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Vrbové jubiluje - už zaèíname
Nielen ¾udia, ale i obce a mestá majú svoje významné jubileá. V prípade Vrbového na tento

rok pripadajú hneï dve. 
Prvé siaha do dávnej minulosti. V roku 1437 cisár Žigmund Luxemburský († 1437) na zá-

klade žiadosti nového vrbovského zemepána Michala Orsága z Gutu oslobodil Vrbové (posses-
sio Warb) spolu s Èachticami (Chechte), Dolným Lopašovom (Lopaso), Dobrou Vodou (Johkew)
a Modrou od platenia mýta (poplatok za prevážaný tovar vo vnútrozemskom styku) a tridsiatku
(pohranièné clo, predstavujúce tridsiatu èas? hodnoty tovaru – 3,33 %). Vrbovèania sa mohli
vo¾ne pohybova? po krajine a slobodne obchodova?. Èoskoro sa to odrazilo v ekonomickom na-
predovaní Vrbového. Aj keï situácia v nasledujúcich storoèiach nebola ružová, charakter mes-
teèka si Vrbové zachovalo až do zaèiatku poslednej tretiny 19. storoèia, ale i potom bolo vo
vedomí jeho obyvate¾ov, ako i obyvate¾ov okolitých miest a obcí pokladané za mesteèko. 

Ako mesteèko malo Vrbové od nepamäti svoju samosprávu na èele s richtárom a prísažný-
mi. Tá sa riadila istými právnymi normami. Po druhej svetovej vojne samosprávu nahradili ná-
rodné výbory, ktoré boli vlastne orgánmi štátu. 

Pre Vrbové ïalším dôležitým medzníkom je rok 1967, keï mu štátne orgány priznali charak-
ter mesta. Malo to ve¾ký význam, lebo Vrbové sa za polstoroèie, ktoré odvtedy uplynulo, roz-
rástlo doslova do šírky i do výšky. Poèet obyvate¾ov stúpol o polovicu. 

K posilneniu rozhodovacích právomocí na miestnej úrovni došlo zaèiatkom devä?desiatych
rokov dvadsiateho storoèia po legislatívnom obnovení samosprávy. Najprv fungovala len na zá-
klade zákona o obecnom zriadení. Osobitný právny rámec pre svoje pôsobenie nadobudla pri-
jatím vlastného mestského štatútu. Prvý raz sa tak stalo rozhodnutím Mestského zastupite¾-
stva Vrbové 28. marca 1995.

Uvedený krátky historický preh¾ad nám potvrdzuje, že máme èo oslavova?. Mesto Vrbové
pozýva svojich obèanov už v piatok 22. septembra do Domu kultúry a na nádvorie Beòovského
kúrie spoloène oslávi? naše dejinné udalosti. O 16.00 hod. to bude slávnostné zasadanie
Mestského zastupite¾stva vo Vrbovom, ktoré je prístupné všetkým obyvate¾om. Na òom bude
napríklad predstavená nová Pamätná medaila mesta Vrbové. Zároveò òou budú ocenení tí, èo
sa pred pä?desiatimi rokmi zaslúžili o povýšenie Vrbového na mesto. Na rokovanie nadviaže o
17.30 hod. tretí roèník oceòovania Beòovského glóbus, na ktorom budú hostia z Madagaska-
ru, ktorí sú zároveò jeho laureátmi. Vyvrcholením tejto èasti bude slávnostný koncert nazvaný
Hviezdy Vrbovému, v�ktorom vystúpia operní speváci Janka Juríèková, Martin Babjak a Marek
Tokoš ako aj BassBand vrátane Jána Prievozníka. A potom až do polnoci bude pokraèova? ¾u-
dová zábava na nádvorí Beòovského kúrie. 

V sobotu 23. septembra je pripravené na mestskom štadióne športové podujatie - futba-
lový zápas Internacionáli Slovenska versus starí páni Vrbového a partnerských miest. Tradièný
vrbovský jarmok je pripravený o týždeò neskôr, v poslednú septembrovú sobotu.

Tým však aktivity k vrbovským jubileám nekonèia, budú pokraèova? až do konca roka 2017.

-rb-, PK, foto Michal ROSTAS

INZERCIA
Predám za výhodnú cenu

dvojizbový byt na prízemí v pô-
vodnom stave so záhradkou vo
Vrbovom, Nám. J. Emanuela
(rodinné domky). Informácie:
0944 689598, 0907 436210.

P-No 1804/2017

Audiovizuálna
prehliadka Vrbového

Vážení obèania! Mesto Vrbové
pre Vás pripravilo pri príležitosti
svojich jubileí audiovizuálnu preh-
liadku Vrbového z vtáèej perspetí-
vy.

Autorom je Michal Rostas.
Prelet dronu, pri ktorom bol zá-
znam nafilmovaný, sa uskutoènil
6. mája 2017 od 15.38 do 15.50
hod. Dåžka trasy je 9,498 km a
celkový èas záznamu 12.09 mi-
nút. Na YouTube je umiestnený
od 15. mája 2017, ale dostupný
pre verejnos? je od 1. septembra
2017.

Adresa:
https://youtu.be/8UID8gYx-MU 

Ak chcete prehra? video v naj-
vyššej kvalite, na YouTube v po-
ložke nastavenia (ozubené kolieè-
ko) v riadku kvalita kliknite na naj-
vyššie dostupné èíslo rozlíšenia
videa.

