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Pokoj a dobro - máme za sebou 27 rokov našich aktivít na Katarínke, teda
rok 2021, ktorý môžeme nazvať
Aj tento rok
„druhý korona-rok na Katarínke”: rok objavenia
prijali otcovia
suterénu kláštora a historickej kanalizácie
predstavení
a ďalších 4 záklenkov kláštora
ďalších
70
novicov - nových mladých ľudí, ktorí mohli spoznať Katarínku úplne zblízka.
Samozrejme, v lete sa konali aj 1. a 6. družina
pre skúsených Katarínkovcov aj ich rodinky pod
vedením Sirachusa (1-ka) a Moventusa (6-ka).
Celkovo sa nás na všetkých akciách v uplynulom
roku prestriedalo 327 dobrovoľníkov –
Katarínkovcov a tento rok bol dovŕšený počet
1978
členov
rádu
sv.
Kataríny
Alexandrijskej,
ktorí
absolvovali
riadnu
dvojtýždňovú družinu.
Rok 2021 bol okrem roka pokračovania
konzervácie nárožného rizalitu kláštora a
ohradového múru kláštornej záhrady
a rokom
objavenia
suterénu
kláštora
a jeho chodby
aj rokom prác
pod dohľadom
Noc hradov a zrúcanín
koordinátorov
s COVID opatreniami - s rúškami
Mergusa a Vavríniusa. Bolo to pestré: vo východnom
nárožnom rizalite – vysunutom nároží kláštora – sme
zrekonštruovali časti stien, koruny múrov a obnovili sme dva
dverové
a dva
okenné
záklenky
v miestnostiach na 2. poschodí, kompletne prekonzervovali
všetky koruny a zatrávnili ich.
Zakrývanie krypty novým
Tiež sme sa venovali návštevníkom v ešte väčšej miere - ich
kryptovým kameňom v septembri 2021
sprevádzaniu našimi turizmákmi, ktorí za sprísnených pandemických
opatrení s rúškami a dezinfekciou rúk absolvovali vyše 700 výstupov do veže. Prvýkrát sme rozbehli dva letné murárske turnusy a osadili
zábradlie okolo presbytéria.
Pandémia COVIDu-19 sezónu v podstate ešte posilnila, chodilo oveľa viac návštevníkov v sezóne, ale aj mimo nej, ako pred
pandémiou. Napriek jej výčinom sa nám najdôležitejšiu časť roka – letnú sezónu – podarilo absolvovať naplno
aj s niektorými novinkami: turizmáckym suvenír-vozíkom či katarínkovskými ponožkami – fusaklami. 
Pokračovali sme v snažení z predošlých rokov:
1994 –
1995 –
...
2004 –
2005 –
2007 –
2008 –
2009 –
2010 –
2011 –

rok objavenia Katarínky a zrodenia projektu záchrany
rok založenia rádu sv. Kataríny a prvých 2 letných družín

rok štítu kostola, oltára a osláv 10-ročnice / výstavy
rok zamurovania a zaistenia nárožia veže
rok oblúka v presbytériu
rok získania kostola do vlastníctva
rok výskumov, dokončenia vysokých kostolných múrov
rok veže, nového rumpálu a veľkého záklenku v kostole
rok rumpálu a rekonštruovaných podlaží veže, zasýpania
archeológie kaplnky a rok dokumentu RTVS
2012 – rok strechy vo veži

Odkryté vstupné schodislo a krížová chodba v suteréne kláštora

2013 – rok prvých schodov vo veži
2014 – rok konzervácie najväčšej
miestnosti kláštora
2015 – rok okien 5. podlažia a
Pondusovho múrika
2016 – rok dokončenia veže, presbytéria a Michaiášovho zázraku
2017 – rok otvorenia veže
2018 – rok zaklenutia krypty, osláv 400-ročnice kláštora a ocenení
Pamiatka roka a ICOMOS
2019 – rok osláv 25 rokov projektu, ohradového múru
2020 - „Korona rok na Katarínke”, rok objavenia vstupu do kláštora

