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Vrbovčania Branko Remiáš  s manželkou Michaelou, ktorí majú synčeka Tobiasa, sa tešia z nového prírastku do rodiny,           
a to hneď dvojnásobného. 11. decembra 2017 sa im narodili dvojičky – Rebeka a Liliana. Srdečne gratulujeme!

foto: L. V.
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Upozornenie pre prevádzkovateľov MZZO
Mesto Vrbové upozorňuje všetky organizácie, právnické 
osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré sú 
prevádzkovateľmi malého zdroja znečistenia ovzdušia, 
že sú na základe platného VZN mesta Vrbové č. 8/2017 
povinné do 15. 2. 2018 oznámiť na Mestský úrad  - Útvar 
výstavby, územného rozvoja a životného prostredia 
údaje o veľkosti zdroja  a o množstve spotrebovaného 
paliva v uplynulom roku 2017.
Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje 
podľa VZN na malé zdroje, v bytoch a rodinných domoch,                   
v stavbách určených na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa 
tieto zdroje neužívajú na podnikanie;

a. v objektoch, ktoré prevádzkuje mesto Vrbové;
b. v predškolských, školských, sociálnych zariade-

niach.
Tlačivo je možné vyzdvihnúť si na MsÚ - Útvar výstavby, 
ÚR, dopravy a životného prostredia alebo si ho stiahnuť 
z internetovej stránky mesta Vrbové (www.vrbove.sk  - 
OBČAN - Útvar výstavby, územného rozvoja, dopravy                  
a životného prostredia - Oznámenie údajov potrebných pre 
určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečistenia). 

Z rokovania Mestského 
zastupiteľstva

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom zo zasad-
nutia konaného 29. januára 2018
Uznesenie MsZ č. 1/I/2018 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie fi nančného príspevku                     

v zmysle výzvy Slovenského futbalového zväzu na projekt                 
rekonštrukcie strechy na budove futbalového štadióna mesta 
Vrbové.

2. zabezpečenie 25 %-nej fi nančnej spoluúčasti z rozpočtu mesta 
pri fi nancovaní uvedeného projektu.

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Zomrela manželka grófa 
Mórica Benyovszkého 

Ako informuje Maďarsko-madagaskarská spoločnosť 
založená na propagáciu Mórica Beňovského, 16. decembra 
2017 zomrela v Budapešti v 87. roku života vynikajúca 
pestovateľka pamiatky Vrbovčana Mórica Beňovského, vdova 
po Móricovi Rezső Marianovi Pálovi Benyovszkom (1924 - 2002 
Budapešť), rodená Veronika Lukácsovichová. Pochovali ju 28. 
decembra 2017 do krypty Kostola sv. Anny v obci Rigyác                              
v Zalianskej župe. Zádušná svätá omša za spásu jej duše bola 
slávená v nasledujúci deň v budínskom cisterciánskom Kostole 
sv. Imricha (Budapešť, XI. obvod, Villányi ul. 25). 

Veronika Evamária Lukácsovichová sa narodila v roku 1930                
v Budapešti. Do posledného dňa svojho života bádala o Móricovi 
Beňovskom. Po pätnástich rokoch od smrti svojho manžela 
teraz už aj ona nasleduje druha svojho života, ktorý po vetve 
starej matky bol bezprostredným potomkom svetoznámeho 
grófa. Stará mama mala meno Erzsébet Ocskay (Alžbeta 
Očkaiová), jej manžel bol Lajos Benyovszky (Ľudovít Beňovský). 

Malá juhomaďarská dedinka Rigyác sa v 19. storočí dostala do 
vlastníctva rodiny Benyovszkovcov. V obci ich pamiatku 
pripomínajú dve významné budovy:
- kostol, v ktorého krypte veľká časť rodiny Benyovszkovcov 
sníva svoj večný sen
- a niekdajšia rezidencia Benyovszkých – kaštieľ a Kossuthovej 
ulici.  

V roku 2009 v obci slávnostne odhalili bustu Mórica 
Beňovského. Umelecké dielo Andrása Kocsisa darovala 
Maďarsko-madagaskarská spoločnosť, pestujúca pamiatku 
Mórica Beňovského.

Nebohá kvôli svojmu predkovi navštívila Vrbové a v roku 2011 
sa v Budapešti na konferencii stretla so zástupcami Vrbového                     
a konzultovala s nimi genealogické údaje Beňovskovcov.

