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Pokoj a dobro - máme za sebou 24 rokov našich aktivít
na Katarínke, teda rok 2018, ktorý môžeme nazvať
„Rok zaklenutia krypty, osláv 400ročnice a ocenení“
Pokračovali sme v snažení z predošlých rokov:
1994 – rok objavenia Katarínky a zrodenia projektu záchrany
1995 – rok založenia rádu sv. Kataríny a prvých dvoch letných družín
...
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 kaplnky a rok dokumentu RTVS
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
2018 – rok zaklenutia krypty, osláv 400ročnice kláštora a ocenení
V r. 2018 sme získali ceny: Cena MKSR - Pamiatka roka 2017 FÉNIX
LIKE - najkrajšia pamiatka roka 2017
Národná cena ICOMOS Slovensko - Dedičstvo pre budúcnosť
Osobitné uznanie Cena Slovenskej republiky za krajinu 2018

Zrekonštruovaná zaklenutá krypta v roku 2018

... udalosti v živote Katarínky v roku 2018:
Izolovanie zaklenutej
a prisypanej krypty
– vidno otvor
vchodu do nej

Aj tento rok prijali otcovia predstavení Parmenides, Doctus,
Pronsias a Mikabeus ďalších 75 novicov - nových mladých
ľudí, ktorí mohli spoznať Katarínku úplne zblízka. Samozrejme v

lete sa konali aj 1. a 6. družina pre skúsených Katarínkovcov aj
rodinky pod vedením Árona a Urbiona. Celkovo sa nás na

všetkých
akciách
v uplynulom
roku
prestriedalo
357
dobrovoľníkov – Katarínkovcov a tento rok bol dovŕšený počet
1762 členov rádu sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorí
absolvovali riadnu dvojtýždňovú družinu.
Rok 2018 bol okrem roka ocenení rokom prác pod dohľadom
koordinátorov Mergusa a Moventusa. Bolo to pestré:
zrekonštruovali a zaklenuli sme veľkú kryptu a izolovali ju,

opravili sme hlavicu piliera vo V múre kostola a jeho S štítovú stenu zvonka, konzervovali časti kláštora a mali sme nádherné
objavy na archeológii.
Tiež sme sa venovali
návštevníkom - ich
sprevádzaniu
našimi
Projekt zaklenutia
turizmákmi (po sprístupkrypty
není veže najmä našimi
aj so vstupným
sprievodcami - "vežiakschodiskom
mi") a pripravili sme i
Návrh: Jarka Žuffová
štyri veľké podujatia
Projekt: Demetrius
pre verejnosť a tiež
odbornú
konferenciu
a výstavu v Chtelnickom kaštieli ku oslavám 400ročnice kláštora
– nuž čítajte:

Cena FÉNIX
a ďalšie
ceny
získané
v roku
2018

... krypta sa uzatvára: murovanie obrovských klenieb, jej izolácia a odvetranie
Od roku 2013
sme skúmali
veľkú kryptu
v prednej časti
lode kostola. V
roku 2017 sme
zavŕšili jej
výskum a
pripravili ju na
rekonštrukciu.
V roku
2018
sme vybavili stavebné povo-lenie, vybudo-vali drevené
debnenie a po-stupne sme kryptu zaklenuli valenou klenbou
s lunetami z ručne opracúvaného a sekaného travertínu.
Osadili sme rám vstupu do krypty, ktorý bol vyrobený
z umelého kameňa ako verná kópia podľa nálezov fragmentov
pôvodného rámu.
Napokon
sa klenby
Postupné
zaklenutie
krypty –zvrchu
najprv zasypali
bolo ta
a vyspádovali, odizolovaliosadiť
do sklonu
pre
odvodnenie
a pri
drevený šalung – debnenie,
pilieroch boli do nich
vmurované
skryté
vzduchotechnické
na ktorom sa murovali klenby z travertínu
vetráky.

Záhadný nápis objavený v novej krypte.
Je v nemčine a zatiaľ sa podarilo rozlúštiť
zmienku o „poškodení krypty“

... archeológia: objav novej Erdődiovskej krypty aj tajuplného nápisu v nej
Archeologický výskum s Ivanou Kvetánovou v sezóne 2018 bol zameraný na časť kláštorného krídla pri-ľahlého ku rekonštruovanej krypte, keďže práve tadiaľ bolo projektované odvodnenie lode kostola a krypty do nádvoria kláštora. Postupne sa

podarilo odhaliť na mieste pod bočnou kaplnkou novú kryptu – podľa všetkého Erdődiovskú vybudovanú v roku 1710, z ktorej
boli pochovaní príslušníci rodu prenesení po zrušení Katarínky do kláštora v Hlohovci. Odkryté bolo honosné schodisko a záhadný
nápis v nemčine, ktorý ešte nemáme úplne rozlúštený. Dnes je priestor po výskume opäť zasypaný.
Udeľovanie ceny Ministerstva kultúry SR
Pamiatka roka 2017 - FÉNIX

