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DETSKÉ CYKLOPRETEKY
V sobotu 21. augusta sa v našom meste konal II. ročník detských cyklistických pretekov, ktoré zorganizovalo                  

občianske združenie detí a mládeže Gorazdík v spolupráci s mestom Vrbové. Viac o podujatí sa dočítate na strane 2.

Pred 275 rokmi sa narodil  
najslávnejší Vrbovčan, ktorého osudy dodnes zaujímajú kultúrnu 

verejnosť celého sveta

gróf MÓRIC BEŇOVSKÝ 
(20. 9. 1746 Vrbové – 24. 5. 1786 Madagaskar)

Hoci si ho chcú privlastniť Maďari aj Poliaci, originálne historické 
dokumenty svedčia jednoznačne v náš prospech.
O jeho živote a sláve vás informujeme priebežne počas celého roka.
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CYKLOPRETEKY BOLI PRE DETI ZÁŽITKOM
Pekné počasie, chuť súťažiť a prežiť 

deň plný zábavy a športu prilákalo 230 
detí nielen z Vrbového, ale aj z okoli-
tých miest a obcí.

Po registrácii pretekárov, rozdaní 
štartovných čísel, sladkých odmien          
a úvodnom požehnaní bicyklov prišli 
na rad cyklistické súboje. Prvé sa na 
trať vydali najmenšie deti na odrážad-
lách v kategórii baby a 4-ročné deti na 
bicykloch v kategórii baby bike. Po nich 
nasledovali postupne staršie a staršie 
deti, ktoré súťažili na dvoch okruhoch  
s rôznym počtov kôl podľa jednotlivých 
kategórií. Každé dieťa, ktoré prišlo do 
cieľa, bolo odmenené okrem veľkého 
potlesku a uznania aj účastníckou me-
dailou.

Pre deti bol následne pripravený bo-
hatý zábavný sprievodný program. 
Svoje zručnosti mohli deti predviesť na 
cyklo-ihrisku, spolu s rodičmi sa zabaviť 
pri rôznych hrách. Už tradične najväčší 
úspech mal jumping, pri ktorom deti          
v rytmoch rýchlych a veselých piesní 
skákali na trampolínach a precvičovali 
celé telo. Súčasťou pretekov boli aj naši 
dobrovoľní hasiči, ktorí predviedli zása-
hovú akciu, ukázali deťom na fi guríne 
oživovanie pacienta i hasičskú techni-
ku. 

Po vyhodnotení výsledkov pretekov 
nasledovala očakávaná cyklotrialová 
šou v podaní majstra sveta a niekoľko-
násobného majstra Slovenska v cyk-
lotriale Jána Kočiša. Bola to šou plná

adrenalínu a napätia, pri ktorej miesta-
mi nedýchali nielen vybraní účastníci 
šou, ale aj diváci. Preteky boli ukončené 
tombolou a ďakovnou svätou omšou.

Chceme sa poďakovať mestu Vrbové 
za veľkú podporu a propagáciu a pra-
covníkom útvaru miestneho hospodár-
stva aj za technické zabezpečenie         
podujatia a všetkým sponzorom za fi -
nančnú a materiálnu podporu. Ďakuje-
me aj obyvateľom ulíc, ktoré boli uza-
tvorené za rešpektovanie a pochope-
nie týchto obmedzení. 

Všetkým víťazom a zúčastneným ešte 
raz gratulujeme!  

GORAZDÍK

PÁČILO SA IM
VO VRBOVOM

Charitatívny projekt Rádio Slovensko 
Slovensku sa realizoval od 26. júla do 
20. augusta.

Poslucháči sa tešili z odvysielaných 
príbehov, zážitkov a rozhovorov (ludia-
ludom.sk). Okrem toho boli predstave-
né mnohé zaujímavosti z rôznych kútov 
našej vlasti.

Redaktorka Dobrého rána Marianna 
Kovácsová prešla na bicykli naprieč ce-
lou republikou. 12. augusta zavítala so 
svojimi spolupracovníkmi aj do Vrbové-
ho, aby v živom vstupe po 11. hodine 
poslucháčom Rádia Slovensko predsta-
vila našu turistickú atrakciu – šikmú 
vežu. 

