
Konfederácia politických väzňov Slovenska a Obec Dubovce 
 

Vás pozývajú pripomenúť si 
 

90. výročie narodenia a 65. výročie odsúdenia 
Jána Havlíka, 

 

politického väzňa a bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, 
ktorý zomrel na následky väznenia a ktorého proces blahorečenia prebieha 

 

v stredu 13. júna 2018 o 11.00 v Kostole sv. Žofie v Dubovciach. 
 

 Zastávky zájazdového autobusu:  
8.45 Bratislava, autobusová stanica (č. 18), 9.30 Trnava, železničná stanica.  

Do Trnavy je možné prísť vlakom 4.07 z Košíc. 
 

Ján Havlík sa narodil 12. 2. 1928 v Dubovciach. V roku 1943 vstúpil do apoštolskej školy Misijnej 
spoločnosti sv. Vincenta de Paul v Banskej Bystrici, kde v roku 1949 zmaturoval. V noci z 3. na 4. 5. 1950 
bol vyvezený do preškoľovacieho kláštora v Kostolnej a na stavbu Priehrady mládeže. Po prepustení 
v auguste 1950 odišiel do Nitry, kde popri zamestnaní tajne pokračoval v štúdiu teológie. So spolubratmi 
bol zatknutý 29. 10. 1951 a po 15mesačnej vyšetrovacej väzbe a mučení bol 5. 2. 1953 Krajským súdom 
v Nitre odsúdený na 14 rokov v súdnom procese páter Štefan Krištín a spol. Najvyšší súd v Prahe mu 11. 6. 
1953 zmenil trest na 10 rokov. Väznený bol v tábore Rovnost v Jáchymove, kde pracoval v uránových 
baniach. V roku 1958 bol po vyšetrovacej väzbe v Ruzyni druhýkrát odsúdený o rok navyše. V roku 1950 
bol kvôli zhoršenému zdravotnému stavu prevezený do väzenskej nemocnice vo Valdiciach a do väzenskej 
nemocnice v Ilave. V roku 1962 bol s podlomeným zdravím prepustený na slobodu a zomrel 27. 2.1965 
ako 37ročný. 
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