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Pokoj a dobro, 
máme za sebou 23 rokov našich aktivít  

na Katarínke, teda rok 2017, ktorý môžeme nazvať  

Pokračovali sme v snažení z predošlých rokov:
2004 – rok štítu kostola, oltára  a osláv 10-ročnice 

(výstava v Trnave) 
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, nového rumpálu a veľkého 

kostolného 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 
2014 – rok 20tky Katarínky 
2015 – rok okien 5. podlažia a Pondusovho múrika 
2016 – rok dokončenia veže a presbytéria 
2017 – rok otvorenia veže 
 

 

Aj tento rok prijali otcovia predstavení Parmenides, Vigo, Celestín a Šaulon ďalších 85 novicov - nových mladých ľudí, 

ktorí mohli spoznať Katarínku úplne zblízka (najvyšší počet doposiaľ v histórii bolo v roku 2014, kedy ich bolo 87). Samozrejme 
v lete sa konali aj 1. a 6. družina pre skúsených Katarínkovcov aj rodinky pod vedením Neitosa a Urbiona. Celkovo sa nás 

na všetkých akciách v uplynulom roku prestriedalo 364 dobrovoľníkov – Katarínkovcov a tento rok bol dovŕšený počet 1687 

členov rádu sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorí absolvovali riadnu dvojtýždňovú družinu. 
 

 Rok 2017 bol rokom prác pod dohľadom koordinátorov Mergusa a Prozaela. Šlo o veľa pestrých prác: sprístupnili sme 

vežu pre turistov, konzervovali jej spodné dve okná a škárovali ju, opravili sme hlavicu piliera v SV kúte kostola, 

prekonzervovali a zatrávnili sme 

popraskaný južný múr presbytéria 

s oknom,   konzervovali kláštor, hasili 
zásoby vápna – 9 ton a opravovali 

prístupovú cestu – takzvanú „Čerešňovú 

alej“. V júli až septembri sme absolvovali 

hĺbkovú kontrolu Krajského inšpektorátu 

práce na základe udania, dopadla však 

veľmi dobre. 

17. novembra v roku 2016 sme zažili veľkú 
drámu, keď vo veži došlo k nešťastnému 

pádu Michaiáša z 5 podlažia cez otvorené 

montážne otvory, no mnohé modlitby boli 

vyslyšané a Michaiáš sa z toho 

zázračne dostal (zmienku o zázraku 

máme na papieri v oficiálnom dokumente 

inšpektorátu práce;-) a v roku 2017 strávil 
s nami na katarínkovských akciách 34 dní. 

Venovali sme sa intenzívne aj  

návštevníkom ich sprevádzaniu našimi 

turizmákmi (po sprístupnení veže najmä 

našimi "vežiakmi")  a pripravili sme i štyri 

veľké podujatia pre verejnosť – nuž 

čítajte: 

... dôležité udalosti v živote Katarínky v roku 2017: 
 

 

„Rok otvorenia veže“ 
 

Opravená a sprístupnená veža v roku 2017 

Interiér 1. poschodia veže pred rekonštrukciou a po nej aj s turistami v r. 2017  
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Od roku 2010 sme začali 
rekonštruovať vežu kostola 

s cieľom vybudovať z nej 
rozhľadňu pre návštevníkov. 
V roku 2016 sme všetky dôležité práce 

dokončili a vežu pripravili na 

kolaudáciu. Tú sa nám úspešne 
podarilo absolvovať v júni a 5. júla 

2017 bola počas Dňa otvorených dverí 

slávnostne posvätená a oficiálne ju 

navštívili prvé skupiny hostí.  

Odvtedy je veža prístupná s našimi 

sprievodcami počas leta každý 

deň (900-1700, mimo sezóny od Bielej 
nedele - týždeň po Veľkej noci do konca 

októbra cez víkendy (deti nad 130cm). 

 

 Na veži sa realizovali 

konzervačné práce, ktoré mohli 

byť vykonávané aj po jej 

sprístupnení – škárovanie 

a rekonštrukcia spodných dvoch 

okien. Ďalej sa pracovalo na 

škárovaní interiéru aj exteriéru 
lode kostola a tiež sme 

zakonzervovali ďalšiu hlavicu 

piliera v kosto-le v severový- chodnom 

kúte lode (vpravo) a zároveň sme ju 

izolovali ílom a zatrávnili. Tiež sme 

premurovali východnú časť kláštora, 

škárovali jeho interiér a fixovali historické 
omietky. A napokon, rok 2017 bol aj 

rokom ďalšieho veľkého hasenia vápna, 

keďže po 10 rokoch sa nám nahasené 

zásoby už takmer minuli, a tak sme počas 

jedného víkendu nahasili 9 ton vápna 

a 23 kubíkov vody vďaka cisterne 

z TAVOSu. 

