FÉLIX L I T V A SJ
11. 5. 1919 – 1. 2. 2006
85. výročie narodenia v roku 2004
Univerzitný profesor, prorektor Trnavskej univerzity, publicista, národný a kultúrny pracovník, kňaz.
Narodil sa v Mikšovej pri Bytči. Vyrastal v Trnave, kde navštevoval ľudovú i strednú školu. R. 1934 vstúpil
do Spoločnosti Ježišovej. Noviciát absolvoval v Ružomberku. Stredoškolské štúdium ukončil v Kláštore pod
Znievom, kde r. 1938 zmaturoval. Do r. 1941 študoval filozofiu v Benešove pri Prahe, od r. 1942 v Banskej
Bystrici. Kňazské svätenie prijal 25. 1. 1945. Na Slovenskej univerzite v Bratislave študoval od r. 1946 dejiny
a francúzsku literatúru. Popritom vykonával aj pastoračnú a pedagogickú prácu, ktorú násilne prerušila tzv.
barbarská noc v apríli 1950. S ostatnými rehoľníkmi ho internovali v Jasove a v Podolínci, odkiaľ sa mu
podarilo v lete toho istého roku ujsť. V r. 1951 – 1957 pokračoval v rehoľnej a vedeckej formácii v Ríme.
Roku 1954 zložil posledné sľuby a roku 1957 skončil doktorátom na fakulte cirkevných dejín Pápežskej
Gregoriánskej univerzity a bol menovaný za profesora. Počas svojho pobytu v Ríme bol aktívny v slovenskej
sekcii Vatikánskeho rozhlasu, kde bol v r. 1983 – 1984 zodpovedným redaktorom. Roku 1968 ho generálny
predstavený menoval za viceprovinciála Slovenskej provincie v zahraničí. Od r. 1974 hral významnú úlohu
vo Svetovom kongrese Slovákov, kde bol predsedom Kultúrnej komisie ako blízky spolupracovník Štefana
B. Romana. Založil v Cambridge, Ontário v Kanade vydavateľstvo Dobrá kniha. V r. 1992 sa vrátil na
Slovensko, kde pokračoval ako riaditeľ vo vydavateľstve Dobrá kniha, ktoré bolo od r. 1991 premiestené do
Trnavy. Aktívne sa podieľal aj na zriadení Trnavskej univerzity a bol jej prvým prorektorom. Pozoruhodná
bola aj jeho publicistická činnosť. Za rok 1997 mu bola udelená Cena Mesta Trnava. Od r. 2000 žil v Senioráte
jezuitov v Ivánke pri Dunaji, kde aj zomrel. Prof. Litva bol jednou z najvýznamnejších osobností povojnovej
slovenskej emigrácie v zahraničí.
Pochovaný je v Trnave.

