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Pokoj a dobro, 
máme za sebou devätnásty rok našich aktivít na Katarínke, ktorý 

môžeme označiť ako  

 
V tomto roku sme pokračovali v snažení z predošlých rokov,  

posledných 10 označovaných takto: 
2004 – rok štítu kostola (a osláv 10-ročnice) 

2005 – rok nárožia veže  

2006 – rok lode kostola 
2007 – rok oblúka v presbytériu 

2008 – rok získania kostola  
2009 – rok výskumov, dokončenia vysokých kostolných múrov a osláv 15-

ročnice 
2010 – rok veže, rumpálu a veľkého záklenku 

2011 – rok rumpálu a rekonštruovaných podlaží veže, zasýpania 
archeológie a rok dokumentu STV 

2012 - rok strechy vo veži 

2013 - rok prvých schodov vo veži  

Aj tento rok prijali otcovia predstavení Levidián, Juvilián, Tenebrícius 

a Neitos ďalších 86 novicov - nových mladých ľudí, ktorí mohli spoznať 

Katarínku úplne zblízka (najvyšší počet doposiaľ v histórii! Pred rokom ich 
bolo 85). Celkovo sa nás na Katarínkovských akciách v uplynulom roku 

prestriedalo 360 dobrovoľníkov – Katarínkovcov. Na Katarínke bol tento 
rok dovŕšený počet 1368 členov rádu sv. Kataríny Alexandrijskej, 

ktorí absolvovali regulárnu dvojtýždňovú družinu.  

Obzrime sa teda za najdôležitejšími míľnikmi uplynulého roka: 
 

 
Rok 2013 bol rokom, kedy sa nám podarilo veľa pestrých prác: pokračovali sme vo veži 

murovaním či škárovaním interiéru, ale aj s podlahami a schodmi. Práce sa posunuli i do 
kláštora, kde sme konzervovali západnú časť a rekonštruovali okenný záklenok a staticky kotvili 

prasknuté múry. 

Nelenili sme ani na archeológii – posunuli sme sa do lode kostola a odkryli sme časť ďalšej, 
pravdepodobne oveľa väčšej krypty ako bola prvá spred 14 rokov. 

Sústredili sme sa aj na návštevníkov a sprevádzanie, aj na 3 veľké verejné akcie – nuž čítajte: 
 

 
 

Pred štyrmi rokmi sme začali rekonštruovať vežu kostola 

s cieľom vybudovať z nej rozhľadňu pre návštevníkov. 

Rok 2013 bol rokom, kedy sa nám podarilo pod dohľadom 
koordinátora Tenebríciusa pokračovať v jej 

rekonštrukcii hlavne v interiéri. Už od predminulého roka 
2012 nám do nej neprší, takže sme prvýkrát murovali „pod 

strechou“ – v interiéri veže na múroch, kde sa osádzajú 

podlahy a schody. Vo veži boli na niektorých podlažiach už 
položené dubové podlahy a vyrábali sme schody. Jedny 

kresané schody sú už osadené: medzi štvrtým a vrchným 
- piatym - podlažím. 

 Tiež sa nám podarilo 
opraviť a zrekonštruovať 

vrch veže zvnútra nad 

skrytou strechou – ktorý 
bude tvoriť zábradlie 

vyhliadky. Bolo tam treba 
vysekať a nahradiť veľa 

zvetraných tehiel.  

... veža sa napĺňa: podlahami i schodmi      

... Dôležité udalosti v živote Katarínky v roku 2013... 
 

 

„rok prvých schodov vo veži“. 
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Po 10 rokoch prác na kostole 
sme sa opäť vrátili aj do 

kláštora – vrhli sme sa na 
jeho nedokončenú časť 
bližšie ku kostolu. Záklenok 
nad oknom sme museli 
zrekonštruovať - rozobrať 
a vymurovať nanovo. 

Tiež sme staticky hĺbkovo 

kotvili ohrozené múry 
kláštora a hlboké praskliny. 

Napokon sme koruny múrov 

zatrávnili – ako ochranu 
pred vplyvmi počasia, aby 

múry mohli vyzrieť chránené. Tento spôsob konzervácie, v ktorom sme boli 
priekopníkmi a ktorý sme prvýkrát na Slovensku odskúšali práve u nás v roku 2003, sa osvedčil a rozšíril na iné slovenské ruiny. 

 

Archeologický výskum (pod 

gesciou Michala Slivku ho už 
tradične realizovala Ivana 

Kvetánová) priniesol ďalší nový 

objav: na mieste, už pred časom 
zameranom našimi geofyzikmi ako 

možná krypta, sme ju skutočne 
objavili. 

 

 

 

Krypta bola úplne zasypaná sutinou z ruín kostola 
a klenby, avšak našlo sa dosť kostí – zväčša 

premiešaných po pravdepodobnom prekopávaní 
hľadačmi pokladov v dávnejšej minulosti. Tieto 

nálezy spracúva naša antropologička Silvia 
Bodoriková. 