 

Archeologické práce prebiehali v sezóne 2017 pomerne intenzívne: podarilo sa doskúmať 

najväčšiu kryptu objavenú pomocou geofyziky v juhovýchodnom kúte kostola a objaviť jej 

schodisko. Pravdepodobne ide o kryptu hlavných mecénov kláštora - rodu Erdődiovcov, 

v ktorej sa našli aj časti bočného oltára – barokové hlavice (vpravo) a časti sôch. Tiež sa za 
účelom lepšieho uzemnenia hromozvodov vykopali a archeologicky preskúmali ryhy na východ 

a západ od veže. Vďaka tomu sa nám 

podarilo objaviť murovaný základ 

mohutného súsošia kalvárie, dnes 

stojacej pred kostolom v Dechticiach, o ktorom písal už Juraj Fándly 

v Dúvernéj zmlúve medzi mňíchom a diáblom o prvních počátkoch, o 
starodávních, aj včúlajších premenách reholňíckích (1789):  
„Vím já jeden včul prázni, volakedi frančiškánski klášter, S. Katerina menuvaní. 
Stojí pred ňím veliká štácia 

na spúsob hori Kalvárie,  

s kresaného kamena 

vistavená, na ňej velikí 
kríž s figúru Spasitela 

našého, pod ňím na tej istéj 

kalvárie kamenskéj stojí 

velká figúra Panni Márie, z 
druhéj strani svatého Jána, 

všetko s kamena...“. 

... archeológia: doskúmanie veľkej Erdődiovskej krypty a objav základov kalvárie  

... veža sa otvára: prvé stovky turistov, rekonštruované spodné dve okná 
 

Prvé oficiálne sprevádzanie vo 
veži po jej otvorení 5. 7. 2017 

Základy súsošia kalvárie na S od múru kláštora; 

fotomontáž doplnenia pôvodnej kalvárie (dnes Dechtice) 

Hlavice barokového oltára 

nájdené v krypte 

Konzervácia dolných 

 dvoch okien veže  

Expozícia vo veži – rumpál pomocou 

ktorého sa dvíhali dubové trámy do veže 

Preskúmaná Erdődiovská krypta  

aj s objaveným vstupným schodiskom 

Oprava Čerešňovej aleje  



 

 
 

Tento rok sme pokračovali v sprevádzaní pre 

návštevníkov Katarínky počas celej pracovnej sezóny 

a turizmácka služba je už samozrejmou súčasťou 
našich aktivít. Tiež sme zorganizovali 18. ročník 

Bielonedeľnej púte na Katarínku pre vyše 250 

pútnikov, Noc kostolov v júni s vystúpením sólistu 

Martina Šafárika. Zorganizovali sme už tradičný 18. 

Deň otvorených dverí (DOD) 5. júla s rekordnou 

účasťou asi 1200 návštevníkov vrátane tvorivých dielní 
pre deti a slávnosti posvätenia veže a „Noc hradov a zrúcanín“ 19. augusta, spojenú 

s kultúrnym programom, nočným sprevádzaním i tradičným občerstvením pre návštevn íkov.  

 

V rámci celého roka fungujeme v tímoch, 

spoločenstvách a organizujeme rôzne 

podujatia pre našich dobrovoľníkov, ktorí už 

absolvovali dvojtýždňovú družinu. Okrem 1. družiny pre skúsených a rodiny (s 

OP Neitosom, vľavo) aj 6. družinu („búračku“, OP Urbion), ktorá bola 
skvelým zavŕšením sezóny, kde sa stretli mladí aj ostrieľaní katarínkovci a spolu 

dokončili letné práce po prvý krát v predstihu a vo veľkej pohode. Stretko eSko 

už funguje od r. 2009 a v roku 2017 sa v rámci neho stretávalo a formovalo 

pravidelne vyše 70 mladých; ďakujeme pastierom a hlavne gvardiánom – 

lídrom eSka: Dailonovi, Arkánii a Nadii za ich dlhodobú vytrvalú službu. 
 

