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Pokoj a dobro,
máme za sebou sedemnásty rok našich aktivít na Katarínke,
ktorý
môžeme
označiť
ako
„rok
rumpálu

a rekonštruovaných
podlaží
zasýpania archeológie a rok STV“.

veže, veľkého

V tomto roku sme teda pokračovali v snažení z predošlých rokov,
označovaných takto:
2004 – „rok štítu“, 2005 – „rok
veže“,
2006 - „rok lode kostola“,
2007 – „rok oblúka v presbytériu“,
náš rumpál aj s autorom –
2008 – „rok získania kostola“,
tesárom Mirom
2009 – „rok výskumov, dokončenia
vysokých kostolných múrov a osláv 15-ročnice projektu.“, 2010 – „rok veže, rumpálu a veľkého záklenku“

Rok 2011 bol rokom, kedy sa nám podarilo pod dohľadom koordinátorov Malfina a Nahuma zakonzervovať poslednú –
severnú fasádu veže, pokročiť v prácach v interiéri veže osádzaním kresaných trámov na všetkých 5 pôvodných
podlaží. Trámy sme dvíhali aj posúvali vo veži pomocou rumpálu vlastnoručne vyrobeného v roku 2010. Tiež sa
nám podarilo zaklenúť prechod spod veže do lode kostola, zakonzervovať
časť napojenia presbytéria na loď kostola a pokročiť v archeologickom
výskume najstarších častí Katarínky. STV nakrútila veľký dokument (50
min.) o Katarínke: jej histórii, výskumoch a o našich aktivitách a táboroch.
Aj tento rok prijali otcovia predstavení Malchus, Merakus, Platan a
Monachus ďalších 71 novicov - nových mladých ľudí, ktorí mohli spoznať
Katarínku úplne zblízka. Celkovo sa nás tam v uplynulom roku prestriedalo 274
dobrovoľníkov – Katarínkovcov (rok predtým to bolo 254). Na Katarínke bol tento
rok dovŕšený počet 1196 prijatých členov rádu sv. Kataríny
Alexandrijskej, ktorí absolvovali regulárnu dvojtýždňovú družinu. Obzrime sa
teda ešte za najdôležitejšími míľnikmi uplynulého roka:

... Kľúčové udalosti v živote Katarínky v roku 2011...
...dokončenie múrov veže

.

Keďže objekt kostola už je vo vlastníctve občianskeho združenia Katarínka,
tak - ako majitelia – sme už pred dvomi rokmi rozbehli rekonštrukciu
veže na účel rozhľadne (a možno aj miniexpozície), ktorú chceme zriadiť
vo veži.
V priebehu letných družín boli dokončené práce na konzervácii exteriéru
veže. Predovšetkým sa kompletne preškárovala severná fasáda (čelná strana
veže) vrátane fixovania omietok. Dôležitou súčasťou prác bolo injektovanie
praskliny nad hlavným vchodom a vyplnenie pomerne veľkej kaverny vo výške
10
metrov.
Domurovali
a preškárovali sme
lizénové rámy –
nárožné pilastre a
kordónové rímsy.
Tiež boli doplnené
a preškárované
rámy troch okien.
Tento rok nás čaká
dokončenie rámov
posledných dvoch
okien
čelnej
fasády.
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... rekonštrukcia piatich podlaží veže, tesári a rumpál
V prácach na rekonštrukcii podlaží
interiéru sme pokračovali ručným
kresaním dubových trámov na obnovu
podlaží počas celého leta.
Počas predminulej sezóny 2010 sme
pod vedením majstra Mira Čárskeho
ručne vyrobili drevený rumpál
(vrátok, zdvihák), ktorý slúži na
zdvíhanie ťažkých bremien. V našom
prípade dubových trámov do veže
kostola. Podarilo sa nám dokončiť celý
mechanizmus, osadiť koľajnice na
vrchu veže vrátane vozíka (náprava z
podvozku lesnej železničky)
s
kladkostrojom a teda sme mohli dvíhať
aj posúvať i extrémne ťažké trámy do
útrob 30 metrov vysokej kostolnej
veže.
Tak
sa
nám
podarilo
zrekonštruovať nosné trámy všetkých
piatich podlaží veže. Vrchné – piate
podlažie sme dokončili na búračke 3.
septembra a v ten istý deň sme toto zvonové podlažie skolaudovali veľkou oslavou –
tancovačkou, chválami a prespaním vo výške 25 metrov. Aj tak nás však ešte čaká
veľa práce: zostrojiť schodiská, napevno podlahy a predovšetkým vybudovať
dodatočné šieste zapustené podlažie, ktoré bude zapustenou strechou a zároveň aj vyhliadkovou terasou, kde okraj múrov veže
bude slúžiť ako zábradlie (červeným čiarkovaným na schéme – zelený obr. vľavo).