Táto propagačná aktivita sa uskutoč-
nila v spolupráci s mestom Vrbové. 
Pracovníci rozhlasu vyjadrili obdiv k Vr-
bovému, osobitne sa im páčilo cen-
trum nášho mesta.

-rb-

VZŤAH K MESTU
POSILŇUJÚ KONŠTRUKTÍVNE

Pre známe príčiny sa v odloženom 
termíne – 26. augusta – uskutočnila od-
borárska schôdza pracovníkov mesta 
Vrbové, vrátane tých, ktorí sú už na dô-
chodku. Tri desiatky odborárov (vyše 
75-percentná účasť), ktorí sa zišli na 
svoje rokovanie do Kúrie Mórica Be-
ňovského, tak nielen zadosťučinili sta-
novám svojej organizácie, ale aj posilni-
li svoje väzby medzi sebou navzájom           
a k mestu Vrbové, pre ktoré profesio-
nálne pracujú.

Prítomná primátorka mesta dott. 
Mgr.  Ema Maggiová vo svojom prího-
vore vrelo poďakovala za vykonanú 
prácu a zároveň všetkých vyzvala, aby 
usilovne, k spokojnosti občanov praco-
vali aj v nasledujúcom období. Veď pra-
covať pre verejné blaho je nielen závä-
zok, ale aj česť. Odborárske rady sa 
rozšírili o dvoch nových členov. Predse-

da organizácie osobitne poďakoval 
hospodárke organizácie Márii Sabo-
vej, ktorá vykonáva práce, za ktoré má 
nárok na odmenu, bezplatne.

-rb-

MINULOSŤ MÁ BYŤ 
POUČENÍM

Tento rok uplynulo 77 rokov od vy-
puknutia Slovenského národného po-
vstania. Občania Vrbového si túto 
udalosť pripomenuli pietnym aktom                       
v piatok 27. augusta na Námestí            
sv. Cyrila a Metoda. Veniec k pomníku 
padlých za mesto Vrbové položila pri-
mátorka mesta dott. Mgr. Ema Mag-
giová a za Vrbovčanov Ľudmila Juríč-
ková.

GD
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Dňa 19. septembra si pripomenieme 30. výročie smrti nášho otca

Dimitra KOSTADINOV GANEVA

Kto ste ho poznali, venujte mu spomienku aj vy.
Deti Mária, Janka, Tatiana a Dimiter s rodinami

Dňa 22. augusta uplynul rok, čo nás opustil náš manžel, 
otec a dedko

 Jozef FILAN

S láskou a úctou spomína celá rodina.

-N-

Štefan NOVOTA
Mária MINĎAROVÁ
Miloš POLČÍK
Mária ČMEHÍLOVÁ
Rudolf BLAŽO
Eva BENKOVÁ
Pavol GVIZD
Edita PUVÁKOVÁ
Štefan JANÁK

Viera ŠTERUSKÁ
Adrián OTEPKA
Ľudmila CHRAPKOVÁ
Mária VAVROVÁ
Ladislav KUBRAN
Dušan LADÁNYI
Alžbeta HORŇÁKOVÁ
Magdaléna MELICHEROVÁ
Vladislav POLKA
Dagmar PETRÍKOVÁ

Ladislav MACKOVJAK
František SLABÝ
Marta MADUNICKÁ
Oľga ĎURIŠOVÁ
Mária KUNICOVÁ
Danka BERTOLIOVÁ
Oľga HORŇÁKOVÁ

Ján KODAJ
Jaroslava HALAMOVÁ
Marta JAKÁBOVÁ

Jozef SEDLÁČEK
Vladimír POTROK
sr. Serafína Antónia SPELITZOVÁ
Terézia ANGUŠOVÁ

Jozef SABO
Anton HORNÁK
Ing. František LÁNYI
Elena NIŽNANSKÁ

Mária BIRČÁKOVÁ
Paula STREŠKOVÁ
Margita PAKANOVÁ

  

    Naši jubilanti

Srdečne blahoželáme !

†

-N-

NAŠI SENIORI
NA VÝLETE

Dňa 19. augusta sa členovia JDS Vr-
bové zúčastnili jednodňového výletu 
do Banskej Štiavnice, kde sme strávili 
príjemné chvíle pri obhliadke Banskej 
Štiavnice, Múzea vo Svätom Antone           
a tiež v rekreačnej oblasti pri jazere Po-
čúvadlo. Je nám ľúto, že pri jednodňo-
vom zájazde nám nevyšiel čas na uni-
kátnu štiavnickú kalváriu.

