P. FRA NTIŠEK SIROVIČ SVD
ukončil pozemskú púť 29. júna 2014
Prof. PhDr. ThLic. František Sirovič SVD sa
narodil 16. 2. 1920 v Ždani, okr. Košice-vidiek.
Strednú školu (gymnázium v Košiciach a v Levoči) ukončil maturitou v roku 1940. Po maturite vstúpil do rehoľnej Spoločnosti Božieho Slova
v Nitre.. Filozofiu študoval vo Viedni (1941 – 42)
a v Nitre (1942 – 43). Štúdiu teológie sa venoval
najprv na Teologickom inštitúte Spoločnosti Ježišovej v Banskej Bystrici (1944 – 45), potom – po
druhej svetovej vojne – v Ružomberku. Za kňaza
bol vysvätený v r. 1946 v Nitre. V roku 1947 ukončil licenciátom svoje
teologické štúdiá v Ríme na Gregoriánskej univerzite. V júni 1948 odišiel do zahraničia, kde žil a pôsobil do svojho návratu na Slovensko v roku 1993. Misijne pôsobil v v niekoľkých krajinách.
Japonsko. Po skončení štúdia japonskej reči a kultúry pôsobil v pastorácii, neskôr v Spoločnosti, kde učil latinčinu a úvod do filozofie. Neskôr vyučoval jeden semester epistemológiu a metafyziku na Nanzan
University v Nagoyi.
Medzitým v Ríme na Gregoriánskej univerzite pokračoval v štúdiu filozofie v r. 1953 – 57; tu dosiahol licenciát z filozofie a doktorát.
Filipíny. Ako profesor filozofie pôsobil v arcibiskupskom seminári a v Tagaytay City, kde okrem vyučovania epistemológie, metafyziky
a dejín novovekej filozofie, bol riaditeľom postgraduálneho štúdia filozofie. Ďalšie dva roky prednášal na Divine Word University, Tacloban
City, Leyte.
USA. Jeden trimester (1968 – 69) študoval analytickú filozofiu na
Pittsburgh University. V r. 1982 – 93 prednášal filozofiu na Divine Word
College, Epworth, Iowa.
Írsko. V r. 1973 – 82 pôsobil ako profesor filozofie na Divine Word
College, Donamon.
V r. 1993 sa vrátil na Slovensko, kde vyučoval filozofické disciplíny na CMBF UK v Bratislave (1996 – 98), TI v Nitre (1994 – 96) a na TI
sv. Alojza v Bratislave (1993 – 96). Na konci školského roka 1998 odišiel
do dôchodku. Bol členom vedeckej rady CMBF UK v Bratislave. Pastoračne sa staral o anglicky hovoriacich katolíkov z Bratislavy a okolia.
Počas svojho pôsobenia v Bratislave p. Sirovič prevzal duchovné vedenie rodiaceho sa Združenia pre vedu a vieru (ZVV), ktoré sa začalo
formovať pri SVD. Osobne sa zúčastňoval na pravidelných mesačných
diskusiách. Spomíname s vďakou, lebo dr. F. Sirovič pri stretnutiach bol
veľmi aktívnym účastníkom. Vnášal do nich ducha vzdelaného a skúseného pedagóga a teológa. Osobitne oceňujeme jeho zanietenie pre činnosť ZVV. Pre združenie objednával časopisy zo zahraničia a dopĺňal
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rodiacu sa knižnicu novými knihami, čo značne pozdvihlo úroveň diskusií. Duch združenia, ktorý sa rokmi vytváral pod vedením pátra Siroviča, sa preniesol do činnosti Sekcie pre vedu a vieru v Ústredí slovenskej kresťanskej inteligencie, sekcie, ktorá sa vytvorila po jeho odchode
z Bratislavy. Sme radi, že aj po odchode z Bratislavy sa s ním udržiaval
kontakt a že sme mali možnosť pracovať pod jeho vedením.
Páter Sirovič, zanietený vedecký pracovník, kňaz s bohatými misionárskymi skúsenosťami, filozofickým rozhľadom, pritom mimoriadne
skromný, vždy sa riadil zásadami: „Nikdy nezačínaj prestávať a nikdy neprestaň začínať”. V svojej činnosti sa okrem kňazských a rehoľných povinností zameriaval na vedeckú činnosť, v ktorej dosiahol mimoriadne
výsledky najmä v oblasti filozofie, ktoré sú známe doma aj v zahraničí.
Výsledky svojej práce publikoval v knihách a článkoch v časopisoch.
Celkove päť kníh venoval filozofii novoveku a štyri rôznym aktuálnym
témam. Okrem toho napísal päť vysokoškolských skrípt. Jeho preduchovnený činorodý život poskytuje inšpiráciu pre všetkých, ktorí svoj
život hodlajú prežiť v zmysle Posolstva.
Česť jeho pamiatke.
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Jozef Tiňo