Odborná konferencia a výstava v Chtelnickom kaštieli, kde bola založená Katarínka
pred 400 rokmi

...akcie pre verejnosť: Bielonedeľná púť, Noc kostolov, DOD...
Tento rok sme pokračovali v sprevádzaní
Noc hradov a zrúcanín
pre návštevníkov Katarínky počas celej
na Katarínke – historický
pracovnej sezóny a turizmácka služba je už
koncert františkánskych diel
samozrejmou súčasťou našich aktivít. Tiež
sme
zorganizovali
18.
ročník
Bielonedeľnej púte na Katarínku pre
vyše 400 pútnikov, Noc kostolov v júni
DOD
s vystúpením Sláčikového kvarteta ZOE.
– oslava 400-ročnice
Zorganizovali sme už tradičný 19. Deň
otvorených dverí (DOD) 5. júla s rekordnou účasťou asi 1500 návštevníkov, ktorý
bol zároveň verejnou oslavou 400. výročia založenia kláštora a „Noc hradov a
zrúcanín“ 18. augusta, spojenú s kultúrnym programom, nočným sprevádzaním i tradičným občerstvením pre návštevníkov.

... akcie pre nás: stretká, 1. a 6. družina/búračka
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 Áronom, vpravo)
aj 6. družinu („búračku“, OP Urbion), ktorá bola skvelým zavŕšením sezóny,
kde sa stretli mladí aj ostrieľaní katarínkovci a spolu dokončili letné práce na
zaklenutí krypty a zbalení tábora. Stretko eSko už funguje od r. 2009 a v roku
2018 sa v rámci neho stretávalo a formovalo pravidelne vyše 30 mladých;
ďakujeme pastierom a hlavne gvardiánom – lídrom eSka: Nadii, Jafarimu,
Laquite a Vendei za ich vytrvalú službu.

1. družina 2018

... kto ťahá projekt Katarínka
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.2018 bola Elpida (Katarína Ečeryová). V rámci ZKSM fungujú naše spoločenstvá pravidelne sa stretávajúce počas
celého roka – či už sú to stretká (napr. eSko, trnavské alebo nitrianske) 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 Jadro
ako vlastník
2018
pamiatky a táboriska a tiež Kocábku. Predsedom OZK je Benignus (Peter
Herceg), tajomníkom bola v roku 2018 Elpida a Prozael (Jakub Pavčo) bol
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): Benignus, Morgana, Prozael, Elpida a
Parmenides,; pričom Prozael postupne ukončil svoje pôsobenie v úzkom
Úzke jadro 2018
jadre v decembri 2018 a pre rok 2019 ho nahradil Celestín.

... ťahúni roka 2018
Aj za uplynulý rok sme ocenili tých, čo najviac potiahli
Katarínku a boli dlhodobou inšpiráciou v službe pre ostatných
Katarínkovcov. Tromi ŤAHÚŇMI ROKA 2018 sa stali:
Morgana (z Bratislavy; novicka 5/2007, gazdinka 4/2008, hlavná
gazdinka 2/2014 a 4/2015), Jafari (z Nitry; novic 2/2012, rehoľník
5/2016, 4/2017 a 1/2018) a Zénius (z Kočoviec; novic 1/2000,
rehoľník 2/2003, 2/2004, 2/2005 a 3/2008, dobrodružník 3/2006, kňaz
5/2009, 4/2013, 4/2014, 4/2015, 4/2016 a 3/2017, aktuálne duchovný
správca Katarínky z rádu Františkánov) ...no a potiahla aj naša
piata Kocábka ktorá je tradičným ťahúňom.

... pár čísel o ľuďoch z tohto roka
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 50 veľkých dvojtýždňových družín (takmer 700 dní)!

Novici 2018

Počet dní na Katarínkovských akciách 2018
poradie:
1.
2.-3.
4.
Kocábka Elpida Benignus Pronsias Prozael
132 dní 68 dní 58 dní
58 dní 56 dní

5.
Valérius
55 dní

6.
Vilbee
52 dní

7.
8.
9.
Merion Severín Mikabeus
51 dní 50 dní 49 dní

10.
Kajros
48 dní

1.
Klára
32 dní

Atanai
29 dní

2..-4.
Menuan Santiago
29 dní
29 dní

... Katarínka 2018 v číslach
Dní na Katarínkovských akciách
Príjmy ZKSM – oblastné
1
2
3
4
5
centrum
Katarínka
2018