...víťazný oblúk a záklenok pod vežou
Jedným
z
výsledkov
tohtoročného
snaženia je konzervácia napojenia
presbytéria na loď kostola pod
víťazným oblúkom vrátane injektáže
prasklín – žltým na obrázku vľavo.
Zostáva nám dokončiť pravú stranu. Tiež
sme
zrekonštruovali
záklenok
nad
vchodom do kostola spod veže – bol
rekonštruovaný
použitím
na
mieru
osekaných travertínových kameňov podľa
pôvodného stavu.

... archeológia a geofyzika
Archeologický výskum (pod gesciou Michala Slivku ho realizovala Ivana
Kvetánová) priniesol ďalšie nové objavy: ďalšie múry gotickej kaplnky
dokresľujúce jej presnú veľkosť, preskúmanie jej podlahy, bočného vchodu,
gotickú apsidu kaplnky a ďalšiu barokovú kaplnku vzadu za presbytériom.
Tento rok by sa gotická kaplnka už mala úplne doskúmať a zakryť. Podstatná
časť sond zo sezón 2007-2010 bola finálne zasypaná, pričom múry mali
fixované omietky a boli izolované, aby pod zemou boli stabilizované.
Tiež sme realizovali presné geodetické zameranie archeológie, aby sme mali
presne dokumentovaný súčasný stav a nemeckí vedci pokračovali v geofyzikálnom
Georadarom objavená šesťuholníková
výskume so skvelými výsledkami (3-4 kaplnky):

kaplnka na južnom okraji lúky

STV v akcii
na archeológii
www.katarinka.sk

... 2% - výzva pre rok 2012 – zbierka na stravu, VEŽU a Kocábku
Jedným z mála zdrojov – okrem osobných darov – ako
získať prostriedky použiteľné predovšetkým na stravu, sú
práve prostriedky z poukázania 2% dane (z grantov je často
problém získať financie priamo na stravu). Veríme preto, že
tento rok sa o to intenzívnejšie zapoja všetci Katarínkovci a tohtoročný výťažok z dvoch percent bude aj vďaka vášmu snaženiu
dobrou správou pre všetkých dobrovoľníkov, ktorých dokážeme nakŕmiť; ale aj pre celú Katarínku a návštevníkov, keďže
plánujeme investovať aj do rekonštrukcie veže. Spoliehame sa teda na vás... Údaje do daňového priznania na poukázanie:
IČO: 30856841 právna forma: občianske združenie obchodné meno: Katarínka sídlo: Šándorova 8, 821 03 Bratislava

... kto aktuálne ťahá Katarínku
Katarínku organizujú dve navzájom spolupracujúce organizácie:

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže –
oblastné centrum Katarínka
ZKSM (od r. 1994): od decembra 2008 je vedúcou OC
Katarínka Elorien (Eva Neubauerová)



občianske združenie Katarínka – OZK (vzniklo v roku
2004); intenzívne pomáha a podporuje činnosť ZKSM – OC
Katarínka. Cieľom OZK je predovšetkým získavať finančné

prostriedky z 2% daní a riešiť majetkoprávne záležitosti okolo
Katarínky. Predsedom OZK je Benignus (Peter Herceg),
podpredsedom Hilánius (Róbert Hrdlica) a tajomníkom je
Elorien.
Všetky dôležité rozhodnutia prijíma a smerovanie Katarínke dáva
Katarínkovské JADRO, kde je aktuálne 26 najväčších zanietencov,
ktorí sa stretávajú každý mesiac. Operatívne Katarínku riadi úzke
jadro v zložení: Benignus, Elorien, Hilánius, Monachus a Malfin,
ktorého od januára 2012 nahradil Nahum (vpravo dole).