-rb-

Priatelia Jozefa Klèu,
Šachový oddiel vo Vrbovom 

a Pohostinstvo BAJ
Vás pozývajú na 

 4. roèník 
Šachového turnaja

Jozefa Klèa 
 

Právo úèasti:  
Každý kto vie, aj ten kto si
myslí, že vie hra? šach. 
Miesto konania: „TU“. 

Termín turnaja: 
16. septembra od 14.00 hod. 

Èasový harmonogram: 
14.00 – 14.30 Prezentácia 
18.30 Vyhodnotenie a záver 

Ceny: 
1. miesto pohár 
2. miesto pohár 
3. miesto pohár 

4. miesto pochvala od preziden-
ta šachového oddielu vo Vrbo-

vom 
Štartovné: 1 euro

Poèet úèastníkov je limito-
vaný na maximálne 20 hráèov!
Prednos? majú skôr prihlásení
s�uhradeným štartovným. V štar-
tovnom je zahrnuté aj obèerst-
venie vo forme klobásy cez pre-
stávku.
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V Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku
vo Vrbovom sa dòa 27. augusta uskutoè-
nili slávnostné služby Božie. Slovo Božie
zvestovala vznešená seniorka Bratislav-
ského seniorátu doc. ThDr. Sidonia Horòa-
nová, PhD.

Cirkevný zbor sa poïakoval dlhoroèné-
mu farárovi a seniorovi Mgr. Miroslavovi
Jägrovi za jeho duchovnú službu a pôsobe-
nie v zbore. Ing. Tibor Mikuš, PhD., pred-
seda TTSK, v príhovore ocenil prínos Mgr.
Miroslava Jägra  a poïakoval mu za dlho-
roènú spoluprácu.

Za Mestský úrad Vrbové sa zúèastnil
bohoslužieb JUDr. Štefan Kubík, zástupca
primátorky mesta Vrbové. Cirkevný zbor
ECAV Pieš?any bol zastúpený ThDr. Brani-
slavom Dolinským, zborovým farárom.

Presbyterstvo CZ Vrbové

Opä7 v škole
4. septembra zaèal aj na vrbovských školách nový školský rok. Na jeho

otvorení sa zúèastnili zástupcovia mesta Vrbové: na Gymnáziu J. B. Magina
a�Spojenej škole primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová, na I. ZŠ a II. ZŠ
PaedDr. Patrik Kýška a na CZUŠ sv. Gorazda PhDr. ¼ubomír Bosák. Prvý raz do
školských lavíc zasadlo na I. ZŠ 22 detí, na II. ZŠ 33 a na Špeciálnej škole 3.
Mesto Vrbové im na pamiatku venovalo peknú knihu.

-rb-, PK

Zámer priameho nájmu
majetku Trnavského samosprávneho kraja v správe Gymnázia
J.�B. Magina vo Vrbovom è. 1/2017.

Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom ako správca majetku
vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, v zmysle § 9a
ods. 9 zákona è. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov zverejòuje zámer prenaja?
èas? svojho majetku formou priameho nájmu, a to:

- nebytový priestor – školský bufet v objekte Gymnázia J. B. Magina na Be-
òovského ul. è. 100 vo Vrbovom (budova so súpisným èíslom è. 358, na parce-
le è. 1600/8, katastrálne územie Vrbové, zapísaná na LV è. 4113), a to na
predpokladanú dobu nájmu október 2017 – jún 2022.

Náležitosti obsahu ponuky uchádzaèa a ostatné podmienky sú zverejnené
na internetovej stránke školy: www.gvrbove.sk, na vstupných dverách budovy
školy a na informaènej tabuli školy.

Iniciatíva,
ktorá môže
inšpirova7

Takmer desiatka obyvate-
¾ov Námestia Jozefa Emanuela
sa prièinila o spríjemnenie pro-
stredie pri svojich príbytkoch -
parku v strede námestia. 29.
augusta zorganizovali brigádu
na vyèistenie tohto verejného
priestranstva. Iniciátorkou ak-
cie bola Ing. ¼ubica Sedláèko-
vá. Odpad, ktorý zhromaždili na
ve¾ké kopy, odviezli pracovníci
útvaru miestneho hospodárstva MsÚ Vrbové. Im, ako aj pani primátorke Dott.
Mgr. Eme Maggiovej, patrí vïaka za ústretovos?.

-rb-, DD

PRIPRAVUJEM ŠTUDENTOV
z chémie, biológie na štúdium medicíny, farmácie
a veteriny na Slovensku i v Èechách.

Telefón: 033/7623374 (vola? veèer)
Mobil: 0905 437 849

 Vrbovčania 
 narodení
v apríli až august 2017

Jakub MACHÁČ       1. apríla Piešťany
Michal HOLÁN 7. apríla Piešťany
ADELA KOVÁČOVÁ   11. apríla Piešťany
Sebastián PAVLOVIČ 17. apríla Piešťany
Soňa GANEVOVÁ 21. apríla Myjava
Natália FILOVÁ           27. apríla Myjava
Adela SCHÖNFELDOVÁ  6. mája Myjava
Timea TORÁČOVÁ 7. mája Piešťany
Tomáš DRŽÍK 25. mája Piešťany
Matúš JAŠEK 8. júna Trenčín
Damián HAVRLENT 13. júna Myjava
Kamil OTEPKA 19. júna Piešťany
Samuel OTEPKA 19. júna Piešťany
Michal NIZNER 20. júna Piešťany
Zara ŠTIBRAVÁ 21. júna Piešťany
Tadeáš OTAJOVIČ 7. júla Bratislava
Markus PETRO 22. júla Trenčín
Matúš PEKAROVIČ 30. júla Piešťany
Matúš DURAČKA 4. augusta Piešťany
Oliver KUPČA 17. augusta Myjava

Vitajte medzi nami!

