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Pozvite do klubu priateľov TV LUX
aspoň jedného svojho známeho.
Čím viac nás bude, tým kvalitnejšia
a lepšia bude naša televízia.
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Z naš ej poš t y
Prinášame postrehy od našich divákov,
ktorí sú súčasne aj členmi Klubu priateľov TV LUX. Ďakujeme za ich názory, postrehy a vrúcnu podporu.

Každý obraz tak, ako aj slová sa vryjú do
srdca, zostanú tam. Po čase možno ten
obraz ožije a je spomienkou. TV LUX je
tiež obrazom obrazom viery a lásky. Šíri
Pánovo Slovo a ponúka evanjelizáciu lásky, aby svet pochopil, čo je život, čo je
jeho hodnota, kam smerujeme, aká má
byť rodina.
A čo želať tomuto dielu? Nech i naďalej
TV LUX je obrazom lásky, pravdy a Pán
nech toto veľké dielo i naďalej požehnáva.
Janka Palovičová z Ružomberka

Mám už veľa rokov, ale rada by som prispela na Televíziu LUX. Tam vždy nájdem
niečo múdre a pekné. Celý deň by som
dokázala pozerať na túto televíziu, ale
vždy mi to nejde, lebo mám chorého muža na posteli a ja mám dve barličky. Som
odkázaná na iných a keby som mala poukážku na peniaze pre televíziu LUX,
mohla by som poslať peniaze podľa
úspor. Vďaka Vám za všetko. Teším sa na
Stav Klubu priateľov

Počet členov
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15. 7. 2010

15. 8. 2010

5 590

5 678

Klub priateľov TV LUX
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
Email: klub@tvlux.sk, www.tvlux.sk
Tel.: 02/60202727,
Klub priateľov pobočka Banská Bystrica
Tel.: 048 381062
Klub priateľov pobočka Prešov
Tel.: 0917 720928

každú reláciu a nech Vám Pán Boh pomáha.
Helena Kondrotová z Močenka

Príjemne ma prekvapil nový charakter
Vášho klubového časopisu. Stal sa otvorenejším národu a ako katolícke médium
bližším evanjelizačnému poslaniu. Želal
by som si, aby ste tento trend preniesli aj
do tvorby televíznych relácií.
Jozef Tkáč z Košíc

Vyjadrujem hlbokú úctu k bulletinu
2/2010. Našla som sa na fotografii na
štvrtej strane v štúdiu TV LUX s moderátorom Pavlom Dankom a rehoľnou sestrou. Vďaka ešte raz za ten 15. máj Mediálny deň, z ktorého boli aj dané
fotografie v bulletine.
Ľudmila Troppová s rodinou
PROSÍME všetkých členov klubu, aby si
skontrolovali, na aké číslo účtu posielajú
peniaze. Platné číslo účtu je: 2620013784/1100

január – júl január – júl
2009
2010

Objem finančných
84 885 €
prostriedkov

DOMA JE DOMA

119 159 €

Bulletin_03_2010

30. 8. 2010

20:42

Stránka 3

BULLETIN

Klubu priateľov TV LUX

Ko n č í m e ?
Milí priatelia a diváci,
nie z rozmaru som položil túto otázku
na úvod tohto príhovoru. Sme na začiatku posledného garantovaného roka nášho vysielania.