 

Tento rok sa nám konečne podarilo naplno rozbehnúť sprevádzanie pre 

návštevníkov Katarínky počas celej pracovnej sezóny. Tiež sme zorganizovali 

Noc kostolov v máji, Deň otvorených dverí 5. júla pre asi 900 návštevníkov 
a novú „Noc kláštorných 

ruín“, spojenú s letným 
kontertom vážnej hudby – 

vystúpilo Muchovo kvarteto 
a sólistka Eva Šušková).

... archeológia – nová krypta!  
 

...akcie pre verejnosť: Noc kostolov, Deň otvorených dverí aj koncert 

... návrat prác do kláštora – obnovený záklenok aj zatrávňovanie 
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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 

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 dokončovania rekonštrukcie 
veže. Spoliehame sa teda na vás... A POZOR – všetci tí, ktorí akokoľvek dobrovoľnícky odpracovali 40 hodín, môžu poukázať 

až 3%! Údaje do daňového priznania na poukázanie: 

 

 
Katarínku organizujú dve navzájom spolupracujúce organizácie: 

 Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže - 

oblastné centrum Katarínka [ZKSM-OC Katarínka] 
(od r. 1994): vedúcou OC Katarínka je 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 22 najväčších zanietencov, 
ktorí sa stretávajú každý mesiac. Operatívne Katarínku riadi úzke 
jadro (foto vpravo) v zložení: Neitos, Benignus, Elorien, Tenebrícius 
a Hilánius (do septembra 2013 bol v úzkom jadre aj Nahum). 
Tenebríciusa od februára 2014 nahradila Kasioné. 

 

Ako každý rok, aj uplynulý sme ocenili tých, čo najviac potiahli 

Katarínku, najviac pomohli a boli inšpiráciou v službe pre ostatných 

Katarínkovcov. Tromi ŤAHÚŇMI ROKA 2013, sa stali:  
Persea (vľavo - z Bratislavy; aktuálna šéfka duchovného tímu od januára 

2014, novicka 4/2012 a kláštorníčka 3/2013),  
Kalipsó (uprostred - z Borinky; dlhoročná 

šéfka duchovného tímu, novicka 5/2007, 1 x 
gazdinka a 4 x hlavná gazdinka 2009-2013)  
Meshi (vpravo – z Tesárskych Mlynian; 

dôležitá členka finančného tímu, novicka 2/2011, gazdinka 3/2012 a hlavná gazdinka 1/2013).  

 
• Najviac snehu na Katarínke za 19 rokov • Najväčšia 1. družina, cca 110 ľudí sa vystriedalo, prvýkrát 
OP iný ako Benignus (Giacomo) • najviac dní s kňazom na družinách v histórii • Najsuchšie leto v 
histórii, v júli vôbec nepršalo • Najväčší DOD, 900 ľudí, 4 kotliny, stovky áut • Najviac registrovaných 
podujatí počas roka: 101 • Najviac úspešných grantov v histórii... počtom, ale nie sumou :-(  
• Bielonedeľná púť v apríli bola prvýkrát na snehu • Na výstave Pamiatky 2013 - prvýkrát v histórii 
projektu • najväčšie družiny aké sme kedy mali, najskôr zaplnené • Prvýkrát máme vo veži sklad! 
 

 

 

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

Absolútnym rekordérom je Valérius, ktorý v roku 2013 zavŕšil svojich 40 dvojtýždňových družín (v roku 2014 to bolo 49 dní)! 
 

Dní na Katarínkovských akciách Novici  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.-9. 10. 11. 12. 1. 2.-4. 

Elorien Persea Neitos Tenebrícius Benignus Monachus Miamei Jeremai, Kallidus Juvilián Šalmaja Irenej Jezrael Stellis, Seina, Domingo 

90 dní 80 dní 80 dní 74 dní 68 dní 65 dní 58 dní 57 dní 56 dní 54 dní 53dní 30 dní 25 dní 
 

Rekordér v počte dní na Katarínkovských akciách, ako v každom z posledných rokov:  
 

Kocábka  

Celkovo dní na 
Katarínkovských 

akciách (oproti r. 2012) 

Dní na 
Katarínke 

Podľa typu akcie 

pracovné vzdelávacie duchovné spoločenské 

129 dní (+8 dní) 98 (+2 dni) 95 19 7 8 

... Katarínka 2013 v číslach 
 

 

IČO: 30856841   právna forma: občianske združenie   obchodné meno: Katarínka   sídlo: Šándorova 8, 821 03 Bratislava 

... pár naj z tohoto roka 
 

... ťahúni roka 2013 
 

... kto ťahá Katarínku 
 

... 2%...alebo aj 3% - výzva – zbierka na stravu, vežu a Kocábku 
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            Príjmy ZKSM – oblastné centrum Katarínka 2013 

 
                    Príjmy o. z. Katarínka 2013* 

Vlastné 
zdroje (dary, 
účastnícke 
poplatky...) 