UCHÁZDZAÈI O POST
predsedu nášho

samosprávneho kraja
O post predsedu Trnavského samosprávne-

ho kraja sa vo vo¾bách do orgánov VÚC v�sobo-
tu 4. novembra 2017 uchádzajú:

József Berényi (Strana maïarskej komunity)
Jaroslav Cehlárik (nezávislý)
Tibor Mikuš (nezávislý)
Márius Novák (Nový Parlament)
Konrád Rigó (Most-Híd)
Jozef Viskupiè (O¼aNO, SaS, KDH, NOVA, OKS
a ZZ)

Poïakovanie�Mgr.�Jägrovi

Využívajte službyVyužívajte službyVyužívajte službyVyužívajte služby

MESTSKEJ KNIŽNICE
VRBOVÉ

pondelok - piatok
12.00 - 18.00 hod.
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H V I E Z D Y   V R B O V É M U
V piatok 22. septembra o 17.30 h sa predstavia:

Jana Juríèková Bernáthová
Vrbovèanka Janka Juríèková študovala operný spev na Konzervatóriu v Bratislave

pod vedením Jarmily Smyèkovej a na VŠMU u prof. Magdalény Blahušiakovej. V�Sloven-
skom národnom divadle debutovala ešte v roku 1999 ako Blonda v�Mozartovej opere
Únos zo Serailu. Odvtedy na scéne SND úspešne stvárnila rad postáv: Adinu (Donizetti,
Nápoj lásky), Luciu (Donizetti, Lucia di Lammermoor), Gildu (Verdi, Rigoletto), Oscara
(Verdi, Maškarný bál), Musettu (Puccini, Bohéma), Barèu (Smetana, Hubièka), Adelu
(J.�Strauss, Netopier), Zerbinettu (R. Strauss, Ariadna na Naxe).

Z�mozartovských postáv treba spomenú? Zerlinu (Don Giovanni), Zuzanku (Figarova
svadba), Servigliu (La clemenza di Tito), Krá¾ovnú noci (Èarovná flauta; s touto posta-
vou sa pravidelne predstavuje na scénach v Èesku, v�Nemecku i v Japonsku). 

V titulných postavách ako Krá¾ovná noci, Adina, Gilda, Olympia úèinkovala na via-
cerých zahranièných operných festivaloch (Èesko, Nemecko, Švajèiarsko, Cyprus...).  

V sezóne 2015/2016 pre SND pripravila postavu Despiny (W. A. Mozart, Cosi fan
tutte) a Marcelinu v Beethovenovom Fideliovi (hudobné naštudovanie János Kovács).
Jana Bernáthová sa venuje aj koncertnej èinnosti – pravidelne spolupracuje so Spevác-
kym zborom mesta Bratislavy  pod vedením Ladislava Holáska (Carl Orff, Carmina bura-
na; Camille Saint-Saëns, Vianoèné oratórium; Haydnove, Mozartove a Beethovenove
omše).

Martin Babjak 
Je významný slovenský operný spevák (barytón) a moderátor. Narodil sa 15. sep-

tembra 1960 v Banskej Bystrici. Jeho otec bol barytonista Štefan Babjak, brat je teno-
rista Ján Babjak a sestra mezzosopranistka Terézia Kružliaková.

Základnú školu navštevoval v Banskej Bystrici. V roku 1976 - 1980 študoval na
SPŠ dopravnej vo Zvolene. V štúdiu v rokoch 1980 - 1985 pokraèoval na Konzervatóriu
v Bratislave v triede profesorky Idy Èerneckej. Absolvoval štvormesaèný študijný pobyt
v�speváckej škole Centro di perfezionamento cantanti pri milánskej La Scale v Miláne
v�roku 1985. Medzi rokmi 1987 - 1989 pôsobil ako operný spevák v opere Divadla Jo-
zefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Od roku 1989 je èlenom Opery Slovenské-
ho národného divadla v Bratislave. V Slovenskej televízii moderoval hudobnú reláciu
o�klasickej hudbe s názvom Clippato.

Marek Tokoš 
Absolvent Konzervatória v Bratislave. Pä? rokov študoval v�triede Mgr. art. Róberta

Szûcsa, štúdium však ukonèil pod pedagogickým vedením doc. Mgr. art. Magdalény
Blahušiakovej, ArtD., u ktorej aj ïalej pokraèoval vo vokálnych štúdiách. Hudbe sa venu-
je už od detstva. Absolvoval ZUŠ vo Vrbovom, kde študoval okrem spevu aj hru na gita-
re a klavíri. Úèinkoval tiež v umeleckom ¾udovom súbore a v dramatickom odbore pri
ZŠ. Poèas štúdia na konzervatóriu úèinkoval na viacerých koncertoch v�Slovenskom ná-
rodnom divadle a Slovenskej filharmónii v rámci školských projektov. V�sezóne 2010/
2011 sa po prvý raz predstavil na scéne opery Slovenského národného divadla v Brati-
slave, kde naštudoval postavu Johna v Brittnovej opere Kominárik z�cyklu opier Let´s
make an opera. Viac ráz vystúpil v rámci kultúrnych podujatí mesta Vrbové, tiež na gala-
koncerte s Martinom Babjakom a Janou Bernáthovou v roku 2012.