S vďakou dobrotivému Bohu môžeme
povedať, že beh zatiaľ bežíme dobre. Čaká nás posledná tretina, ktorú isto dobehneme ale čo potom?
Spoločníci pri vzniku tohoto projektu garantovali finančnú podporu na tri roky.
Po tejto dobe bude TV LUX odkázaná na
svoju schopnosť žiť a na podporu tých,
ktorí si jej vysielanie obľúbili a chcú ju aj
naďalej sledovať. Naša výroba a vysielanie sú zatiaľ pokryté financovaním zo
zdrojov Klubu priateľov a príspevkov na
úrovni okolo 20 %. Nie je to malé číslo.
Je to viac ako pred rokom a verím, že
menej ako to bude o rok. Ale k samostatnosti stále ešte chýba dosť. Stále ešte
potrebujeme našu televíziu podopierať
silnými barličkami. Obraciam sa na vás
naši klubisti, diváci, podporovatelia pomôžte nám rozšíriť rady tých, ktorí chcú
podporiť dobré dielo. Bez tejto podpory
nie sme schopní vysielať po ukončení
trojročného obdobia.
Pri súčasnom toku financií budeme musieť štruktúru vo vysielacom roku
2011/2012 upraviť a zúžiť, ak sa nám nepodarí naplniť základné finančné potreby pre výrobu a vysielanie. Verím však,
že do tej doby sa nám podarí zabezpečiť
financie tak, aby sme mohli k vzájomnej
radosti pokračovať s vysielaním ďalej.

DOMA JE DOMA

Začíname tretí rok vysielania našej TV
LUX. Tretí krát sme pre vás pripravili
zmenu, zlepšenie a obohatenie programov. Programová štruktúra je zhustená
do uceleného bloku, ktorý začína vždy
16.30 premiérou relácie Doma je doma.
V publicistike pribudla relácia Celou vetou, v ktorej mapujeme aktuálne dianie
na Slovensku. A najviac očakávané sú asi
večerné premiéry filmov. Každú sobotu
večer sme pre vás pripravili celovečerný
film. To je asi to, na čo ste sa nás najviac
pýtali, čo ste najviac očakávali.
Ako povedal Tomáš Straka, člen televíznej rady TV LUX, máme ľuďom rozdávať
vieru a nádej – plne s ním súhlasím – VERÍM v zmysel existencie katolíckej televízie TV LUX a taktiež v jej posolstvo evanjelizovať cez médiá. Taktiež VERÍM, že
budeme spoločne toľkí, koľkí budeme vedieť podporiť našu televíziu. S nádejou
teda hľadím do budúcnosti a teším sa na
každého nového člena klubu priateľov
TV LUX. Pomôže nám akýkoľvek dar – aj
jedno euro je peniaz, aj s ním vieme robiť zázraky.
Váš Darius Anton Hatok
riaditeľ TV LUX
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S o m z a t ra n s p a re n t n o s ť a d i a l ó g
Foto: TK KBS/Jana Bednárová

Narodil sa v Zbudskom Dlhom obci nachádzajúcej sa medzi Humenným a Medzilaborcami. Za kňaza bol vysvätený
v roku 1974, potom v roku 1992 bol menovaný za biskupa. Napokon sa 4. júna
2010 stal košickým arcibiskupom; tento
úrad prevzal 10. júla 2010. Mons. Bernard
Bober.

Vaša Excelencia, stíhate si občas zapnúť
televíziu a pozrieť si TV LUX? Ak áno,
ktorý program najčastejšie sledujete?
Dosť často, ak nie pravidelne, pozerám
spravodajstvo verejnoprávnej televízie,
na ďalšie programy mi neostáva čas alebo tento čas využívam ináč. TV Lux pozerám občas, a to podľa časových možností.
Nepozerám ju pravidelne, a ak áno, tak
po 21.00 hodine večer.

Vidíte zmysel v existencii katolíckej televízie?
Zatiaľ nemôžem povedať, že je alternatívou iných. Veľmi som si prial, aby Cirkev
na Slovensku mala svoju televíziu. Po digitalizácii sa to umožnilo, takže sme v rokoch zábehu. Ale takéto médium je dôležité a potrebné.