Spracované s použitím údajov György G. NÉMETHA 
preložených Gregorom PAPUČEKOM

-rb-

Z umiestnenia Beňovského sochy v Rigyáci (2009). Zľava: sochár 
Andras Kocsis, vdova po Móricovi Benyovszkom, starosta obce 
Rigyác Imre Tóth, György G. Németh.

Čas plynie,
spomienky zostávajú...

†So smútkom v srdci si 12. februára pri-
pomeniem desiate výročie od chvíle, čo 

nás náhle opustil milovaný manžel

Milan DUGA.

S láskou v srdci spomína manželka                  
a ostatná smútiaca rodina.

-N-
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† Ako ticho žil, tak ticho odišiel,
skromný vo svojom živote,

veľký vo svojej láske a dobrote.
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
kým sa nám duše raz naveky nespoja.
Dňa 15. februára si pripomenieme 5. výročie, čo nás opustil môj 
drahý manžel, otecko, dedko 

Ing. Alexander TAKÁČ.             
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry  a celá rodina. 
Láska neumiera.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, spolu s nami tichú 
spomienku.

P-No 137/2018

Odišla tíško. Ťažko bez nej žiť.
S tichou spomienkou k jej hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečky
sa za ňu modlíme.

† 9. februára uplynie 
rok od smrti našej 

manželky, mamičky a 
babičky

Oľgy DUNAJČÍKOVEJ.
Kto ste ju poznali, 
spomeňte si spolu                
s nami.

P-No – 119/2018

Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa mali radi,
nikdy neprestanú
na teba spomínať.

† Dňa 16. februára si 
pripomíname 2. 

výro-čie, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
matka
Anna BRUCHÁČOVÁ.

Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomien-
ku. Dcéry a synovia           
s rodinami.     P-No 195/18        

    Jubileum
12. februára sa dožíva 70. narodenín poslanec 
Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom a bývalý 
primátor mesta Vrbové

PaedDr. Ivan BOROVSKÝ.
K jubileu gratuluje a do ďalších rokov všetko najlepšie 
želá vedenie mesta Vrbové

f b á

      Vrbovčania narodení
v októbri až decembri 2017

Tadeáš 
FERKODIČ

16. 
okt.

Trutnov, ČR

Mia 
ŠTEFFEKOVÁ

5. 
nov.

Piešťany

Adam 
MICHALKA

24. 
nov.

Piešťany

Eliška 
BOBČEKOVÁ

2. 
dec.

Piešťany

Stanislav 
ŠNAJDAR

3. 
dec.

Piešťany

Júlia 
DEVEČKOVÁ

7. 
dec.

Bratislava 
Ružinov

Rebeka 
REMIÁŠOVÁ

11. 
dec.

Piešťany

Liliana
REMIÁŠOVÁ

11. 
dec.

Piešťany

Dominika 
TROJÁKOVÁ

13. 
dec.

Piešťany

Viktória 
MASARECHOVÁ

13. 
dec.

Piešťany

Patrícia 
DANIŠKOVÁ

14. 
dec.

Myjava

Mia 
JURICOVÁ

19. 
dec.

Piešťany

Maxim 
KURŇAVKA

19. 
dec.

Piešťany

Vitajte medzi nami !
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Narodil sa 3. februára 1958 v Myjave. Vyštudoval 
Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity 
(STU) v Bratislave. Už počas štúdia na vysokej škole sa 
začal venovať tvorivej fotografi i. Bol členom Fotoklubu 
na internáte Mladá garda, kde získal základné poznatky 
o fotografi ckej tvorbe od renomovaných vtedajších 
teoretikov fotografi e ako Vladimír Vorobjov, František 
Tomík, Ľudovít Hlaváč, ale aj skúsenejších kolegov. 

Neskôr sa stal členom Fotoklubu pri MsKS v Piešťanoch, 
kde zožal aj svoje prvé fotografi cké úspechy v rámci 
okresných aj krajských fotografi ckých súťaží. V priestoroch 
Frapperie Kursalonu v Piešťanoch mal postupne tri autorské 
výstavy.

