STANISLAV M I H A L I Č K A
9. 1. 1955 – 8. 3. 1999
50. výročie narodenia a 6. výročie úmrtia v r. 2005
Absolvent VŠMU v Bratislave, teológie v Pápežskom kolégiu sv. Jána Nepomuckého v Ríme
a filozofických štúdií na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Narodil sa v Trnave, kde v r. 1974
zmaturoval. V Bratislave študoval spev a dirigovanie najprv na Štátnom konzervatóriu, potom od roku 1978
na VŠMU, ktorú absolvoval v roku 1983 ako orchestrálny dirigent. V rokoch 1983 – 1986 prednášal na
katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre, kde viedol dievčenský spevácky zbor. Počas
absolvovania základnej vojenskej služby rok dirigoval Vojenský umelecký súbor. Po pôsobení v Nitre sa stal
zbormajstrom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) a zároveň dirigoval chór trnavskej
katedrály a organoval v rôznych trnavských kostoloch. V lete 1987 sa nevrátil z dovolenky v Taliansku
a zostal v Ríme, aby sa mohol stať kňazom. Od novembra 1989 do januára 1992 bol v noviciáte
v benediktínskom opátstve Maria Laach v Nemecku. Po jeho skončení sa vrátil do Ríma zavŕšiť štúdium
teológie, ktoré absolvoval na Pápežskej univerzite sv. Anzelma nie ako rehoľník, ale ako bohoslovec
Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Sviatosť kňazstva prijal v Ríme 28. apríla 1996 z rúk pápeža Jána Pavla
II. ako jediný nerímsky diakon, ktorému Sv. Otec udelil výnimku. V septembri 1996 v Ríme ukončil a obhájil
svoju diplomovú prácu z liturgiky na dosiahnutie licenciátu. Počas pobytu sa prejavili prvé príznaky zákernej
choroby, ktoré ho prinútili vrátiť sa domov a prerástli do takého štádia, že im podľahol. Ešte počas štúdií na
VŠMU bol o. i. spolupracovník Slovenskej liturgickej komisie, založil a dirigoval jezuitský zbor Cantica
Sacra Tyrnaviensis. Ako tenorista spieval na slávnostných pápežských bohoslužbách a sláveniach
v patriarchálnej Bazilike sv. Petra, napr. pri kreovaní kardinálov na konzistóriu 1994, viac ráz na vianočných
a trojkráľových omšiach a na liturgických obradoch Veľkého týždňa. Spolupracoval so slovenskou redakciou
Vatikánskeho rozhlasu a jeho príspevky boli uverejňované vo viacerých periodikách (Slovenské hlasy
z Ríma, Katolícke noviny a i.).
V r. 2006 mu bola udelená Cena mesta Trnava in memoriam.