Je na TV LUX podstatná jej „katolíckosť“
alebo skôr to, že predstavuje istú alternatívu voči ponuke komerčných médií?
V čom by mala byť iná?
Iste, TV Lux je katolícka už tým, že ju založila Konferencia biskupov Slovenska,
LUX communication a slovenská provincia Saleziánov don Bosca. Na mediálnom
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trhu bola potrebná jednak ako alternatíva voči komerčným televíziám, ale aj aby
si Cirkev uvedomovala zodpovednosť za
celostnú formáciu pokrstených v duchu
evanjelia a podporovala kresťanské hodnoty.
Akú máte zatiaľ skúsenosť s médiami?
Môže byť aj lepšia?
Chýbajú niektoré žánre a v poslednom
čase sa stáva, že pozitívne správy vo svete a v Cirkvi nie sú pre médiá atraktívne
a tak prevažuje skôr záujem médií
o opak.

DOMA JE DOMA
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Foto: TK KBS/Peter Zimen

Je pre Cirkev dôležitá otvorenosť
a transparentnosť smerom k médiám?
Som za transparentnosť smerom k sekulárnym a náboženským médiám. Tento
dialóg treba podporiť a rozvíjať. Otázkou je, za akú cenu.

Aké boli vaše pocity, keď Vám bolo doručené oznámenie o tom, že budete menovaný arcibiskupom v Košiciach?
Niečo z toho, čo som aktuálne prežíval,
je už za mnou, ale ostáva to stále ako
mimoriadnosť. Povedal som si v ostatnom čase, že ak je to zhora riadené, má
to presah mojej osoby a že sa mám usilovať napĺňať Božie očakávania ako i očakávania Cirkvi v tomto čase.

Čo sa vo vašom živote zmenilo po prevzatí funkcie košického arcibiskupa?
Možno som trochu zvážnel, mám viac
práce i zodpovednosti. Cítim potrebu
utiahnuť sa viac k modlitbe, premýšľaniu,
ako i dialógu s tými, ktorí mi pomáhajú.

Mons. Bober na návšteve Ad Limina v Ríme
v roku 2007

Erb arcibiskupa Bobera

DOMA JE DOMA

Aká je vaša vízia v smerovaní Košickej
arcidiecézy?
Smerovanie vytýčila arcidiecézna synoda,
chcem v tom pokračovať. Rád by som prispel k zodpovednej práci kňazov, svojich
najbližších spolupracovníkov, v rozvíjaní
práce vo farských pastoračných radách,
teda v zapájaní veriacich do spoluzodpovednosti za Cirkev i jej celkový obraz.
Matúš Demko
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Sledujte nové filmy
bezpečí jej život v prepychu. Chantal sa
dozvie, že je tehotná. Hoci kvôli milencovmu postaveniu uvažuje o potrate, nakoniec porodí zdravého syna. Lekári je však
zistia vážne ochorenie- lepru. A tak budem musieť Chantal všetko opustiť a vydať sa na tisíce kilometrov vzdialený
ostrov, aby sa zachránila. Fyzicky, ale aj
duchovne. Hoci pôjde o ťažký a dlhý boj...

Nečistá
Premiéra: 18. septembra (prvý diel)
25. septembra (druhý diel)
Dramatický príbeh príťažlivej modelky,
ktorej domnelá láska priniesla všetko, čo
jej následne na to choroba vzala. Paríž
1931. Úspešnej modelke Chantal (Marianne Baslerová) dvorí zámožný, o pár rokov
starší muž Arthur Witney (Ian Stuart Ireland). Je ženatý a jeho manželka (Francoise Lebrunová) je vážne chorá. Lieči sa
v sanatóriu, kam ju chodí pravidelne navštevovať. Ani to mu však nebráni v snahe
získať si Chantaline srdce. Zahŕňa ju darmi, pozýva na spoločenské podujatia. Za-
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Romero
Premiéra: 2. októbra
„Ak ma zabijú, povstanem v ľuďoch Salvadora.“ Romero je pôsobivý a dojemný
príbeh o živote salvádorského arcibiskupa Oscara Romera. Ten podstúpil veľkú
obetu vyjadrením svojho radikálneho postoja proti sociálnej nespravodlivosti
a útlaku vo svojej krajine.
Tento film zachytáva Romerovu premenu
od apolitického, uzavretého kňaza k angažovanému vodcovi salvádorského ľudu.
Svetoznámy herec Raul Julia (Bozk pavúčej ženy) vystupuje v hlavnej úlohe ako
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k a ž d ú s ob o t u
Boží muž, ktorý pod vplyvom hrôzostrašných udalostí v svojom okolí vyjadril svoje stanovisko. Stanovisko, pre ktoré bol
vroku 1980 zavraždený vojenskou juntou.
Vo filme ďalej účinkujú Richard Jordan
(Interiéry, Tajomstvo môjho úspechu)
a Ana Alicia. Film Romero je debutom
austrálskeho režiséra Johna Duigana.