V tvorbe Ernesta Koppona dominuje tematika krajiny                   
a prírody. Pútavé sú aj jeho multimediálne prezentácie.                  
Za svoje fotografi e získal rad ocenení  v súťažiach 
Fotokursalon v Piešťanoch, Trnavský objektív,  parkové 
výstavy fotografi í...  Zúčastnil sa aj medzinárodných 
fotografi ckých súťaži „The All-Thani Award“,  „Trierenberg 
Super Circuit“  a „Strom“, na ktorých získal body do 
prestížneho ocenenia FIAP.  Podieľal sa na tvorbe obrazovej 
časti publikácie „Mestečko naše Vrbové“ a na niekoľkých 
ďalších fotografi ckých projektoch.

Pod záštitou Veľvyslanectva Zvrchovaného rádu 
maltézskych rytierov na Slovensku prezentoval ucelenú 
výstavnú kolekciu fotografi í pod názvom  „Príbehy o Malte“. 

Ernest Koppon - jubilujúci umelec z Vrbového
Významným úspechom bolo získanie 1. miest v celo-
slovenskej súťaži AMFO za multimediálnu prezentáciu 
„Mágia Malej Fatry“, v ktorej zachytil veľkoleposť a čaro 
našich hôr. V novopredstavenej kolekcii fotografi í sa zameral 
na kraj Zemplína,  jeho známe, ale aj menej navštevované 
miesta a spracoval ho vo farbe. Túto časť Slovenska zachytil 
v plynutí času, počas ročných období. Hľadal scenériu, rôzne  
časti celku, ale aj detaily. Významným prvkom sú lesy                           
a stromy, ale aj neživý kameň. Kombinácie farby,  svetla                  
a tieňa. Z fotografi í cítiť pokoj, ale aj pulzujúci život, tohto na 
faunu a fl óru bohatého regiónu. Okrem prírody zachytil aj 
stopu, ktorú tu po svojom putovaní zanechal človek. 
Nostalgiu a zastavenie sa cítiť aj z dvoch čiernobielych 
záberov stromov. V tvorbe Ernesta Koppona sa tiahne

charakteristická línia, spojenie obrazu a sprievodného textu, 
ktorou vyjadruje svoje pocity. Pomocou fotografi í nás pozýva 
spoznávať odľahlý, ale pritom bohatý kút našej krajiny. 

Autorovi prajem do budúcnosti veľa inšpirácií a tvorivých 
síl, bystré a vnímavé oko schopné nájsť hĺbku, správny uhol 
a okamih na záber. „Dobré svetlo.“

Roman TIBENSKÝ, kurátor výstavy
Dolu: ukážka z diela Ing. Ernesta KOPPONA.

Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch
pozýva Vás a Vašich priateľov na výstavu fotografi í 

Ernesta Koppona pri príležitosti jeho životného jubilea

„KRAJINA MÔJ SVET“
Výstava potrvá od 30. januára – 18. februára

Otvorené:
utorok - piatok od 10.00 hod. do 18.00 hod.
sobota - nedeľa od 13.00hod. do 18.00 hod

pondelok - zatvorené

Vstup voľný a bezbariérový.

Ocenenie Ing. Kopponovi
1. februára prijala primátorka mesta Vrbové Dott. 

Mgr. Ema Maggiová nášho občana Ing. Ernesta 
Koppona pri príležitosti jeho 60. narodenín. 
Jubilantovi srdečne poďakovala za dlhoročnú 
reprezentáciu Vrbového v  oblasti umeleckej 
fotografi e a na znak vďaky mu odovzdala mestskú 
Pamätnú medailu.

-rb-
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V pondelky a piatky od septembra minulého roku sa                      
v mestskej knižnici stretávajú deti pri tvorbe háčkovaných 
hračiek. Do tejto činnosti ich zasväcuje knižničiarka Bianka 
Dingová. Prejavili veľkú šikovnosť, čo dokumentujú aj 
zverejnené fotografi e.

-rb-, foto PK

HÁČKOVANÉ HRAČKY

NIEČO Z AKCIÍ MO JDS
- Majáles v Chtelnici 4. mája o 15.00 hod., poplatok
  10 €.
- Relaxačný pobyt v kúpeľoch Turčianske Teplice 
  25. júna – 1. júla, poplatok 25 €/deň/osoba – raňajky, 
  obed, večera, 2 razy procedúra.
- Dovolenka pri mori Taliansko – Lignano 13. júla – 21. 
  júla, poplatok 294,15 €, dohoda s CK – do 20. marca 
  zaplatíme 150 €, zľava bude 30 €, celková suma                
  264,15 €. Záujemcovia o uvedené akcie prihláste sa u  
  M. Raff ayovej, najlepšie v sobotu (tel. 0944154980,  
  alebo 7792478).
- Hodnotiaca   členská   schôdza   –   apríl   2018,   bližšie
  v pozvánke.

