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                             OSLAVUJEME SO SPOLKOM SVÄTÉHO VOJTECHA

– V dobe pred 150 rokmi to vôbec nebolo 
jednoduché, Dobromilka. Naša krajina bola 
súčasťou Rakúsko-Uhorska a na úradoch a ško-
lách sa používali iné jazyky ako slovenčina. 
Andrej Radlinský veľmi túžil po tom, aby Slová-
ci mali svoj spolok na vydávanie dobrých slo-
venských kníh, ktoré by si mohli dovoliť kúpiť 
aj chudobní. Napríklad Sväté písmo v slovenči-
ne, modlitebné knihy, katechizmus, kalendáre 
pre členov spolku, ale aj rôzne poučné príbe-
hy. Vtedy veľa detí i dospelých nevedelo čítať 
ani písať. Bolo potrebné vymyslieť a vytlačiť 
aj veľa šlabikárov a učebníc. To sa vtedajším 
panovníkom nepáčilo a Andrej Radlinský 
musel prekonať veľa prekážok, kým 
mu dovolili založiť spolok.

                                    Ahoj, kamaráti!
                                 – Kňazovi Andrejovi Radlinskému a jeho priateľom 
trvalo dlhé roky, kým sa im v roku 1870 podarilo založiť 
Spolok svätého Vojtecha.

November 1869. Andrej Radlinský práve dostal 
správu z Ostrihoma, že po mnohých vysvetľova-
niach, prosbách a žiadostiach u vrchnosti to so 
spolkom vyzerá nádejne.

– A prečo tak dlho, 
Svetlúšik? 

Posvietiš si na to?

Vďaka, dobrý Bože. 
Zdá sa, že spolok predsa 

len založíme. 
Budeme spájať Slovákov doma 

i za hranicami, vydávať dobré knihy 
a prehlbovať vieru v teba, 

Pane.

Takže ako, Pane? 
Mal by to byť niekto, kto nám bude blízky. 

Mal by spájať naše národy v Rakúsko-Uhorsku 
ako... ako most. Už viem, 

bude to Spolok svätého Vojtecha. 

– A podľa čoho dostal názov?

– No, možno to bolo 
nejako takto...

Pýtate sa, kto to bol svätý Vojtech 
a prečo si Andrej Radlinský vybral práve jeho? 
Dozviete sa v pokračovaní príbehu 
v Katolíckych novinách 39/2020.

Lenže aké meno by tento spolok mohol mať? Akému 
patrónovi ho Andrej zasvätí? So svätým Cyrilom 
a Metodom vrchnosť nesúhlasila. 
Tak spolok zakázali pomenovať.

Česi Slováci Maďari
Poliac
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