojho 
vzniku v roku 1771 erb nepoužívala.

erb tvorí v červenom štíte z modrého vŕšku vy-
rastajúci strieborný tlapovitý trojkríž so stredným 
brvnom dlhším. v jeho strede sa nachádza zlatý 
ovál s mariánskym monogramom v cirkevnoslo-
vanskom písme. Štít dopĺňajú tri zlaté hviezdy 
umiestnené v horných rohoch štítu a vo vŕšku.

trojkríž je symbolom gréckokatolíckej cirkvi 
a umiestnený na vŕšku symbolizuje zasvätenie katedrály v Užhorode (povýše-
niu najsvätejšieho kríža). ovál s mariánskym symbolom pripomína zasväte-
nie katedrály v Mukačeve. tri hviezdy majú pôvod v erbe pápeža klementa xiv. 
(1769–1774), ktorý diecézu erigoval.

erb MonS. Milana ŠáŠika, MUkačevSkého 
biSkUpa So SídloM v UŽhorode (obr. 223)

Základom erbu je štvrtený štít. v prvej a štvrtej 
časti je umiestnený erb diecézy. v druhej a tretej 
časti sa nachádza osobný erb vlastníka erbu. ten 
tvorí v modrom poli strieborná otvorená kniha so 
zlatou oriezkou a v červenej väzbe. na jej listoch sa 
nachádzajú grécke písmená Α a Ω. Spoza knihy vy-
rastá zlatá pútnická palica. v hlave štítu je umiest-
nený strieborný tlapovitý grécky kríž položený na 
zlatú svätožiaru sprevádzaný po oboch stranách 
jednou zlatou ľaliou. nad štítom sa vznáša zelený 
kňazský klobúk so šiestimi strapcami na každej 
strane. pod štítom sa vinie strieborná stuha s mottom v cirkevnoslovanskom 
písme „poSla MJa blagoveStiti niŠčyM“. erb je umiestnený na plášti 
s insígniami, ako v prípade erbov ostatných gréckokatolíckych biskupov.

obr. 222. erb Mukačevskej 
diecézy

obr. 223. erb M. Šášika
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erb M. Šášika vyjadruje symbol sv. amantia (Milana). toho charakterizuje 
pútnická palica a kniha. tieto atribúty dopĺňajú symboly sv. anny (vlastník 
erbu bol pokrstený v chráme s týmto patrocíniom) a panny Márie.
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OLOMOUCkÁ ARCIDIECéZA
erb oloMoUckeJ arcidiecéZy (obr. 224)

v súčasnosti sa ako erb olomouckej arcidiecézy 
používa znak z prvého a štvrtého poľa staršieho 
erbu arcidiecézy. tvorí ho červený štít so šiestimi 
(4, 2) kužeľmi. v takejto podobe bol stvárnený aj 
v pečiatke konzistória arcidiecézy.

erb MonS. antonína veSelého (obr. 225)

hoci erb bol vytvorený pre a. veselého ako ge-
nerálneho vikára olomouckej arcidiecézy, Mons. 
veselý nikdy nebol do tejto funkcie riadne meno-
vaný a erb ostal len návrhom. erb je delený. v hla-
ve štítu sa nachádzajú erby Moravy, olomouckej 
arcidiecézy a Sliezska, umiestnené v štvrtenom 
štíte staršieho erbu arcidiecézy. vyjadrujú, že 
vlastník erbu bol generálnym vikárom olomouc- 
kej arcidiecézy. v dolnej červenej časti štítu je 
umiestnený strieborný priebežný kríž. tinktúry 
erbu mesta viedeň vyjadrujú rodisko a. veselého. 
v srdcovom štítku sa nachádza kríž tau (atribút 
sv. antona, krstného patróna vlastníka erbu). nad 
štítom sa vznáša čierny klobúk so šiestimi strap-
cami na každej strane. pod štítom sú umiestnené 
náprsné dekorácie kanonikov katedrálnej kapitu-
ly v hradci králové a metropolitnej kapituly v olo-
mouci.

Erby arChiprEsbytEriátov a dEkanátov 
olomouCkEj arCidiECézy

v roku 1977 vyjadril Mons. Josef vrana, vte-
dajší administrátor olomouckej arcidiecézy, 
súhlas s návrhmi heraldických symbolov 3 ar-
chipresbyteriátov (arcikněžství) a 34 dekanátov 
arcidiecézy. neskôr sa zmenili hranice arcidiecé-
zy. v nasledujúcom texte je vyjadrený stav z roku 
1986.

obr. 224. pečiatka s erbom 
olomouckej arcidiecézy

obr. 226. erb archipresbyteriá-
tu olomouc

obr. 225. exlibris s erbom 
a. veselého
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erb archipreSbyteriátU oloMoUc
(obr. 226) a dekanátov na Jeho úZeMí

celé územie archipresbyteriátu sa rozkladá na 
Morave. v jeho erbe je to vyjadrené modrým štítovým 
poľom. v ňom je umiestnený priebežný červeno-
strieborne šachovaný kríž. Jeho tinktúry sú identic-
ké so šachovanou orlicou v krajinskom erbe Moravy.

erb dekanátU oloMoUc-MeSto (obr. 227, 228)

přemyslovskú svätováclavskú tradíciu v sídle ar-
cibiskupa symbolizuje v erbe plamienková orlica 
sv. václava. na jej hrudi je umiestnený základný 
znak arcidiecézy (tvorený len kužeľmi). Štít je pre-
výšený kňazským klobúkom s dvoma strapcami 
na každej strane.

erb dekanátU oloMoUc-vidiek (obr. 229)

v erbe sú tri klasy, ktoré pochádzajú z erbu ar-
cibiskupa leopolda prečana (1923–1947), rodáka 
z tohto dekanátu. na území dekanátu sa nachádza 
prepozitúra na Svatém kopečku (symbolizujú ju tri 
ľalie z erbu rehole premonštrátov). Štít je prevýšený 
kňazským klobúkom s dvoma strapcami na každej 
strane.

obr. 227. erb dekanátu 
olomouc-mesto

obr. 228. pečiatka s erbom 
dekanátu olomouc-mesto

obr. 229. erb dekanátu 
olomouc-vidiek

obr. 231. erb dekanátu 
Šternberk

obr. 230. erb dekanátu 
litovel
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erb dekanátU litovel (obr. 230)

v modrom erbovom štíte je umiestnený striebor-
ný zaoblený klin. ten pochádza z erbu biskupa Ja-
kuba z lichtensteinu (1738–1745). Za jeho episkopá-
tu (v roku 1741) bol konsekrovaný dekanský chrám. 
v strede klina sa nachádza dvojitý kríž (symbol špi-
tálneho rádu Svätého ducha). ten pôsobil v litoveli 
v 13. storočí. Štít je prevýšený kňazským klobúkom 
s dvoma strapcami na každej strane.

erb dekanátU Šternberk (obr. 231)

v štíte je umiestnená zlatá hviezda (z erbu bisku-
pa alberta zo Šternberku). ten pôsobil na území 
dekanátu v 14. storočí. červeno-modré delenie ští-
tu pochádza z erbu kanonického rádu augustiánov. 
tento rád pôsobil v 14. – 18. storočí na území deka-
nátu. Štít je prevýšený kňazským klobúkom s dvo-
ma strapcami na každej strane.

erb dekanátU brUntál (obr. 232)

erbový štít je štvrtený. prvé a štvrté pole je červe-
né. druhé a tretie pole je čierne. v štíte je umiest-
nený heroldský kríž strieborno-zlatých striedavých 
tinktúr. červená a strieborná farba pochádza z erbu 
olomouckej arcidiecézy. čierna a zlatá sú tinktúra-
mi zaniknutej litomyšlskej diecézy. na jej území sa 
dekanát do polovice 16. storočia rozprestieral. Ľalia 
v prvom poli vyjadruje zasvätenie dekanského chrá-
mu panne Márii. Štít je prevýšený kňazským klobú-
kom s dvoma strapcami na každej strane.

erb dekanátU krnov (obr. 233)

erb tvorí štvrtený štít. prvé a štvrté pole je modré. 
druhé a tretie pole je strieborno-červeno šachované 
(tinktúry majú pôvod v krajinskom znaku Moravy). 
čierny heroldský kríž pochádza zo znaku rádu nemec-
kých rytierov. tí mali na území dekanátu v stredoveku 
komendu. lovecké trúbky v prvom a štvrtom poli po-

obr. 232. erb dekanátu bruntál

obr. 233. erb dekanátu krnov

obr. 234. erb dekanátu přerov
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chádzajú z erbu mesta krnov. Štít je prevýšený kňaz-
ským klobúkom s dvoma strapcami na každej strane.

erb dekanátU přerov (obr. 234, 235)

v erbe dekanátu sa nachádza cyrilo-metodský 
dvojitý kríž pripomínajúci tunajší pôvod arcibis-
kupa antonína c. Stojana (ten nepoužíval osobný 
erb). a. Stojan bol známym podporovateľom cyrilo- 
-metodskej úcty. to vyjadruje dvojitý kríž a tink-
túry erbu. Štít je prevýšený kňazským klobúkom 
s dvoma strapcami na každej strane.

erb dekanátU hranice (obr. 236)

v erbe sú umiestnené ľalie (pochádzajúce z erbu 
premonštrátov). tí mali svoj kláštor v hradišti. Ša-
chované pole má pôvod v erbe mesta hranice. Štít 
je prevýšený kňazským klobúkom s dvoma strap-
cami na každej strane.

erb dekanátU Svitavy (obr. 237)

Mariánsky symbol (ľalia) v erbe vyjadruje patro-
cínium dekanského chrámu. ten je vložený do erbu 
rodu Schaumburgovcov. predstaviteľ tohto rodu 
bruno zo Schaumburgu (olomoucký biskup) pripojil 

obr. 235. pečiatka s erbom 
dekanátu přerov

obr. 236. erb dekanátu 
hranice

obr. 237. erb dekanátu 
Svitavy

obr. 238. erb dekanátu 
Šumperk

obr. 239. pečiatka s erbom 
dekanátu Šumperk
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Svitavy k olomouckej diecéze. Štít je prevýšený kňaz-
ským klobúkom s dvoma strapcami na každej strane.

erb dekanátU ŠUMperk (obr. 238, 239)

dekanát Šumperk patril do polovice 16. storočia 
do litomyšlskej diecézy. to symbolizuje čierno-zla-
té sfarbenie ľavej polovice erbového štítu. pravá 
červeno-strieborná časť má pôvod v tinktúrach 
olomouckej arcidiecézy. bazilikálny dáždnik pri-
pomína, že dekanský chrám bol povýšený na bazi-
liku menšiu. Štít je prevýšený kňazským klobúkom 
s dvoma strapcami na každej strane.

erb dekanátU Zábřeh (obr. 240)

tento dekanát má svoj historický pôvod podobný 
ako Šumperk. to sa premietlo aj v jeho erbe. na úze-
mí dekanátu boli v minulosti dva kláštory (Corona 
Mariæ a Cella Vitæ S. Mariæ). to pripomínajú ma-
riánske symboly (koruna a mariánsky monogram). 
Štít je prevýšený kňazským klobúkom s dvoma 
strapcami na každej strane.

erb archipreSbyteriátU kroMěříŽ (obr. 241)

erb tohto archipresbyteriátu tvorí ďatelinový kríž 
sv. Mórica (patróna hlavného chrámu v kroměříži). 
do tohto kríža je prenesené červeno-biele šacho-
vanie na modrom poli z krajinského erbu Moravy. 
Štít je prevýšený kňazským klobúkom so šiestimi 
strapcami na každej strane.

erb kolegiálneJ kapitUly v kroMěříŽi 
(obr. 242)

najvýznamnejšou cirkevnou inštitúciou v kro-
měříži je kolegiálna kapitula. v roku 1987 prijala 
kapitula erb. Jeho súčasťou je ďatelinový kríž (atri-
bút sv. Mórica, patróna kapitulného kostola). kríž je 
vložený do štítu s obrubou z erbu rodu Schaumbur-
govcov. vyjadruje to, že biskup bruno zo Schaum-

obr. 240. erb dekanátu 
Zábřeh

obr. 241. erb archipresbyteriá-
tu kroměříž

obr. 242. pečiatka s erbom ko-
legiálnej kapituly v kroměříži
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burgu (1245–1281) sa zaslúžil o zriadenie kapituly.

erb prepoŠtSkého FarSkého úradU pri 
kolegiálneJ kapitUle v kroMěříŽi (obr. 243)

kapitulný chrám je súčasne kostolom kapitulnej 
farnosti. tá vznikla v roku 1785 za episkopátu arcibis-
kupa antonína t. z colloredo-Waldsee (1777–1811). ten 
používal základný rodový erb pozostávajúci zo strie-
borného brvna v čiernom štíte. pre túto farnosť bol 
vytvorený vlastný erb, odlišný od erbu kapituly. tvorí 
ho štiepený štít. v pravom červenom poli sa nachádza 
časť erbu kapituly. v ľavom poli je umiestnený spomí-
naný rodový znak biskupa. v strede je cez obidve polia 
položený ďatelinový kríž. Štít je prevýšený kňazským 
klobúkom s troma strapcami na každej strane.

erb dekanSkého FarSkého úradU pri ko-
legiálneJ kapitUle v kroMěříŽi (obr. 244)

v roku 1315 spojil olomoucký biskup petr ii. 
z lomnice (1311–1316) hodnosť kapitulného deka-
na s úradom farára pri kostole nanebovzatia pan-
ny Márie v kroměříži. táto skutočnosť sa premiet-
la aj do erbu farnosti. v pravej polovici štiepeného 
štítu je umiestnený erb kolegiálnej kapituly. v ľavej 
modrej polovici je umiestnený obrátený strieborný 
polmesiac, zlatá ľalia a nad ňou zlatá koruna (sym-
boly panny Márie, patrónky farského kostola).

okrem erbov jednotlivých cirkevných inštitúcií 
v kroměříži boli vytvorené aj erby najvýznamnej-
ších predstaviteľov kolegiálnej kapituly. v erboch 
týchto hodnostárov sa uplatnila kombinácia osob-
ného znaku s erbmi všetkých inštitúcií, v ktorých 
čele nositelia erbov stáli.