Vo večerných hodinách po krásnom 
a príjemnom dni sme sa vrátili šťastne 
domov, za čo ďakujeme nášmu šoféro-
vi Jánovi Frajštákovi.

MM

†

„... ľúbim všetkých dobrých ľudí...“ 
zaznievalo v ľudovej piesni, v našom 
podaní Miešaného speváckeho zboru 
mesta Vrbové 12. augusta na okresnej 
prehliadke speváckych skupín senio-
rov, v Piešťanoch.

Dovoľte mi trošku sa popýšiť tým, že 
mnohí z poslucháčov nás veľmi chválili, 
páčili sme sa. Tešili sme sa, že sme sa 
mohli stretnúť a počuť tiež pekný spev, 
ktorý bol tematicky zameraný na 
miesto odkiaľ speváci pochádzali a ich 
okolie. Vo svojich krojoch reprezento-
vali obec Prašník „Holeška“, obec Tre-
batice „Kapustár“ a v peknom oblečení 
i spevokol „Klenová“ z obce Chtelnica.

Za tieto príjemné chvíle ďakujeme aj 
vedeniu mesta Vrbové, ktoré sa nám 
postaralo  o dopravu, zvlášť primátorke 
mesta  dott. Mgr. Eme Maggiovej, za 
milé pohostenie predsedníčke Jednoty 
dôchodcov Slovenska vo Vrbovom Má-
rii Madžovej a okresnej predsedníčke

SPEVOM ROZDÁVALI RADOSŤ

JDS Márii Ilavskej, že na nás nezabúda.

21. – 22. augusta  sa uskutočnil Festi-
val paličkovanej čipky v Krakovanoch, 
kde sme podujatie spestrili svojim kon-
certným vystúpením. Svoje krásne, uni-
kátne výrobky tu prezentovali  šikovné 
ruky z Hontu, z Česka, Poľska a samo-
zrejme z Krakovian.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili  
o spoločné stretnutie ľudí, najmä orga-
nizátorke festivalu pani Daniele Pisco-
vej. Veľmi pekne ďakujeme aj touto 
cestou za zabezpečenie dopravy, za 
chutný obed, zákusky a odmenu. Nako-
niec to najdôležitejšie, prajme si spo-
ločne, aby sme boli  zdraví, aby sme sa 
mohli naďalej stretávať, ale majme na 
pamäti, že bez disciplíny a bez vzájom-
nej úcty a lásky to nepôjde. Preto riaď-
me sa aj našimi starými ľudovými pies-
ňami „... ľúbim všetkých dobrých ľudí...“

Mgr. Anna MOSNÁ



16-17/2021strana 4

HUNCÚTKO NESKLAMAL

Na futbalovom štadióne bola pre 
deti, ale aj rodičov pripravená pestrá 
zmes hudby, zábavy, hier, súťaží a ob-
čerstvenia. Už v piatok popoludní sa 
pre deti roztočili kolotoče v lunaparku 
a v stánkoch BEER&FOOD festivalu ši-
kovní výčapníci začali pre dospelých 
točiť pätnásť druhov piva z rôznych pi-
vovarov. A všetkých lákala vôňa jedál 
rozmanitých chutí slovenskej i exotic-
kej zahraničnej kuchyne.

Hlavný program začal v sobotu o 10.00 
hodine vystúpením klauna Pepeleho           
a divadla Žihadlo. Ľubka Drôtiková sa 
stretla s deťmi vo workshope. Na javis-
ku sa prezentovali aj spisovatelia. Bra-
ňo Jobus predstavil deťom svoje knižky 
a s Danielom Hevierom deti absolvova-
li prázdninové učenie. Potom prišiel 
čas na rozprávku v podaní divadla Piki. 
Tí najmenší si zaspievali a zašantili so 
známymi  tvárami z Fíha Tralala. Pre-

Posledný prázdninový víkend bol v našom meste naozaj veľkolepý. Covid 
automat „svietil“ na zeleno. Počasie, aj keď trochu premenlivé, nespôsobi-
lo vážnejšie problémy. K tomu obetavá práca organizátorov a podpora 
partnerov festivalu. A samozrejme vystúpenie hostí a účinkujúcich. Toto 
všetko umožnilo usporiadať  v sobotu dňa 28. augusta 1. rodinný festival 
HUNCÚTKO vo Vrbovom.  

