
Beato, mártir Domingos Metódio Trcka 

1886-1956 

Domingos Metódio Trcka nasceu a 6 de julho de 1886, em Frydlante, na 

Moravia (hoje República Tcheca). Em 1899 morreu a sua mãe. Ingressou no seminário 

menor dos redentoristas e logo depois entrou no noviciado. A primeira profissão fez 

no dia 25 de agosto de 1904, na Província de Praga, onde também realizou os 

estudos no seminário maior. Foi ordenado sacerdote no dia 17 de julho de 1910. 

Expressou o desejo de trabalhar entre os grego-católicos, o que lhe foi 

concedido e, no ano de 1919, juntamente com o Pe. Estanislau Nekula, foi enviado 

para Lviv. Lá, aprendeu a língua ucraniana e vétero-eslava, como, também, a liturgia 

bizantina. Depois de um intenso período de inculturação, trabalhava de maneira muito 

eficiente, pregando as santas missões. 

O provincial de Praga o chamou para trabalhar entre o povo do rito bizantino na 

Eslováquia oriental. Pe. Domingos chegou a Stropkov no dia 21 de dezembro de 

1921. 

Nos anos 1924-1930 foi reitor da comunidade redentorista em Stropkov. Em 

1935, foi nomeado Visitador das Irmãs Basilianas na Eslováquia. Em 1936-1942, foi 

reitor da comunidade em Michalovce. 

Desde 23 de março de 1946, foi o primeiro Superior da nova Vice-Província de 

Michalovce (redentoristas do rito oriental). 

Nesta época, a situação da Igreja tornava-se cada vez mais difícil, entrando a 

perseguição cada vez mais violenta por parte dos comunistas. 

Em 19 de julho de 1948, os comunistas fizeram uma revisão minuciosa no 

quarto do Pe. Domingos. Foi obrigado a mudar para Sabinov, quando na noite de 13 a 

14 de abril de 1950, juntamente com os outros confrades foi preso e levado para o 

mosteiro de Podoliniec, onde os comunistas aglomeraram quase todos os religiosos de 

Tchecoslováquia. Lá, foi julgado e condenado para os 12 anos de prisão, que passou 

no presídio de Mirove. As atrocidades da prisão não conseguiram quebrar a coragem e 

o ânimo para ser fiel à Igreja e à Congregação. Apesar da saúde muito enfraquecida, 

em cada ocasião que se apresentava, celebrava a Eucaristia. 

Em janeiro de 1954, adoeceu de urêmia e foi transferido para o hospital em 

Brno. No final de março de 1954, retornou para a prisão, mas um mês depois foi 

transferido para o presídio de Leopoldov. No dia da Páscoa de 1956, na cela onde se 

encontravam outros 18 sacerdotes prisioneiros, Pe. Domingos cantava os cânticos em 

louvor ao Cristo Ressuscitado. Por esse "crime" foi condenado de ficar uma semana na 

cela solitária, no frio e sem comer. Em consequência disso, Pe. Domingos adoeceu 

gravemente de pneumonia e faleceu. Foi sepultado em Leopoldov, mas em 1958, os 

seus restos mortais foram depois transferidos para Michalovce. Em 2001, foi 

proclamado bem-aventurado, mártir da Igreja, pelo Santo Padre João Paulo II. 
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