BassBand
Kontrabasové kvarteto BassBand je jedno zo zoskupení, ktoré spontánne vzniklo

popri aktivitách obèianskeho združenia Slovak Double Bass Club. Jeho snahou je uká-
za? poslucháèom možnosti využitia kontrabasu nielen ako orchestrálneho nástroja, ale
i�nástroja sólového. Kontrabasový kvartet ponúka poslucháèovi nevšedný zážitok v�spo-
jení so zvukom najhlbšie znejúceho sláèikového nástroja v nevšedných aranžmánoch od
klasiky cez jazz, swing až populárnu hudbu. Popri uvádzaní aranžmánov a transkripcií
(W. A. Mozart Divertimento D dur, L. van Beethoven - piano sonata Nr. 9. op. 14, G. Ph.
Telemann - Concerto in D major a mnohých ïalších), sa súbor špecializuje na uvádza-
nie pôvodných a originálnych skladieb napísaných pre toto nevšedné zoskupenie od au-
torov svetovej, ale i domácej hudobnej scény (S. Palúch, M. Comendant, M. Lejava,
L.�Chu?ková, P. Bodnár, J. Gréner, H. Nuegebauer, R. Catalá, V. Jaš, J. Borza a i.).

BassBand má za sebou rad úspešných projektov a predstavení. Pravidelne spolup-
racuje so známym slovenským baritonistom Martinom Babjakom, úspešným bol projekt
s Máriou Èírovou èi raperskou skupinou Regiment. V roku 2016 uviedol BassBand pod
režisérskou taktovkou Mareka Mokoša divadelné predstavenie Dis-moi tes amours -
Pocta žene. V hereckej úlohe sa predstavil mladý herec Dávid Hartl (èlen divadla Nová
scéna) spolu so švajèiarskou mezosopranistkou Stephanie Szanto.

BassBand ponúka rad programov a projektov zostavených na mieru. Výchovné kon-
certy pre deti, koncerty duchovnej hudby, populárny žáner èi program plný originálnych
kompozícií pre to najnároènejšie publikum. Na slovenskej hudobnej scéne je jediným
takýmto zoskupením, ktoré sa aktívne venuje propagácii takejto literatúry. V�roku 2015
úspešne nakrútil debutové CD BassBand.

Vystúpenia BassBandu sú h¾adaním spoloènej reèi nástrojov i ¾udí. Èlenov spája
nielen láska ku kontrabasu a hudbe, ale aj úprimné priate¾stvo, vzájomný rešpekt, hu-
dobný vkus a nepochybne humor.

Dni mesta Vrbové 2017

SLÁVNOSTNÉ ZASADANIE 

Mestského zastupite¾stva
vo�Vrbovom

pri príležitosti
580. výroèia mestských privilégií Vrbového a
50.�výroèia opätovného vyhlásenia Vrbového

za mesto

Zasadanie sa uskutoèní 
v piatok 22. septembra 2017 o 16.00 hod. 

v Dome kultúry Vrbové.

P r o g r a m :
1. Štátna hymna Slovenskej republiky
2. Príležitostná báseò (Bc. Lenka Záhor-

cová)
3. Otvorenie rokovania
4. Historický preh¾ad 
5. Predstavenie novej Pamätnej medaily

mesta Vrbové
6. Príhovor primátorky mesta Dott. Mgr.

Emy Maggiovej 
7. Ocenenie tých, èo sa zaslúžili o vyhláse-

nie Vrbového za mesto:
a) Ján Hrnèiar (1920 – 1987), predse-

da MNV Vrbové a prvý predseda
MsNV Vrbové in memoriam. Preberie
dcéra Elena Justová

b) Michal Švaro (1920 – 2006), posla-
nec ONV v Trnave in memoriam.

c) prof. PhDr. Jozef Šimonèiè, CSc.

(*�1928), archivár, historik, vedec
a�pedagóg. V roku 1966 ako vedúci
Okresného archívu v Trnave spraco-
val materiál potrebný na vyhlásenie
Vrbového za mesto – O mestský
charakter Vrbového

d) Jozef Mackovjak (* 1923), v rokoch
1967 – 1983 prvý riadite¾ ZK ROH
vo Vrbovom

8. Ocenenie predsedu TTSK a
predstavite¾ov partnerských miest:
a) Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.,

predseda TTSK
b) Dipl. Ing. Jürgen Richter, starosta

mesta Allstedt
c) Ing. Pavel Smolka, starosta mesta

Vítkov
d) MVDr. Michal Kapusta, primátor

mesta Spišská Podhradie 
9. Príhovory hostí – predsedu TTSK a zá-

stupcov partnerských miest
10. Prijatie uznesenia
11. Ukonèenie slávnostného rokovania.