... ťahúň roka 2011
Ako každý rok, aj uplynulý sme ocenili tých, čo najviac potiahli Katarínku
a najviac pomohli. Oficiálne sme na novembrovom plese – „Rumpál bále“
- vyhlásili troch ŤAHÚŇOV ROKA 2011, ktorými sa stali:
Choldvik (vľavo – z Dunajskej Stredy; aktívny člen mediálneho tímu, novic 5/2008,
dobrodružník 2/2010),
Hosana (ze Stupavy; novicka ešte u Benignusa 1/2001, už 11 ročníkov, okrem iného
dobrodružníčka, gazdinka a člen jadra; tento rok mala svadbu s Merakusom)
Beren (vpravo; z Hájskeho a teraz z Kátloviec, kňaz, novic 4/2010 – viď aj ).

... Katarínka má oficiálneho kňaza - poradcu
Otec arcibiskup Róbert Bezák (navštívil nás na Katarínke na búračke) na našu prosbu
o vyčlenenie kňaza, ktorý by sa popri štandardnej pastorácii staral aj o nás ako spoločenstvo Katarínky,
reagoval veľmi ústretovo a na naše odporúčanie schválil do tejto služby
Berena - Braňa Popelku. Beren je momentálne správcomfarnosti
v neďalekých Kátlovciach. Katarínka je mu veľmi blízka, je medzi nami
veľmi často a o jeho nadšení pre Katarínku svedčí i minuloročné
ocenenie Ťahúň roka 2011. Tešíme sa!

... Katarínka 2011 v číslach

V septembri 2010 sme boli aj v Assisi
– po stopách sv. Františka

Pár čísel, aby sme videli, koľko sme toho strávili na Katarínke
a katarínkovských akciách a kto ťahal najviac dní:

Novici na katarínkovských akciách

Dní na Katarínkovských akciách
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

Elorien Malfin Nahum Monachus Jeremai Benignus Anuarita Valérius Tenebrícius Neitos Silvereth Meshi Banteila Hektor Zaylee
86 dní

83 dní

79dní

75 dní

71 dní

59 dní

57 dní

56 dní

50 dní

49 dní

35 dní

34 dní

31 dní

27 dní 26 dní

Rekordér v počte dní na Katarínkovských akciách:

Kocábka

Celkovo dní na
Katarínkovských
akciách

Dní na
Katarínke

126

93

www.katarinka.sk

Podľa typu akcie
pracovné
89

vzdelávacie
18

duchovné
10

spoločenské
9

... Katarínka 2011 v číslach
Dní na katarínkovských akciách novici 2010
Príjmy o. z. Katarínka 2011*
3
4
5
SPOLU Podiel 22% príspevky
úroky
SPOLU
Malfin Jeremai
Sarai naMinea Tenebriciuspríjmy
Anuarita
z poukápríjmy
dní dane
34 dní činnosť,
31 dní
27 dní
26 dní
v47r. dní
2011 35 zanej
dary
1 215 € 1 000 € 2 000 € 29 381,84€ 7 114,95 € 449 € 4,73 € 7 568,68 €

Dní na Katarínkovských akciách
Príjmy ZKSM – oblastné centrum Katarínka 2011

1
Vlastné
príj-2 MK SR- 3Ministerstvo
Elorien
Benignus
my
(dary, Valérius
grant:
školstva
SR
Obnovme
účastnícke
89 dní
76 dní
64 dní
poplatky...) si svoj

4
5
6
7 Slovenská
8
9
Nadácia
Nadácia
Nadácia
SlovenNadácia
Orange
sporiteľňa
VendeaT-mobile
Dorian Tatra
Monachus skéNahum
Elia VÚB
Safius
elektrárne
banky
60 dní 56 dní
56 dní
50 dní 48 dní 48 dní

2010 vdom
číslach

1 838,93 € 15 000 € 5 127,90 € 800 € 1 400 €
lešenie:
montáž,
prenájom

700 €

a stavebný
materiál,
náradie,
náčinie

6 747,30 € 6 203,17 € 5 144,85 €

cestovné
náklady,
na všetky
technológií plagáty,
akcie
obnovy:
propagácia
tesanie
ukážok