erb voJtěcha krála, veĽprepoŠta kole-
giálneJ kapitUly v kroMěříŽi (obr. 245)

Základom erbu je štvrtený štít. v prvom poli je 
umiestnený erb kolegiálnej kapituly v kroměříži. v tre-
tej časti sa nachádza erb archipresbyteriátu kroměříž. 

obr. 244. pečiatka s erbom 
dekanského farského úradu pri 
kolegiálnej kapitule v kroměříži

obr. 245. exlibris s erbom 
v. krála

obr. 243. pečiatka s erbom 
prepoštského farského úradu 
v kroměříži
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Štvrté pole vypĺňa erb prepoštského farského úradu 
v kroměříži. v. král pôsobil na čele všetkých troch 
ustanovizní. v druhom poli sa nachádza osobný znak 
vlastníka erbu. ten sa viaže na krstné meno nositeľa 
erbu. tri ruže v striebornom priečnom brvne majú pô-
vod v erbe pripisovanom sv. vojtechovi (krstný patrón 
vlastníka erbu). Zlatý procesiový kríž je atribútom sv. 
Markéty (v chráme zasvätenom tejto svätici bol v. král 
pokrstený). v strede hornej časti štítu je umiestnený 
kvadrát s erbom pražskej arcidiecézy. v nej v. král za-
stával funkciu arcibiskupského notára. nad štítom sa 
vznáša čierny kňazský klobúk so šiestimi strapcami 
na každej strane. pod štítom splýva reťaz s dekoráciou 
kanonikov kolegiálnej kapituly v kroměříži.

erb Jána barteka, dekana kolegiálneJ 
kapitUly Sv. Mórica (obr. 246)

erb tohto hodnostára je tvorený štvrteným ští-
tom. v prvom poli sa nachádza erb dekanského 
farského úradu v kroměříži. Štvrté pole vypĺňa erb 
dekanátu kroměříž. na čele týchto inštitúcií J. bar-
tek pôsobil. v druhom a treťom poli je umiestnený 
osobný znak vlastníka erbu. v ňom je vložené gra-
nátové jablko (symbol sv. Jána z boha, zakladateľa 
rádu milosrdných bratov). po stranách sú umiest-
nené nože (atribúty sv. bartolomeja, apoštola, pat-
róna kostola, v ktorom bol vlastník erbu pokrstený). 
nad štítom sa vznáša kňazský klobúk so šiestimi 
strapcami na každej strane. pod štítom je umiest-
nená reťaz s dekoráciou kanonika kolegiálnej kapi-
tuly v kroměříži.

erb FrantiŠka růZnara, kanonika kole-
giálneJ kapitUly v kroMěříŽi (obr. 247, 248)

erbový štít je štvrtený. v prvom a štvrtom poli je 
umiestnený symbol duchovnej správy na Svatém 
hostýne (znak navrhol břetislav Štorm). v tomto znaku sa uplatnil pohľad na 
priečelie chrámu na Svatém hostýne. vlastník erbu bol poverený jeho správou. 
v druhom a treťom poli je umiestnený osobný znak F. různara. ten tvoria 
vpravo symbol sv. Františka z pauly (krstného patróna nositeľa erbu) a vľa-

obr. 246. exlibris s erbom 
J. barteka

obr. 247. exlibris s erbom 
F. různara
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vo polovica erbu boskovíc (rodiska F. různara). Štít 
je prevýšený klobúkom s troma strapcami na kaž-
dej strane. pod štítom je umiestnená náprsná de-
korácia kanonika kolegiálnej kapituly v kroměříži.

v kroměřížskom archipresbyteriáte boli vytvo-
rené erby všetkých dvanástich dekanátov a niekto-
rých farností.

erb dekanátU kroMěříŽ (obr. 249, 250)

v erbe tohto dekanátu je vyjadrená historická 
väzba na cirkevné centrum v kroměříži. aby sa vy-
lúčila zámena erbu s ďalšími, ktoré obsahujú tzv. 
schaumburské ihlany v leme a ďatelinový kríž, do-
šlo k určitej modifikácii. pole štítu je červené a ďa-
telinový kríž strieborný. tinktúry sú tu teda obrá-
tené oproti erbu kapituly.

v tomto dekanáte boli vytvorené erby farností: 
břest, hradisko, hulín, chropyně, kroměříž, kyse-
lovice, Morkovice, pačlavice, počenice, těšnovice, 
Zlobice a Žalkovice.

erb FarnoSti hradiSko (obr. 251)

erb tvorí štiepený štít. v pravom poli je umiest-
nený erb dekanátu. Ľavé pole je vyplnené erbom 
antonína t. kardinála z colloredo-Waldsee. ten 
v roku 1782 konsekroval farský chrám. krížiky 
v bordúre tohto poľa symbolizujú všetkých svä-
tých (tým je zasvätený farský kostol). Štít je prevý-
šený kňazským klobúkom s jedným strapcom na 
každej strane.

erb FarnoSti těŠnovice (obr. 252)

erb tvorí štiepený štít. v jeho pravej polovici je 
umiestnený erb dekanátu. Ľavú polovicu vypĺňa-
jú skrížený kľúč a meč (atribúty sv. petra a pavla, 
apoštolov, patrónov farského kostola). Štít je prevý-
šený kňazským klobúkom s jedným strapcom na 
každej strane.

obr. 248. pečiatka s erbom 
F. různara

obr. 249. erb dekanátu 
kroměříž

obr. 250. pečiatka s erbom 
dekanátu kroměříž
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erb dekanátU holeŠov (obr. 253, 254)

v štíte je umiestnená orlica zo znaku těšínska. 
pripomína pôvod sv. Jána Sarkandera, ktorý určitý 
čas pôsobil v holešove. v srdcovom štítku sa nachá-
dza symbol sv. anny (k tejto svätici sa sv. Ján Sar-
kander utiekal na smrteľnom lôžku). nad štítom 
sa vznáša kňazský klobúk s dvoma strapcami na 
každej strane.

Jeden z návrhov erbu dekanátu vychádzal zo zna-
ku duchovnej správy na Svatém hostýne (obr. 255). 
našiel uplatnenie aj v erbe kanonika a duchovného 
správcu Svatého hostýna Františka různara.

erbové pečiatky boli vytvorené pre farnosti: 
bílavsko, blazice, bystřice pod hostýnem, hole-
šov, kostelec u holešova, loukov, vítonice a Že-
ranovice.

erb FarnoSti holeŠov (obr. 256)

patrocínium farského chrámu nanebovzatia 
panny Márie symbolizuje mariánsky monogram 
v štíte. Za ním je umiestnený kríž vo farbách těšín-
ska (zlatý kríž v modrom štíte). pripomína pôvod sv. 
Jána Sarkandera, ktorý pôsobil v tejto farnosti. Štít 
je prevýšený kňazským klobúkom s jedným strap-
com na každej strane.

obr. 251. pečiatka s erbom 
farnosti hradisko

obr. 252. pečiatka s erbom 
farnosti těšnovice

obr. 253. erb dekanátu 
holešov

obr. 254. pečiatka s erbom 
dekanátu holešov

obr. 255. návrh pečiatky 
dekanátu holešov
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erb FrantiŠka alexa, holeŠovSkého
dekana a Farára (obr. 257)

erb tvorí štvrtený štít. v prvom poli sa nachádza erb 
dekanátu holešov a v štvrtom poli erb farnosti holešov. 
tieto ustanovizne vlastník erbu spravoval. v druhom 
a treťom poli sa opakuje osobný znak F. alexa. v jeho pra-
vej časti je umiestnený rošt (atribút sv. vavrinca, patró-
na farského kostola v obci drahotuše, rodisku vlastníka 
erbu). v ľavej časti sa nachádza vinársky nožík z erbu 
obce drahotuše. v strednom kline je umiestnený atribút 
sv. Františka z assisi (krstného patróna vlastníka erbu). 
nad štítom sa vznáša kňazský klobúk s troma strapca-
mi na každej strane. pod štítom je umiestnená dekorá-
cia kanonika kolegiálnej kapituly v kroměříži.

erb FarnoSti loUkov (obr. 258)

erbový štít je delený. v hornej polovici sa nachádza 
erb dekanátu. dolnú polovicu štítu vypĺňa kniežacia 
koruna vložená do kruhu (symbol sv. václava, patró-
na farského kostola). Štít je prevýšený kňazským klo-
búkom s jedným strapcom na každej strane.

erb dekanátU Zlín (do roku 1990 gottwaldov) 
(obr. 259, 260)

v erbe je umiestnený znak olomouckého arcibiskupa 
theodora kohna (1892–1904). ten pochádza z farnosti 

obr. 259. erb dekanátu Zlín obr. 260. pečiatka s erbom 
dekanátu Zlín

obr. 256. pečiatka s erbom 
farnosti holešov

obr. 257. exlibris s erbom 
F. alexa

obr. 258. pečiatka s erbom 
farnosti loukov
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březnice v tomto dekanáte. biskupov znak sprevádzajú 
dve hviezdy z erbu mesta Zlín. Štít je prevýšený kňaz-
ským klobúkom s dvoma strapcami na každej strane.

 erb dekanátU valaŠSké kloboUky (obr. 261, 262)

v erbe tohto dekanátu bola vyjadrená pamiatka 
slovanských vierozvestov sv. cyrila a Metoda. vo 
valašských kloboukoch ich uctievajú v osobitnej 
kaplnke. tento fakt bol vyjadrený dvojitým (veľko-
moravským) krížom. Sprevádzajú ho iniciály mien 
týchto svätcov k (Kyrilos) a M (Methodios) v hlaholi-
ke. Štít je prevýšený kňazským klobúkom s dvoma 
strapcami na každej strane.

v tomto dekanáte boli vytvorené erbové pečiatky pre 
farnosti: brumov-bylnice, luhačovice, nedašov, po-
zlovice, Slavičín, Štítná nad vláří, újezd u valašských 
klobouk, valašské klobouky a vlachovice na vláře.

erb FarnoSti poZlovice (obr. 263)

erbový štít je delený. v hornej časti sa nachádza 
biskupská mitra a dole hus (atribúty sv. Martina, 
patróna farského kostola). Štít je prevýšený kňaz-
ským klobúkom s jedným strapcom na každej stra-
ne. erb sprevádzajú vpravo erb arcidiecézy a vľavo 
erb dekanátu.

obr. 261. erb dekanátu 
valašské klobouky

obr. 264. pečiatka s erbom 
farnosti Slavičín

obr. 262. pečiatka s erbom 
dekanátu valašské klobouky

obr. 263. pečiatka s erbom 
farnosti pozlovice

obr. 265. pečiatka s erbom 
farnosti valašské klobouky
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erb FarnoSti Slavičín (obr. 264)

erb farnosti vypĺňa pravošikmé brvno, v ktorom 
sú umiestnené tri ruže. to symbolizuje zasvätenie 
farnosti sv. vojtechovi. Štít je prevýšený kňazským 
klobúkom s jedným strapcom na každej strane. 
po stranách erbu sú umiestnené erby arcidiecézy 
a dekanátu.

erb FarnoSti valaŠSké kloboUky (obr. 265)

erbový štít je delený. v hlave štítu je umiestne-
ný erb dekanátu. v dolnej časti sa nachádza kríž. 
Jeho štruktúra symbolizuje Lignum Crucis. koruna 
v strede pripomína sv. helenu, cisárovnú (legenda jej 
pripisuje nájdenie pozostatkov Svätého kríža). obi-
dva atribúty vyjadrujú zasvätenie farského chrámu 
nájdeniu Svätého kríža. Štít je prevýšený kňazským 
klobúkom s jedným strapcom na každej strane.

erb JoSeFa pechanca, dekana a Farára 
vo valaŠSkých kloboUkoch (obr. 266)

erbový štít je štvrtený. v prvom poli sa nachádza 
erb dekanátu valašské klobouky a v štvrtom poli 
erb farnosti toho istého názvu. vlastník erbu pôso-
bil na ich čele. v druhom a treťom poli je umiestne-
ný osobný znak J. pechanca (autorom je břetislav 
Štorm). Ľalie v kombinácii s krížikmi pravdepodob-
ne súvisia s krstným menom majiteľa erbu (bliž-
šie súvislosti však nie sú známe). Štít je prevýšený 
kňazským klobúkom s troma strapcami na každej 
strane. pod štítom je umiestnená dekorácia kano-
nika kolegiálnej kapituly v kroměříži.

erb dekanátU viZovice (obr. 267)

na území dekanátu v minulosti pôsobili dve re-
hole. ruža v hornej polovici erbu pripomína kláš-
tor Rosa Mariæ. ten v stredoveku (1261–1550) 
spravovala rehoľa cistercitov. pôsobenie rádu mi-
losrdných bratov (od roku 1781) vyjadruje graná-

obr. 266. exlibris s erbom 
J. pechanca

obr. 267. erb dekanátu 
vizovice

obr. 268. erb dekanátu 
kyjov
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tové jablko v dolnej polovici štítu. Štít je prevýšený 
kňazským klobúkom s dvoma strapcami na kaž-
dej strane.

erb dekanátU kyJov (obr. 268)

v erbe sa nachádza symbol z erbu mesta ky-
jov (ako hovoriaci symbol). kostol v sídle deka-
nátu bol konsekrovaný v roku 1723 počas epis-
kopátu biskupa Wolfganga zo Schrattenbachu 
(1711–1738). Z jeho znaku bola do erbu dekanátu 
vložená šesťhrotá hviezda. príslušnosť kyjova 
ku kláštoru v hradišti pripomína zlatá ľalia (z rá-
dového znaku premonštrátov). Štít je prevýšený 
kňazským klobúkom s dvoma strapcami na kaž-
dej strane.

erb dekanátU veSelí nad MoravoU
(obr. 269)

kostol v sídle dekanátu je zasvätený panne Márii 
(to symbolizuje ľalia v strede erbu). Strieborný klin 
v modrom poli pochádza z erbu biskupa Jakuba 
z lichtensteinu (1738–1745). ten v roku 1739 kos-
tol konsekroval. Štít je prevýšený kňazským klobú-
kom s dvoma strapcami na každej strane.