Rokovanie je prístupné pre všetkých obèanov.
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Celý týždeò sa niesol v znamení liturgic-
kých období. V pondelok sme sa venovali ad-
ventu. Deti prišiel zobudi? Mikuláš spolu s�an-
jelom a èertom, ktorí sa postarali aj o�poriadnu
rozcvièku. Na rannej polhodinke sme sa oboz-
námili s adventom. Porozprávali sme sa o tom,
preèo je advent dôležitý, aké má symboly a u-
priamili sme pozornos? na najdôležitejšie po-
solstvo adventu – narodenie Ježiša Krista. Celý
tento deò sme venovali workshopom. Na výber
bol taneèný workshop, divadlo, tvorivé ruky,
ako preži? s Erikom alebo geocaching, novi-
nársky a peèenie. Veèer sa všetky workshopy
predstavili na vianoènom veèierku a zožali ve¾-
ký potlesk. 

Cez vianoèný utorkový deò sa celou cha-
tou rozliehali vianoèné koledy a piesne. Od rá-
na stál v spoloèenskej miestnosti krásny via-
noèný stromèek. Na rannej polhodinke sme si
cez aktivitu vysvetlili, že najväèším darom je
náš život. V doobednej  stanoviskovej hre sme
cestovali rôznymi krajinami na svete a spozná-
vali sme ako sa v nich slávia Vianoce. Poobe-
de sme si v skupinkách vymýš¾ali scénky na
najznámejšie vianoèné rozprávky ako je naprík-
lad Popoluška, Perinbaba, Mrázik a ïalšie. Via-
noèný veèer zaèal spoloèným zasadnutím k via-
noènému stolu, odpálením svieèok od hlavnej
svieèky, preèítaním radostnej zvesti o narodení
Ježiša zo Svätého Písma. Na veèeru sme mali
tradiènú kapustnicu a rybie filé so zemiakovým
šalátom. Nechýbala ani oplátka s medom a o-
rechmi. Po predstavení rozprávok už každé die-
?a èakal pod stromèekom darèek – prskavka
a�nálepka. Spoloène sme si zapálili prskavky,
zaspievali Tichú noc a išli na „polnoènú“. 

V�spoloèenskej miestnosti nás èakalo ešte
jedno prekvapenie – živý betlehem, ako symbol
toho, že na Vianoce nie je podstatné jedlo ani
darèeky. 

Ïalší deò sme si predstavili fašiangy, teda
obdobie od Troch krá¾ov do Popolcovej stredy.
Porozprávali sme sa o tom, ako sa fašiangy
slávili na dedine aj v meste. Doobeda sme si
v�skupinkách tvorili spoloènú skupinovú masku

na jedno remeslo, ktoré vybrali animátori. Išlo
o remeslá ako sklárstvo, hrnèiarstvo, èipkár-
stvo, krajèírstvo, drotárstvo, šperkárstvo, ko-
žušníctvo a drevorubaèstvo. Dozvedeli sme sa
ve¾a z histórie remesiel a tieto vedomosti sme
využili na poobednej stanoviskovej hre, v�ktorej
sa skupinky snažili by? èo najlepšie, aby získali
ïalšie body potrebné k ví?azstvu. 

Po veèeri sme si predstavili remeslá, na
ktorých sme celý deò pracovali. Deti vytvorili
pekné výrobky z drôtu, látky, kožušín, dreva,
hliny, dokonca vyrobili prvý èipkový Gorazdí-
kovský kroj. Po malej zábave v týchto tematic-
kých oblekoch nám bol udelený titul tovariš.
Nasledovala hra Uhádni môj vek, pri ktorej
sme si mali tipnú? meno a vek èloveka na fot-
ke. 

Vo štvrtok nám poèasie prialo, a tak sme
sa vybrali do prírody na turistiku. Tento deò sa
niesol v znamení pôstu, èo sme si pripomínali
hlavne, keï sme už nevládali. Menšie deti zos-
tali na lúke, kde sme sa zahrali naše ob¾úbené
hry a najstaršie deti s pár animátormi vyšli až
na Vápeè, odkia¾ mali nádherný výh¾ad na oko-
litú krajinu. Celý deò bol o�prekonávaní sa a
o�pomoci druhému tým, že sme si navzájom
niesli batohy. Na rannej polhodinke a potom aj
na sv. omši sme poèuli o tom, èo je symbolom
pôstu a ktoré tri veci nemáme cez pôst zaned-
báva? – pôst, modlitbu a almužnu. Veèer starší
chlapci založili oheò a strávili sme pekné a po-
kojné chvíle pri opekaní. Po zotmení nasledo-
vala oèakávaná noèná hra, ktorá sa zakladala
na vážnych myšlienkach z krížovej cesty a na
koneènom uvedomení si, že Pán Ježiš za nás
zomrel z�lásky a ak budeme pekne ži?, môže-
me sa raz teši? zo života v nebi. 