zentácia hudby začala vystúpením do-
mácej skupiny Vrbovskí víťazi. Hudba            
z Marsu prišla síce iba  z Trnavy, ale fa-
núšikov určite potešila. Hudobný blok 
ukončila po západe slnka skupina Sl-
niečko z Piešťan. Tma vytvorila výbornú 
kulisu pre Fakírku Kiku a jej ohňovú 
šou. Po 22.00 hodine prišiel záver                   
a návštevníci sa mohli započúvať do 
ozvučených rozprávok na dobrú noc.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili           

o vydarené podujatie. Ďakujeme  mes-
tu Vrbové a primátorke mesta dott. 
Mgr. Eme Maggiovej za širokú podporu 
a ústretovosť pri organizovaní akcie. Už 
teraz sa tešíme na druhý ročník, ktorý 
bude dúfajme bez akýchkoľvek covido-
vých obmedzení.

GD 

VYPRAVME SA NA BICYKLI DO MALÝCH KARPÁT
Zažite atmosféru v krásnej prírode 

Malých Karpát. Zoberte bicykel, nasad-
nite na autobus s prívesom pre bicykle 
a odvezte sa pohodlne a bezpečne do 
Malých Karpát. Každú sobotu a nedeľu 
až do 17. októbra 2021, grafi kon tu 
uverejňujeme.

Nájdite si svoje nové obľúbené mies-
ta pre aktívny oddych. Všetky tipy na 
cyklotrasy a miesta, ktoré sa oplatí vi-
dieť nájdete na https://www.krajzazit-
kov.sk/sk/cyklovylety/cyklobusom-do-
-karpat

Lístky si môžete zakúpiť priamo             
v cyklobuse.

Cena spiatočného lístka:
Dospelý 3 €
Dieťa od 3 do 16 rokov 1,50 €
Dieťa do 3 rokov zdarma

Cena jednosmerného lístka:
Dospelý 1,50 €
Dieťa od 3 do 16 rokov 0,75 €
Dieťa do 3 rokov zdarma
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NÁRODNÁ SÚŤAŽ STAVAČOV VŠETKÝCH PLEMIEN
VRCHOLOVÉ PODUJATIE POĽOVNÍCKEJ KYNOLÓGIE NA SLOVENSKU
Vrcholové všestranné skúšky stava-

čov v Slovenskej republike so zadáva-
ním titulu Všestranný víťaz SR, CACT          
a res. CACT sa budú konať na troch 
miestach: Vrbové – Prašník – Dolná 
Krupá.

Program:
piatok 10. septembra
17.00 – 18.00 prezentácia, veterinár-

na prehliadka

sobota 11. septembra
8.00 – 8.30 slávnostné otvorenie sú-

ťaže – Rekreačné stredisko Dúbrava
9.00 – 17.00 práca v revíroch – poľov-

né revíry

nedeľa 12. septembra
8.00 – 16.00 práca v revíroch – poľov-

né revíry
17.00 – 18.00 slávnostné vyhodnotenie 

súťaže – Rekreačné stredisko Dúbrava

Za organizačný výbor
Ing. Ladislav SABO

predseda Obvodnej poľovníckej 
komory v Piešťanoch

MVDr. Ľuboš MACHÁČ
predseda kynologickej komisie pri 

Obvodnej poľovníckej komore                      
v Piešťanoch

DROBNIČKY
Sestry premonštrátky slávili od 18. 

do 21. júla vo Vrbovom mimoriadnu 
generálnu kapitulu Kongregácie. 
Sláveniu kapituly predchádzala dlhá 
duchovná aj praktická príprava, keď-
že sa kapitula kvôli pandémii ne-
mohla konať v riadnom termíne,             
v októbri minulého roku. Boli prero-
kované dôležité záležitosti týkajúce 
sa zmeny štruktúry Kongregácie             
a s tým súvisiace zmeny článkov 
Konštitúcií.