erb dekanátU proStěJov (obr. 270)

chrám v sídle dekanátu je zasvätený povýšeniu 
Svätého kríža (toto zasvätenie vyjadruje kríž na 
vŕšku). červeno-modré delenie má pôvod v znaku 
rádu augustiánskych kanonikov. tí od roku 1391 
sídlili v prostějove. Štít je prevýšený kňazským klo-
búkom s dvoma strapcami na každej strane.

erb dekanátU konice (obr. 271, 272)

v erbe dekanátu sa nachádza ľalia. tá spolu 
s hviezdami vyjadruje mariánske zasvätenie chrámu v sídle dekanátu. v stre-
de ľalie je pre rozlíšenie podobných patrocínií erb olomouckej arcidiecézy. Štít 
prevyšuje kňazský klobúk s dvoma strapcami na každej strane.

obr. 269. erb dekanátu 
veselí nad Moravou

obr. 270. erb dekanátu 
prostějov

obr. 271. erb dekanátu 
konice
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v tomto dekanáte vznikli erbové pečiatky farnos-
tí: konice, ohrozim, ptení, Stínava a vícov.

erb FarnoSti ptení (obr. 273)

erbový štít je štiepený. v pravom poli sa nachá-
dza erb dekanátu. Ľavé pole vypĺňa berla a meč 
(atribúty sv. Martina, patróna farského kostola). 
Štít je prevýšený kňazským klobúkom s jedným 
strapcom na každej strane.

erb FarnoSti vícov (obr. 274)

v erbe tejto farnosti bola použitá rovnaká sché-
ma ako v predchádzajúcom prípade. v druhom poli 
je však umiestnený atribút sv. Floriána (patróna 
farského kostola). Štít je prevýšený kňazským klo-
búkom s jedným strapcom na každej strane.

erb dekanátU UherSké hradiŠtě
(obr. 275, 276)

na území tohto dekanátu v minulosti pôso-
bili sv. cyril a Metod. na ich pamiatku je v erbe 
umiestnená tabuľka s číslami jedna až desať (na-
písaná cirkevnoslovanským písmom predstavuje 

desatoro božích prikázaní) a dvojitý kríž. príslušnosť velehradu k rádu pre-
monštrátov je vyjadrená zlatými ľaliami z rádového znaku. Štít je prevýšený 

obr. 272. pečiatka s erbom 
dekanátu konice

obr. 273. pečiatka s erbom 
farnosti ptení

obr. 274. pečiatka s erbom 
farnosti vícov

obr. 275. erb dekanátu 
Uherské hradiště

obr. 276. pečiatka s erbom 
dekanátu Uherské hradiště
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kňazským klobúkom s dvoma strapcami na kaž-
dej strane.

erb dekanátU UherSký brod (obr. 277)

v centrálnej časti štítu je umiestnená sakrálna 
stavba. tá pochádza z erbu arcibiskupa Josefa kar-
la Matochu (1947–1961). Jeho rodiskom bola obec 
pitín na území tohto dekanátu. Ľalia medzi vežami 
symbolizuje zasvätenie chrámu v sídle dekanátu 
panne Márii. Štít je prevýšený kňazským klobú-
kom s dvoma strapcami na každej strane.

erb dekanátU vyŠkov (obr. 278)

Za najstaršiu sakrálnu pamiatku na území 
tohto dekanátu sa považuje románska rotunda 
sv. pantaleona v pustiměři. Jej založenie je kla-
dené do pôsobnosti olomouckého biskupa Jana 
vii. volka (1334–1351). Jeho erb je umiestnený 
v spodnej časti erbu dekanátu. Symbol sv. anny 
pripomína známe „svätoanenské“ púte v pusti-
měři. tam je pochovaný aj biskup volek. Štít pre-
vyšuje kňazský klobúk s dvoma strapcami na 
každej strane.

erb archipreSbyteriátU oStrava (obr. 279) 
a dekanátov na Jeho úZeMí

erb tohto archipresbyteriátu tvorí štvrtený he-
roldský kríž. v prvom a štvrtom modrom poli je 
strieborno-červeno šachovaný, v druhej a tretej 
zlatej štvrtine je čierny. to vyjadruje spojenie histo-
rických krajín Moravy a Sliezska. na ich území sa 
archipresbyteriát rozkladá.

erb dekanátU oStrava (obr. 280)

kostol v sídle dekanátu bol konsekrovaný 
v roku 1889 počas pôsobenia arcibiskupa bedřicha kardinála Fürstenber-
ga (1853–1892). Z jeho znaku bol do erbu dekanátu vložený obláčikový lem. 
ruža v centrálnej časti štítu pochádza z erbu biskupa dětricha (1281–1302). 

obr. 277. erb dekanátu 
Uherský brod

obr. 278. erb dekanátu 
vyškov

obr. 279. erb archipresbyteriá-
tu ostrava
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ten pochádzal z rodu pánov z hradce (vítkovcov). 
Štít je prevýšený kňazským klobúkom s dvoma 
strapcami na každej strane.

v dekanáte boli vytvorené erbové pečiatky pre 
farnosti: ostrava 1, ostrava 3-hrabůvka a ostra-
va 3-hrabová.

erb FarnoSti oStrava 1 (obr. 281)

v erbovom štíte je umiestnená plamenná orli-
ca (atribút sv. václava, patróna farského kostola). 
v pravom hornom rohu je umiestnený kanton s er-
bom dekanátu. Štít je prevýšený kňazským klobú-
kom s jedným strapcom na každej strane.

erb FarnoSti oStrava 3-hrabová (obr. 282)

Meč a ozubené koleso v erbe symbolizujú sv. ka-
tarínu alexandrijskú (patrónku farského kostola). 
v pravom hornom rohu je umiestnený kanton s er-
bom dekanátu. Štít je prevýšený kňazským klobú-
kom s jedným strapcom na každej strane.

erb FarnoSti oStrava 3-hrabůvka (obr. 283)

v erbovom štíte je umiestnený ruženec a monogram, atribúty panny Márie 
(farský kostol je zasvätený panne Márii, kráľovnej posvätného ruženca). v pra-
vom hornom rohu je umiestnený kanton s erbom dekanátu. Štít je prevýšený 

obr. 280. erb dekanátu 
ostrava

obr. 281. pečiatka s erbom 
farnosti ostrava 1

obr. 282. pečiatka s erbom 
farnosti ostrava 3-hrabová

obr. 283. pečiatka s erbom 
farnosti ostrava 3-hrabůvka

obr. 284. erb dekanátu 
Frýdek
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kňazským klobúkom s jedným strapcom na každej 
strane.

erb dekanátU Frýdek (obr. 284, 285)

dekanát sa rozkladá na území historického tě-
šínska. to symbolizuje orlica s erbom olomouckej 
arcidiecézy na hrudi. Štít je prevýšený kňazským 
klobúkom s dvoma strapcami na každej strane.

v tomto dekanáte boli vytvorené erbové pečiatky 
pre farnosti: borová, dobratice, domaslavice, Frýdek, 
hnojník, horní lomná, Jablunkov, Morávka, Mosty 
u Jablunkova, Šenov u ostravy, vendryně a vratimov.

erb FarnoSti borová (obr. 286)

erbový štít je štiepený. v pravom poli je umiestne-
ná polovica erbu dekanátu. Ľavé pole vypĺňajú pís-
mená ihS (Iesus Hominum Salvator). Sú to symboly 
sv. ignáca z loyoly (patróna farského kostola). ruža 
symbolizuje filiálny kostol v pržne (zasvätený pan-
ne Márii). Štít je prevýšený kňazským klobúkom 
s jedným strapcom na každej strane.

erb FarnoSti JablUnkov (obr. 287)

erbový štít je štiepený. v pravom poli je umiestne-
ná polovica erbu dekanátu. kalich s hostiou v pra-

obr. 285. pečiatka s erbom 
dekanátu Frýdek

obr. 286. pečiatka s erbom 
farnosti borová

obr. 287. pečiatka s erbom 
farnosti Jablunkov

obr. 289. erb dekanátu 
Místek

obr. 288. pečiatka s erbom 
farnosti vratimov
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vom poli symbolizujú božie telo (tomu je zasvätený 
farský kostol). Štít je prevýšený kňazským klobú-
kom s jedným strapcom na každej strane.

erb FarnoSti vratiMov (obr. 288)

erbový štít je štiepený. v pravom poli je umiestne-
ná polovica erbu dekanátu. Zvlnené brvná a mušľa 
v pravom poli symbolizujú sv. Jána krstiteľa (pat-
róna farského kostola). Štít prevyšuje kňazský klo-
búk s jedným strapcom na každej strane.

erb dekanátU MíStek (obr. 289, 290)

v erbe tohto dekanátu sa nachádzajú symbo-
ly z erbu olomouckého biskupa Jindřicha berku 
z dubé (1326–1333). ten pravdepodobne založil 
mesto Místek. kniha v strede štítu symbolizuje sv. 
pavla (patróna kostola v sídle dekanátu). Štít je pre-
výšený kňazským klobúkom s dvoma strapcami 
na každej strane.

erb dekanátU nový Jičín (obr. 291)

Strieborný klin v erbe pochádza z erbu biskupa 
Jakuba z lichtensteinu (1738–1745). Za jeho episko-
pátu bol konsekrovaný dekanský chrám v novom 
Jičíne. ruža symbolizuje pannu Máriu (patrónku 
kostola v sídle dekanátu). Zavinutá strela pochádza 
z erbu mesta nový Jičín. Štít je prevýšený kňazským 
klobúkom s dvoma strapcami na každej strane.

erb FarnoSti kopřivnice (obr. 292)

erb tvorí štít s dvoma nožmi. tie symbolizujú sv. 
bartolomeja (patróna farského kostola). v pravom 
hornom kantone sa nachádza erb dekanátu. Štít je 
prevýšený kňazským klobúkom s jedným strapcom 
na každej strane. erb farnosti sprevádza vpravo erb 

olomouckej arcidiecézy. vľavo je umiestnený erb Mons. Jana l. Mořkovského, bis-
kupa v houstone (texas, USa). tento kopřivnický rodák v roku 1986 spolu s J. vra-
nom, administrátorom arcidiecézy, požehnal zvon farského kostola v kopřivnici.

obr. 291. erb dekanátu 
nový Jičín

obr. 292. pečiatka s erbom 
farnosti kopřivnice

obr. 290. pečiatka s erbom 
dekanátu Místek
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pre farnosť boli vytvorené dva návrhy pečiatky. 
druhá, jednoduchšia obsahuje len erb farnosti bez 
ďalších postranných štítkov (obr. 293).

erb FarnoSti lUbina (obr. 294)

erbový štít vypĺňa plamenná orlica, atribút sv. vác-
lava (patróna farského kostola). v pravom hornom 
kantone je umiestnený erb dekanátu. Štít prevyšuje 
kňazský klobúk s jedným strapcom na každej strane.

erb dekanátU bílovec (obr. 295)

dekanát sa rozkladá rovnakými dielmi na úze-
mí historického opavska a Moravy. to vyjadrujú 
tinktúry štiepeného štítu. tri mince sú atribúty 
sv. Mikuláša (patróna dekanského chrámu). Štít 
prevyšuje kňazský klobúk s dvoma strapcami na 
každej strane.

erb dekanátU karviná (obr. 296)

celé územie dekanátu sa rozprestiera na histo-
rickom území těšínska. to vyjadruje zemský znak 
těšínska v hornej polovici deleného štítu. v dolnej 
polovici je umiestnený erb olomouckej arcidiecézy. 
Štít prevyšuje kňazský klobúk s dvoma strapcami 
na každej strane.

obr. 297. erb dekanátu 
Jeseník

obr. 293. návrh pečiatky 
farnosti kopřivnice

obr. 294. pečiatka s erbom 
farnosti lubina

obr. 295. erb dekanátu 
bílovec

obr. 296. erb dekanátu 
karviná
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erb dekanátU JeSeník (obr. 297, 298)

v hornej polovici štítu sa nachádzajú tri ľalie. 
pochádzajú z erbu vratislavskej diecézy. do roku 
1977 bol dekanát jej súčasťou. v dolnej polovici sa 
nachádza erb olomouckej arcidiecézy. Štít je prevý-
šený kňazským klobúkom s dvoma strapcami na 
každej strane.

v tomto dekanáte boli vytvorené erby farností Je-
seník a Javorník.

erb FarnoSti JeSeník (obr. 299)

v pravom poli štiepeného štítu je umiestnená 
polovica erbu dekanátu. v ľavom poli sa nachádza 
erb farnosti. ruža v ňom symbolizuje pannu Máriu 
(patrónku farského kostola). kríž symbolizuje sv. 
Juraja (patróna filiálneho kostola v obci bukovice). 
Štít je prevýšený kňazským klobúkom s jedným 
strapcom na každej strane.

erb JoSeFa Wencela, kanonika
a prepoŠta (obr. 300)

erb tvorí štvrtený štít. v prvom poli je umiestnený 
erb dekanátu Jeseník. v štvrtom poli sa nachádza 
erb prepoštského farského úradu v Jeseníku. v týchto 
úradoch J. Wencel pôsobil. v druhom a treťom poli je 
umiestnený osobný znak vlastníka erbu. ten tvorí ľa-
lia, atribút sv. Jozefa (krstného patróna vlastníka erbu). 
vlny symbolizujúce rieku Jordán a mušľa sú atribútmi 
sv. Jána krstiteľa (patróna kostola v rodisku J. Wen-
cela). nad štítom sa vznáša kňazský klobúk s troma 
strapcami na každej strane. pod štítom sú umiestne-
né náprsné dekorácie kanonika kolegiálnej kapituly 
v kroměříži a prepoštská dekorácia jesenického farára 
(udelená tomuto úradu vratislavským biskupom).

erb dekanátU opava (obr. 301)