 
Katarínku organizujú dve úzko spolupracujúce organizácie: 

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže - oblastné 

centrum Katarínka [ZKSM-OC Katarínka] (od začiatku projektu v r. 1994):  
vedúca OC Katarínka v r.2017 bola Elpida (Katarína Ečeryová). V rámci ZKSM 
fungujú naše spoločenstvá pravidelne sa stretávajúce počas celého roka – či 
už sú to stretká (napr. eSko) alebo tímy Katarínky. 

Občianske združenie Katarínka – OZK (vzniklo v roku 2004):  

Cieľom OZK je predovšetkým získavať finančné prostriedky z 2% daní a riešiť 
majetkoprávne záležitosti okolo Katarínky ako vlastník pamiatky a táboriska 

a tiež Kocábku. Predsedom OZK je Benignus (Peter Herceg), tajomníkom bola 

v roku 2017 Elpida a Prozael (Jakub Pavčo) je podpredseda.  

Všetky dôležité rozhodnutia prijíma a smerovanie Katarínke dáva 

Katarínkovské JADRO, kde je aktuálne 25 najväčších zanietencov, ktorí sa 
stretávajú každý mesiac. Priamo Katarínku riadi úzke jadro (vpravo), od 
júna 2017 v zložení (zľava):  Prozael, Morgana, Parmenides, Elpida a 
Benignus; pričom Kasioné postupne ukončila svoje pôsobenie v úzkom 
jadre v lete 2017 krásnou udalosťou – narodením syna Daniela – ďakujeme 

za jej službu pre Katarínku!  

 

Aj za uplynulý rok sme ocenili tých, čo najviac potiahli 

Katarínku, najviac pomohli a boli inšpiráciou v službe 
pre ostatných  Katarínkovcov. Tromi ŤAHÚŇMI 
ROKA 2017 sa stali:  Nadia (z Veľkého Bielu, novicka 

3/2014, gazdinka 3/2015 a 3/2016, hlavná gazdinka 

2/2017) Celestín (z Bratislavy; novic 3/2015, dráb 2/2016 

a otec predstavený 4/2017) a Parmenides  
(z Rumanovej; novic 3/2014, dráb 4/2015, dobrodružník 
2/2016 a otec predstavený 2/2017, aktuálne člen úzkeho 
jadra)... no a samozrejme naša piata Kocábka. 

 

 
A ešte pár čísel, aby sme videli, kto a koľko sme toho strávili na Katarínke a na katarínkovských akciách. 

Absolútnym rekordérom je Valérius, ktorý zavŕšil svojich 48 veľkých dvojtýždňových družín (takmer 650 dní)! 
 

Počet dní na Katarínkovských akciách 2017 Novici 2017 

poradie: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.-9. 10. 1. 2.. 3. 

Kocábka Elpida Celestín Selmián Severín Maleneth Benignus Naomi Mikabeus Orémus Pronsias Emeli Boname Giselien 

170 dní 75 dní 66 dní 64 dní 59 dní 58 dní 53 dní 50 dní 49 dní 49 dní 48 dní 29 dní 28 dní 27 dní 

... pár čísel o ľuďoch z tohto roka 
 

... ťahúni roka 2017 
 

... kto ťahá projekt Katarínka 
 

... akcie pre nás: stretká, 1. a 6. družina/búračka a pod. 

...akcie pre verejnosť: Bielonedeľná púť, Noc kostolov, DOD... Noc hradov  

a zrúcanín  

na Katarínke  

– historický koncert 

františkánskych diel 

Jadro 2017 

Úzke jadro 2017 

Nadia Celestín Parmenides 



 

 
 

 

 
 

           Príjmy ZKSM – oblastné centrum 
Katarínka 2017 

 

Príjmy občianske združenie Katarínka 2017 

Vlastné zdroje 
(dary, 

účastnícke 
poplatky...) 

Ministerstvo 
kultúry SR - 
dotácia: 
Obnovme si svoj 
dom 1.3 

Ministerstvo 
školstva SR 

Grant 
Telekom 

ZKSM  
príjmy v r. 