Výbor MO JDS
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lóže Šándor, ktorý je členom bratislavskej lóže Ján Kollár:
„... nás ze služebních důvodů opustil, byv přeložen do 
Bratislavy.“ Správa pokračuje:  „S bratrem Šándorem 
rozloučili sme se na přátelském večírku, kde bylo přítomno 
nejen mnoho bratrů naši lóže a sester, ale i dosti členů 
[košickej maďarskej] lóže Resurrexit. Lóže za zásluhy, které 
si bratr Šándor o  věc naši zasloužil, jmenovala ho svým 
čestným členem.“ Košická lóža Pavol Jozef Šafárik mala                          
v tom čase 50 riadnych členov a 7 čestných.

Elo Šándor od roku 1933 pracoval na pôvodnom mieste               
v Bratislave. Podrobnosti, ako sa v tom období angažoval                
v slobodomurárskej činnosti v meste na Dunaji, nemáme             
k dispozícii. Takáto aktivita však nemohla dlho trvať, pretože 
už  v roku 1938 boli slobodomurárske lóže u nás úradne 
rozpustené. V Maďarsku sa tak stalo o dvadsať rokov skôr.

Citované výročné správy o činnosti lóže Pavol Jozef Šafárik 
v Košiciach preberá z časopisu Svodobný zednář už PhDr. 
Martin Javor, PhD., v knihe Slobodomurárske Košice, ktorú            
v druhom, doplnenom vydaní publikoval v roku 2010.  
„Šándora“ však neidentifi kuje, a aj v registri ho – na rozdiel 
od iných – zaznamenáva len priezviskom. Šándorova 
slobodomurárska angažovanosť známa z iných zdrojov, ako 
aj jeho biografi cké dáta,   však jednoznačne potvrdzujú, že 
ide o Vrbovčana Ela Šándora.

Medzi slobodomurárov, ktorí pochádzajú z nášho mesta, 
môžeme podľa všetkého zaradiť aj svetobežníka Mórica 
Beňovského (1746 - 1786). To je však iný príbeh. 

Ľ. BOSÁK, P. KÝŠKA

Vrbovčan Elo Šándor (1896 – 1952) je známy 
predovšetkým ako spisovateľ, a to najmä vďaka 
vydarenej fi lmovej adaptácii diela Sváko Ragan                                    
z Brezovej, ktorú televízia často uvádza. Naposledy sa 
tak stalo začiatkom tohto roka. Jeho zameranie, aktivity 
a najmä ambície boli však oveľa širšie.

Po príchode do hlavného mesta Slovenska, Bratislavy, kde 
v rokoch 1924 – 1926 pôsobil ako riaditeľský radca a zástupca 
prednostu oddelenia Hypotečnej banky českej, jedným                   
z jeho záujmov sa stalo slobodomurárstvo, ktoré dodnes 
obostiera rúško tajomnosti a utajovania. Vstúpil                                           
do tamojšieho spolku Philantropia, ktorý v roku 1923 
založili slobodomurári. Spolok svojím názvom deklaroval 
ľudomilé a dobročinné poslanie. Jeho členovia mohli, ale aj 
nemuseli byť slobodomurári. Sídlil v Georgievitsovom paláci                                  
na Panenskej ulici. Mal kozmopolitný charakter, o čom 
svedčí skutočnosť, že v ňom evidovali 331 Židov, 220 osôb                                 
s nezistenou národnosťou, 80 Nemcov, 59 Maďarov,                         
1 Turka, 57 Čechov a 31 Slovákov.

Keď v roku 1924 vznikla v Bratislave, kde už po rakúsko-
maďarskom vyrovnaní (1867) fungoval celý rad nemeckých  
a maďarských lóží, i lóža česko-slovenská, nazvaná Ján 
Kollár, Elo Šándor neváhal vstúpiť do radov jej členstva.

V roku 1926 však z profesionálnych dôvodov odišiel                    
do Košíc, kde ho ustanovili za prednostu expozitúry už 
spomínanej Hypotečnej banky českej. No ani tu nezanechal 
svoje slobodomurársvo. Máme o tom svedectvo vo výroč-
ných správach tamojšej česko-slovenskej lóže Pavol Jozef 
Šafárik.