Vrbovčan ThDr. Ing. Roman Grék, 
ktorý od jesene roku 2003 misijne 
pôsobí na Ukrajine, kde zastáva 
funkciu rektora v Diecéznom misij-
nom seminári Redemptoris Mater          
v Kyjeve, oslávil tento rok strieborné 
jubileum prijatia sviatosti posvätné-
ho stavu v stupni presbytera. Jeho 
spolurodáci z vrbovskej farnosti 
prispeli v auguste t. r. na jeho aktivi-
ty sumou 3000 eur.

Výsledky volieb do predsedníctva 
občianskeho združenia Gorazdík Vr-
bové: predseda: Matúš Juríček, za 
spevokol Gorazdík Alexandra Pápe-
žová, za spevokol Gorazd Daniela 
Kubalová, za mládež Matúš Klein, za 
miništrantov Marcel Holán.

28. augusta sa uskutočnil v areáli I. 
ZŠ na Školskej ulici, ktorá je v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta Vrbové, 
nultý ročník fl orbalového turnaja 
pod názvom Chameleón Cup.

Výsledky: 1. miesto – Jack Daniels 
(Vrbové), 2. miesto – FBC Chameleó-
ni (Vrbové), 3. miesto – Odil team 
(Bratislava), 4. miesto – Ultraborci 
(Pezinok). Najlepším strelcom bol so 
16 gólmi Matej Hejsek (Jack Daniels).

-rb-
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ZOMREL VÝZNAMNÝ ČLEN RODU LENTULAIOVCOV
Manželka vikomta Bruna Frotier de La 

Messelière, rodená Suzanne de Lentu-
lay de Verbo (z Vrbového), v mene celej 
svojej rodiny oznamuje, že Stvoriteľ po-
volal k sebe 5. augusta 2021 jej otca               
v 95. roku života.

Plukovník Georges LENTULAY de VER-
BO (Juraj Lentulay z Vrbového), narode-
ný v roku 1926, bol rytierom Maltézske-
ho zvrchovaného rádu a bývalým 
poradcom predsedu maďarskej vlády, 
ako aj členom rôznych rytierskych rádov 
a nositeľom prestížnych vyznamenaní 
viacerých krajín.

Náboženské pohrebné obrady sa 
uskutočnili v pondelok 16. augusta 2021 
v Chráme svätého kríža v Tate v Maďar-
sku. Ostatky zosnulého uložili do krypty 
v uvedenom chráme. 

Lentulaiovci sú stará šľachtická rodi-
na. Ich dávna história sa viaže na Vrbo-

vé, vystupovali tu pod menami Šošovič-
ka, alebo Vrbovský (Verbóy). Najviac sú 
zdokumentovaní v 18. storočí. Väzbu na 
Vrbové dodnes hlása aj prídomok de 
Verbo – z Vrbového. Meno sa objavilo 
dokonca i v televíznom seriáli Vivat Be-
ňovský! Anna Lentulayová bola údajne Be-
ňovského kamarátkou z detstva. Dnešná 
podoba priezviska Lentulay je odvodená 
od zdrobneniny latinského slova lentis 
(šošovica), po maďarsky lencse.

V roku 2014 vydal zosnulý Juraj Lentu-
lay knihu o svojej rodine (v maďarčine) 
pod názvom Potulný lev. História vrbov-
skej rodiny Lentulay 1338 – 2014.

Správu o úmrtí plukovníka Lentulaya 
zaslala primátorke mesta Vrbové dott. 
Mgr. Eme Maggiovej dcéra nebohého. 
Tým potvrdila, že v rodine vedomie spo-
jitosti s Vrbovým je dodnes živé.

-rb-

AJ OBRAZY MAJÚ SVOJE OSUDY

Napríklad krst malo nahradiť vítanie 
detí do života. Pred zákonom platil len 
civilný sobáš a prípadný cirkevný sa 
mohol uskutočniť až po ňom. Tomu, 
kto by niekoho cirkevne zosobášil skôr 
ako prebehlo občianske uzatvorenie 
manželstva, hrozilo väzenie. Najmen-
šiu úspešnosť mali občianske pohreby, 
v mnohých prípadoch aj straníci dali 
prednosť cirkevnému pohrebu, resp. 
ich príbuzní. Praktizovali sa aj iné ob-
radné aktivity, napríklad slávnostné 
odovzdávanie občianskych preukazov, 
skladanie sľubu pionierov, prijímanie 
brancov pred odchodom na vojenčinu, 
oslava jubileí občanov. Aby sa zvýšila 
atraktívnosť občianskych obradov, pri 
národných výboroch sa vytvorili zbory 
pre občianske záležitosti (ZPOZ), ktoré 
mali na starosti ich realizáciu. Neza-
budlo sa ani na pútavejšie priestory.