690 €

607,09 €

1

* Výdavky OZK ešte budú spresnené po účtovnej uzávierke

prevádzkový zhotovenie polygr.

strava

10

2 659,26€

ostatné
služby,
poštovné,
poistenie a
tlačoviny

archeologický
a pamiatkový
výskum,
geodetické
zameranie

ZKSM
výdavky
SPOLU

2 930,16 €

4 400 €

29 381,84 €

o.z. Katarínka
výdavky predbežne*
ukážky obno- náklady
vy: omietky, na

archeolog.
výskum

Kocábku

2 300 €

2 273 €

strava

*

... plány v tomto roku: VEŽA, dokončovačky kostola, archeológia







dokončenie konzervácie veže – dokončenie posledných dvoch okien na jej severne fasáde
pokračovanie v prácach na SPRÍSTUPNENÍ VEŽE kostola verejnosti vo forme vyhliadkovej veže. Tretí rok
budeme pokračovať v dokončení rekonštrukcie podlaží vrátane nového šiesteho vyhliadkového, ktoré bude
zároveň slúžiť ako zapustená skrytá strecha. S tým súvisí i pokračovanie ručného kresania trámov na
konštrukcie a schodiská vo veži počas celého leta.
dokončíme opravu kostola konzervovaním a škárovaním prízemných častí obvodových múrov a uvoľnených
vonkajších nároží. Tiež budeme riešiť východný múr presbytéria pri napojení na kostol pri víťaznom oblúku, kde sú
výrazné praskliny.
pokračovať budeme v archeologickom výskume predovšetkým v presbytériu kostola na najstarších častiach
lokality –gotickej kaplnke, kde budeme skúmať jej východný múr a napojenie presbytéria na kostol.

... akcie na rok 2012 - kalendár
Čo pre vás máme pripravené tento rok? Širokú ponuku už tradičných akcií, na ktoré vás vrelo pozývame.

Už teraz si do svojho kalendára poznačte najdôležitejšie dátumy, kde by ste isto nemali chýbať:

4.4.
15.4.
25.-27.5.
5.7.
21.11.
24.11.

Krížová cesta katarínska – od 18.30 na najstaršom pútnickom mieste - pri kláštore v Marianke
Bielonedeľná PÚŤ na Katarínku (otvorenie sezóny na Katarínke) – turisticko-duchovná tradičná púť, ktorou už dvanásty rok
oživujeme tradíciu poveľkonočných pútí zo 17.-18. storočia. Pešo lesom zo žel. stanice Buková (9.15) na Katarínku, kde bude
o 14:15 sv. omša, pohoda, opekačka. Vlak z Bratislavy smer Trnava 7.57, z Trnavy 8.35.
Trávnice - kosenie katarínskych lúk, kde junáci kosy a devy hrable pochytia a okolie Katarínky a táboriska kosia. Kultová akcia.
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na Katarínke (na Cyrila a Metoda) - kde stretáva sa verejnosť s členmi rádu sv. Kataríny na
slávnostnej svätej omši, divadlom predstavení o histórii Katarínky, prezentácii našich prác i pri zábavnom programe pre deti
i dospelých (tvorivé dielne a cechy) – pozvite i celú vašu rodinu, blízkych a vezmite deti...
Katarínske HODY 2012 -u františkánov v Bratislave - ako ďakovná omša za uplynulý rok s našimi spevmi. Hody sú tradične
spojené s pohostením mastnými chlebmi s cibuľou a stretnutiami s mnohými Katarínkovcami, premietaním videí a fotografií z leta.
PLES KATARÍNSKY 2012 (18-ročnica Katarínky) v Dechticiach v kultúrnom dome - po roku sa stretneme, aby sme zhodnotili čo
máme za sebou, zabavili a skvelo zatancovali a postretávali celé generácie Katarínkovcov. Ďalší bude až o 2 roky (2014)!
Začneme poobede ďakovnou omšou a skončíme až ráno, pričom zabezpečíme autobusový špeciál z Bratislavy a z Trnavy.

Bližšie informácie budú na internete.

Táto informačná a pozývacia správa je realizovaná s finančnou podporou
Ministerstva školstva SR a Ministerstva kultúry SR
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