V správe za rok 1931, ktorú uverejnil časopis Svobodný 
zednář, čítame: „Jako stále hosty Dílna naše hostila milé 
bratry: Šándora, člena lóže J. Kollár v Or. bratislavském, který 
se velmi pilně zúčastňuje všech našich Prací a života v Dílně, 
tak jako by byl našim členem, ba i funkci účetního Dílny 
vzorně a obětavě zastává. Za to mu třeba vzdáti úpřimný 
srdečný dík, a vedle něho pak bratra Sepeše, člena lóže 
Verschwiegenheit v Or. bratislavském...“

O dva roky neskôr sa z rovnakého dokumentu dozvedáme, 
že stály hosť košickej lóže Šándor, ktorý je členom 
bratislavskej lóže Ján Kollár: O dva roky neskôr sa                                         
z rovnakého dokumentu dozvedáme, že stály hosť košickej  

Elo Šándor – mnohorozmerná osobnosť
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„Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. “(Mt 4,19). Kňazom sa môže stať 
iba muž, ktorého Boh osobným volaním privádza k tejto posvätnej službe. 
Katolícky kňaz nie je len nejaký posvätný úradník alebo úspešný kazateľ. Je 
vyvoleným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Vysvätenie nových kňazov 
oslavuje celá Cirkev, je to okamih jej obrodenia, moment opätovného 
slávenia poslednej večere, ktorú Ježiš zdieľal spolu s apoštolmi pred jeho 
ukrižovaním ako vzor pre pokračovanie kňazského povolania v Cirkvi. 

V netradičnom januárovom termíne, v sobotu 20. januára v Katedrále                  
sv. Jána Krstiteľa v Trnave udelil arcibiskup Trnavskej arcidiecézy J. E. Mons. 
Ján Orosch kňazskú vysviacku Vrbovčanovi Lukášovi Čmehílovi. 

a novokňaz Lukáš Čmehíl slúžil 
slávnostnú primičnú svätú omšu                       
v sobotu 27. januára o 10.30 hod.               
v Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom.

Primičná slávnosť začala v kaplnke 
Kongregácie sestier premonštrátok               
v Kláštore Pia XI., kde mu rodičia udelili 
rodičovské požehnanie. Následne sa 
Lukáš zapojil do slávnostného 
sprievodu v primičnom venci nesenom 
mladými v tradičných vrbovských 
krojoch a v sprievode kňazov, rodiny              
a veriacich sa presunul do kostola sv. 
Gorazda. Do kňazského ornátu ho pred 
oltárom podľa dávnej primičnej tradície 
obliekli rodičia Jozef a Mária. 
Prvú slávnostnú, verejnú svätú omšu 
novokňaz celebroval za účasti rodičov, 
brata Tomáša, rodiny, spolubratov 
bohoslovcov, zasvätených osôb                         
– kňazov a rehoľných sestier a stoviek 
veriacich z vrbovskej farskej rodiny, 
ktorí zaplnili vrbovský kostol. 

Primičnú omšu Lukáš koncelebroval

Vrbovčan Lukáš Čmehíl prijal sviatosť kňazstva

Kandidáta kňazstva v úvode 
predstavil dekan a farár v Hlohovci 
Marek Jesenák, kde Lukáš od júnovej 
diakonskej vysviacky pôsobil. Diakon 
kňazskou vysviackou prijíma druhý 
stupeň kňazského svätenia s poslaním 
hlásať Božie slovo a oprávnením 
vykonávať nasledovné úkony: 
celebrovať celú sv. omšu, vysluhovať 
sviatosť krstu, sviatosť zmierenia, 
sobášiť, udeľovať pomazanie chorým, 
vykonávať pohrebné obrady. 

„Keď Pán Ježiš hlása evanjelium, jeho 
príhovory sú adresované všetkým, ba 
aj tým, ktorí nie sú prítomní, ale môže 
sa                k nim radostná zvesť dostať 
práve cez prítomných poslucháčov. 
Preto by som Ťa chcel povzbudiť, drahý 
Lukáš, aby si              s radosťou pamätal, 
že si vyslancom, to znamená, že 
kňazstvo nedostávaš ako vlastníctvo 
pre seba. Kňazstvo je poslaním, misiou 
na miestach kam Pán kňaza posiela.“  I 
týmito slovami trnavský arcibiskup vo 
svojej homílii povzbudil budúceho 
kňaza.

