
11..  aapprrííll::  ssvv..  HHuuggoo,,  bbiisskkuupp  
Pôvod mena zo starej nem. hugu (hu- ge) – zmysel, 
rozum, talent. Hugo sa narodil r. 1053 
v Châteu Neuf-d’Isére vo Francúzsku. 
Pochádzal z kniežacej rodiny. Po skončení 
katedrálnej školy a štúdií vo Valencii sa stal 
kanonikom katedrály. Keď mal 27 rokov, 
prijal biskupskú vysviacku v Ríme z rúk 
pápeža Gregora VII. Zaujal biskupstvo 
v Grenobli, pričom sa ukázal ako zrelý 
v osobnom živote v snahe po svätosti, aj 
vo vzťahu k iným ako skúsený dušpastier. 
Uvádzal do života reformy, čo skvalitňovali 
život v diecéze, ktorá mu patrila. Pri ich 
realizácii sa stretával s viacerými ťažkosťami, 
ktoré sa mu podarilo prekonávať. Jeho 
biskupská služba trvala viac ako päťdesiat 
rokov. Na konci života túžil stať sa kartuziánom v kláštore Chartreuse. Pomáhal 
pri jeho založení ako biskup. Sv. Bruno – zakladateľ rehole – bol jeho učiteľom 
v Remeši a Hugo s ním spolupracoval. Niektoré životopisy uvádzajú, že vstúpil 
do kláštora, pravdepodobne sa to nestalo, aj keď ho niektorí zobrazujú 
v kartuziánskom habite. Zomrel 1. apríla 1132. Vyhlásený za svätého bol už o dva 
roky pápežom Inocentom II. V ikonografii je zobrazený v biskupskom oblečení 
alebo v rehoľnom habite. Atribútom svätca je dieťa Ježiš v kalichu; tiež labuť – 
symbol dokonalosti, múdrosti i umenia rozlišovať podstatné veci 

od nepodstatných, čím sa v živote 
vyznačoval. 
Osemsmerovka s tajničkou: 
BISKUP, BISKUPSTVO, BRUNO, 
BYSTRÝ, TALENT, DIECÉZA, 
DOKONALOSŤ, HABIT, HUGO, 
JEŽIŠ, KALICH, KANONIK, KLÁŠTOR, 
LABUŤ, MÚDROSŤ, PÁPEŽ, 
REFORMY, REMEŠ, RODINA, 
ROZLIŠOVANIE, ROZUM, SLUŽBA, 
SVÄTÝ, UMENIE, ŤAŽKOSTI. 
Predsavzatie: tajnička.
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