... udalosti v živote Katarínky v roku 2021: pandémia koronavírusu
Keďže od marca 2020 nás zasiahlo
niekoľko vĺn pandémie COVID-19,
museli sme sa im prispôsobiť. Školili
sme sa druhýkrát online – napríklad
Hlavné
tovarišstvo
absolvovalo
takmer 90 rehoľníkov. Len školení
sme
online
zorganizovali
11,
nehovoriac o desiatkach ďalších akcií
touto
formou.
Najväčšou
boli
Hody 2021 u františkánov v BA
streamované sväto-katarínske hody
Online Hlavné tovarišstvo (vpravo) z františkánskeho kostola v Bratislave, po ktorých bola hodová
hostina na nádvorí kláštora (len pre očkovaných) – teda agapé
s cibuľovými chlebami a stretnutiami s Katarínkovcami. Aj turizmáčenie sa muselo prispôsobiť opatreniam – turizmáci aj tento rok
sprevádzali návštevníkov v rúškach a používali dezinfekciu pred výstupmi do veže.

... časť kláštora premurovaná, obnovené záklenky dverí na vrchnom podlaží
V roku 2021 sme
pokračovali
na
juhovýchodnom
krídle kláštora –
tzv. rizalite, kde
sme
kompletne
vymurovali
a zatrávnili zvyšné
koruny
múrov
a obnovili špalety
4 okien a nanovo
ich
zaklenuli.

Kláštorný rizalit (1997)

Zároveň
sme
staticky
zaistili
múry dubovými trámami a kovanými železnými závlačkami, ktoré boli kuté
rovno pri kláštore. V práci na kláštore plánujeme pokračovať aj ďalší rok
a pridáme tam aj archeologický výskum.
Pokračovali sme aj na ohradovom múre kláštornej záhrady vo svahu
pod kláštorom. Bol odkopaný a archeologicky preskúmaný ďalší dlhší úsek,
ktorého časť sme nadmurovali tak, aby sa postupne obnovila ohrada.

... archeológia: objav kanalizácie kláštora
Archeologický
výskum
s
Ivanou
Kvetánovou
bol
v roku 2021 zameraný na

Vstup do kláštorného suterénu
a krížová chodba odkrytá v sezóne 2021

Kláštorný rizalit po konzervácii (2021)

vstupný rizalit – predsieň
s klesajúcimi schodami do suterénu kláštora a priľahlé chodby. Za múrom
chodby sme začali odkrývať najväčšiu suterénnu miestnosť klástora, ktorá je
podstatne hlbšia, ako sme očakávali. Pri výskume ohrady kláštora sme objavili jedinečný
kanálový systém na odtok odpadu z kláštora. V kostole sme dali vyrobiť krycí
kameň vstupu do krypty, ktorý sa bude pred každou letnou sezónou otvárať. Do
krypty
plánujeme
opäť
pochovať
nájdené
kostrové
pozostatky
ľudí,
ktorí
v nej
boli
pôvodne
pochovávaní v 17. a
18. storočí.

Časť nájdenej
sväteničky (2021)

... pre verejnosť – len jedna akcia: Noc hradov a zrúcanín v auguste

Noc hradov
a zrúcanín
na Katarínke:
koncert Duo Aeternum
„Ozveny minulosti“
Štvrtú augustovú sobotu večer sa na Katarínke uskutočnila po zrušení ostatných plánovaných verejných akcií aspoň jedna tradičná Noc hradov a zrúcanín, na ktorej okrem omše a sprístupnenia krypty (vpravo) i ďalších archeologických nálezov
a nočného sprevádzania a nasvietenia kostola vystúpilo husľové Duo Aeternum.

... 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 Sirachusom, foto
vpravo) aj 6. družinu („búračku“, OP Moventus), ktorá
bola skvelým zavŕšením sezóny, kde sa stretli mladí aj
ostrieľaní Katarínkovci a spolu dokončili letné práce na
kláštore, prekrytí odkopaného suterénu kláštora a zbalení
tábora. Stretko eSko funguje už od r. 2009 a v roku 2021 sa

1. družina 2021

v rámci neho stretávalo a formovalo pravidelne cez 20
mladých; ďakujeme lídrom eSka, trnavského, nitrianskeho,
ružomberského, brnianskeho stretka aj ďalších stretiek za ich
službu.