Štít je štvrtený čiernym krížom. prvá a štvrtá časť 
je strieborno-červeno štiepená. druhá a tretia časť je 

obr. 298. pečiatka s erbom 
dekanátu Jeseník

obr. 299. pečiatka s erbom 
farnosti Jeseník

obr. 300. exlibris s erbom 
J. Wencela
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strieborno-červeno šachovaná. čierny kríž pochádza 
zo znaku rádu nemeckých rytierov. tí mali od 13. sto-
ročia v opave komendu. dekanát sa rozprestiera na 
území opavska (to vyjadruje prvá a štvrtá časť štítu) 
a Moravy (symbolizuje to šachovanie v zvyšných čas-
tiach štítu). Štít je prevýšený kňazským klobúkom 
s dvoma strapcami na každej strane.

erb dekanátU hlUčín (obr. 302)

Zavinutá strela v erbe pochádza z erbu biskupa 
lacka z kravař (1403–1408). ten pochádza z úze-
mia dekanátu hlučín. Strieborno-červené štiepe-
nie štítu pochádza zo znaku historického opavska. 
Štít je prevýšený kňazským klobúkom s dvoma 
strapcami na každej strane.

erb dekanátU vSetín
(obr. 303, 304)

v erbe sa nachádza vyobrazenie zrubového chrá-
mu vo velkých karloviciach. na jeho mariánske za-
svätenie poukazujú skratky slov Mater Domini. Štít 
je prevýšený kňazským klobúkom s dvoma strap-
cami na každej strane.

v dekanáte boli vytvorené erbové pečiatky pre 
farnosti: Francova lhota, halenkov, hovězí, lideč-
ko, valašská polanka, velké karlovice a vsetín.

obr. 305. pečiatka s erbom 
farnosti hovězí

obr. 301. erb dekanátu 
opava

obr. 302. erb dekanátu 
hlučín

obr. 303. erb dekanátu 
vsetín

obr. 304. pečiatka s erbom 
dekanátu vsetín
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erb FarnoSti hověZí (obr. 305)

erb farnosti je tvorený deleným štítom. v jeho 
hornej polovici je umiestnený erb dekanátu. v dol-
nej časti sú tri džbány. tie symbolizujú sv. Máriu 
Magdalénu (patrónku farského kostola). Štít je pre-
výšený kňazským klobúkom s jedným strapcom 
na každej strane.

erb FarnoSti vSetín (obr. 306)

v pečatnom poli sa nachádza mariánsky mo-
nogram, symbol panny Márie (patrónky farského 
kostola). nad ním je v kartuši umiestnený erb de-
kanátu. v dolnej časti pečiatky je kartuša s erbom 
rodu ilešháziovcov (zemepánov, ktorí dali postaviť 
kostol a školu vo vsetíne).

erb dekanátU valaŠSké MeZiříčí (obr. 307)

erb dekanátu tvorí delený štít. v hornej polovi-
ci sú kužele z erbu olomouckého arcibiskupstva. 
Mlynské koleso v dolnej polovici štítu je prevzaté 
z osobného erbu arcibiskupa Františka bauera 
(1904–1915). ten pochádzal z obce hrachovec na 
území dekanátu. Štít prevyšuje kňazský klobúk 
s dvoma strapcami na každej strane.

obr. 306. pečiatka s erbom 
farnosti vsetín

obr. 307. erb dekanátu 
valašské Meziříčí
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BRNIANSkA DIECéZA
Erby a pEčiatky brnianskEj diECézy, kon-
zistória a katEdrálnEj kapituly v brnE

erb brnianskej diecézy prešiel počas svojho vý-
voja viacerými modifikáciami. od vzniku diecézy 
v roku 1777 bol používaný ako erb biskupstva štvr-
tený štít. v prvom a štvrtom poli bol umiestnený ko-
runovaný čierny ríšsky orol so srdcovým štítkom 
s habsburským rodovým znakom (tieto symboly 
vyjadrovali cisárovnú Máriu teréziu, za vlády kto-
rej diecéza vznikla). druhé a tretie pole vypĺňali 
kužele (4, 2) z erbu olomouckej arcidiecézy. Z nej 
bola brnianska diecéza vyčlenená. v roku 1946 
rodové symboly habsburgovcov nahradili atribúty 
patrónov katedrálneho chrámu sv. petra a sv. pav-
la v brne (dva skrížené kľúče a medzi nimi meč). 
erb v tejto podobe našiel uplatnenie aj v pečiatke 
ordinariátu diecézy z roku 1976 (obr. 308). v sú-
časnosti diecéza uplatňuje v erbe len obsah prvého 
a štvrtého poľa erbu. erb v takejto podobe bol pou-
žitý v pečiatke konzistória diecézy, ktorá tiež vznik-
la v spomenutom období (obr. 309).

So vznikom diecézy bol ustanovený aj znak ka-
tedrálnej kapituly (ten má pôvod v pečatiach z 15. 
storočia, ale kodifikovaný bol až v roku 1777 pri 
vzniku diecézy). tvorí ho skrížený sklonený kľúč 
a meč (obr. 310).

erb MikUlovSkého archipreSbyteriátU 
a dekanátU

v Mikulove sídli viacero významných cirkevných 
ustanovizní. ich rozvoj súvisel najmä so založením 
kolegiálnej kapituly. pri tvorbe erbov mikulovské-
ho cirkevného prostredia sa uplatnili viaceré prvky 
z barokovej pečate kapituly (obr. 311). v nej je vy-
obrazená panna Mária a sv. václav (patrón kapitu-
ly). ten drží v ruke štít so svätováclavskou orlicou. 
v spodnej časti pečate je erb kardinála Františka 

obr. 308. pečiatka ordinariá-
tu brnianskej diecézy

obr. 309. pečiatka konzistória 
brnianskej diecézy

obr. 310. pečiatka katedrál-
nej kapituly sv. petra a pavla 
v brne



[122] M i r o S l a v  g l e J t e k

dietrichsteina (olomouckého arcibiskupa v rokoch 
1599–1636), ktorý v roku 1625 kapitulu založil.

erb archipreSbyteriátU MikUlov (obr. 312)

erb tvorí zlato-červeno pravošikmo delený štít. 
do neho je heraldicky zakomponovaný heroldský 
kríž (všeobecný symbol kresťanstva) v striedavých 
tinktúrach. tinktúry sú odvodené z erbu kardiná-
la F. dietrichsteina. nad štítom sa vznáša kňazský 
klobúk s troma strapcami na každej strane.

erb dekanSkého úradU v MikUlove (obr. 313)

erb je tvorený pravošikmo deleným poľom v tink-
túrach dietrichsteinovského erbu. v štíte sa nachá-
dza orlica z erbu kapituly. tá symbolizuje zasväte-
nie prepoštského chrámu sv. václavovi. nad štítom 
sa vznáša kňazský klobúk s dvoma strapcami na 
každej strane.

erb prepoŠtSkého FarSkého úradU v Mi-
kUlove (obr. 314)

v pravej polovici štiepeného štítu sa nachádza 
erb dekanátu v Mikulove. vyjadruje zasvätenie de-
kanského chrámu panne Márii loretánskej. dru-

obr. 315. exlibris s erbom 
v. nováčka

obr. 311. pečať kolegiálnej 
kapituly v Mikulove

obr. 312. pečiatka s erbom 
archipresbyteriátu Mikulov

obr. 313. pečiatka s erbom de-
kanského úradu v Mikulove

obr. 314. pečiatka s erbom 
prepoštského farského úradu 
v Mikulove
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hú polovicu štítu vypĺňa plamenná orlica, symbo-
lizujúca patrocínium prepoštského chrámu. nad 
štítom sa vznáša kňazský klobúk s jedným strap-
com na každej strane.

erb MonS. vladiMíra nováčka, prepoŠta 
kolegiálneJ kapitUly v MikUlove (obr. 315)

erb v. nováčka je štiepený. v jeho pravom poli 
sa nachádza erb kolegiálnej kapituly. v ľavom poli 
je umiestnený osobný erb vlastníka erbu. kľúč 
sv. petra symbolizuje, že bol ordinovaný v ríme 
(1942). čierna bordúra s radom strieborných kríži-
kov vyjadruje všetkých svätých (tým je zasvätený 
farský kostol v Mohelne, rodisku v. nováčka). nad 
štítom sa vznáša kňazský klobúk so šiestimi čier-
nymi strapcami na každej strane. na šnúrach po 
stranách erbu sú umiestnené malé štítky – vpravo 
s erbom archipresbyteriátu Mikulov, vľavo s erbom 
dekanátu Mikulov.

erb mikulovského dekanátu našiel uplatnenie 
v erbových pečiatkach farností: březí u Mikulova, 
bulhary, klentnice a Mikulov.

erb FarnoSti břeZí U MikUlova (obr. 316)

erb farnosti tvorí štiepený štít. v prvom poli sa 
nachádza erb dekanátu, v druhom kríž s dvomi 
mušľami (atribúty sv. Jána krstiteľa, patróna far-
ského kostola). nad štítom je umiestnený kňazský 
klobúk s jedným strapcom na každej strane.

erb dekanátU blanSko (obr. 317)

Za základ erbu dekanátu bola použitá krokva zo 
znaku rodu pánov z boskovíc. tí pochádzajú z úze-
mia tohto dekanátu. v spodnej časti erbového štítu 
je umiestnená hus ako atribút sv. Martina (patróna 
dekanského kostola v boskoviciach). nad štítom sa 
vznáša kňazský klobúk s dvoma strapcami na kaž-
dej strane.

obr. 316. pečiatka s erbom 
farnosti březí u Mikulova

obr. 317. pečiatka s erbom 
dekanátu blansko

obr. 318. pečiatka s erbom 
farnosti křtiny
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erb FarnoSti křtiny (obr. 318)

erb tvorí štiepený štít. pravé pole zobrazuje po-
lovicu erbu dekanátu. v ľavej polovici sa nachádza 
mariánsky monogram prevýšený korunou (atribú-
ty panny Márie, patrónky farského kostola). nad 
štítom je umiestnený kňazský klobúk s jedným 
strapcom na každej strane.

erb toMáŠa prnkU, blanSkého dekana 
a Farára v křtinách (obr. 319)

erb tvorí štvrtený štít. v prvom poli sa nachádza 
erb dekanátu blansko a v štvrtom poli erb farnosti 
křtiny. tieto ustanovizne vlastník erbu spravoval. 
v druhom a treťom poli je umiestnený osobný znak 
t. prnku. nad štítom sa vznáša kňazský klobúk 
s dvoma strapcami na každej strane prináležiaci 
dekanovi.

erb dekanátU roUSínov (obr. 320)

Základom erbu je dvojchvostý lev. ten má pôvod 
v erbe mesta rousínov. na odlíšenie od mestského 
znaku erbové pole dopĺňa deväť krížikov. Symboli-
zujú počet farností dekanátu. Štít je prevýšený kňaz-
ským klobúkom s dvoma strapcami na každej stra-
ne. hlavný erb sprevádzajú po stranách dva štíty, 
z ktorých je tvorený veľký znak brnianskej diecézy.

v tomto dekanáte vznikli erby farností: bačice, 
drnovice, královopolské vážany, kučerov, luleč 
a rousínov.

erb FarnoSti lUleč (obr. 321)

erb farnosti tvorí štiepený štít. pravé pole vypĺ-
ňa erb dekanátu. v ľavom poli je umiestnená bis-
kupská berla, pred ktorou sa nachádza hus. tieto 
atribúty symbolizujú sv. Martina (patróna farské-
ho kostola). Štít je prevýšený kňazským klobúkom 
s jedným strapcom na každej strane.

obr. 319. exlibris s erbom 
t. prnku

obr. 320. pečiatka s erbom 
dekanátu rousínov

obr. 321. pečiatka s erbom 
farnosti luleč
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erb farnosti rousínov (obr. 322)

erb farnosti tvorí štiepený štít. v pravom poli je 
erb dekanátu. Ľavé pole vypĺňa kríž s dvomi ná-
dobami po stranách. tie (ako nádoby na vonné 
masti a oleje) spolu s krížom pripomínajú zasväte-
nie farnosti sv. Márii Magdaléne. Štít je prevýšený 
kňazským klobúkom s jedným strapcom na každej 
strane.

erb dekanátU tiŠnov (obr. 323)

v erbe sa nachádza dvojchvostý lev. toho mal 
v znaku cistercitský kláštor v tišnove. na odlíšenie 
od iných erbov s dvojchvostým levom bola do erbu 
pridaná ľalia. pochádza z erbu cisterciátov, ktorí 
založili tamojší kláštor. Štít je prevýšený kňazským 
klobúkom s dvoma strapcami na každej strane.

erb FarnoSti tiŠnov i (obr. 324)

erb má delený štít. v hornej polovici sa nachádza 
horná časť erbu dekanátu. v dolnej časti je umiest-
nená kniežacia koruna v kruhu symbolizujúca sv. 
václava (patróna farského kostola). Štít je prevý-
šený kňazským klobúkom s jedným strapcom na 
každej strane.

erb dekanátU Židlochovice (obr. 325)

erb vypĺňa kristov kríž na vŕšku. vyjadruje za-
svätenie dekanského chrámu v Židlochoviciach 
Svätému krížu. nad ním sú umiestnené skrížené 
kľúče a meč z erbu brnianskej diecézy. Štít je pre-
výšený kňazským klobúkom s dvoma strapcami 
na každej strane.

erb dekanátu je zobrazený v erboch farností: 
bratčice, Medlov, Moutnice, těšany, Žatčany a Žid-
lochovice.

obr. 323. pečiatka s erbom 
dekanátu tišnov

obr. 324. pečiatka s erbom 
farnosti tišnov i.

obr. 322. pečiatka s erbom 
farnosti rousínov
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erb FarnoSti Židlochovice (obr. 326)

erbový štít je rozdelený stredným obráteným klinom na tri časti. v prostred-
nej sa nachádza kríž, symbol farského patrocínia v Židlochoviciach. vpravo 
je umiestnená ľalia (atribút panny Márie, patrónky filiálneho kostola v Unko-
viciach), vľavo rošt sv. vavrinca (tomu je zasvätený filiálny kostol vo vojkovi-
ciach). Štít prevyšuje kňazský klobúk s jedným strapcom na každej strane. 
v dolnej časti pečiatky je umiestnený ovál s erbom dekanátu.

erb FarnoSti MoUtnice (obr. 327)

erb farnosti zobrazuje biskupskú berlu skríženú s doprava smerujúcim ší-
pom. tieto atribúty symbolizujú sv. egídia (patróna farského kostola). Štít je 
prevýšený kňazským klobúkom s jedným strapcom na každej strane. v dolnej 
časti pečiatky je umiestnený ovál s erbom dekanátu.

obr. 325. pečiatka s erbom 
dekanátu Židlochovice

obr. 326. pečiatka s erbom 
farnosti Židlochovice

obr. 327. pečiatka s erbom 
farnosti Moutnice
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kRÁLOVOHRADECkÁ DIECéZA
erb královohradeckeJ diecéZy 
(obr. 328–330)

katedrálny chrám v hradci králové je zasvätený 
duchu Svätému. diecéza používala ako svoj sym-
bol holubicu s rozpätými krídlami (najznámejší 
atribút ducha Svätého). tento motív sa uplatňoval 
aj v náprsných dekoráciách kanonikov katedrálnej 
kapituly v hradci králové.

