
V nedeľu 20. novembra sa konala
vo farnosti Borovce slávnostná svä-
tá omša, pri ktorej si veriaci pri-
pomenuli duchovného otca Štefa-
na Poláka, ktorý bol v roku 1987
na tamojšej fare násilne zavražde-
ný. Pozvanie na slávnostnú svätú
omšu prijali vzácni hostia – farár
Šebastián Košút a páter Rajmund
Klepanec OP. Šebastián Košút dlhé
desaťročia pôsobil ako farár v ob-
ci Marano Equo v Diecéze Tivoli
neďaleko Ríma. Pohostinnosť u ne-
ho nachádzali mnohí sloven skí, poľ-
skí i iní kňazi, kresťan ská mládež
a ďalší pútnici. Bol blízkym spolu-
pracovníkom biskupa Pavla Hnili-
cu. Mnohí veriaci z rôznych kútov
Slovenska, ktorí boli prítomní na
svätej omši, si mohli vypočuť jeho
pútavú kázeň obohatenú spomien-
kami na duchovného otca Štefana
Poláka.
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Milí čitatelia,

ďakujeme za vaše ohlasy, názory
a povzbudivé svedectvá.

Jozef Blaha z Novej Bane nám
napísal o slávení 230. výročia po-
sviacky Kostola svätého Jozefa
v Brehoch, kde počas slávnostnej
svätej omše banskobystrický bis -
kup Marián Chovanec konsekro-
val obnovený kostol a oltár.

Marián Janček sa s nami pode-
lil o zážitky veriacich z Urminiec
z púte do Fatimy a Santiaga pri
príležitosti budúcoročného 100.
výročia zjavení Panny Márie vo
Fatime. „Vrátili sme sa domov
obohatení o mnohé nezabudnu-
teľné zážitky a novú duchovnú
silu,“ píše v liste.

Do redakcie Katolíckych novín
nám prišlo aj poďakovanie za vý-
hru v prázdninovej čitateľskej sú-
ťaži Leto milosrdenstva 2016 od či-
tateľky Jozefíny Bátovskej, ktorá
sa v rámci nej zúčastnila spolu so
svojím manželom pútnického zá-
jazdu do Poľska – „Po stopách ses -
try Faustíny“.

Ďakujeme aj Stanislavovi Nez -
hodovi, členovi dychovej hudby
Šarfianka, za zaslanie publikácie
s jeho spomienkami s názvom
Okom rodáka.

Jaromír Markech nás informo-
val o ročnom výročí úmrtia leká-
ra Zoltána Ralbovského, na ktoré-
ho si spomína s láskou a úctou:
„Doktor Ralbovský bol človek,
ktorý dokázal každého pochopiť
a bol veľkodušný. Bol to človek –
grand.“ Ďalej v liste opisuje, že
stretnutia s ním sa odohrávali tak-
povediac medzi nebom a zemou.
Zoltán Ralbovský zomrel 23. no-
vembra 2015.

V redakcii Katolíckych novín si
ceníme vaše listy a tešíme sa na
vaše ďalšie ohlasy. Prežite príjem-
né a hlavne pokojné predvianoč-
né obdobie.

–nš–

Kostol v Nesluši slávi významné jubileum
v KoSTole SväTého JánA nePoMUcKého bolA 20. noveMbrA Pri PríleŽiToSTi oKrúhleho JUbileA chráMU
odSlúŽená SlávnoSTná SväTá oMšA, KTorú celebrovAl APošTolSKý nUnciUS nA SlovenSKU MArio GiordAnA

v liSTárni KN SA názory A PoSToJe PiSATeľov neMUSiA zhodovAť So STAnoviSKoM redAKcie.

Nuncius v ten deň zároveň požeh-
nal i novú vitráž na priečelí kostola
znázorňujúcu sv. Jána Nepomucké-
ho. Slávnostnú svätú omšu konce-
lebroval aj žilinský biskup Tomáš
Galis, ktorý o dva dni neskôr v ne-
slušskej farnosti vykonal kánonic-
kú vizitáciu.

V tomto roku si tamojší veriaci
pripomínajú 200. výročie udalosti,
ktorá zohrala v rámci cirkevného ži-
vota na Kysuciach nezanedbateľnú
úlohu. V roku 1816 bola totiž v no-
vopostavenom neslušskom kosto-
le odslúžená prvá svätá omša. S vý-
stavbou rímskokatolíckeho chrámu
sa začalo už v roku 1814, vtedy bo-
la postavená i nová farská budova.
Ako zaujímavosť tiež možno spo-
menúť, že k jeho posviacke bisku-
pom Tomášom Galisom došlo až
v roku 2013, teda o viac než 190 ro-
kov neskôr. 

Za patróna kostola a celej far-
nosti bol zvolený svätý Jan Nepo-

mucký. Práve pri príležitosti dve -
storočnice spomínaného dolnoky-
suckého kostola sa v júli viacerí
neslušskí veriaci vybrali po sto-

pách tohto svätca a spoločne s Iva-
nom Pšenákom, správcom farnos-
ti, absolvovali púť do Prahy.

veroniKA PAUKová 

Slávnostná svätá omša v Kostole svätého Jána nepomuckého v nesluši, v strede
apoštolský nuncius Mario Giordana a žilinský biskup Tomáš Galis (vľavo).

SníMKA: STAniSlAv JAniš

Slávnosť sa začala koncertom sak -
rálnej hudby Latinskej Ameriky
v Kostole Najsvätejšej Trojice (pre-
monštrátskom), kde sa svojimi
piesňami a nádherným sláčiko-
vým koncertom predstavili štu-
denti speváckeho zboru Harmo-
nia Sliezskej univerzity, Cieszyn
so sólistkou Beatriz Blanco, pôvo-
dom z Venezuely, a domáceho slá-
čikového orchestra Musica Iuvena-
lis. Na Festivale sakrálneho umenia
je veľmi obľúbený aj dlhoročný
ekumenický koncert cirkví pôso -
bia  cich na území Košíc. 

Počas dvoch týždňov (od 10. do
24. novembra) sa konalo v Koši-
ciach viacero aktivít. Pri príležitos-

ti odpustovej slávnosti patrónky
svätej Alžbety Uhorskej sa 13. no-
vembra v katedrálnom chráme slá-
vila slávnostná svätá omša.

Nechýbala súťaž o Alžbetinu ru-
žu, kde sa dvanástykrát predstavi-
li budúci zdravotníci zo Strednej
zdravotníckej školy sv. Alžbety
v Košiciach. V košickom Kostole sv.
Gorazda si návštevníci festivalu
mohli vypočuť koncert Kapucínov.

Zavŕšením festivalu bol slávnost-
ný koncert Te Deum laudamus, ktorý
priniesol barokovú hudbu v poda ní
súboru Musica Florea z Česka a ka-
tedrálneho speváckeho Zboru svä-
tej Cecílie pri Dóme svätej Alžbety.

JAnKA PAvelová

Spomínali
na Štefana Poláka

Už po 27-krát sa konal tradičný Festival sakrálneho umenia v Košiciach
a s ním spojená oslava svätej Alžbety Uhorskej, patrónky mesta a košickej
gotickej katedrály.

V Košiciach sa skončil 
Festival sakrálneho umenia