Piatok zaèal radostným spevom o�zmàt-
vychvstaní Pána Ježiša. Pri uvedení do témy
dòa zahrali animátori scénku o tom, ako Mária
Magdaléna našla odvalený kameò od hrobu a
utekala to oznámi? apoštolom a ako sa jej ne-
skôr Pán Ježiš prihovoril a ona ho spoznala.
V�skupinkách sme si povedali o Ve¾kej noci,
jednotlivých znakoch a symboloch. Doobeda

sme tancovali, hrali športové hry a pred obe-
dom sme slávili svätú omšu.  Po dobrom obe-
de sme mali vodnú stanoviskovú hru, keïže
jedným zo symbolov Ve¾kej noci je práve voda.
Deti boli naozaj šikovné a získali ve¾a bodov.
Potom nasledovala poriadna oblievaèka, pri
ktorej nikto nezostal suchý. Pretože piatkový
veèer bol posledným veèerom v tábore, vyhod-
notili sme poradie skupiniek, poïakovali sa za
celý týždeò a tancovali až do polnoci. 

V sobotu sme pobalili kufre a vyrazili na
cestu domov, kde nás už èakali naši drahí rodi-
èia.

Ve¾ké ÏAKUJEME patrí v prvom rade Pánu
Bohu za to, že nad nami celý týždeò držal och-
rannú ruku, že nám dal krásne poèasie, že sa
nikomu niè vážne nestalo, že sme všetci prežili
celý týždeò v zdraví. ÏAKUJEME patrí aj našim
kòazom, pánovi farárovi Lukaèovièovi a františ-
kánovi Josému, ktorí s láskou a ochotou spo-
vedali a vïaka ktorým sme mohli každý deò
slávi? svätú omšu. ÏAKUJEME patrí aj pani
zdravotníèke Katke Stankovej, ktorá sa taktiež
s láskou starala o naše bo¾avé hrdlá, nohy, ru-
ky, hlavy a bruchá. ÏAKUJEME patrí vedeniu
mesta Vrbové, ktoré nám poskytlo finanènú
pomoc nevyhnutne potrebnú na riadne zabez-
peèenie tábora, spoloènosti BlueZ, ktorá nás
taktiež finanène podporila, rodine Kupèovej,
ktorá nám pomohla s prevozom vecí potreb-
ných na program, pánovi Minárikovi a pánovi
Bakovi, ktorí nám pomohli po materiálnej
stránke i všetkým Vám, ktorí ste na nás mysle-
li v modlitbách a tým, ktorí akýmko¾vek iným
spôsobom prispeli k�tomu, aby sme zažili
pekný týždeò. A v neposlednom rade ÏAKUJE-
ME aj Vám, drahí naši rodièia, za Vašu náma-
hu, ktorú ste museli vynaloži?, aby ste nám,
de?om,  zaplatili tábor a za dôveru, ktorú každý
rok preukazujete nám, animátorom, Vám, milé
deti za Vašu poslušnos? a Vám, animátori, za
vytvorenie peknej rodinnej atmosféry. 

„Cesta okolo sveta“
Už sa stalo tradíciou, že druhý júlový týž-

deò otvárame dvere nášho vo¾noèasového cen-
tra a robíme pre deti z OZ Gorazdík prímestský
tábor. Tento rok sa konal v duchu spoznávanie
rôznych kultúr, zvykov a tradícií na jednotlivých
kontinentoch. S de?mi sme „precestovali“ Afri-
ku, Austráliu, Áziu, Ameriku až sme skonèili
v�Európe. Bol to pre nás týždeò plný radosti,
úsmevov, š?astia, detskej úprimnosti a smiec-
hu. 

Ïakujeme vedeniu mesta Vrbové za finan-
ènú podporu, bez ktorej by bolo ?ažšie organi-
zova? tento prímestský tábor a tiež všetkým,
ktorí sa akýmko¾vek spôsobom podie¾ali na po-
hodovom prežívaní spoloèných chví¾.                

                       OZ GORAZDÍK

Drobnièky
4. septembra celebroval vdp. farár ICLic.

Daniel Lukaèoviè sv. omšu pred Kaplnkou sv.
Rocha, ktorú Vrbovèania postavili práve PRED
185 ROKMI po skonèení prvej ve¾kej epidémie
cholery v našich krajoch, keï vo Vrbovom po-
èas nieko¾kých týždòov zomrelo 500 až 600
obyvate¾ov. Na 4. september pripadlo nielen
uvedené výroèie posviacky kaplnky, ale aj svia-
tok sv. Rozálie, ktorej je spoluzasvätená. Pri
bohoslužbách úèinkoval mládežnícky spevokol.

PRIHLÁSI� DIE�A NA PRÍPRAVU na 1. sv.
prijímanie možno ešte v stredu 13. septembra
od 15. do 17. hod. Prosíme rodièov, aby prišli
na faru aj so svojim die?a?om. Na vzdialenú prí-
pravu možno prihlási? aj prvákov a�druhákov.