2017 
SPOLU 

 

Podiel  
2% z  
poukáza-
nej dane 

Príspevky na 
činnosť / mecéni 
jednorazové,  
darujme.sk 
dokument logistik 

Príspevky 
pravidel-
né 
mecéni 

granty 
Dobrá 
Krajina, 
Naše Mesto 

grant 
Tatra 
banka – 
Viac pre 
regióny 

dotácia 
Ministerstv
o financií 
SR, SEPS 

OZK príjmy  
v r. 2017 
SPOLU 

1526 € 15 000 € 4 808€ 2 000 € 23 334 € 

 

9 770 € 9 592 € 1 455 € 1 287 € 5 000 € 14 000 € 41 104 € 

 

strava prevádzka. 
a  staveb. 
materiál, 
náradie, 
náčinie 

služby a mzdy: 
výskumy, 
archeológia, 
tlač, tesár, 
koordinátor... 

cestovné 
a 
dopravné 
náklady 

ostatné 
služby, 
poštovné, 
poistenie, 
poplatky 

ZKSM 
výdavky  
v r. 2017 
SPOLU 

 

služby, 
ubytovanie, 
polygraf. 
náklady, 
výskumy 

náklady na 
údržbu 
Kocábky a 
poplatky 

strava prevádzkový 
a  stavebný 
materiál, 
náradie, 
náčinie 

cestovné 
a 
dopravné 
náklady, 
PHM 

ostatné 
služby, 
poplatky, 
poštovné 

OZK 
výdavky v r. 

2017 
SPOLU* 

3 124 € 6 936 € 10 224 € 1 618 € 1 431 € 23 334 € 

 

459€ 2 877€ 6 205€ 24 506€ 1 551€ 5 622€ 41 219€ 

Poďakovanie podporovateľom: Obec Dechtice: traktor a priestory, Obec Chtelnica: priestory múzea, lešenársky dohľad a hasnice, 
Pekáreň Školuda Trstín, TAVOS cisterna; Dotácie MK SR, MŠ SR, MF SR; granty Nadácia Tatrabanky, Telekom, Pontis - Dobrá krajina, 
Dell, SEPS, Dokument logistik, individuálni darcovia a mecéni, poukazovatelia 2% daní; Jarmila Žuffová, Vladimír Kohút, Ivana Kvetánová  
 

 
 Rekonštrukcia krypty – predovšetkým klenieb, schodov a vchodu– aby 

ju bolo možné v sezóne sprístupniť; archeologický výskum lode kostola 

 Drobné práce vo veži aj po jej SPRÍSTUPNENÍ –škárovanie interiéru 

 Pokračovanie konzervácie kláštora – zameriame sa na prízemné a ohrozené 

múry a na fixovanie omietok. 
 V kostole dokončíme opravu hlavice posledného piliera so  zatrávnením. 
 Príprava veľkých výročí a osláv počas týchto dvoch rokov:  

o 400 rokov od založenia kláštora (1618-2018)  

o štvrť storočnica projektu Katarínka (1994-2019) 

 

 

 

 
 

Čo pre vás máme pripravené počas 24. sezóny? Širokú ponuku podujatí, na ktoré vás vrelo pozývame. Už teraz si do svojho kalendára poznačte 
najdôležitejšie dátumy, kde by ste isto nemali chýbať:  

 

8.4.    Bielonedeľná PÚŤ na Katarínku (otvorenie sezóny na Katarínke) – turisticko-duchovná tradičná púť, ktorou už osemnásty 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, potom pohoda, opekačka. Vlak z Bratislavy smer Trnava 7.55, z Trnavy 9.03. 

25.5.   Noc kostolov – otvorenie pomyselných brán kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej v rámci stredoeurópskeho podujatia Noc kostolov.  
25.-27.5.   Trávnice - kosenie katarínskych lúk, kde junáci kosy a devy hrable pochytia a okolie Katarínky a táboriska kosia. Kultová akcia.  
5.7.     Interaktívny DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na Katarínke (na Cyrila a Metoda) – verejné OSLAVY 400 ROKOV od založenia kláštora 
18.8. Noc hradov a zrúcanín (v rámci spoločnej akcie na mnohých slovenských zrúcaninách) – kultúrny program - koncert, nasvietenie 

kostola, večerná sv. omša a nočné sprevádzanie. 
17.11. Odborná konferencia, raut aj tancovačka v Chtelnickom kaštieli – naše oslavy založenia kláštora v kaštieli grófa Erdődiho 

22.11.    Katarínske HODY 2018 - 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 fotografií z leta.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

... kalendár podujatí na rok 2018 | 400 rokov od založenia kláštora 
 

... plány v tomto roku: krypta, kláštor, pilier 

... Katarínka 2017 v číslach  
Dní na Katarínkovských akciách Dní na katarínkovských akciách novici 2016 

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 
 

Krypta –  
plán zaklenutia 