Don Bosco
Premiéra: 9. októbra (prvý diel)
16. októbra (druhý diel)
Životopisný film o Donovi Boscovi, katolíckom svätcovi 19. storočia. Ten sa preslávil svojou starostlivosťou o opustenú
a chudobnú mládež, o ktorú sa nikto iný
nestaral. Don Bosco začal pôsobiť v talianskom Turíne. Tam sa stretol s hroznými životnými podmienkami mladých odsúdencov i ďalších mladých, často
z neúplných rodín. Pre tieto deti zriadil
oratóriá, kde deti dostávali zdarma vzdelanie, mohli sa tam hrať a najesť.
Tento svätec všetkým ukázal, že to hlav-

DOMA JE DOMA

né, čo tieto deti potrebujú, je dôvera.
Potrebujú, aby im niekto dôveroval a aby
sa niekto o nich zaujímal. Don Bosco založí rád saleziánov, ktorí majú hlavnú náplň práce starať sa o opustenú mládež.
Toto všetko dosiahol napriek mnohým
nepríjemnostiam a nepochopeniu, ktoré
prichádzali zo všetkých strán, i z cirkvi.
Starosta mesta Turín napríklad o mladých delikventoch hovorí ako o zhnitých
jablkách, avšak Don Bosco mu oponuje,
že to nie sú zhnité, ale len nezrelé jablká, o ktoré sa musí postarať práve preto,
aby v ťažkých životných a väzenských
podmienkach nezhnili. (podľa stránky
csfd.cz)
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O d s e p t e m b r a b u d e m e h ov o r i ť a j
Jednou z noviniek, ktorá od septembra
pribudla v novej programovej štruktúre
Televízie LUX, je publicistická relácia Celou vetou. Diváci ju budú môcť sledovať
v premiére každý druhý pondelok po vysielaní Správ. Prvé úvodné vysielanie bude už v pondelok 13. septembra.

Cieľom relácie Celou vetou je hovoriť
o aktuálnych spoločenských, náboženských, kultúrnych, cirkevných a politických otázkach „celou vetou“: naplno,
pravdivo, celistvo, nahlas. Toto si za svoju úlohu kladú redaktori Jana Grešnerová a Matúš Demko, ktorí tvoria autorský
kolektív Celou vetou a už dlhšie pôsobia
v TV LUX.