Z. alexy upozornil na to, že správnejšie a vhod-
nejšie by bolo vyjadrenie sv. klimenta a sv. Jána ne-
pomuckého (patrónov diecézy). vychádzajúc z toho 
navrhol a v roku 1977 bol prijatý nový erb diecézy, 
tvorený čierno-zlato deleným štítom. v ňom sa na-
chádza kotva (atribút sv. klimenta) sprevádzaná 
piatimi hviezdičkami (atribúty sv. Jána nepomuc-
kého). Figúry sú v striedavých tinktúrach. kombi-
nácia čiernej a zlatej má pôvod v erbe pražskej arci-
diecézy, z ktorej bola v roku 1664 královohradecká 
diecéza vyčlenená.

erb karla JonáŠa, ordinára diecéZy 
a kapitUlného vikára (obr. 331)

erbový štít je štvrtený. prvé a štvrté pole vypĺňa 
erb diecézy. v druhom a treťom poli sa nachádza 
osobný erb nositeľa erbu. kalich a hostia sú sym-
bolmi sv. karola boromejského (krstného patróna 
vlastníka erbu). dve jablká pripomínajú Jablonec 
(rodisko k. Jonáša). nad štítom sa vznáša čierny 
klobúk so šiestimi strapcami na každej strane. pod 
štítom je umiestnená dekorácia kanonika kated-
rálnej kapituly v hradci králové.

erb FrantiŠka x. dUŠka, kanonika (obr. 332)

erb tvorí štvrtený štít. v prvom poli sa na-
chádza erb královohradeckého vikariátu. Štvr-
té pole vypĺňa erb farnosti pouchov. na ich čele 

obr. 328. erb královohradec-
kej diecézy

obr. 329. pečiatka ordinariá-
tu královohradeckej diecézy

obr. 330. pečiatka konzistória 
královohradeckej diecézy
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vlastník erbu pôsobil. v erbe farnosti je vztýčený 
meč (atribút sv. pavla, apoštola, patróna farnosti) 
a pred ním otvorená kniha s iniciálami p a (Pau-
lus Apostolus). v druhej a tretej štvrtine je zobra-
zený osobný erb F. duška. Šachované pole pochá-
dza z erbu mesta bohdanče, do farnosti ktorého 
náleží nerad (rodisko vlastníka erbu). v dvoch 
skrížených brvnách sa nachádzajú kopije, atri-
búty sv. Františka xaverského (krstného patró-
na vlastníka erbu). nad štítom sa vznáša klobúk 
s troma strapcami na každej strane. pod štítom 
splýva dekorácia kanonika katedrálnej kapituly 
v hradci králové.

erb FrantiŠka pecinU, archivára 
konZiStória královohradeckeJ 
diecéZy (obr. 333)

v erbe sa uplatnil osobný znak vlastníka erbu. 
tvorí ho horiaci ker s koreňmi v striedavých tink-
túrach. Symbol pochádza z biblického podoben-
stva o horiacom kre. korene symbolizujú aj funk-
ciu nositeľa erbu ako archivára. vzhľadom na to, 
že F. pecina bol členom konzistória diecézy, v ľavom 
hornom rohu štítu je umiestnený kanton s diecéz-
nym erbom. nad štítom sa vznáša kňazský klobúk 
s dvoma strapcami na každej strane.

obr. 331. exlibris s erbom 
k. Jonáša

obr. 332. exlibris s erbom 
F. duška

obr. 333. exlibris s erbom 
F. pecinu

obr. 334. pečiatka s erbom 
havlíčkobrodského vikariátu

obr. 335. pečiatka s erbom 
humpoleckého vikariátu
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Erby vikariátov královohradECkEj 
diECézy

erby vikariátov tejto diecézy sú stvárnené v podo-
be štiepených štítov. v pravej polovici je umiestnený 
erb diecézy. Ľavú polovicu vypĺňa atribút príznač-
ný pre príslušný vikariát. ten vychádza najčastej-
šie z patrocínia dekanského chrámu.

erb havlíčkobrodSkého vikariátU 
(obr. 334)

Ľavé pole vypĺňa ľalia, symbol panny Márie (pat-
rónky kostola v sídle vikariátu).

erb hUMpoleckého vikariátU (obr. 335)

Ľavé pole je delené. v hornej časti sa nachádza 
symbol Želivského opátstva a v dolnej tri mince ako 
atribút sv. Mikuláša (patróna chrámu v sídle vika-
riátu).

erb chrUdiMSkého vikariátU (obr. 336)

Ľavé pole vypĺňa ruža, symbol panny Márie (pat-
rónky kostola v sídle vikariátu).

erb JičínSkeho vikariátU (obr. 337)

Ľavé pole vypĺňa mušľa, symbol sv. Jakuba staršie-
ho, apoštola (patróna kostola v sídle vikariátu).

erb JileMnického vikariátU (obr. 338)

Ľavé pole vypĺňa rošt ako symbol sv. vavrinca 
(patróna kostola v sídle vikariátu).

erb královohradeckého vikariátU 
(obr. 339)

v ľavom poli našlo uplatnenie písmeno g v tvare 
gotickej minuskuly. písmeno pochádza z pečate 

obr. 336. pečiatka s erbom 
chrudimského vikariátu

obr. 337. pečiatka s erbom 
jičínskeho vikariátu

obr. 338. pečiatka s erbom 
jilemnického vikariátu
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mesta hradec králové. Je to vôbec prvý symbol, 
ktorý sa v pečati tohto mesta vyskytol.

erb kUtnohorSkého vikariátU (obr. 340)

Ľavé pole je delené. kostol v sídle vikariátu je za-
svätený sv. Jakubovi staršiemu, apoštolovi. to vyjad-
ruje mušľa v hornej polovici poľa. v dolnej časti sa 
nachádzajú dve mušle ako symboly sv. Jána krstite-
ľa (patróna dekanského kostola v týnci nad labem).

erb litoMyŠlSkého vikariátU (obr. 341)

Ľavé pole vypĺňa heroldský kríž. vyjadruje zasvä-
tenie kostola v sídle vikariátu povýšeniu Svätého 
kríža.

erb pardUbického vikariátU (obr. 342)

Ľavé pole vypĺňajú tri nože. tie symbolizujú sv. 
bartolomeja, apoštola (patróna kostola v sídle vika-
riátu).

erb poděbradSkého vikariátU (obr. 343)

Ľavé pole vypĺňa kríž na vŕšku. tým je vyjadrené 
zasvätenie kostola v sídle vikariátu povýšeniu Svä-
tého kríža.

obr. 341. pečiatka s erbom 
litomyšlského vikariátu

obr. 342. pečiatka s erbom 
pardubického vikariátu

obr. 343. pečiatka s erbom 
poděbradského vikariátu

obr. 339. pečiatka s erbom 
královohradeckého vikariátu

obr. 340. pečiatka s erbom 
kutnohorského vikariátu
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erb rychnovSkého vikariátU (obr. 344)

Ľavé pole vypĺňa medveď nesúci drevo. Symbolizu-
je sv. havla (gala), patróna kostola v sídle vikariátu.

erb trUtnovSkého vikariátU (obr. 345)

Ľavé pole vypĺňa mariánsky monogram a koru-
na, symboly panny Márie (patrónky kostola v sídle 
vikariátu).

erb úSteckého vikariátU (obr. 346)

v ľavom poli sa nachádza jednorožec. ten je sta-
rým symbolom panny Márie (patrónky kostola 
v sídle vikariátu).

Erby farností královohradECkEj 
diECézy

pre niektoré farnosti královohradeckej diecézy 
boli vytvorené erby. vo väčšine prípadov v nich na-
šiel uplatnenie aj erb vikariátu.

erb FarnoSti nový hradec králové (obr. 347)

v hlave štítu je umiestnený erb královohradecké-
ho vikariátu. v dolnej časti sa nachádza kríž tau, 

obr. 344. pečiatka s erbom 
rychnovského vikariátu

obr. 345. pečiatka s erbom 
trutnovského vikariátu

obr. 346. pečiatka s erbom 
ústeckého vikariátu

obr. 347. pečiatka s erbom 
farnosti nový hradec králové

obr. 348. pečiatka s erbom 
Mestského dekanského úradu 
hradec králové
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symbol sv. antona, patróna farského kostola. Štít 
je prevýšený kňazským klobúkom s jedným strap-
com na každej strane.

erb MeStSkého dekanSkého úradU 
hradec králové (obr. 348)

v hlave štítu sa nachádza erb královohradecké-
ho vikariátu. dekanský kostol je zasvätený duchu 
Svätému, ktorého symbolizuje holubica. nad štítom 
sa vznáša kňazský klobúk s dvoma strapcami na 
každej strane.

erb dUchovneJ Správy koStola panny 
Márie v hradci králové (obr. 349)

Mariánske zasvätenie chrámu v pečiatke sym-
bolizuje štylizovaný mariánsky monogram. ten 
v dolnej časti sprevádza kartuša so znakom rehole 
jezuitov.

erb FarnoSti červený koStelec (obr. 350)

v hornej časti štítu sa nachádza erb náchodské-
ho vikariátu. dolnú časť vypĺňa mušľa, atribút sv. 
Jakuba staršieho (patróna farského kostola). nad 
štítom sa vznáša kňazský klobúk s jedným strap-
com na každej strane.

obr. 349. pečiatka s erbom 
duchovnej správy kostola 
panny Márie v hradci králové

obr. 350. pečiatka s erbom 
farnosti červený kostelec
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LITOMěřICkÁ DIECéZA
erb litoMěřickeJ diecéZy (obr. 351)

erb diecézy tvorí v modrom poli strieborno-červe-
no štvrtený kríž. Jeho autorom je břetislav Štorm. 
pečiatku ordinariátu vytvoril Z. alexy.

erb vikariátU tUrnov (obr. 352)

v erbe vikariátu bol uplatnený erb litoměřickej 
diecézy. dopĺňajú ho v pravom hornom rohu tri 
mince. tie sú atribútmi sv. Mikuláša (patróna far-
ského kostola v sídle vikariátu). nad štítom sa vzná-
ša kňazský klobúk s dvoma strapcami na každej 
strane.

v tomto vikariáte boli vytvorené erby pre dekaná-
ty turnov a Mnichovo hradiště. v erboch jednotli-
vých farností sa uplatnil erb vikariátu umiestnený 
v hlave štítu, v pravej polovici štiepeného štítu alebo 
v kantone vpravo hore.

erb dekanátU tUrnov (obr. 353)

erb dekanátu vychádza rovnako ako erb vikariá-
tu z atribútov sv. Mikuláša (patróna kostola v sídle 
dekanátu). toho v erbe vyjadruje biskupská mitra 
a berla. v pravom hornom rohu je umiestnený kan-
ton s erbom vikariátu. nad štítom sa vznáša kňaz-
ský klobúk s jedným strapcom na každej strane.

erbové pečiatky boli na území tohto dekanátu 
vytvorené pre farnosti: hrubá Skála, přepeře, ro-
vensko pod troskami, všeň a vyskeř.

erb FarnoSti vySkeř (obr. 354)

erb tvorí delený štít. v hlave štítu je umiestnený 
erb vikariátu a v dolnej časti symboly panny Má-
rie (patrónky farského kostola). Štít je prevýšený 
kňazským klobúkom s jedným strapcom na každej 
strane.

obr. 351. pečiatka s erbom 
ordinariátu litoměřickej 
diecézy

obr. 352. pečiatka s erbom 
vikariátu turnov

obr. 353. pečiatka s erbom 
dekanátu turnov
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erb dekanátU Mnichovo hradiŠtě
(obr. 355)

erb tvorí štiepený štít. v pravom poli je umiestne-
ný erb vikariátu. Ľavé pole vypĺňa mušľa, symbol 
sv. Jakuba staršieho (patróna kostola v sídle deka-
nátu). Štít je prevýšený klobúkom s dvoma strapca-
mi na každej strane.

v tomto dekanáte vznikli erbové pečiatky pre far-
nosti: boseň, březina nad Jizerou, kněžmost, lou-
kov u Mnichova hradiště, loukovec a Mukařov.

erb FarnoSti břeZina nad JiZeroU (obr. 356)

v erbe tejto farnosti bol použitý v hlavnom štíte erb vikariátu turnov. Sprevá-
dzaný je srdcovým štítkom s roštom, symbolom sv. vavrinca (patróna farského 
kostola). erb prevyšuje klobúk s jedným strapcom na každej strane.

erb FarnoSti loUkov U Mnichova hradiŠtě (obr. 357)

erb tvori delený štít. v hornej časti je erb vikariátu. dolnú časť vypĺňa sym-
bol Svätej trojice (tej je zasvätený farský kostol). Štít prevyšuje klobúk s jed-
ným strapcom na každej strane.