Na úradoch vyhradili miesto osobit-
ným obradným sieňam, ktorým sa ľu-

dovo hovorilo aj „sobáška“. Tak tomu 
bolo aj vo Vrbovom. Sobášnu miest-
nosť umiestnili na poschodí budovy
mestského národného výboru vedľa 
kancelárie matriky. Na matrike sa zhro-
maždili účinkujúci a ten, kto občiansky 
akt úradne vykonával. Na čelnej stene 
obradnej miestnosti bol plastický štát-
ny znak. Ústrednú časť inventáru pred-
stavoval obradný stôl. Najväčšiu časť 
priestoru zaberali stoličky pre účastní-
kov slávnosti. V zadnej časti miestnosti, 
vedľa dverí, ktorými sa z predsiene 
vchádzalo dovnútra, bolo harmónium. 
Pozornosť sa venovala i výtvarnej de-
korácii interiéru. Na najdlhšiu vnútornú 
stenu v roku 1975 umiestnili veľkoroz-
mernú olejomaľbu Svadobná hostina, 
ktorej autorkou je Margita Štrbíková. 
Táto maliarka, sochárka, grafi čka a tex-
tilná výtvarníčka sa narodila v roku 
1937 v Budapešti. Študovala na Škole 
umeleckého priemyslu v Bratislave              
a v roku 1964 absolvovala takisto 

v Bratislave Vysokú školu výtvarných 
umení. Medzi jej učiteľov patril Ján Že-
libský (1907 – 1997).

V prípade „vrbovského“ obrazu Sva-
dobná hostina ide o diptych. Je teda zlo-
žený z dvoch častí. Obe sú rovnakých 
rozmerov 220 x 100 cm, jeho celková 
dĺžka tak činí 440 cm. Nadobúdacia 
cena bola 20 tisíc Kčs, čo predstavovalo 
celoročný príjem bežného pracujúceho.

Pri rekonštrukcii priestorov sobášnej 
miestnosti začiatkom deväťdesiatych 
rokov minulého storočia sa obraz do-
stal do depozitu. Mesto Vrbové ako 
vlastník mu však našlo nové vhodné 
využitie – pred časom ho umiestnilo             
v Dome kultúry.

Najnovšie po upozornení pracovník-
mi mesta sa oň zaujímala umelkyňa            
a bádateľka Mgr. Sabína Jankovičová, 
ArtD. (* 1977), autorka viacerých odbor-
ných kníh, keďže jedným z predmetov 
jej záujmu je mapovanie výtvarných diel 
vo verejnom priestore. Z toho dôvodu 
prišla 20. augusta osobne do Vrbového.

Ľ. BOSÁK

Je všeobecne známe, že počas obdobia socializmu religiozitu potláčali. 
Jednou z foriem, ktorými chcel štát obyvateľov odpútať od praktizovania nábo-
ženstva, bolo presadzovanie občianskych obradov.
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SLÁVENIE 900. VÝROČIA ZALOŽENIA PREMONŠTRÁTSKEHO RÁDU

Sestry vo Vrbovom patria do tejto 
bielej premonštrátskej rodiny a spolu 
so všetkými s vďakou slávia tento jubi-
lejný rok, ktorý začal prvou adventnou 
nedeľou 29. novembra 2020 a bude tr-
vať až do sviatku Krstu Pána 9. januára 
2022. Motto jubilejného roka, SPOLOČ-
NE – S BOHOM – MEDZI ĽUĎMI, vyjad-
ruje poslanie premonštrátov dnes. 

V tomto období boli naplánované 
viaceré podujatia na celosvetovej, či 
národnej úrovni, no niektoré sa nemô-
žu realizovať v takom rozsahu, ako to 
bolo plánované, kvôli situácii spôsobe-
nej COVID-19.

Premonštráti a premonštrátky pôso-
biaci na Slovensku a v Čechách si sta-

novili jubilejné dni v jednotlivých opát-
stvach a Kongregácii, aby spoločne ďa-
kovali Bohu za milosť 900-ročného 
trvania Premonštrátskeho rádu. 