Tohtoročné povodne
Rok 2010 sa bude v mysliach mnohých
spájať so záplavami a zosuvmi pôdy, ktoré poškodili príbytky veľkému počtu občanov stredného a východného Slovenska. Naši reportéri zašli práve na východ
do Spišského Podhradia a Kapušian, kde
sa stretli s pracovníkmi Slovenskej katolíckej charity, Človeka v ohrození a Člověka v tísni. Tieto organizácie spolu
s Konferenciou biskupov Slovenska spojili svoje finančné prostriedky a začiatkom
augusta začali mapovanie už poskytnutej
pomoci, aby mohli ďalej adresne, efektívne, koordinovane a spravodlivo podporiť tých, ktorým dlhotrvajúce dažde
poškodili domovy. Vo štvrtok 5. augusta
preto podpísali tieto inštitúcie Memorandum o spolupráci pri poskytovaní finanč-
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nej pomoci jednotlivcom a rodinám po
povodniach 2010.
V Kapušanoch, obci ležiacej neďaleko
Prešova, kde sa pod tamojším hradom
zosunul svah a vytvoril na domoch, ktoré
tam stoja či stáli, pukliny a trhliny, TV
LUX navštívila sedemčlennú rodinu, ktorá musela opustiť svoj dom a presťahovať sa do náhradného bývania poskytnutého obecným úradom. Reportáž o tejto
rodine a o pôsobení terénnych charitatívnych pracovníkov, vám prinesieme ako
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c e l o u ve t o u
prvú v pilotnom vydaní relácie Celou vetou.

Duchovná misia v Afganistane
Slovenskí vojaci pôsobia v Afganistane
v misii ISAF, ktorú začalo NATO už v roku 2001. Duchovnú pomoc im už dlhodobo poskytujú kapláni Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov
Slovenskej republiky. Naposledy tam polroka pôsobil kaplán Ján Polťák z Vojenskej farnosti sv. Pátra Pia v Ružomberku.
V Afganistane bol medzi slovenskými vojakmi od decembra 2009 do júna 2010
a slávil s nimi také sviatky, akými sú Vianoce, Veľká noc či naposledy sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi. V júni kapitána
Polťáka v Afganistane vystriedal na pozícii vojenského kaplána slovenského kontingentu gréckokatolícky kňaz a otec rodiny Slavko Ganaj, ktorý sa do vlasti vráti
až v decembri.
Redaktori TV LUX mali možnosť hovoriť
s kapitánom Jánom Polťákom o jeho afganskej skúsenosti, s ktorou sa podelí aj
s divákmi taktiež v pilotnom vydaní Celou vetou v pondelok 13. septembra večer.

Kontakt s divákmi
Budeme veľmi radi, ak si novú reláciu Celou vetou obľúbite a budete jej vernými
divákmi. Oceníme vaše názory, komentáre, diskusné príspevky, no najmä tipy
a odporúčania na témy, o ktoré sa zaujímate. Kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese celouvetou@tvlux.sk.

DOMA JE DOMA

Kaplán Ján Polťák

Premiéra: 13. septembra o 20.10
Zvučka: Vojtech Klempai
Štúdio: Michal Štepanovský
Strih: Rastislav Vašička
Kamera: Lukáš Straka
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S k u t o č n í h r d i n ov i a u v á s d o m a
u ž č o s ko r o
Televízia LUX spustila od 21. júla 2010
billboardovú kampaň. Takúto nadlinkovú kampaň (masovú pre širokú verejnosť) doteraz žiadne katolícke médium
nemalo.

