
Obec Jablonové 

013 52 Súľov, okr. Bytča,  tel. / fax: 041/5570006 

IČO: 00321338,e-mail: jablonove@jablonove.sk 

 

Vážení spoluobčania, 

 

dnes je tomu práve 50 rokov, čo bol 20. júna 1971 v Bratislave vysvätený za 

kňaza náš rodák Mons. ThLic. Karol Krajči. Po takmer 200 rokoch od vysvätenia 

Jána Nepomuka Daniša, to bola významná udalosť jednak pre farnosť Súľov, ale 

aj pre našu obec Jablonové. Preto stojí za zmienku pripomenúť si  človeka - 

kňaza, ktorý vzišiel zo skromných pomerov v našej obci, ako aj na oddaného 

služobníka katolíckej cirkvi. 

 Narodil sa 16. novembra 1947 ako štvrté z piatich detí do rodiny Jána 

a Margity rod. Matejkovej. Už v rannom veku rád čítal a to nielen pre seba, ale 

aj ostatným deťom. Veľmi skoro začal aj miništrovať a v tejto službe pokračoval 

až do odchodu do seminára. Vrúcny vzťah k miništrovaniu a zvlášť 

k miništrantom si niesol a uchovával na každom svojom pôsobisku. Veľmi zle 

niesol fakt, že po absolvovaní gymnázia v Bytči nebol prijatý na vysokú školu. 

Určitý čas pracoval ako výrobný robotník v strojárskej fabrike. Po roku bol 

prijatý na Teologickú fakultu v Bratislave. Po ukončení teologických štúdii prijal 

kňazskú vysviacku 20. júna 1971 v Bratislave. Na konanie primičnej svätej omše 

v rodnej obci nedostal štátny súhlas, avšak po veľkom úsilí sa podarilo vybaviť 

povolenie na jej slávenie v priestoroch farského kostola v Súľove. Po vysviacke 

začínal ako kaplán v Podunajských Biskupiciach, neskôr vo farnosti Bratislava 

u sv. Alžbety. V roku 1980 získal akademický titul - licenciát z teológie (ThLic). 

Od roku 1981-1989 pôsobil ako prefekt kňazského seminára v Bratislave. V roku 

1989 bol menovaný za farára do Veľkých Loviec, kde pôsobil krásnych 20 rokov. 

Aj počas pastorácie vo Veľkých Lovciach žil v spojitosti s rodnou obcou, ktorú 

pravidelne navštevoval. Zaujímal sa o svojich rodákov a dianie v našej obci. Tí, 

ktorí sme ho poznali, si spomíname na jeho štedrosť a úprimnosť voči všetkým. 

Veľmi rád privítal a pohostil každého kto k nemu prišiel na návštevu či radu.  

V roku 2006 mu pápež Benedikt XVI udelil titul Monsignore. Navždy nás opustil 

dňa 26. októbra 2009. Je pochovaný vo Veľkých Lovciach. Vo svojej skromnosti 

si prial, aby jeho hrob zdobil len jednoduchý drevený kríž. Nežil pre veľké 
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udalosti, lebo vedel že pre Boha toto kritérium nič neznamená, vždy 

presadzoval pravdu a modlitbu ako verný nasledovateľ svojho krstného patróna 

sv. Karola Bartolomejského.  

 Vážení spoluobčania, 

dnes je nedeľa 20. júna 2021. Ten istý dátum, teda 20. júna bol aj v roku 1971, 

teda pred päťdesiatymi rokmi.  Aj vtedy bola nedeľa. Medzi nami žijú ešte 

pamätníci jeho kňazskej vysviacky v Bratislave, ktorí, keď sa vrátili boli veľmi 

duchovne povzbudení. Pri tomto okrúhlom výročí Obecný úrad v Jablonovom 

pripravil aj výber fotografií z jeho života, ktoré vám pripomenú primičnú sv. 

omšu nášho rodáka Mons. Karola Krajčiho. Fotografie si môžete pozrieť na 

výveske na schodoch smerom do kostola v Jablonovom. 

Obecný úrad chystá aj spomienkovú slávnosť z príležitosti jeho jubilea, no žiaľ 

v tomto čase to ešte nie je možné uskutočniť, kvôli opatreniam COVID 19. 

Určite Vás budem včas informovať o tejto udalosti.  

Nateraz nášmu rodákovi kňazovi Mons. Karolovi Krajčimu, nezabudnime 

popri spomienke na neho venovať aj tichú modlitbu za spásu jeho duše. 

Nech odpočíva v pokoji! 

 

Ladislav Čička 

starosta obce 

      