Dní na katarínkovských akciách novici 2016

Katarínka
2018
9 Príjmy
10 občianske
1
2združenie
3
4
5
Vlastné
Ministerstvo
Ministerstvo
Podiel
Dobrovoľné
Príspevky
Elorienzdroje
Valérius
Benignus
Vendea Grant
Dorian ZKSM
Monachus
Elia
Safius
Malfin granty
Jeremaiúčastníck
Sarai Grant
Minea dotácia
Tenebricius
Anuarita
príjmy Nahum
OZK príjmy
(dary,
kultúry SR školstva SR Nadácia
2% z
príspevky mecéni: Pontis: e
Nadácia Ministerv
r.
2018
v
r.
2018
89
dní
76dotácia:
dní
64 dní
60 dní Telekom
56 dní
56 dní
50
dní 48nadní
48 dnídražba
47 dní Dobrá
35 dní poplatky
34 dní ZSE
31 dní stvo 27 dní
26 dní
účastnícke
poukázačinnosť:
SPOLU
SPOLU
obrazov
a
poplatky...)
Obnovme
si
svoj
nej
dane
turisti,
Krajina,
letné
financií
2010 v číslach
foto
dom 1.3
mecéni,
Naše
družiny
SR
darujme.sk
Mesto
769 €
strava

12 888 €

prevádzk.
a staveb.
materiál,
náradie,
náčinie

2 791 € 4 837 €

7 518 €

služby a mzdy:
tlač, výskumy,
archeológia,
koordinátori...

9 737 €

cestovné
a
dopravné
náklady

6

2 000 €
ostatné
služby,
ubytovanie,
poistenie,
poplatky

2 540 € 2 910 €

7

23 175 €

8

9 552 € 11 829 € 8 700 € 2 042 € 1 380 € 900 € 13 000 € 47 403 €

ZKSM
výdavky
v r. 2018
SPOLU

služby,
ubytovanie,
polygraf.
náklady,
výskumy

22 815 €

2,922€

náklady na
údržbu
Kocábky a
poplatky

665€

strava prevádzkový
a stavebný
materiál,
náradie,
náčinie

7,849€

14,278€

cestovné
a
dopravné
náklady,
PHM

ostatné OZK výdavky
služby,
v r. 2018
poplatky,
SPOLU*
poštovné (*predbežné)

1,915€ 1,913€

29,541€*

Poďakovanie podporovateľom: Obec Dechtice: traktor, priestory a všeobecná podpora, Obec Chtelnica: priestory kaštieľa, múzea, Pekáreň
Školuda Trstín, TAVOS - cisterna; Dotácie MK SR, MŠ SR, MF SR; granty Nadácia Nadácie SPP, ZSE, Telekom, Pontis - Dobrá krajina a Naše mesto ,

Dell; kňaz a umelec Martin Šafárik a fotograf Marek Mičuda, rodina Ružekovcov, rodina Žákových a rodina Tóthových - Duprint, Karol Zachar, Jarmila
Žuffová, Vladimír Kohút, Ivana Kvetánová, Roman Pašteka, Silvia Bodoriková, Peter Radošinský, Karol Illý,
Michal Hrčka a Obnova s.r.o., Demetrius a mnohí ďalší podporovatelia a mecéni, poukazovatelia 2% daní.

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

Dokončenie rekonštrukcie krypty a jej sprístupnenie – predovšetkým schodov a uzatváranie
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 východný trakt
Príprava veľkých osláv štvrťstoročnice – 25 rokov projektu Katarínka (1994-2019)

Krypta –
plán opravy schodov a vstupu

... kalendár verejných podujatí na rok 2019 | 25 rokov od založenia projektu
Čo pre vás máme pripravené počas 25. sezóny? Širokú ponuku podujatí, na ktoré vás vrelo pozývame. Už teraz si do svojho kalendára poznačte
najdôležitejšie dátumy, kde by ste isto nemali chýbať:
28. 4.
24. 5.
24.-26. 5.
5. 7.
17. 8.
27. 11.

Bielonedeľná PÚŤ na Katarínku (otvorenie sezóny na Katarínke) – turisticko-duchovná tradičná púť, ktorou už devätnásty rok
oživujeme tradíciu poveľkonočných pútí zo 17.-18. storočia. Pešo lesom zo žel. stanice Buková (9.45) na Katarínku, kde bude o 14:15
sv. omša, potom pohoda, opekačka. Vlak z Bratislavy smer Trnava 8.13, z Trnavy 9.11.
Noc kostolov – otvorenie pomyselných brán kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej v rámci stredoeurópskeho podujatia Noc kostolov.
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) – verejné OSLAVY 25 ROKOV od založenia projektu záchrany
kláštora. Svätá omša 10.30, prezentácia našich prác a tvorivý program – pozvite i celú vašu rodinu, blízkych a vezmite deti...
Noc hradov a zrúcanín (v rámci spoločnej akcie na mnohých slovenských zrúcaninách) – kultúrny program - koncert, nasvietenie
kostola, večerná sv. omša a nočné sprevádzanie.
Katarínske HODY 2019 - 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 a projekt Katarínka sú realizované
aj z dotácie Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020", ktorú
administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