Vo štvrtok 14. septembra sa vo vrbovskej
farnosti uskutoèní PASTORAÈNÁ NÁVŠTEVA
(vizitácia) diecézneho arcibiskupa Mons. Jána
Oroscha.                                                

-rb-

Koneène prišiel ten deò – nede¾a 13. augusta – kedy si deti a mladí z OZ Gorazdík zbalili
kufre a vydali sa v ústrety týždòu plnému zážitkov. I tento krát sme sa vybrali na chatu Homôl-
ka, ktorá sa pomaly stáva našim táborovým domovom. Cestou na chatu sme si urobili výlet na
Trenèiansky hrad, kde sme si obzreli miesta ako studòu lásky, hladomoròu, dolné nádvorie, ka-
sáreò a pokochali sme sa výh¾adom na Trenèín z Matúšovej veže. Poobede sme navštívili ulice
mesta, kde sme zbierali zvieratá, ktoré nám kreslili náhodní okoloidúci. Skupinky si tak mohli
nazbiera7 prvé body. Po príchode na chatu a ubytovaní sme si v skupinkách vytvárali scénku,
pokrik a skupinové trièká, ktoré sa po veèeri prezentovali pred ostatnými úèastníkmi. 
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V deò štátneho sviatku, v utorok 29. au-
gusta zažila farnos? Vrbové prvý raz slávnos?  
kòazskej vysviacky (obvyklým miestom je ka-
tedrála). Skrze vkladanie rúk a konsekraènú
modlitbu trnavského arcibiskupa J. E. Mons.
Jána Oroscha prijal v Kostole sv. Gorazda
kòazskú vysviacku diakon Andrej Keller, èlen
komunity Koinonia Ján Krstite¾, pochádzajúci
z�našej farnosti. 

Koinonia Ján Krstite¾ je komunitou v službe
Novej evanjelizácie. Je to súkromné združenie
veriacich v Katolíckej cirkvi s kanonickým
schválením. Združuje tisíce èlenov, a to inter-
ných – zasvätení bratia a sestry, kòazi a ex-
terných – rodiny a slobodní. Koinoniu tvoria via-
ceré komunity, ktoré sa nachádzajú na rôznych
svetových kontinentoch. Z Oázy Camparmó (Ta-
liansko) založenej v roku 1979 sa zrodili komu-
nity života a zmluvy najprv v�Taliansku a od ro-
ku 1995 aj v zahranièí. Každá samostatná
Koinonia je ustanovená ako centrum života
a�evanjelizácie, kde sa èlenovia pravidelne
stretávajú, aby rástli v živote viery a formovali
sa v evanjelizácii. Meno Koinonia Ján Krstite¾
urèuje hlavné èrty komunity, jej bytie a jej pôso-
benie - ¾ud priate¾ov povolaný k evanjelizácii
s�mocou Ducha Svätého nasledujúc príklad Já-
na Krstite¾a, ktorý svedèil a ukazoval na Ježiša.

Andrejovej kòazskej vysviacky sa zúèastnili
i viacerí kòazi v nedávnej minulosti pôsobiaci
vo vrbovskej farnosti ThLic. Augustín Slaninka
CM; generálny vikár trnavskej arcidiecézy ka-
nonik Mons. Mgr. Ján Pavèír èi súèasný osob-
ný sekretár arcibiskupa a ceremoniár ThLic.
PaedDr. Ivan Ružièka. 

Vysviacky nášho rodáka sa osobne zúèast-
nil i zakladate¾ Koinonie Ján Krstite¾, Argentín-
èan - ICDr. PhLic. Ricardo Arganaraz, ktorý sa
v�závere svätej omše slovami vïaky za výchovu
novokòaza krátko prihovoril vrbovským veria-
cim.  

Vo Vrbovom neboli primície osem rokov.
Posledným vysväteným kòazom z Vrbového bol
v roku 2009 Ing. Mgr. ¼udovít Kubán. Napriek
nie ve¾kému poètu obyvate¾ov mesta a klesajú-
cej religiozite Vrbové oplýva pomerne znaèným
množstvom povolaní do duchovného života ako
v ženskej tak i mužskej línii. 

Po ukonèení oficiálnej èasti vysviacky
v�kostole bol pre všetkých pozvaných hostí
pripravený slávnostný obed v jedálni kláštora
sestier premonštrátok. Už v neformálnej at-
mosfére utorkového popoludnia vznikol prie-
stor pre gratulácie a rozhovory s novokòazom
v�kruhu spoloèenstva zasvätených osôb, rodi-
ny, priate¾ov a dobrodincov. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Po slávnostnej vysviacke nasledujú primí-

cie – prvá slávnostná omša novokòaza. Ra-
dostný týždeò vo vrbovskej farnosti tak pokra-
èoval primiènou svätou omšou, ktorú novokòaz
slávil v nede¾u 3. septembra o�10.30 h takisto
v Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom.

Slávnos? sa zaèala v mieste bydliska primi-

cianta, kde mu rodièia udelili rodièovské pože-
hnanie a Andrej sa potom v slávnostnom pri-
miènom venci v sprievode kòazov, veriacich a
dychovej hudby Vrbovanka ulicami mesta pre-
sunul do Kostola sv. Gorazda. Do kòazského
ornátu ho pred oltárom pod¾a primiènej tradície
poèas tónov piesne k Duchu Svätému obliekli
rodièia Marián a Danica. 

