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VAŠE OSOBNOSTI 

Pavol Drgoň bol nezlomné verný Bohu aj vo väzení 

KONCOM JANUÁRA SME SI PRIPOMENULI NEDOŽITÉ 100. NARODENINY HORLIVÉHO KŇAZA PAVLA DRCONA. 

KOMUNISTI HO ŠIKANOVALI, ON VŠAK ŽIL V PRESVEDČENÍ', ŽE BOHA TREBA VIAC POSLÚCHAŤ AKO ĽUDÍ 

Pavol sa narodil 24. januára 1912 
v Trakoviciach. V roku 1925 vstú-
pil do Spoločnosti dona Bosca. Štu-
doval na gymnáziu v Šaštíne, 
noviciát absolvoval u saleziánov 
vo Svätom Beňadiku a teologické 
štúdiá v Ľubľane (Slovinsko). Za 
kňaza bol vysvätený 2. júla 1939.  
V rokoch 1941- 1947 pôsobil ako 
kaplán vo Svätom Beňadiku  
a zároveň spravoval farnosť 
Kozárovce. V rokoch 1947 - 1950 
bol farárom v Šaštíne, odkiaľ ho  
v rámci komunistických čistiek 
odvliekli do sústreďovacích 
táborov v Báči a Podolínci.  
V septembri 1950 ho vo vykonštru-
ovanom súdnom procese ako väz-
ňa pod číslom 9696 odsúdili na štyri 
roky, ktoré si odpykal v Bratislave, 
Leopoldove, Ilave, Mladej Boleslavi 
a vo Valdiciach. Jeho spoluväz-
ňami boli biskupi Vasil' Hopko, Ján 
Vojtaššák či politik Gustáv Husák. 
Pavol Drgoň znášal príkoria to-
tality. Nezanevrel na ľudí, ale chcel 
im slúžiť. Pomáhal mu v tom 
zlatomoravecký farár kanonik 
Ladislav Rehák, ktorý ho napriek 
odňatému štátnemu súhlasu na 
pastoračnú službu vždy ráno  
o šiestej hodine posadil do spo- 
vednice farského kostola, aby 
tam zmieroval ľudí s Bohom. 

 
Senohradské prvoprijímajúce deti (v roku 1974) kráčajú za svojím duchovným otcom 

Pavlom Drgoňom SDB.  

 SNIMKA  ARCHÍV FARNOSTI SENOHRAD 
 
 
V rokoch 1954-1958 pracoval vo výrobe v Žiari nad Hronom, odkiaľ ho po 
„previerkach" vyhodili. Od roku 1959 vypomáhal vo farnosti Litava a 
od roku 1960 až do svojej smrti spravoval farnosť a pútnické miesto 
Senohrad. Aj tu zažil od eštebákov mnoho príkoria. O jeho láske k Bohu, 
pastoračnej horlivosti a zásade tohto vzácneho kňaza, že Boha treba viac 
poslúchať ako ľudí, svedčí aj skutočnosť, že sa staral aj o spásu duší 
sovietskych vojakov v neďalekom vojenskom výcvikovom priestore 
Oremov laz -Lesť. Neváhal ich pripravovať na prijatie sviatostí a krstil aj 
ich deti. Svoju dušu Pavol Drgoň odovzdal Stvoriteľovi 21. januára 1992. 
Veríme, že za jeho vernú službu a neotrasiteľnú vieru ho Boh oslávil. 
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