Cieľom kampane bolo poukázať na to, že
katolícka televízia je takisto súčasťou televízneho trhu na Slovensku a napriek
tomu, že sa financiami a obsahovou náplňou nemôže porovnávať s komerčnými
médiami, má svoje miesto a význam.
Chceli sme vyvolať ohlas vo verejnosti, čo
sa vo veľkej miere prejavilo množstvom
diskusií, názorov, vyjadrením vďaky či
pochvaly, ale takisto aj negatívnych reakcií. Jednoducho sme zaujali verejnosť. To
bol prvý zámer.
Druhým zámerom bolo zvýšiť povedomie
a poznateľnosť značky TV LUX, čo sa takisto podarilo naplniť, pretože dnes aj
vďaka kampani už len málokto neeviduje, čo je Televízia LUX a čo je jej poslaním, aké hodnoty prezentuje.
Treťou, no v podstate najdôležitejšou informáciou, bolo poukázať na skutočnosť,
že od septembra (presnejšie od pondelka
13. septembra) začíname s novou programovou štruktúrou, ktorá prinesie okrem
iného pre diváka každú sobotu celovečerný film. Pridanou hodnotou kampane
pre našu televíziu bude zvýšená sledovanosť, ktorá môže pomôcť pri získavaní finančných zdrojov či už z reklamy alebo
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z Klubu priateľov. Bez týchto dvoch pilierov, predovšetkým však bez Klubu, nebude televízia sebestačná a nebude môcť
pokračovať vo zvýšenom tempe fungovania ako takého.
Billboardová kampaň TV LUX prebiehala
v piatich mestách Slovenska Bratislava,
Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov
a potrvala do konca augusta 2010.
Ak ste sa stretli či ešte stretnete s naším
billboardom, veríme, že to vyvolá pozitívny dojem a aj pocit spolupatričnosti ku
vašej Televízii LUX.
Na záver je dôležité dodať, že finančné
prostriedky na túto kampaň boli vynaložené len minimálne a nemali sme s ňou
žiadne vysoké náklady vďaka partnerom
a ľuďom, ktorí nám bezplatne, dobrovoľne a ochotne poskytli pomocnú ruku, návrhy a prípravu grafiky, reklamné plochy,
výlep billboardov a iných vecí s kampaňou súvisiacich.
Peter Novák
vedúci oddelenia marketingu
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od septembra každú sobotu celovečerný film
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Klub priateľov vždy prichádza za vami
Prinášame vám výber fotografií z miest,
na ktorých nechýbal so svojím stánkom
Klubu priateľov. Priaznivci a diváci TV
LUX tak mali možnosť stretnúť sa so
zástupcami klubu, zapísať sa do neho
či podporiť svoju televíziu, pretože bez
vašich darov by naša televízia nemohla
fungovať. Ďakujeme všetkým kňazom
a organizátorom za možnosť prísť s naším stánkom do ich mesta či obce.
Dňa 8. 7. 2010 na púti seniorov v Levoči.
Hlavnú svätú omšu celebroval J. Em.
Mons. Jozef kardinál Tomko.

4. – 5. júna sa konal významný gospelový festival LUMEN v Trnave. Akcia prebehla úspešné aj napriek premenlivému
počasiu.

2. – 4. júla 2010 sa konala hlavná púť na
Mariánskej hore v Levoči. Pre tých ktorí,
sa jej nemohli zúčastniť pripravila TV
LUX živé vstupy a prenosy programov
z najväčšej slovenskej púte.

12

DOMA JE DOMA

Bulletin_03_2010

30. 8. 2010

20:43

Stránka 13

BULLETIN

Klubu priateľov TV LUX
V dňoch 16. 18. júla 2010 sa v Stropkove
konala odpustová slávnosť ku cti Panny
Márie Škapuliarskej. Nedeľnú slávnostnú
svätú omšu celebroval košický pomocný
biskup Mons. Stanislav Stolárik

Dňa 11. 7. 2010 sme navštívili v Zemplínskom regióne farnosť Zemplínsky Branč
a jej filiálky Kystu a Novosad.

V dňoch od 24. júla do 26. júla sa vo farnosti Kluknava už tradične konala odpustová slávnosť pri kostolíku zasvätenom sv. Anne.

Na najväčšiu púť košickej arcidiecézy
16. – 18. júla 2010 do Gaboltova v Bardejovskom okrese zavítalo množstvo pútnikov, aby si uctili pamiatku Panny Márie
Karmelskej a zároveň pripomenuli si svätovojtešskú tradíciu.
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Pri objednávke na www.donbosco.sk napíšte do poznámky Vaše klubové číslo, inak sa na objednávku zľava nevzťahuje.
Darček zadarmo dostanete pri každom nákupe na www.donbosco.sk. Ceny v internetovom obchode www.donbosco.sk
sú uvedené so zľavou 10 %. Zľava pre členov Klubu priateľov TV LUX sa vypočítava z pôvodnej pultovej ceny.