Kongregácia sestier premonštrátok, 
ktorej najväčšia komunita je vo Vrbo-
vom, stanovila 28. august 2021, sláv-
nosť sv. Augustína, za jubilejný deň              
v Kongregácii. 

Slávnostnej svätej omše v Kostole sv. 
Gorazda liturgicky predsedal J. Ex. 
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, 
keďže kláštor vo Vrbovom sa nachádza 
na území Trnavskej arcidiecézy. Sláv-
nostným kazateľom bol J. Ex. Mons. Vi-
liam Judák, nitriansky diecézny biskup. 
Sestry už viacero desaťročí pôsobia

Na Vianoce tohto roku uplynie 900 rokov od chvíle, keď pri polnočnej 
svätej omši sv. Norbert, zakladateľ Premonštrátskeho rádu, spolu so svoji-
mi spoločníkmi odovzdali svoj život Bohu a zložili svoje rehoľné sľuby                     
v údolí Prémontré vo Francúzsku. V priebehu storočí sa tento rád rozšíril 
do všetkých svetadielov. Na Slovensku premonštráti pôsobia hlavne v Ja-
sove, Košiciach (premonštrátske gymnázium), Holíči, Jasovej a vo farnos-
tiach, ktoré k nim patria. 

na Nitrianskom hrade v domácnosti 
diecézneho biskupa. Tejto slávnostnej 
sv. omše sa zúčastnili strahovský opát 
Daniel Janáček so spolubratmi, emerit-
ný strahovský opát Michael Jozef Po-
jezdný (CZ), opát Marián Kosík so spo-
lubratmi z opátstva Nová Říše (CZ), 
premonštráti jasovskej kanónie z Košíc, 
ako aj premonštráti z Jasovej a Holíča. 

Prítomné boli sestry z každej sloven-
skej komunity a tiež z komunity na Sva-
tém Kopečku, mestskej štvrti Olomou-
ca (CZ). Aj terciári z rôznych kútov 
Slovenska mali svoje zastúpenie na tej-
to slávnosti. 

Svojou prítomnosťou a podporou ju 
poctila  primátorka mesta Vrbové dott. 
Mgr. Ema Maggiová.
Ďakujeme všetkým Vrbovčanom, mi-

nulým aj súčasným, za to, že spoločne    
s nimi môžeme vytvárať jednu rodinu 
Božích detí. Kiež nám všetkým Pán aj 
naďalej žehná, aby sme rástli v láske            
a vzájomne sa podporovali.  

SESTRY PREMONŠTRÁTKY

SPOMIENKA PO POLSTOROČÍ
Mons. Ján Orosch pred ukončením 

slávnosti ešte zaspomínal na svoje prvé 
kontakty so sestrami premonštrátka-
mi. Bolo to v čase, keď nastúpil do se-
minára a „vrbovské“ sestry tam viedli 
celú seminársku domácnosť a varili pre 
bohoslovcov i pedagógov a kňazov, 
ktorí mali na starosti ich intelektuálnu  
a duchovnú formáciu.

„Viete, patrím do generácie kňazov, 
ktorí počas celého pobytu v seminári boli 
obklopení sestričkami premonštrátkami. 
Ako osemnásťroční sme vstúpili do semi-
nára a boli sme úplne nadšení. Boli tam 
tak mladé sestričky... Viete, až sa nám 
dych zastavil. Ja len jednu spomeniem, 
ktorá už nežije a je v nebi, aby ste druhé 
jej nezávideli.

No, keď sa objavila Vojslava [Justína 
Kučeríková * 2. 10. 1945 Krásno nad Ky-

sucou - + 26. 6. 2016 Piešťany], tak sme si 
mysleli, že Panna Mária sa nám zjavila.          
A to ale bolo krásne v tom, že to naše po-
volanie sa tak upevňovalo. 

Som si povedal, no keď mňa to ťahá 
von z toho seminára, predsa len nebu-
dem mať rodinu, nebudem mať manžel-
ku, nebudem mať deti, a zrazu vidíme ta-
kéto sestry pred nami, ktoré tú krásu 
naozaj, aj tú fyzickú a duchovnú, s takým 
nadšením obetovali Pánovi, že [musím to 
i ja dokázať]. Nám to dávalo silu.  