... 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.2021 bola naďalej Katarína Ečeryová. V rámci
ZKSM fungujú naše spoločenstvá pravidelne sa stretávajúce počas celého
roka – či už sú to stretká (napr. bratislavské eSko a Kampana, trnavské,
žilinské, nitrianske alebo brnianske) alebo tímy.

Úzke jadro 2021
Občianske združenie Katarínka – OZK (vzniklo
v roku 2004):
Cieľom OZK je predovšetkým reprezentovať Katarínku,
získavať finančné prostriedky z 2 % daní a riešiť
majetkoprávne záležitosti okolo Katarínky ako vlastník
pamiatky a táboriska a tiež Kocábku. Predsedom OZK je
Peter Herceg, tajomníkom je Katarína Ečeryová a Rastislav
Dobšovič je podpredseda.
Všetky dôležité
rozhodnutia
Jadro 2021
prijíma a smerovanie Katarínke dáva Katarínkovské JADRO, kde je aktuálne 23 najväčších zanietencov,
ktorí sa stretávajú každý mesiac. Priamo Katarínku riadi úzke jadro (vpravo hore).
Absolútnym rekordérom v účasti na Katarínke je Valérius, ktorý bol na 56 dvojtýždňových
družinách (cez 870 dní)! Na väčšine akcií sa zúčastnila aj naša Kocábka – zásobovací
automobil VW Transporter, ktorý strávil na cestách v službe 105 dní.

... Katarínka 2021v číslach
Pridávame
pár čísel.
Dní na Katarínkovských
akciách

Dní na katarínkovských akciách novici 2016
Príjmy
ZKSM
3
4 – oblastné
5
6
7
8
9 Príjmy
10 občianske
1
2 združenie
3
4Katarínka 2021
5
centrum
Katarínka
2021
Elorien Valérius Benignus Vendea Dorian Monachus Nahum Elia Safius Malfin Jeremai Sarai Minea Tenebricius Anuarita
Vlastné zdroje Ministerstvo
Ministerst Granty, ZKSM príjmy Podiel
Dobrovoľné
Dobrovoľné príspevky granty
OZK príjmy
89 dní
60
56 dní
56
dní
50
dní
48
dní
48
dní
47
dní
35 dní- prevody:
34 dní 31
dní
27 dní v r. 2021
26 dní
(dary, 76 dní
kultúry SR64- dní
vo dní Nadácie
2
%
z
príspevky
na
na činnosť
Pontis,
v r. 2021
účastnícke dotácia: Obnovme školstva
:-(
poukázanej činnosť na mieste: mecéni, darcovia
Trnavský
SPOLU
SPOLU
2010
v číslach
poplatky...) si svoj dom 1.3
SR
dane
turisti, darcovia darujme.sk, poplatky
samosprávny kraj
1

2

ESET, NBS

9 954 €
strava

19 300 €

10 527 €

prevádzk. a služby a mzdy:
stavebný
tlač, výskumy,
materiál,
archeológia,
náradie,
koordinátori,
náčinie,
príprava knihy
stany

5 255 € 14 111 €

19 550 €

0 €

39 781 €

15 867 €

13 710 €
náklady na strava
údržbu
Kocábky a
poplatky

cestovné a
dopravné
náklady

ostatné
služby,
ubytovanie,
poistenie,
poplatky

ZKSM
výdavky
v r. 2021
SPOLU

služby,
ubytovanie,
polygraf.
náklady,
výskumy

794 €

71 €

39 781 €

1 172 €

1 211 €

5 216 €
prevádzkový
a stavebný
materiál,
náradie,
náčinie

4 097 €

12 975 €

1 824 €
cestovné
a dopravné
náklady,
PHM

36 617 €

ostatné OZK výdavky
služby,
v r. 2021
poplatky,
SPOLU*
telekom
(*predbežné)

1 079 € 1 840 €

22 374 €*

Poďakovanie podporovateľom: Obec Dechtice: traktor, priestory a podpora, TAVOS – poskytnutie pitnej vody, obec Naháč: priestory;

