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Dni pátra Mikuláša Lexmanna v Košiciach

Dvojdňové podujatie 
(15.–16. augusta 2013) 
sa uskutočnilo pod náz-
vom Dni pátra Mikuláša 
Lexmanna v Košiciach. 
Od štvrtka si návštevníci 

kultúrneho centra Veritas 
mohli pozrieť dokumen-
tárny film o živote a diele 
Mikuláša Jozefa Lexmanna 
(1899-1952) a zostrih 
zo slávnosti, ktorá sa 

ktorú spoločne celebrovali 
český kardinál Dominik 
Duka OP a košický arci-
biskup metropolita Mons. 
Bernard Bober. Po sv. omši 
nasledovalo požehnanie 
pamätnej tabule umiestne-
nej na priečelí obnoveného 
kultúrneho centra domini-
kánov Veritas, ktoré samot-
né je dielom pátra Mikuláša 
a slúžilo ako prostriedok 

uskutočnila pri príležitosti 
60. výročia jeho mučeníckej 
smrti (17. júla 1952) v jeho 
rodnej obci Bobot v okrese 
Trenčín. Program vyvrcholil 
slávnostnou svätou omšou, 

jeho nadčasovej evanjelizá-
cie. Slávnosť zorganizovala 
rodina Lexmann, Rehoľa 
dominikánov na Slovensku 
a Slovenský katolícky kruh 
v Košiciach. Podujatia sa 
zúčastnili aj potomkovia 
zachránených v krypte 
dominikánskeho kostola, 
ktorú páter Mikuláš prerobil 
na úkryt počas druhej sve-
tovej vojny. (ml)

Vzácne výročia – 90 rokov od kňazskej vysviacky dominikána Mikuláša 
Jozefa lexmanna a 80 rokov od jeho vymenovania za priora košického 
dominikánskeho konventu – boli podkladom pre zorganizovanie nevšednej 
dvojdňovej spomienky na tohto obdivuhodného velikána, ktorý zanechal 
nezmazateľnú stopu v novodobých dejinách dominikánov na slovensku.