NÁSTENNÝ KALENDÁR

STOLOVÝ KALENDÁR

BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

novinka

NA ROK 2011

NA ROK 2011

novinka

Bežná cena: 2,50 EUR
Cena pre členov Klubu priateľov TV LUX: 2,12 EUR

K zásielke účtujeme poštovné.

Z Á V Ä Z N Á O B J E D N Á V K A členské číslo: .....................
NÁSTENNÝ KALENDÁR (1,28 EUR)
STOLOVÝ KALENDÁR (2,12 EUR)

ks
ks

Meno a priezvisko: ........................................................................................
Adresa: ......................................................................................................
e-mail: ..................................................................
www.donbosco.sk
Objednávajte na adrese: Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2,
tel.: 02/502 313 98, e-mail: objednavky@donbosco.sk
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Bežná cena: 1,50 EUR
Cena pre členov Klubu priateľov TV LUX: 1,28 EUR

Citáty z Denníčka sv. Sestry Faustíny na každé dva
týždne a fotografie zo života Kongregácie sestier
Matky Božieho Milosrdenstva. Meninový aj
liturgický kalendár sviatkov a svätých na každý deň.
Prehľadný kalendár na rok 2012.



Citáty z Denníčka sv. Sestry
Faustíny na každý mesiac
a fotografie zo života sestier
Matky Božieho Milosrdenstva.
Meninový kalendár, štátne
a prikázané sviatky.
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Vďakyvzdanie za úrodu
Kostol Narodenia Panny Márie je miesto,
kde novobanskí roľníci každoročne konajú deň vďakyvzdania Pánu Bohu za
požehnanie úrody.

Nová Baňa patrí medzi tie krásne slovenské mestá, ktoré Boh vyznačil a určil
k svojej úcte i úcte Panny Márie. Nová
Baňa leží na ceste medzi Nitrou a Zvolenom. Mestečko je obklopené vencom
hôr v peknej dolinke.
Hneď po založení mesta kráľom Ľudvíkom v roku 1345 prišli hlásať slovo Božie
kňazi benediktíni, ktorí prišli zo susedného opátstva svätobeňadického, kde sídlili
v kláštore. Zásluhou benediktínov bol
postavený aj farský kostol zasvätený úcte
narodenia Panny Márie.
Určiť presný termín začiatku tradície
vďakyvzdania za úrodu v Novej Bani je
veľmi ťažké. Nevie sa presne, kto a kedy
prišiel na tento návrh. Pretože úroda bo-

la prevažne z ovocných stromov, obyvatelia nosili svoje dary do kostola v poslednú septembrovú nedeľu. Najkrajšie

plody z úrody kňaz na záver svätej omše
požehnal a takto požehnané si ich ľudia
odnášali domov a odložili na štedrovečerný stôl.
Počas pôsobenia Ignáca Tonhäusera istý
miestny rezbár a košíkár daroval kostolu
sadu miniatúrneho náradia a v roku 1954
miestne farníčky prišli na nápad rozložiť
ovocie nad stupne bočných oltárov v kostole. S využitím jednoduchých drevených
stojančekov povešali ovocie a dali tomu
určitý vzhľad. Mládež si uvedomila , že
by aj ona mohla pomôcť pri výzdobe
a s tým prišli aj nové nápady. Z roka na
rok pribúdal počet dobrovoľníkov a aj
množstvo a rôznosť darovaného ovocia.
Vždy nejaký čas pred roľníckou nedeľou
sa robia návrhy, čo, kde a ako. Výzdoba
sa z roka na rok stupňuje čo do krásy
i náplne je prispôsobená liturgii roka
a aktuálnym udalostiam miestnej a všeobecnej cirkvi.
Ďakovná svätá omša za úrodu v Novej
Bani v tomto roku bude 26. septembra
o 10.00.
Vincent Štuller
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