Hollen, s.r.o., Pekáreň Školuda Trstín, dary Pontis, ESET, Národná banka Slovenska, Trnavský samosprávny kraj; rodina Ružekovcov, Karol Zachar,
Jarmila Žuffová, Vladimír Kohút, Ivana Kvetánová, Silvia Bodoriková, Marek Fraštia, Karol Illý, Michal Hrčka a Obnova s. r. o., Miroslav Kováč a
farské úrady Dechtice, Šintava a Smolenice, Rád menších bratov Františkánov, TV LUX a Elorien a mnohí ďalší podporovatelia a mecéni,
poukazovatelia 2 % daní.

... plány v roku 2022 v 28. sezóne: kláštor, ohradový múr a akcie








archeologický výskum kláštora – pokračovanie výskumu suterénu – chodby a miestností
pokračovanie konzervácie kláštora – dokončenie východného rizalitu a obnova záklenkov
okien
príprava na obnovu objaveného vchodu kláštora: schodiska a jeho zaklenutia (červeno-ružovou
resp. oranžovou vpravo)

ďalšie odkrývanie a murovanie ohradového múru kláštora
kolaudácia krypty a jej otvorenie pre verejnosť v lete – po
neoficiálnom sprístupnení v roku 2021
drobné práce vo veži aj po jej SPRÍSTUPNENÍ – škárovanie
interiéru, zveľadenie expozície

nový
turizmácky suvenír-vozík

Čo pre vás máme pripravené počas 28. sezóny?
Pokiaľ to pandémia umožní, dúfame, že už rok bude normálnejší,
chystáme mnoho podujatí, na ktoré vás pozývame či už prezenčne alebo
online. Už teraz si do svojho kalendára poznačte najdôležitejšie dátumy,
kde by ste isto nemali chýbať. Sledujte Facebook - Katarínka:

12. 4.
24. 4.

27. - 29. 5.
10. 6.
5. 7.
3. 7. - 4. 9.

Krížová cesta Katarínkovcov – Marianka (alebo ONLINE).
Bielonedeľná PÚŤ na Katarínku (otvorenie sezóny na
Katarínke) – turisticko-duchovná tradičná púť, ktorou už od
roku 2000 oživujeme tradíciu poveľkonočných pútí zo 17. - 18.
storočia. Zvyčajne sa chodí pešo lesom zo železničnej stanice Buková
(10:10) na Katarínku, kde bude o 14:15 sv. omša, potom pohoda,
sprevádzanie, opekačka.
Trávnice - kosenie katarínskych lúk, kde junáci kosy a devy hrable
pochytia a okolie Katarínky a táboriska kosia. Kultová akcia.
Noc kostolov – otvorenie pomyselných brán kláštora sv. Kataríny
Alexandrijskej v rámci stredoeurópskeho podujatia Noc kostolov.
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na Katarínke (na Cyrila a Metoda) – svätá
omša 10.30, prezentácia našich prác a tvorivé dielne – pozvite i celú vašu
rodinu, blízkych a vezmite deti...
Šesť letných družín – turnusov pre dobrovoľníkov. Pre verejnosť smladých dobrovoľníkov od 17 rokov sú potvorené tieto štyri družiny:
8.-21.7. //2. družina, 20.7.-2.8. //3. družina, 1.-14.8. //4. družina, 13.-26.8. //5. družina

Príprava zaklenutia
vstupných schodov
do kláštora

letné víkendy Externistické víkendovky aj s tematickými prácami (archeológia, murovanie, sprevádzanie...): možnosť zapojiť sa do letných prác
20. 8.
Noc hradov a zrúcanín (spoločná akcia na mnohých slovenských zrúcaninách): koncert, sv. omša a nočné sprevádzanie.
26. 8. - 4. 9. ŠIESTA družina (BÚRAČKA) pre všetkých Katarínkovcov - ukončenie letnej sezóny na Katarínke a s ňou spojené ukončovacie
práce ako i jedinečná možnosť stretnúť mnohých nových i ostrieľaných Katarínkovcov. Iba 3 dni dovolenky pre pracujúcich!
23. 11.
Katarínske HODY 2022 - 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.