Po homílii nasledoval samotný úkon 
vysviacky, pri ktorej kandidát kňazstva 
svojím súhlasom potvrdil, že chce prijať 
túto službu. Kľakol si pred otca 
arcibiskupa a vložením svojich zop-
nutých rúk do jeho rúk vyjadril sľub 
úcty a poslušnosti. Po vzývaní svätých  
a konsekračnej modlitbe Lukáša                          
do kňazského ornátu obliekol správca 
vrbovskej farnosti, farár ICLic. Daniel 
Lukačovič. Potom bol novokňaz na 
dlaniach pomazaný olejom – krizmou              
a z rúk otca arcibiskupa prijal kalich                    
s vínom a misku s hostiami. Následne 
arcibiskup a všetci prítomní kňazi 
pristúpili k novokňazovi, aby si s ním 
vymenili znak pokoja a takto vyjadrili 
kňazskú kolegialitu.

„Pred nami stojí novokňaz Lukáš, 
jeden z nás. Niektorí ho poznáme 
lepšie, iní menej, ale určite cítime, že 
nás k sebe viaže jedno duchovné puto. 
Prijmi evanjelium Kristovo, stal si sa 
jeho hlásateľom.“ Túto výzvu adresoval 
trnavský arcibiskup J. E. Mons. Ján 
Orosch po vysviacke novokňazovi 
Lukášovi, ktorý bude duchovne slúžiť 
ako kaplán v Trnavskej arcidiecéze, 
konkrétne vo Farnosti sv. Michala                     
v Hlohovci.

Obetné dary priniesli k oltáru v sláv-
nostnom sprievode reprezentujúc 
naše mesto vrbovskí mládežníci                       
vo vrbovských krojoch, miništranti                    
z Vrbového zasa konali službu pri oltári. 
Celú atmosféru z obradov kňazskej 
vysviacky umocňovala ešte vianočná 
výzdoba trnavskej katedrály.

Na slávnostnej vysviacke sa zúčastnili 
mnohí vrbovskí farníci. Nového 
služobníka vo vinici Pánovej prišli                  
do Trnavy pozdraviť a zablahoželať mu 
k prijatiu kňazstva aj zástupcovia mesta 
Vrbové na čele s primátorkou mesta 
Dott. Mgr. Emou Maggiovou.

V živote kňaza existujú dôležité 
okamihy, medzi ktoré patrí nepochybne 
i slávenie primičnej svätej omše ako 
prvej samostatne verejne slávenej 
bohoslužby novokňaza po kňazskej 
vysviacke. Ide o cenný okamih 
kňazského života, keď novokňaz ako 
Kristov pomazaný služobník prichádza 
medzi Boží ľud, aby verejne konal 
službu, na ktorú dostal právomoc 
kňazským svätením.

Vo vrbovskej farnosti náš rodák                           

Vdp. Lukáš Čmehíl sa narodil 26. apríla 1989 v Piešťanoch. Po absolvovaní 
základnej školy vo Vrbovom navštevoval Strednú odbornú školu technickú 
v Piešťanoch. Po zložení maturitnej skúšky pokračoval vysokoškolským 
štúdiom Katolíckej teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pred piatym 
ročníkom študijne prestúpil na Cyrilometodskú teologickú fakultu 
Univerzity Palackého v Olomouci. 10. júna 2017 prijal v Trnave nižší stupeň 
kňazského svätenia a stal sa diakonom. Následne účinkoval                                                          
a pastoračné diakonské skúsenosti získaval vo farnosti Hlohovec. Dňa 20. 
januára ho trnavský arcibiskup J. E. Mons. Ján Orosch v Katedrále                sv. 
Jána Krstiteľa v Trnave vysvätil za kňaza.

Z rozhodnutia trnavského arcibiskupa bude Lukášovým prvým 
kaplánskym pôsobiskom Farnosť sv. Michala v Hlohovci.

spolu s viac ako desiatkou prítomných 
kňazov. Nechýbali medzi nimi rodáci              
z vrbovskej farnosti Mgr. Marek Križan 
- farár v neďalekom Kočíne-Lančári                
a Ing. Mgr. Ľudovít Kubán, aktuálne 
pôsobiaci ako farský administrátor vo 
farnosti Bzince pod Javorinou. V slávení 
bohoslužby ho sprevádzali tiež správca 
vrbovskej farnosti, farár ICLic. Daniel 
Lukačovič, niekdajší lančársky farár, 
dnes hlohovecký dekan Mgr. Marek 
Jesenák či bývalý vrbovský farár PhDr. 
PaedDr. Jozef Jurina, PhD., aktuálne 
pôsobiaci v obci Opoj pri Trnave. 
Vzácnymi hosťami boli zástupcovia                 
z arcibiskupského kňazského seminára 
v Olomouci v osobách bývalého rektora 
Antonína Štefeka a súčasného 
špirituála kňazského seminára Jana 
Szkanderu. 

