Kňazi pochádzajúci z obce .
Ján Murdžák
Narodil sa 13. februára 1848 . Vysvätený na kňaza bol 26. júla 1872 . Po vysviacke
nastúpil za kaplána do Letanoviec , no ešte v tom istom roku ho preložili za kaplána do Veľkej
pri Poprade. V r. 1874 bol kaplánom v Námestove na Orave, odkiaľ sa po čase znovu vrátil
za kaplána do Veľkej. Správcom fary sa stal v r. 1876 a to v Rabčiciach. O dva roky neskôr,
v r. 1878 bol zvolený do funkcie školského inšpektora okresu Námestovo. V r. 1881 bol
povýšený na prodekana a v r. 1887 na dekana toho istého okresu. V r. 1897 bol farárom
v Rabči. O šesť rokov neskôr ho vymenovali za čestného kanonika katedrálneho chrámu
v Spišskej Kapitule. Zomrel v r. 1927.
František Jasečko
Narodil sa 7. apríla 1929. Ľudovú školu navštevoval od r. 1935 v rodnej obci. Po
vychodení šiestej triedy pokračoval r. 1941 v štúdiu na strednej /meštianskej/ škole v Spišskej
Novej Vsi. Toto štúdium trvalo 4 roky . Po ňom nastúpil na štátne gymnázium v Levoči.
Študoval tam od r. 1945 - 1949. V r. 1950 prestúpil na gymnázium A. Sládkoviča do Banskej
Bystrice, kde ešte v tom istom roku šťastne zmaturoval. Po maturite začal študovať na CMBF
v Bratislave. Zavŕšením štvorročného štúdia bola očakávaná vysviacka na kňaza. Dal sa
vysvätiť 12. júna 1955 v Bratislave za Rožňavskú diecézu. Jeho prvé pôsobisko hneď po
vysviacke bol Biskupský úrad v Rožňave. Pôsobil tam vo funkcii biskupského ceremoniára . 1.
júna 1956 nastúpil za kaplána do Hodejova, okr. Fiľakovo. Ešte vtom istom roku ho
Biskupský úrad v Banskej Bystrici poslal za kaplána do Zvolena a o dva roky neskôr za
kaplána do Žarnovice. No bol tam len krátko a preložili ho do Detvy - Huty tiež za kaplána.
Po jeho krátkom pôsobení v tejto farnosti mu činnosť prerušila trestná komisia, keď mu
zobrala štátny súhlas 8. decembra r. 1958. Od toho roku do r. 1960 pracoval vo výrobe
v stavebných závodoch. V jeho dotazníku je toto jeho obdobie charakterizované slovami :
„Jeho misia nebola ľahká, ale veľmi úspešná„. Od 1. augusta 1960 do 1. septembra 1964 bol
správcom fary v Muráni - Hute, ktorá bola pod správou Rožňavského biskupstva. V septembri
r. 1964 prestúpil do Spišskej diecézy. Stal sa správcom fary v Poľanovciach. Potom v r. 1971
bol farárom v Tulčíku a v r.1976 v Štítniku. Zomrel 4. Apríla 1982. Pochovaný je v rodnej
obci.
František Hamráček
Narodil sa 20. júla 1927. Vysvätený bol 12. júna 1955 v Bratislave. Po vysviacke sa stal
kaplánom v Lučenci a ešte v tom istom roku bol preložený do Biskupíc. V r. 1957 bol
kaplánom v Rimavskej Sobote a neskôr v Gelnici. V r. 1959 bol menovaný za kaplána do
Rožňavy. V r.1966 sa stal správcom farnosti Krompachy a zároveň bol menovaný dekanom.
V r. 1990 bol správcom farnosti v Žakarovciach, kde aj v r. 1993 zomrel. Pochovaný je
v rodnej obci.
Mgr . Peter Hamráček
Narodil sa 29. júna 1972. Základnú školu navštevoval na Levočskej ulici v Spišskej Novej
Vsi. Po jej ukončení navštevoval Stredné odborné učilište textilné vo Svite. Bohosloveckú
fakultu študoval v Spišskom Podhradí. Vysvätený bol 20. Júna 1997 a prvú primičnú omšu
mal v Tepličke 28. júna 1997. Dňa 1. júla 1997 nastúpil za kaplána do Ružomberka odkiaľ
bol 1. apríla 1998 preložený do Trstenej. V roku 1999 bol preložený do Východnej za správcu
fary.