MK SR - 
dotácia: 
Obnovme 
si svoj dom 

Ministerstvo 
školstva SR  

Nadácia 
Orange -
2 granty 

Nadácia 
Tatra  
banky 

Slovak 
Telekom 

SPOLU 
príjmy v r. 

2013 

 

Podiel 2% z  
poukázanej 
dane 

príspevky 
na činnosť, 
dary, 
darujme.sk 

granty 
NBS, 
JAVYS, 
Slovenské 
elektrárne 

úroky SPOLU 
príjmy 

  756,36 €     23 000 €   4 872,65 €   1 400 €      500 €    1 500 €    31 953,47 €  
 

 9 406,91 €    479,49 €       3 500 €  1.11€    13 387,51 €  
 

lešenie: 
montáž, 
prenájom 

strava prevádzk. 
a  staveb. 
materiál, 
náradie, 
náčinie 

služby: 
lešenie, 
výskumy, 
archeológia, 
tlač/tabule, 
tesár, geodet, 
koordinátor... 

cestovné 
a 
dopravné 
náklady 

ostatné 
služby, 
poštovné, 
poistenie, 
poplatky 

ZKSM 
výdavky 
SPOLU 

 

služby, 
ubytovanie, 
polygraf. 
náklady, 
výskumy 

náklady 
na 
Kocábku 
– okrem 
PHM 

strava prevádzk. 
a  staveb. 
materiál, 
náradie, 
náčinie 

cestovné 
a 
dopravné 
náklady, 
PHM 

ostatné 
služby, 
poplatky, 
poštovné 

OZK 
výdavky 
SPOLU* 

4 615€ 4117 € 8 188 € 8 584 € 4 796 € 1 655 € 31 953 € 
 

1 525€ 2 560€ 3398€ 3 491 € 544 € 845 € 12362€ 
           

  

 pokračovanie v prácach na SPRÍSTUPNENÍ VEŽE kostola verejnosti vo forme vyhliadkovej 
veže. Piaty rok budeme pokračovať v  rekonštrukcii podlaží – v ukladaní podláh na trámy 
a výrobe schodísk. S tým súvisí i pokračovanie ručného kresania trámov a hobľovania 
dosiek na podlahy, schody a zábradlia vo veži počas celého leta.   

 Budeme pokračovať v konzervácii kláštora – zameriame sa na jeho časť najbližšie ku kostolu. 
 dokončíme opravu kostola škárovaním prízemných častí obvodových múrov lode kostola a 

presbytéria. 
 pokračovať bude archeologický  výskum v lodi kostola. 
 

 
 

Čo pre vás máme pripravené tento jubilejný 20 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:  

 

27.4.       Bielonedeľná PÚŤ na Katarínku (otvorenie sezóny na Katarínke) – turisticko-duchovná tradičná púť, ktorou už pätnásty rok 
oživujeme tradíciu poveľkonočných pútí zo 17.-18. storočia. Pešo lesom zo žel. stanice Buková (9.30) na Katarínku, kde bude 
o 14:15 sv. omša, pohoda, opekačka. Vlak z Bratislavy smer Trnava 7.55,  z Trnavy 9.03. 

30.5.-1.6.    Trávnice - kosenie katarínskych lúk, kde junáci kosy a devy hrable pochytia a okolie Katarínky a táboriska kosia. Kultová akcia. 
5.7.         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... 

15.11. PLES (20. výročie projektu Katarínka) v Dechticiach v kultúrnom dome - po dvoch rokoch sa stretneme, aby sme zhodnotili čo 
máme za sebou, zabavili sa a skvelo zatancovali a postretávali celé generácie Katarínkovcov. Začneme poobede ďakovnou sv. 
omšou a skončíme až ráno, pričom zabezpečíme autobusový špeciál z Bratislavy a z Trnavy. 

26.11.       Katarínske HODY 2014 - u františkánov v Bratislave - ako ďakovná sv. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

... plány v tomto roku: VEŽA, kláštor, archeológia, ...a oslavy! 

... Katarínka 2013 v číslach  
Dní na Katarínkovských akciách Dní na katarínkovských akciách novici 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 

Elorien Valérius Benignus Vendea Dorian Monachus Nahum Elia Safius Malfin Jeremai Sarai Minea Tenebricius Anuarita 

89 dní 76 dní 64 dní 60 dní 56 dní 56 dní 50 dní 48 dní 48 dní 47 dní 35 dní 34 dní 31 dní 27 dní 26 dní 

2010 v číslach 
 

... akcie na rok 2014 - kalendár 
 