A keď potom – pamätáte sa – v sedem-
desiatomdruhom [1972] to asi bolo, keď 
si museli sestričky dať dole rúcha [na zák-
lade nariadenia štátnych úradov], tie 
mladé, zrazu sa objavili ako oravské, ky-
sucké dedinské dievčatá. Sestričky ich po-
obliekali, tie staré sestry, do takých šiat, 
že vyzerali skoro ako babičky z dediny, aj 
ručník ešte na hlavu. Samozrejme, mali

na to dôvod, ale nastala tá veľká zmena. 
A vtedy, pretože sme tam mali takú bí-

tovú skupinu, my sme zložili pre tieto ses-
tričky, mladé, aby sme ich potešili, jednu 
krásnu skladbu a tú sme im zaspievali. To 
bolo niečo také úžasné, tak sa tomu tešili, 
že my sme s nimi, že nimi neopovrhujeme 
ani v týchto obyčajných šatách, že ich 
máme ďalej radi ako svoje sestry a tie 
staršie ako svoje matky.“

Napokon pred záverečným požehna-
ním Mons. Ján Orosch vyjadril osobitnú 
vďaku sestrám premonštrátkam za dlho-
ročné požehnané pôsobenie udelením 
Pamätnej medaily Trnavskej arcidiecézy, 
ktorú odovzdal do rúk generálnej pred-
stavenej Kongregácie sestier premon-
štrátok Aurélie Márie Michňákovej. Pozri 
snímku nad článkom vpravo.

-rb-
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Priaznivci ženského futbalu si mohli 
v stredu 25. augusta na Mestskom  
štadióne vo Vrbovom vychutnať prí-
pravný zápas slovenskej reprezentá-
cie žien do 19 rokov (WU19) proti vý-
beru reprezentácie žien (SR A). 

Zápolenie si prišla pozrieť aj pri-
mátorka mesta dott. Mgr. Ema                     
Maggiová. Výsledok zápasu bol 3:0           
v prospech tímu žien do 19 rokov 
(WU19).

VS

OBZRETIE ZA PRÁZDNINAMI
Ani sme sa nenazdali a bol tu posled-

ný týždeň denných táborov, ktoré orga-
nizuje mesto Vrbové. Tento rok sa              
v nich vystriedalo 166 detí počas pia-
tich turnusov.

Keď som pred pár rokmi išla robiť 
prvý tábor, ani by mi nenapadlo, že bu-
deme organizovať päť turnusov počas 
prázdnin. Záujem zo strany rodičov          
i detí je veľký a stretol sa s ústretovos-
ťou, ochotou  a záujmom zo strany ve-
denia nášho mesta.

Ak si uvedomíme, čo všetko za týmto 
projektom je, koľko ľudí sa na ňom spo-
lupodieľa, je poplatok 40 eur naozaj 

symbolický. Deti mali zabezpečenú do-
pravu, stravu, pitný režim, k dispozícii 
areál RZ Dúbrava i s bazénom, navštívi-
li Minifarmu Lubina, Mohylu M. R. Šte-
fánika, vláčik Brezováčik, plavbu loďou 
v Piešťanoch, vláčik v Piešťanoch i jas-
kyňu Driny. Tvorivé dielne, olympiáda  
a hľadanie pokladu nikdy nesmelo chý-
bať.

Veľmi si preto vážim zanietenosť              
a spoluprácu pani primátorky, ako i ani-
mátorov menovite sú to: Vaneska Koš-
čová, Natálka Rybanská, Šimon Dunaj-
čík, Matej Medo, Terezka Vančová, moja 
dcéra a kolegyňa Tamara Vančová.

Hlboký obdiv si zaslúži pani Mária 
Madžová, ktorá si síce hovorí, že je dô-
chodkyňa, ale energiu, dobrú náladu     
a ochotu by mohla rozdávať široko ďa-
leko.

Zostáva mi len veriť, že deti boli spo-
kojné, rodičia mali menej starostí a že  
o rok sa znova stretneme.

Ďakujeme Janke Dunajčíkovej. Pani 
Miriam Čapkovičová obdarovala deti 
vecnými cenami, za čo jej veľmi pekne 
ďakujeme.

Zuzana DELEA 


