Dňa 6. januára 2009 zomrel vo veku
nedožitých 91 rokov

P. Cyriak Dominik Macák, OFM
kaplán v Papradne (1958–1967).
P. Cyriak Dominik Macák sa narodil
24.7.1918 v Meleku (okr. Nitra) ako prvé
dieťa Dominika a Márie r. Bakovej. Keď mal
štyri roky, zomrela mu matka. Po skončení
základnej školy odchádza na gymnaziálne
štúdiá
do
františkánskeho
kláštora
v Malackách,
kde
maturoval
r.
1939.
Neskoršie pokračuje v teologických štúdiách
na CMBF v Bratislave.
Ako bohoslovec bol od r. 1941 redaktorom časopisu františkánskych bohoslovcov a akademikov „Františkánsky obzor“. Napísal viacero prác o sv. Pavlovi z Tarzu. Osobitne sa venoval
jeho teológii. V stati „Sv. Pavol - učiteľ kresťanskej lásky“ dokazoval, že láska je základom
každej opravdivej činnosti a dáva jej zmysel; je dvojjediná, zameraná na Boha i na človeka,
takže dvíha k vyššej duchovnosti, k Bohu, zároveň integruje a posväcuje všetko stvorenstvo.
Z etického hľadiska stojí láska nad všetkými čnosťami, je podmienkou každej etickej dokonalosti,
je zväzkom dokonalosti. Názorným príkladom Pavlovho chápania lásky je láska v manželstve,
ako to vysvetlil v štúdii „Manželstvo u sv. Pavla“.
Slávnostné sľuby skladal v roku 1941. Za kňaza bol vysvätený v Bratislave 27.7.1943,
primičnú svätú omšu slúžil v rodnej obci dňa 4.7.1943. Po vysvätení pôsobil ako kaplán
v Prešove, neskoršie aj ako katechéta v Hlohovci (1944) a v Trstenej od r. 1946.
Za „barbarskej noci" z 13. na 14. apríla 1951 boli všetci rehoľníci násilne odvedení do
sústreďovacích táborov. Františkáni najskôr do kláštora vo Svätom Beňadiku. Postihlo to aj
P.Cyriaka. Od ďalších perzekúcií v Podolínci ho zachránilo len jeho značne podlomené zdravie,
s ktorým sa ale z milosti Božej dožil takmer 91 rokov. Po niekoľkotýždňovom pobyte vo Svätom
Beňadiku mu dovolili odísť do Trenčína (1950), kde slúžil ako kaplán. Ďalšie miesta jeho
pôsobenia boli Nitra (1951), Pruské (1952). Spočiatku pôsobil ako kaplán vo vyprázdnených
kláštoroch a predkladali ho takmer každý rok. Po odchode z Pruského bol prekladaný na diecézne
fary v Nitrianskej diecéze ako kaplán: Košeca (1953), Slatina nad Bebravou (1954), Stará
Bystrica (1955), Nová Bystrica (1957), Papradno (1958), Dubnica nad Váhom (1967) a Lazy
pod Makytou (1969).
Počas politického uvoľnenia mohol prísť vypomáhať do bývalého františkánskeho kostola
v Trstenej, ako výpomocný duchovný a tu pôsobil od r. 1969 až do r. 1990. Keď bol v r. 1990
kláštor vrátený reholi, P. Cyriak sa do neho nasťahoval ako prvý. Až do r. 1996 vypomáhal
v kláštore v Trstenej.
V rokoch 1997 - 2004 žil na odpočinku v Charitnom domove v Pezinku, od v r. 2004 r. 2004
v Kňazskom domove vo Veľkom Šariši, určenom pre kňazov Košickej arcidiecézy. Zomrel
6.1.2009.
Bol skromným človekom a mal rád ľudí. Tichý a nenápadný.
V našej farnosti pôsobil za p. dekana Gašinca. Bol veľmi obľúbený a zaslúžil sa o viaceré
zmeny.
Nech ho Veľkňaz Ježiš Kristus bohato vo večnosti odmení!
Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti.
Nech odpočíva v pokoji!