obr. 354. pečiatka s erbom 
farnosti vyskeř

obr. 355. pečiatka s erbom 
dekanátu Mnichovo hradiště

obr. 356. pečiatka s erbom 
farnosti březina nad Jizerou

obr. 357. pečiatka s erbom 
farnosti loukov u Mnichova 
hradiště
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SUMMARY
interested in church heraldry, the autor of this monography at several instances came in con-

tact with ecclesiastic coats of arms designed in surprisingly modern style. he found out that 
these were created by Zdenko g. alexy. the contact with him showed that he was ready to give 
detailed information about his armorial activities and to be helpful with counsel as far as the au-
tor’s intention was concerned to create coats of arms for newly (2008) established Slovak dioceses 
and deaneries.

the autor was impressed by the nuber of ecclesiastical coats of arms created by alexy and of 
the fact that along with these he was actively interested in both civic and family arms. it is worth 
while to draw the reader’s attention to the rather surprising professional career of Z. g. alexy. 
having attended economic universities in bratislava and in Switzerland (St. gallen, neuchâtel), 
he switched over to historical auxiliary sciences (heraldry, genealogy) at Universitas carolina in 
prague. the first years of his professional career were spent in diplomatic service in bern and 
prague, followed by leading positions in industry, foreign trade and economic research. For the 
last three years he served as director general of the bratislava Stock exchange.

along with these successful activities he was studying both science and art of heraldry and 
was cultivating contacts with personalities active therein. he attended congresses and colloques 
of the académie internationale d’héraldique since 1980 and became académicien aih in 1996.

at the aih congress in Madrid (1982) he presented his first important work–coats of arms 
created and designed by him for 35 localities in the Slovak high tatra region. tens of other mu-
nicipal arms as well as of family arms followed.

being inspired mainly by bruno heim’s designs of church arms, alexy has created and de-
signed arms of Slovak bishoprices. dioecesan arms were unknown in the country before. en-
signs armorial of deaneries and parishes followed, along with those of clerics in charge of the 
respective offices.

in this monograph the autor is presenting first the arms created for the West-Slovakian terri-
tory where during the last fifty years several forms of organization followed.

the trnava apostolic administration was transformed to archbishopric trnava first, later to 
bratislava–trnava archdiocese and since 2008 back to the archbishopric trnava. the dioecesan 
coat of arms has been changed accordingly. For several deaneries in this region, as well as many 
parishes, alexy designed their coat of arms. beside these, 13 personal coats of arms for bishops, 
vicars general, deans and parsons were created. they are presented in bookplates or seals.

Since 1977 alexy was engaged in creation of the nitra diocesan coat of arms. Several variants 
with historical background were presented and discussed. Finally, in 2000 the last variant was 
approved, coming back to elements from the family arms of pope John viii, reminding that under 
his ponfificate the diocese was established, using further the specific form of a patriarchal cross 
adjudged in the 16th century to this diocese, but never used. Finally the glagolitic letters k and 
M were included, symbolizing the holy Slave apostoles kyrillos and Methodios. alexy has further 
proposed armorial ensign for the seven titular abbeys and chapters in the territory of dioecese, 
as newly formed in 2008. two of them are based on the respective mediaeval seals, others use 
armorial attributes of ecclesiastic orders or of the bearers’ holy patrons.

Until 1925 the dioecese of košice was headed by bishop Fischer–colbrie who in his personal 
arms included the attributes of patrons saint of the diocese. When creating (1987) the diocesan 
arms, alexy completed this composition by a fleur–de–lis taken from the arms of pope paul vi. 
founder of the diocese. these dioecesan arms, quartered with his personal symbol, from the 
arms of Mons. onderko, sede vacante ordinary of the diocese, as appearing in his bookplate. Si-
multaneously, coats of arms of 19 deaneries, presented in respective seals, were created.

the coat of arms of the rožňava diocese reminds of pope pius vi who has established the 
diocese, by three mullets of eight points of his armorial shield. the bridge serves as attribute of 
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St. Jan nepomucký the local patron saint. these arms took their place in armorial shields (quar-
tered or impoled) of bishops and administrators of this diocese. in 1979 alexy has proposed coats 
of arms of the six deaneries.

For the bishopric Spiš (dioecesis Scepusiensis) alexy has created the dioecesan arms, remind-
ing of their pontifical founder in the same way as described above. the arms dominant element 
was taken from ancient local seals. thanks to the administrator of the dioecese, interested in 
heraldry, alexy has had the opportunity to create arms of all deaneries and for the majority of 
parishes, where along with the respective saint’s attribute, the dioecesan arms or those of the re-
spective deanery appear. in several parochial seals heraldic symbols of local ancient monasterys 
or of the monachial orders in question were placed.

the Slovak Military ordinariate, consacrated to St. Sebastian, has his attribute (three spears) 
in its shield, combined with the patriarchal cross of Slovakia. the three vicariates have the ordi-
nariate’s arms in their shields and the respective sign for difference, appearing always in a sin-
ister canton. there are three deaneries within the vicariate of the defense Ministry, with their 
specific arms. For several of the parishes arms were created, with symbols of patrons saints, 
along with those of the respective vicariate or deanery.

the greek–catholic (byzantine rite) church in Slovakia is represented by the prešov archdio-
ecese and dioeceses in košice and bratislava. For the prešov dioecese the coat of arms was created 
by alexy. in his solemn declaration of 1980 Mons. hirka, the dioecesan bishop, has pronounced 
the coats of arms of the nine deaneries. their impaled shields consist of the dioecesan arms com-
bined with the respective saint’s armorial attribute. the apostolic exarchate (dioecese) of košice 
was established in 1997 and alexy has had the opportunity to create its arms based on byzantine 
tradition. this symbol has later taken part in the administrator’s quatered armorial shield as well 
as in the arms of the six deaneries (protopresbyteriates). in 2008 the eparchy of bratislava was 
established and its arms combine atributes of patrons saint virgin Mary and Sts. peter and paul, 
accompanied by an escallop from the arms of pope benedict xvi, founder of this dioecese.

close to Slovak border in Užhorod, is the seat of the Mukačevo dioecese of byzantinian rite, 
and in 2003 Mons. Šášik, Slovak by birth, was consecrated as its bishop. the dioecese not having 
ensigns armorial, has asked alexy to create these. Symbols of their patrons saint were placed in 
the shield. together with Mons. Šášik’s personal symbol, the quartered episcopal coat of arms 
was created.

three of the six clerical seminaries in Slovakia adopted their coats of arms about ten years 
ago. to differenciate them, they put an open book (with greek letters Α and Ω) on the upper part 
of the shield. in the arms of the košice seminary elements of the dioecesan arms and the semi-
nary’s patron saint were placed. the arms of the remaining two seminaries did not respect the 
rules of heraldry sufficiently, alexy has decided therefore to create the remaining five coats of 
arms. in four cases he placed elements from heraldic symbols of the seminary’s founders. in two 
of them (banská bystrica and nitra) the dominant position is reserved for the dioecesan arms. 
in bratislava, prešov and Spiš, it is the symbol of the patron saint or the personality, whose name 
the seminary bears.

Similar activities continued in several dioeceses in bohemia and Moravia. in 1977 the terri-
tory of the olomouc archdioecese was composed of three archpresbyteriates and 34 deaneries. 
alexy’s task was to create coats of arms for all of them, taking in consideration symbols of spir-
itual patronages, of bishops born in respective localities, religious orders. all these coats of arms 
were published 1986 in the archdioecesan schematism and dominant elements of same were 
applied in numerous parochial coats of arms created shortly thereafter. Special attention was 
paid to the collegiate chapter of kroměříž, founded in the 13th century, not using any armorial 
symbol by now. based on the arms of its founder and on the attribute of its patron saint, there 
were created the arms of the chapter, of the provost’s parish office, the local deanery (these to 
be used on seals), as well as the coats of arms of the chapter’s great provost and the dean, both 
presented in colour in their bookplates. bookplates with similar armorial contents were designed 
for five other deans and parsons.
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in the dioecese brno coats of arms for several deaneries and parishes were created by alexy, 
with special attention to the locality Mikulov. the provost of the Mikulov collegiate chapter was 
interested in creation of renewed arms for this institution. these took place i. a. in arms with 
impaled shield, presented in the provost’s coloured bookplate. designing of the deanery’s arms 
followed which later took place in several coats of arms applied in the respective parishes seals.

the bohemian diocese hradec králové did not have their own coat of arms, instead the sym-
bol representing the patrocinium of the local cathedral chapter was used in several different 
designs. Wishing to differenciate heraldic symbols of both these institutions, alexy proposed to 
design for the diocese a coat of arms presenting its heraldic attributes of St. clement and St. 
Jan nepomucký, both patrons saint of the dioecese. the new ensigns were first published in the 
1997 dioecesan schematism, together with the quartered arms of the vicarius capitularis, tem-
poraly in charge of the dioecese, and those of the 13 deaneries where the shield shows the dioec-
esan arms impaled with the local symbol. later numerous parishes in the hradec králové and 
litoměřice dioeceses were interested in their own heraldic symbols to be used in seals. alexy has 
created ten of them.

When creating and designing ensign armorial, alexy adhered strictly to principles having 
their roots in the Middle ages. as to church heraldry, fully respected was b. heim’s advice to pre-
fer heraldic attributes of saints, patrons of instutions or clerics, eventually combined with other 
simple signs related to the arms bearer.

When studying the history of Slovak clerical arms, alexy was impressed by several coats of 
arms of canons, where below the shield the respective chapter’s pectoral cross appeared sus-
pended on a ribbon. the results of his studies of this theme were published in his distinctive 
ensigns of chapters in Formerly habsburg dominated countries, vienna 1996 (219 pp.).

the author came to the conclusion that alexy’s active participation in heraldry in general and 
especially in church heraldry has to be summed up and presented to serve as example of creative 
approach to be continued.
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MENNÝ REGISTER
a
ahne, georg, kňaz 33–35
albert zo Šternberku, biskup 101
alex, František, kňaz 108
antonín z colloredo-Waldsee, arcibiskup 104, 

106
august, kristián, arcibiskup 22
augustín, biskup 16

b
babjak, Ján, arcibiskup 83, 85
bagin, anton, kňaz 31, 33, 53
bakóc, tomáš, arcibiskup 18
baláž, rudolf, biskup 94
barkóci, František, arcibiskup 22
bauer, František, arcibiskup 120
belák, Zoltán, ordinár 33, 64
bende, imrich, biskup 25
benedikt xvi., pápež 137
beréni, anton, kňaz 22
berka, Jindřich, biskup 116
beznák, pavol, kňaz 21
bialobrzký, Martin, biskup 19
boleslav, arcibiskup 16
bornemisa, pavol a., biskup 19
boskovický, rod 123
brendel von hohenburg, daniel, arcibiskup 20
brigido, Michal, biskup 96
bruno zo Schaumburgu, biskup 102, 103

c
z colloredo-Waldsee, antonín, arcibiskup 104, 

106
de cros, peter, kardinál, 18

č
čížik, Ján, kňaz 53

d
dávid, peter, kňaz 26
dětrich, biskup 113
dietrichstein, František, kardinál 122
dóci, Urban, biskup 18
dočekal, Jan, kňaz 30, 34
drzewický, Macjej, biskup, 19
dudáš, cyril, kňaz 52, 53
duch Svätý 61, 79, 81, 85, 93, 101, 127, 132
dušek, František xaver, kňaz 127, 128

e
easton, adam, kardinál 18
d’este, hypolit, arcibiskup 18
esterházi, imrich, arcibiskup 25

F
Feranec, Jozef, biskup 26
Filipec, Jan, biskup 17
Filo, vladimír, biskup 65
Fischer-colbrie, augustín, biskup 59, 136
Forgáč, František, kardinál 20, 25
Fürstenberg, bedřich, kardinál 113

g
gábriš, Július, biskup 39
galbreath, donald lindsay, heraldik 33
garaj, Štefan, ordinár 33, 68, 69
gojdič, pavol, biskup 92, 93, 95
gustíni, Ján, biskup 95

h
habsburg, rod 121
harsányi, Július, kňaz 29, 33, 34
heim, bruno bernard, arcibiskup 28, 29, 33, 

34, 135, 138
heveneši, gabriel, kňaz 21
hirka, Ján, biskup 83, 85, 137
hložník, vincent, maliar 27
horváth, Jozef, kňaz 26
hosutóti, ladislav, prepošt 20

ch
chautur, Milan, biskup 87
chlebák, gabriel, kňaz 69, 70

i
ilešházi, rod 120
inocent iii., pápež 68

J
Jakub z lichtensteinu, biskup 101, 111
Ján viii., pápež 55, 136
Ján xxiii., pápež 28
Ján pavol ii., pápež 12, 89, 135
Jerina, andrzej, biskup 19
Ježiš kristus 58, 59, 61, 76, 83, 88, 115
z Joinville, viliam, biskup 15
Jonáš, karel, ordinár 127, 128
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Józan, Ľudovít, kňaz 48, 49

k
kanižai, Ján, arcibiskup 18
klement xiv., pápež 97
klimčák, Mikuláš, maliar 83
klimo, Juraj, biskup 23
kohn, theodor, arcibiskup 109
kojnok, eduard, biskup 65
korec, Ján chryzostom, kardinál 56, 95
král, vojtěch, kňaz 104, 105
z kravař, lacek, biskup 119

l
lacek z kravař, biskup 119
letanovský, alfonz, kňaz 81
z lichtensteinu, Jakub, biskup 101, 111
z lomnice, petr, biskup 104
lóši, imrich, arcibiskup 94

M
Mária terézia, cisárovná 22, 121
Menestrier, François c., heraldik 21
Mészáros, Július, kňaz 45
z Miličína, pavel, biskup 16
Mokraj, pavol, kňaz 26
Mořkovský, Jan, biskup 116

n
navrátil, gejza, kňaz 40
neporadzký, demeter, arcibiskup 20
neubecker, ottfried, heraldik 33
nováček, vladimír, kňaz 122, 123
novák, Jozef, heraldik 27

o
okoličáni, rod 77
oláh, Mikuláš, arcibiskup 19
onderko, Štefan, ordinár 33, 59, 60, 136

p
pálfalvai, Ján, prepošt, 20
palliot, piérre, heraldik 21
panna Mária 29, 34, 49, 50, 57, 58, 61, 66, 

