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Výročie konsekrácie dlhopoľského chrámu
Po hodových sv. omšiach (11.11.2018) mala naša farnosť v utorok 13.11.2018 ďalšiu slávnosť.
Súčasný kostol v Dlhom Poli slávnostne vysvätil nitriansky biskup ThDr. Karol Kmeťko 13. novembra 1927.
Pôvodne to bol drevený kostolík postavený v roku 1611. Na jeho mieste vybudovali za dva roky barokový
murovaný kostol (1733 – 35). Tento kostol pred 90-timi rokmi zväčšili, pribudli aj dve mozaikové okná. Vo
vitrážach je znázornený patrón kostola sv. Martin ako sa delí o plášť so žobrákom a sv. Juraj ako kolí draka.
Pred 20-timi rokmi – 12. novembra 1998 – vysvätil zrekonštruovanú budovu fary vtedajší nitriansky biskup Ján
Chryzostom Korec. Súčasný správca farnosti Mgr. Peter Jankech je 22. kňazom, ktorý býva v budove fary, faru
obývalo aj 37 kaplánov. Najdlhšie tu pôsobil Ernest Fančovič (1937 – 1971), ktorého 110. výročie narodenia
– 19. novembra 1908 – si onedlho pripomenieme. Za kňaza ho vysvätili po štúdiách vo
francúzskom Štrasburgu v roku 1932. Primičné sv. omše mal v Štrasburgu 16. júla 1932 a v rodných Jaslovciach
24. júla 1932 (kde je aj pochovaný). Pri ňom v roku 1943 pôsobil ako kaplán dlhopoľský rodák František Mitúch.
V tieni iných udalostí sme si vo farnosti nevšimli sté výročie narodenia Františka Mitúcha – 30. septembra
1918. Jehorodičia pracovali v mlyne v Divinke, kde rodina žila a budúci kňaz chodil do obecnej školy. Po
absolvovaní gymnázia v Nitre študoval na Lateránskej univerzite v Ríme. Za kňaza ho vysvätili v roku 1942.
Kaplánom bol v Dlhom Poli, Konskej, Krásne nad Kysucou, v Považskej Bystrici. Odtiaľ odišiel znova na štúdiá na
Lateránsku univerzitu a dosiahol doktorát posvätnej liturgie. V tom čase sa zapojil do sprostredkovania spojenia
so slovenským exilom. Po návrate z Ríma sa František Mitúch stal od 1.9.1947 kaplánom pri Tomášovi Ružičkovi
v Žiline. Od 1.9.1948 už pôsobil ako kaplán v Nitre – Dolné mesto. V roku 1954 ho odsúdili na 10-ročné väzenie.
Po návrate z väzenia pôsobil od 15. februára 1964 ako správca farnosti v Novej Bystrici, až do roku 1976, keď
mu odobrali štátny súhlas. V roku 1983 ho Štátny súd v Bratislave odsúdil na 8-ročné väzenie. Okrem toho
musel zaplatiť pokutu 2000 Kčs, skonﬁškovali mu 4/5 majetku, na 10 rokov mu odobrali občianske práva.
Zomrel 10. júna 1983 vo väznici v Ilave. Pochovaný je na dlhopoľskom cintoríne. Zádušnú sv. omšu a pohrebné
obrady vykonal vtedajší dlhopoľský kňaz Milan Jedinák, za hojnej účasti občanov Dlhého Poľa.