Prvú slávnostnú, verejnú sv. omšu novok-
òaz celebroval za úèasti rodièov, súrodencov,
rodiny, zasvätených bratov a sestier z komunity
a stoviek veriacich z farskej rodiny, ktorí zaplni-
li vrbovský kostol. Tých v úvode privítal vrbov-
ský farár ICLic. Daniel Lukaèoviè.  Primiènú
sv. omšu Andrej koncelebroval spolu s viac
ako desiatkou prítomných kòazov. Nechýbali
medzi nimi rodáci z farnosti ThDr. Ing. Roman
Grék – rektor kòazského seminára Redempto-
ris Mater v Kyjeve, Mgr. Marek Križan, farár
v�Koèíne-Lanèári èi bývalý vrbovský farár PhDr.
PaedDr. Jozef Jurina, PhD., aktuálne pôsobiaci
v obci Opoj pri Trnave. Evanjelium preèítal dia-
kon dp. Lukáš Èmehíl. Homíliu na slávnostnej

primiènej svätej omši predniesol ThLic. Vla-
dimír Beregi, PhD., zodpovedný za slovenskú
komunitu Koinonie - oázu v�obci Sklené pri
Prievidzi. Obetné dary priniesli k�oltáru v sláv-
nostnom sprievode vrbovskí mládežníci vo vr-
bovských krojoch. 

Na záver bohoslužby novokòaz Andrej po-
ïakoval rodièom za dar života a odovzdal im pri
tejto príležitosti svoje novokòazské požehna-
nie. Rovnako udelil svoje novokòazské požeh-
nanie súrodencom,  najbližšej rodine, kòazom
a zasväteným osobám, èlenom koinonie JK,
miništrantom, spevokolu, chorým a trpiacim
i�všetkým v chráme prítomným. Primièné èi no-
vokòazské požehnanie je oddávna u veriacich

vo ve¾kej úcte. Sila jeho úèinnosti má spoèíva?
vo viere, že novokòaz je plný milosti Ducha
Svätého a na jeho príhovor má požehnanie je-
dineènú a nezamenite¾nú moc. 

Novokòaza prišli pozdravi? a zablahožela?
mu k prijatiu kòazstva aj zástupcovia mesta
Vrbové. Primiciantovi k prijatiu kòazstva osob-
ne pogratulovala primátorka mesta Vrbové
Dott. Mgr. Ema Maggiová. 

Andrej Keller bude v nasledujúcom období
pôsobi? ako osobný sekretár duchovného otca
Ricarda Arganaraza, zakladate¾a Koinonie Ján
Krstitite¾. Za svoje kòazské krédo si vybral citá-
ciu z Lukášovho evanjelia: „Duch Pána je nado
mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evan-
jelium chudobným. Poslal ma oznámi? zajatým,
že budú prepustení a slepým, že budú vidie?,
utláèaných prepusti? na slobodu a ohlási? Pá-
nov milostivý rok.“ 

Andrej, my vrbovskí farníci sa Ti chceme
poïakova?, že si sa rozhodol ís? kòazskou ces-
tou. Dúfame, že budeš prináša? mnohonásob-
nú úrodu vo vinici Pánovej. Prajeme Ti ve¾a
Božích milostí pod ochranou našej nebeskej
Matky Panny Márie.
Text: Mgr. Matúš OPATOVSKÝ, foto s. 8: PK
  

Poïakovanie
Ïakujem všetkým, ktorí akýmko¾vek spôso-

bom – modlitbami, finanène, materiálne, orga-
nizaène, osobnou pomocou a inou formou pod-
pory – pomohli pri príprave a samotnom zabez-
peèení mojej kòazskej vysviacky, primiènej sv.
omše a posedenia pri primiènom stole. Budem
na Vás všetkých myslieA vo svojich modlitbách
a tiež prosím Vás všetkých, aby ste aj Vy mys-
leli na mòa.

Novokòaz Andrej KELLER
K poïakovaniu sa pripája i celá rodina Kel-

lerová.
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Vrbovèan Andrej Keller prijal sviatos7 kòazstva

Vdp. Ing. Andrej Keller sa narodil 24. apríla 1980 v Pieš7anoch. Po absolvovaní
základnej školy vo Vrbovom navštevoval štátne gymnázium v Pieš7anoch. Po zlo-
žení maturitnej skúšky na strednej škole pokraèoval vysokoškolským štúdiom
ekonómie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde získal titul inžiniera ekonó-
mie. V rámci farského spoloèenstva sa spolu s ïalšími jeho èlenmi obetavo veno-
val práci s mládežou, najmä chlapcom miništrantom. Krátko po zamestnaní sa vo
sfére vyštudovaného odboru Andrej zaèul Pánove volanie a v roku 2005 odišiel do
Talianska, kde sa stal zasväteným bratom komunity Koinonia Ján Krstite¾. Po štú-
diách v Ríme na pápežských univerzitách Augustinianum a Marianum sa 15. feb-
ruára 2017 vysviackou uskutoènenou v Tiberiase, v Izraeli stal diakonom. 29. au-
gusta 2017 ho trnavský arcibiskup J. E. Mons. Ján Orosch vo farskom Kostole sv.
Gorazda vo Vrbovom vysvätil za kòaza.

Vysvätenie nových kòazov oslavuje celá Cirkev. Kòazská vysviacka je nepochybne ve¾kou
udalos7ou nielen pre svätencov, ich rodiny a farnosti, ale aj pre diecézu a celú Cirkev. Je to
okamih zrodenia nových kòazov, akoby opätovne nanovo slávená posledná veèera, pri ktorej
Pán Ježiš vyslovil slová: „toto robte na moju pamiatku“. Tieto slová sa nevz7ahujú len na láma-
nie chleba a úèas7 na jednom kalichu, ale aj na službu pokory a lásky, ku ktorej Ježiš stále po-
zýva tých, ktorých si vyvolil.
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