67, 70, 73–77, 81, 87, 88, 97, 98, 101–104, 
107, 111, 113, 116, 118–122, 124, 126, 129, 
131–133, 137

paschal ii., pápež 55, 56
patačič, gabriel, arcibiskup 23
patocha, Josef, arcibiskup 113
pavel z Miličína, biskup 16
pavol iii., pápež 38

pavol v., pápež 20, 25
pavol vi., pápež 32, 54, 59, 136
pásztor, Ján, biskup 55
pecina, František, kňaz 31, 128
pechanec, Josef, kňaz 110
peter de cros, kardinál, 18
petr z lomnice, biskup 104
pius vi., pápež 64, 68
plank, Ján, kňaz 54
polony, Ľudmila 11
pöstényi, Ján, kňaz 32, 54
prečan, leopold, arcibiskup 100
prnka, tomáš, kňaz 124

r
rábek, František, biskup 56, 89
richental, Ulrich, kronikár 18
roncalli, angelo (Ján xxiii.), pápež 28
různar, František, kňaz 105, 106, 107

S
Salbeck, karol, biskup 23, 24
Salka, ladislav, arcibiskup 19
Sasinek, František, historik 12
zo Schaumburgu, bruno, biskup 102, 103
zo Schrattenbachu, Wolfgang, biskup 111
Schrot, Martin, historik 17, 55
Slepčiansky, Juraj, arcibiskup 21
Sokol, Ján, arcibiskup 39
Stojan, antonín c., arcibiskup 102
Svätá trojica 29, 61, 77, 81, 134
Svätojurský, rod 42
sv. alfonz 81
sv. alžbeta 29, 31, 53, 59, 61, 71, 74, 78
sv. amantius (Milan) 98
sv. anna 43, 72, 107, 113
sv. anton paduánsky 45, 82
sv. anton pustovník 29, 53, 72, 99, 131
sv. bartolomej 29, 105, 116, 130
sv. benedikt 52, 55, 57
sv. cyril 53 56, 82, 87, 94, 109, 112, 136
sv. damián 58
sv. egídius 61, 126
sv. emerám 55
sv. Florián 49, 112
sv. František z assisi 108
sv. František z pauly 105
sv. František xaverský 94, 128
sv. gabriel 70
sv. gál 131
sv. gorazd 95
sv. havel (gál) 131
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sv. helena 110
sv. hypolit 57
sv. ignác z loyoly 115
sv. Jakub Starší 29, 46, 47, 129, 130, 132, 134
sv. Ján bosco 93
sv. Ján evanjelista 29, 52, 54
sv. Ján krstiteľ 42, 47, 61, 64, 66, 68, 70, 72, 

81, 85, 116, 123, 130
sv. Ján nepomucký 53, 64, 127, 136, 138
sv. Ján Sarkander 107
sv. Ján z boha 105
sv. Jodok 71
sv. Jozef 92, 118
sv. Juraj 35, 50, 65, 118
sv. Júda 29, 61, 74
sv. karol boromejský 95, 127
sv. katarína alexandrijská 29, 76, 114
sv. kliment 29, 127, 138
sv. kozma 58
sv. ladislav, uhorský kráľ 17, 29
sv. Ľudovít, francúzsky kráľ 48
sv. Margita 45
sv. Martin z tours 29, 40, 49, 51, 61, 68, 74, 

109, 112, 123, 124
sv. Matúš 79
sv. Mária Magdaléna 120, 125
sv. Metod 53 56, 82, 87, 94, 109, 112, 136
sv. Michal 29, 61, 71, 75, 76, 78, 81, 85, 92, 93, 

95
sv. Mikuláš 34, 38, 44, 46, 64, 65, 76, 78, 81, 

85, 92, 93, 95
sv. Milan 98
sv. Móric 103
sv. ondrej 29, 73, 76, 80
sv. pantaleon 113
sv. pavol 29, 74, 85, 106, 116, 121, 123, 128, 

136
sv. peter 29, 74, 85, 106, 116, 121, 123, 128, 

136
sv. peter z alkantary 79, 82
sv. rafael 68
sv. romuald 71
sv. Sedempočetníci 88
sv. Svorad 55, 57
sv. Šebastián 44, 136

sv. Šimon 61, 74
sv. Štefan, uhorský kráľ 22, 29, 41–45, 47, 51, 

70, 72
sv. tadeáš 29
sv. václav 16, 100, 108, 114, 117, 121, 122, 125
sv. vavrinec 29, 108, 126, 129, 134
sv. vendelín 81
sv. vladimír 65
sv. vojtech 24, 110

Š
Šášik, Milan, biskup 97, 137
zo Šternberku, albert, biskup 101
Štorm, břetislav, heraldik 33, 34, 110, 133

t
tkáč, alojz, arcibiskup 60
turányi, Mikuláš, kňaz 32, 54
turzo, Stanislav, biskup 17

v
valenčik, Ján, kňaz 26
de la válgoma, dalmiro, historik 12
várady, leopold, biskup 25
várdai, pavol, arcibiskup 19
vasari, klaudius, arcibiskup 26
vašvári, vít, biskup 16
veselý, anton, kňaz 32, 99
viliam z Joinville, biskup 15
vítkovci, rod 114
vojtaššák, Ján, biskup 95, 96
volek, Jan, biskup 113
vrana, Josef, biskup 99, 116
všetci svätí 29, 61, 80, 106, 123

W
Wencel, Josef, kňaz 32, 118
Wolfgang zo Schrattenbachu, biskup 111

Z
Zábojský, ladislav, biskup 24
Zárecký, Štefan, kňaz 41
Zenger, Zdeněk, heraldik 33
Zubko, peter, kňaz 32, 60, 61
Žilka, Štefan, kňaz 33, 43
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MIESTNY REGISTER
a
abov (Sk) 60
abrahámovce (Sk) 69
antol (Sk) 51
austrália 53
avignon (Fr) 18

b
babín (Sk) 81
bačice (cZ) 124
báč (Sk) 31, 45, 46
badín (Sk) 94
báhoň (Sk) 42
baloň (Sk) 46
banská belá (Sk) 51, 52
banská bystrica (Sk) 26, 91, 92, 137, > badín (Sk)
banská Štiavnica (Sk) 29, 51, 52
banský Studenec (Sk) 51
bardejov (Sk) 60, 61, 86
batizovce (Sk) 69, 74
bautzen (de) > budyšín (de)
berlin (de) > berlín (de)
berlín (de) 12
bern (ch) 11, 135
biely potok (Sk) > ružomberok-biely potok (Sk)
bílavsko (cZ) 107
bílovec (cZ) 117
blansko (cZ) 123, 124
blatná na ostrove (Sk) 54
blatné (Sk) 41
blazice (cZ) 107
bobrovec (Sk) 77
bobrovník (Sk) > tvarožná (Sk)
bohdaneč (cZ) 128
boldog (Sk) 48
bonn (de) 28
borová (cZ) 115
borovce (Sk) 51
boseň (cZ) 134
boskovice (cZ) 106, 123
bratčice (cZ) 125
bratislava (Sk) 11, 28, 29, 31, 34, 39, 40–44, 

50, 51, 53, 68, 91, 92, 94, 135, 136, 137
bretagne (Fr) > bretónsko (Fr)
bretónsko (Fr) 71
breza (Sk) 80
brno (cZ) 121, 125, 137
brumov-bylnice (cZ) 109

bruntál (cZ) 101
brusel (be) 11
bruxelles (be) > brusel (be)
břest (cZ) 106
březí u Mikulova (cZ) 123
březina nad Jizerou (cZ) 134
březnice, o. Zlín (cZ) 109
budapest (hU) > pešť (hU)
budmerice (Sk) 42
budyšín (de) 35
bukovice (cZ) 118
bulhary (cZ) 123
bušovce (Sk) 69
bystřice pod hostýnem (cZ) 107

c
copenhagen (dk) > kodaň (dk)

č
čajakovo (Sk) > hronovce-čajakovo (Sk)
čalovo (Sk) 46
častá (Sk) 42
čataj (Sk) 42
čechy (cZ) 9, 28, 137, 138
černová (Sk) 76, 77
červený kláštor (Sk) 71, 72, 74
červený kostelec (cZ) 132
čierny brod-heď (Sk) 49

d
dánsko 11
demandice (Sk) 50
diakovce (Sk) 31, 47, 48, 49
dobratice (cZ) 115
dolné Semerovce (Sk) 50
dolné voderady (Sk) 51
dolní domaslavice (cZ) > domaslavice (cZ)
dolný kubín (Sk) 80, 81
dolný kubín-kňažia (Sk) 80
dolný lopašov (Sk) 51
doľany, o. pezinok (Sk) 42
domaslavice (cZ) 115
drahotuše (cZ) 108
drahovce (Sk) 51, > dolné voderady (Sk)
drnovice, o. vyškov (cZ) 124
dublin (ie) 11
dubová, o. pezinok (Sk) 42
dúbrava (Sk) 78
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dunajská lužná (Sk) 41
dunajská Streda (Sk) 44, 46

e
egypt 28
esztergom (hU) > ostrihom (hU)

F
Florencia (it) 12
Francova lhota (cZ) 119
Frýdek (cZ) 114, 115
Frýdek-Místek (cZ) > Frýdek (cZ), Místek (cZ)
Frýdlant nad ostravicí (cZ) > borová (cZ)

g
gabčíkovo (Sk) 46
gajary (Sk) 43
galanta (Sk) 47, 48, 49
galanta-Matúškovo (Sk) 48, 49
gelnica (Sk) 66
győr (hU) > ráb (hU)

h
habovka (Sk) 80
halenkov (cZ) 119
haligovce (Sk) 75
havlíčkův brod (cZ) 128, 129
heď (Sk) > čierny brod-heď (Sk)
hlučín (cZ) 119
hnilec (Sk) 81
hnojník (cZ) 115
hodruša (Sk) 51
hodruša-hámre (Sk) > hodruša (Sk), 

kopanice (Sk)
holešov (cZ) 107, 108
holice (Sk) > holice na ostrove (Sk)
holice na ostrove (Sk) 46
holumnica (Sk) 69
hont (Sk) 66
horná lužica (de) 35
horné Mýto (Sk) > trhové Mýto (Sk)
horné Saliby (Sk) 48
horní domaslavice (cZ) > domaslavice (cZ)
horní lomná (cZ) 115
horný bar (Sk) 46
houston (USa) 116
hovězí (cZ) 119, 120
hradec králové (cZ) 12, 28, 99, 127–132, 138
hradisko (kroměříž-hradisko, cZ) 106, 107
hradiště (olomouc-klášterní hradiště, cZ) 

102, 111
hrachovec (cZ) 120

hranice, o. přerov (cZ) 102
hranice-drahotuše (cZ) > drahotuše (cZ)
hranovnica (Sk) 30, 69, 70
hrkovce (Sk) 50
hrnčiarska ves (Sk) > veľká Suchá (Sk)
hronovce (Sk) 50
hronovce-čajakovo (lekér, Sk) 50, 58
hronský beňadik (Sk) 24, 51, 52, 56, 57, 68
hrubá Skála (cZ) 133
hruštín (Sk) 80, 81
hubová (Sk) 77
hulín (cZ) 106
humenné (Sk) 60, 61, 63, 86
humpolec (cZ) 128, 129
huncovce (Sk) 31, 69, 70
huty (Sk) 77
hybe (Sk) 77

ch
chmeľnica (Sk) 75, 76
chorvátsky grob (Sk) 41
chropyně (cZ) 106
chrudim (cZ) 129
chtelnica (Sk) 51

i
ilava (Sk) 53
innsbruck (at) 11
ipeľské úľany (Sk) 50

J
Jablonec (cZ) 127
Jablonové (Sk) 43
Jablunkov (cZ) 114, 115
Jahodná (Sk) 46
Jakubov (Sk) 43
Jánovce, o. poprad (Sk) 30, 69, 70, 71
Jasov (Sk) 66
Javorina (Sk) 74
Javorník (cZ) 118
Jeruzalem (iSr) 31, 73
Jerusalem (iSr) > Jeruzalem (iSr)
Jeseník (cZ) 117, 118
Jičín (cZ) 129
Jilemnice (cZ) 129
Jordán (iSr) 72, 118

k
kajal (Sk) 48
kalocsa (hU) > kaloča (hU)
kaloča (hU) 23
karlštejn (cZ) 34
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karviná (cZ) 117
keszthely (hU) 11
kežmarok (Sk) 31, 69, 70, 71
klentnice (cZ) 123
klin (Sk) 82
klíž (Sk) 57
kňažia (Sk) 80
kněžmost (cZ) 134
kočín-lančár (Sk) > lančár (Sk)
kodaň (dk) 11
kolárovo (Sk) 34
konice (cZ) 111, 112
konstanz (de) > kostnica (de)
kopanice (Sk) 51
kopřivnice (cZ) 116, 117
kostelec u holešova (cZ) 107
kostnica (de) 17
kostolná pri dunaji (Sk) 48
košice (Sk) 28, 29, 59, 60, 61, 63, 85, 87, 88, 

91, 92, 95, 136, 137
košúty (Sk) 48, 49
krakov (pl) 11
krakovany (Sk) 51
kraków (pl) > krakov (pl)
královopolské vážany (cZ) 124
krnov (cZ) 101
kroměříž (cZ) 103–106, 108, 118, 137, 

> hradisko (cZ), > těšnovice (cZ)
krupina (Sk) 53
křtiny (cZ) 123, 124
kubáňovo (Sk) 50
kučerov (cZ) 124
kuchyňa (Sk) 43, 44
kutná hora (cZ) 130
kyjov (cZ) 110, 111
kyselovice (cZ) 106

l
láb (Sk) 43
lančár (Sk) 51
langres (Fr) 15
lehota (Sk) 97
lechnica (Sk) 30, 69, 70
lekér (Sk) > hronovce-čajakovo (Sk)
lendak (Sk) 69
lesnica (Sk) 75, 76
levice (Sk) 50
lidečko (cZ) 119
likava (Sk) 31, 77
lipany (Sk) 60–62
liptov (Sk) 76
liptovská lúžna (Sk) 77

liptovská teplička (Sk) 68, 69, 72
liptovské kľačany (Sk) 77, 78
liptovské Sliače (Sk) 77
liptovský hrádok (Sk) 77
liptovský kríž (Sk) 77
liptovský Michal (Sk) 77, 78
liptovský Mikuláš (Sk) 29, 76–78, 