Homíliu na slávnostnej primičnej 
svätej omši predniesol bývalý vrbovský 
kaplán, dnes súčasný osobný sekretár 
trnavského arcibiskupa a katedrálny 
ceremoniár ThLic. PaedDr. Ivan 
Ružička. Ten v slávnostnej homílii 
poznajúc vrbovskú farskú rodinu 
zaspomínal na Lukášove miništrantské
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začiatky a svedectvo odhodlanosti v službe Bohu 
najskôr v kláštornej kaplnke sestier premonštrátok 
a neskôr v Kostole sv. Gorazda. Ďalej uviedol, že je 
presvedčený, že pravdepodobne silou príhovoru 
vrbovského rodáka, trnavského otca biskupa                       
v rokoch 1922 – 1947 ThDr. Pavla Jantauscha                   
u Boha je mesto Vrbové miestom nevídanej bohatej 
plodnosti kňazských a rehoľných povolaní                                   
v uplynulých desaťročiach v porovnaní s inými 
farnosťami v okolí. 

Na záver bohoslužby novokňaz Lukáš poďakoval 
rodičom za dar života a pri tejto príležitosti im udelil 
svoje novokňazské požehnanie. Ďalšie osobné 
požehnania adresoval bratovi, najbližšej rodine, 
kňazom a zasväteným osobám, miništrantom, 
spevokolu a nakoniec všetkým v chráme prítomným 
veriacim. 

Primičné či novokňazské požehnanie je oddávna 
u veriacich vo veľkej úcte. Vysoké cenenie 
primičného požehnania a pevnú zakorenenosť 
primícií v slovenskej ľudovej zbožnosti ilustruje 
úslovie, že „sa oplatí zodrať i podrážky na obuvi, aby 
sme mohli prijať novokňazské primičné 
požehnanie“. Sila jeho účinnosti má spočívať vo 
viere, že novokňaz je plný milosti Ducha Svätého               
a na jeho príhovor má požehnanie jedinečnú                          
a nezameniteľnú moc. 

„Sláviť svätú omšu ako Kristov kňaz v kostole,                  
v ktorom som odmalička vyrastal, neskôr 
miništroval, je krásny a nezabudnuteľný zážitok. 
Človeku sa nanovo v pamäti vynorí množstvo 
spomienok na chvíle, ktoré som v tomto kostole 
prežil. Všetky tie chvíle sa spájajú s mnohými ľuďmi 
vrbovskej farskej rodiny. A zrazu vrcholom všetkých 
týchto spomienok je dnešné slávenie primičnej 
svätej omše, na ktorej boli mnohí z týchto ľudí 
osobne prítomní,“ vyjadril svoje aktuálne pocity 
novokňaz Lukáš. 

Po svätej omši nasledovali mnohé osobné 
srdečné gratulácie primiciantovi a slávnostné 
obedové agapé v jedálni Základnej školy                                        
na Komenského ulici.

Novokňaza prišli pozdraviť a zablahoželať mu                 
k prijatiu kňazstva aj zástupcovia mesta Vrbové. 
Primiciantovi k prijatiu kňazstva osobne pogra-
tulovala primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema 
Maggiová. 

Lukáš, v uplynulých dňoch si od Boha prijal cenný 
dar kňazstva. Dar, v ktorom sa ukrýva príklad 
odvahy, rozhodnosti a ochoty konať službu blížnym. 
Konaj to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš, 
a Boh dá, aby si to dokázal. Tvoja primičná svätá 
omša nech pokračuje v každom Tvojom dni života 
Kristovho kňaza. Prajeme Ti mnoho Božích milostí  
a ochranu našej nebeskej Matky Márie, aby si to,              
v čo veríš, naplno žil a horlivo uskutočňoval                                 
s vytúženým cieľom večného života v nebi.

Text: Mgr. Matúš OPATOVSKÝ
Foto: Adam PRIEVOZNÍK
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