> okoličné (Sk), > palúdzka (Sk)
liptovský trnovec (Sk) 77, 79
lisková (Sk) 77
litoměřice (cZ) 34, 35, 133
litomyšl (cZ) 101, 103, 130
litovel (cZ) 100, 101
lokca (Sk) 80
lomnička (Sk) 75
london (Uk) > londýn (Uk)
londýn (Uk) 11
loukov, o. kroměříž (cZ) 107, 108
loukov u Mnichova hradiště (cZ) 134
loukovec (cZ) 134
lozorno (Sk) 43
lubina (cZ) 117
lučenec (Sk) 67
lučivná (Sk) 74
lúčky, o. ružomberok (Sk) 77
ludanice (Sk) 58
ludrová (Sk) 77, 80
luhačovice (cZ) 109
luleč (cZ) 124
luxembourg (lU) 11

Ľ
Ľubica (Sk) 69

M
Madrid (eS) 11, 135
Malacky (Sk) 31, 43
Malé ripňany (Sk) > ripňany (Sk)
Malohont (Sk) 67
Marianka (Sk) 31, 43, 44
Martin-Sučany (Sk) 93
Martinček (Sk) 77
Matejovce (Sk) > poprad-Matejovce (Sk)
Matúškovo (Sk) > galanta-Matúškovo (Sk)
Mást (Sk) 44
Medlov, o. brno-venkov (cZ) 125
Meissen (de) 34
Melbourne (aUS) 53
Michalovce (Sk) 60–62, 88
Mikulov (cZ) 121–123, 138
Místek (cZ) 115, 116
Mnichovo hradiště (cZ) 134
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Mníšek nad popradom (Sk) 75
Modra (Sk) 42
Mohelno (cZ) 123
Moldava nad bodvou (cZ) 60–62
Morava (cZ) 9, 17, 28, 99–101, 103, 113, 117, 

119, 137
Moravany nad váhom (Sk) 51
Morávka (cZ) 115
Morkovice (cZ) 106
Morkovice-Slížany (cZ) > Morkovice (cZ)
Most pri bratislave (Sk) 41
Mostová (Sk) 48
Mosty u Jablunkova (cZ) 115
Moutnice (Sk) 125, 126
Mukačevo (Ukr) 97, 137
Mukařov, o. Mladá boleslav (cZ) 134
Muráň (Sk) 65, 66
Myslenice (Sk) 42

n
nagykanyizsa (hU) 11
námestovo (Sk) 80
nedašov (cZ) 109
neuchâtel (ch) 11, 135
nitra (Sk) 8, 18, 25, 26, 28, 29, 55, 56, 68, 91, 

95, 135, 137
nižná Šuňava (Sk) 69
nižné ružbachy (Sk) 75, 76
novohrad (Sk) 67
nový hradec králové (cZ) 131
nový Jičín (cZ) 116

o
ohrady (Sk) 46
ohrozim (cZ) 112
okoč (Sk) 46
okoličné (Sk) 30, 77, 79
olomouc (cZ) 16, 17, 29, 99–103, 111, 115–118, 

121
olomouc-klášterní hradiště (cZ) > hradiště (cZ)
olten (ch) 28
opava (cZ) 119
opavsko (cZ) 117, 119
orava (Sk) 80
ostrava (cZ) 113, 114
ostrava-habůvka (cZ) 114
ostrava-hrabová (cZ) 114
ostrihom (hU) 24–26, 31, 32, 38

p
pačlavice (cZ) 106
palúdzka (Sk) 77

pannonhalma (hU) 58
pardubice (cZ) 130
paris (Fr) > paríž (Fr)
paríž (Fr) 28
partizánska Ľupča (Sk) 77, 79, 80
päťkostolie (hU) 23
pécs (hU) > päťkostolie (hU)
pernek (Sk) 43
pešť (hU) 24
pezinok (Sk) 42, 43
piešťany (Sk) 51
pitín (cZ) 113
plášťovce (Sk) 50
počenice (cZ) 106
počenice-tetěnice (cZ) > počenice (cZ)
poděbrady (cZ) 130
podolínec (Sk) 70, 75
podsadek (Sk) 76
polomka (Sk) 66
poprad (Sk) 29, 69, 72, 74
poprad-Matejovce (Sk) 69, 72
poprad-Spišská Sobota (Sk) 69
poprad-veľká (Sk) 69
pouchov (cZ) 127
pozlovice (cZ) 109
praha (cZ) 11, 105, 127, 135
prenčov (Sk) 51
prešov (Sk) 29, 33, 60–63, 83–85, 95, 136, 137
prešov-Solivar (Sk) 60, 62
prostějov (cZ) 111
pržno, o. Frýdek-Místek (cZ) 115
přepeře, o. Mladá boleslav (cZ) 133
přerov (cZ) 101, 102
ptení (cZ) 112
pustiměř (cZ) 113

r
ráb (hU) 46
rakúsy (Sk) 69
reľov (Sk) 30, 69, 72
rimavské Janovce (Sk) 64
ripňany (Sk) 26
rousínov (cZ) 124, 125
rovensko pod troskami (cZ) 133
rožňava (Sk) 28, 64–66
ružomberok (Sk) 77, 80, > černová (Sk), 

> ludrová (Sk)
ružomberok-biely potok (Sk) 77
rychnov pod kněžnou (cZ) 131

S
Sabinov (Sk) 60, 62
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Sasko (de) 34
Sedliacka dubová (Sk) 80–82
Senec (Sk) 34, 41
Sereď (Sk) 47
Skalka nad váhom (Sk) 57
Sklabiňa (Sk) 64
Sládkovičovo (Sk) 48
Slavičín (cZ) 109, 110
Slezsko (cZ) > Sliezsko (cZ)
Sliezsko (cZ) 99, 113
Slovenská ves (Sk) 69
Slovenský grob (Sk) 42
Snina (Sk) 61, 62
Sobrance (Sk) 60, 63, 88
Sokolovce (Sk) 51
Solivar (Sk) > prešov-Solivar (Sk)
Spiš (Sk) 23, 24, 26, 28–31, 66, 67, 136, 137
Spišská belá (Sk) 69, 72, 73
Spišská diecéza (Sk) 68, 69, 72, 74, 82, 96
Spišská kapitula (Sk) > Spišská diecéza (Sk)
Spišská nová ves (Sk) 69, 88
Spišská Sobota (Sk) > poprad-Spišská Sobota 

(Sk)
Spišská Stará ves (Sk) 30, 69, 73
Spišská teplica (Sk) 69
Spišské bystré (Sk) 69
Spišské hanušovce (Sk) 31, 69, 73
Spišské Matiašovce (Sk) 30, 69, 73
Spišský Štiavnik (Sk) 30, 69
Spoleto (it) 11
St. gallen (ch) 11, 135
St. pölten (at) 11
Stará Ľubovňa (Sk) 75, 76, 86
Stínava (cZ) 112
Strážky (Sk) 72
Stropkov (Sk) 60–62
Stupava (Sk) 43, 44
Sučany (Sk) 93
Svatý hostýn (cZ) 105, 107
Svatý kopeček (cZ) 100
Svätý anton (Sk) > antol (Sk)
Svätý Jur (Sk) 42
Svätý kríž (Sk) > liptovský kríž (Sk)
Svit (Sk) 69, 74
Svitavy (cZ) 102

Š
Šahy (Sk) 50
Šaľa (Sk) 47,
Šamorín (Sk) 45
Šariš (Sk) 60
Šenkvice (Sk) 42, 43

Šenov (cZ) 115
Šintava (Sk) 48, 49
Škandinávia (eU) 28
Štefanov (Sk) 82
Štefanová (Sk) 42, 43
Štefultov (Sk) 51
Šternberk (cZ) 100, 101
Štítná nad vláří (cZ) 109
Štrba (Sk) 69
Štvrtok na ostrove (Sk) 45
Šumperk (cZ) 102, 103
Šuňava (Sk) > nižná Šuňava (Sk)
Švábovce (Sk) 69
Švajčiarsko 11, 135

t
tekovské nemce (Sk) 51
těšany (cZ) 125
těšnovice (cZ) 106, 107
texas (USa) 116
tišnov (cZ) 125
tokaj (hU) 26
tomášikovo (Sk) 48
tomášov (Sk) 41
topoľníky (Sk) 46
toporec (Sk) 69
torino (it) > turín (it)
trebišov (Sk) 60, 61, 63, 88
trenčín (Sk) 55
trhové Mýto (Sk) 46
trnava (Sk) 9, 25, 28, 29, 31, 32, 38–40, 

44–47, 50, 51, 53, 54, 135
trnovec nad váhom (Sk) 48
troyes (Fr) 11
trstice (Sk) 48
trutnov (cZ) 131
tureň (Sk) 34
turiec (Sk) 93
turín (it) 11
turnianska župa (Sk) 60, 66
turnov (cZ) 133, 134
tvarožná (Sk) 69
tvrdošín (Sk) 80–82
týnec nad labem (cZ) 130

U
Uherské hradiště (cZ) 112
Uherský brod (cZ) 113
Uhorsko 17–20, 24, 25, 28, 57
újezd u valašských klobouk (cZ) 109
Unkovice (cZ) 126
Ursperg (de) 19
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ústí nad orlicí (cZ) 131
Užhorod (Ua) 97, 137

v
váhovce (Sk) 48
valašská polanka (cZ) 119
valašské klobouky (cZ) 109, 110
valašské Meziříčí (cZ) 120
vaňovka (Sk) > hruštín (Sk)
velehrad (cZ) 112
veľká (Sk) > poprad-veľká (Sk)
veľká británia 11, 28
veľká Franková (Sk) 69
veľká lehota (Sk) 51, 52
veľká lesná (Sk) 75
veľká lomnica (Sk) 69
veľká lúč (Sk) 45
veľká Mača (Sk) 48
veľká paka (Sk) 45
veľká Suchá (Sk) 65
veľké blahovo (Sk) 46
veľké borové (Sk) 77
veľké kapušany (Sk) 60, 61, 63, 88
velké karlovice (cZ) 119
veľké kostoľany (Sk) 51
veľké ripňany (Sk) > ripňany (Sk)
veľké úľany (Sk) 48
veľký biel (Sk) 41
veľký klíž (Sk) > klíž (Sk)
veľký Meder (Sk) > čalovo (Sk)
veľký Slavkov (Sk) 69
vendryně (cZ) 115
veselé (Sk) 51
veselí nad Moravou (cZ) 111
vícov (cZ) 112
viedeň (at) 11, 12, 28
vikartovce (Sk) 69
viničné (Sk) 42
vinohrady nad váhom (Sk) 49
vištuk (Sk) 42
vítonice, o. kroměříž (cZ) 107
vizovice (cZ) 110
vlachovice, o. Zlín (cZ) 109
vlčany (Sk) 48
vojkovice, o. brno-venkov (cZ) 126

vrakúň (Sk) 46–48
vranov nad topľou (Sk) 60–62
vratimov (cZ) 115, 116
vratislav (pl) 55, 118
vrbov (Sk) 69
vrbové (Sk) 51
vsetín (cZ) 119, 120
všeň (cZ) 133
vydrník (Sk) 30, 69, 74
vyskeř (cZ) 133, 134
vysoká, o. banská Štiavnica (Sk) 51
vysoká pri Morave (Sk) 43
vysoké tatry (Sk) 69, 135
vyškov (cZ) 113
vyškovce nad ipľom (Sk) 50

W
Wien (at) > viedeň (at)
Wrócław (pl) > vratislav (pl)

Z
Zábřeh (cZ) 103
Záhorská ves (Sk) 43
Zákamenné (Sk) 80
Zamagurie (Sk) 72, 74
Zeleneč (Sk) 50
Zlín (cZ) 108, 109
Zlobice (cZ) 106
Zobor (Sk) 57
Zohor (Sk) 43, 45
Zubrohlava (Sk) 80, 82
Zürich (ch) 11, 15
Zvolen (Sk) 93

Ž
Žakovce (Sk) 69
Žalkovice (cZ) 106
Žatčany (cZ) 125
Ždiar (Sk) 69, 74
Želiezovce (Sk) 50
Želiv (cZ) 129
Žeranovice (cZ) 107
Židlochovice (cZ) 125, 126
Žilina (Sk) 91, 93





M i r o s l a v  G l e j t e k

SúčaSná
cirkevná heraldika

v tvorbe
Zdenka G. alexyho

SlovenSká genealogicko-heraldická SpoločnoSť

2011

Od doby, keď som po prvýkrát oslovil majstra Alexyho 
ako jediného cirkevného heraldika, ktorý na Slovensku 
pôsobí, zaoberal som sa myšlienkou ako jeho bohatú 
tvorbu, ale i skúsenosti získané počas dlhých desaťročí, 
sumarizovať a poskytnúť tak odborníkom, ako aj naj-
širšej verejnosti. Som veľmi rád, že Zdenko Alexy pri-
stúpil na moju prosbu a poskytol všetky svoje materiály 
týkajúce sa cirkevnej heraldiky na publikovanie. Otvára 
sa tak možnosť oboznámiť sa s celou šírkou tvorby tohto 
heraldika, výtvarníka a výnimočného človeka.

Miroslav Glejtek

phdr. ing. Miroslav glejtek (1981) študoval históriu na Filozofickej 
fakulte Univerzity konštantína-Filozofa v nitre. od roku 2008 je 
interným doktorandom tohto pracoviska. vo svojej výskumnej čin-
nosti sa orientuje na pomocné vedy historické, zvlášť na cirkevnú 
heraldiku, sfragistiku a dejiny knižnej kultúry. venuje sa aj živej 
heraldike – tvorbe erbov cirkevných ustanovizní a cirkevných pred-
staviteľov. od roku 2008 pôsobí ako heraldický konzultor rady pre 

vedu, vzdelanie a kultúru konferencie biskupov Slovenska.
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