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GORAZDOV MOČENOK 2020
Vážení účastníci celonárodného festivalu kresťanského divadla, ctitelia sv. Gorazda, milí Močenčania, dovoľte, aby som sa vám na prahu - XXVIII. ročníka Gorazdovho Močenka prihovoril a pozdravil v mene samosprávy našej obce, ako aj
vo svojom mene.
V týchto dňoch otvárame dvadsiatu ôsmu kapitolu v knihe s názvom Gorazdov
Močenok. Prípravy tohto ročníka poznačila pandémia COVID-19. Pri jeho organizácii budeme dodržiavať Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky pri ohrození verejného zdravia. Preto chcem všetkých účastníkov festivalu požiadať, aby rešpektovali pokyny organizátorov festivalu.
Kroky priaznivcov kresťanského divadla v týchto dňoch smerujú po roku
opäť do Močenka. Sme tu spolu znovu kvôli kresťanskému divadlu, duchovným,
kultúrnym hodnotám a tradíciám, ktoré na naše územie priniesli sv. Cyril a Metod,
a ich priamym pokračovateľom bol sv. Gorazd. Vo svete a teda aj Slovensku, ktoré
je plné globálnej uniformity, je dobré, že rozvíjame a aktualizujeme odkaz solúnskych bratov, spolupatrónov Európy a ich po mene prvého známeho žiaka –
sv. Gorazda.
Aj prostredníctvom nášho – vášho festivalu rozvíjame niečo, v čom sme na Slovensku jedineční, neopakovateľní. A zároveň napĺňame do poslednej litery výrok
„Dedičstvo našich otcov, zachovaj nám Pane.“
Festival Gorazdov Močenok je od prvých rokov svojej histórie úzko spojený
s kresťanským divadlom. Aj v tomto roku v rámci súťažnej prehliadky diváci
uvidia 6 súťažných a 3 nesúťažné divadelné predstavenia. Malí, starší a aj najstarší divadelníci predvedú svoje umenie a výsledok svojej práce, ktoré sú výstupmi nadobudnutými pri nácvikoch divadelných predstavení. Všetkým súťažiacim
prajeme, aby sa im podarilo sprostredkovať posolstvo obsiahnuté v jednotlivých
hrách. Odmenou za predvedené výkony bude potlesk divákov, ako aj slová uznania a usmernenia odbornej poroty. V rámci programu každého ročníka festivalu
a nebude tomu inak ani pri XXVIII. ročníku, majú svoje nezastupiteľné miesto
bohoslužby. Pre účastníkov festivalu, ako aj ostatných veriacich, budú slúžené
v priestoroch farského kostola v Močenku, v katedrále na Nitrianskom hrade
a v Gorazdove, kde bude slávnostnú pontifikálnu sv. omšu, celebrovať
Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR.
Súčasťou programu budú aj tradičné sprievodné podujatia: putovanie pútnikov
po ceste solúnskych bratov do Nitry, gospelové piesne, tvorivé dielne, vystúpenia
spevokolov.
V tomto roku sa na príprave podieľala Obec Močenok, OZ Krediv, farnosť Moče4

nok a členovia organizačného tímu. Priestory poskytla základná škola a metodicky
pomohlo Krajské osvetové stredisko Nitra.
Partnerom festivalu je Staré divadlo Nitra, ktoré zabezpečí ozvučovanie a osvetľovanie predstavení.
Zorganizovať podujatie, ktoré má charakter celoštátnej prehliadky, by sa nám
nepodarilo bez mediálnej podpory televízií, rozhlasu a printových médií. Finančne
okrem organizátorov podujatie podporil Fond na podporu umenia.
Ďalšími partnermi, ktorí napomáhajú realizácii, alebo propagácii podujatia sú
Rímskokatolícka cirkev Biskupský úrad v Nitre, MAS VITIS a Európska kultúrna
cesta sv. Cyrila a Metoda.
Výraznou mierou nám pomáhajú aj miestni a regionálni sponzori, dobrovoľníci
a v neposlednom rade zamestnanci obce Močenok, členovia OZ Krediv a ďalší
dobrovoľníci. Poďakovanie patrí aj RTVS, ktorá zabezpečuje vysielanie priameho
prenosu zo slávnostnej sv. omše s J. Ex. Mons. Františkom Rábekom, ordinárom
OS a OZ SR.
Na záver mi dovoľte vysloviť želanie, nech XXVIII. ročník Gorazdovho Močenka je naplnením a svedectvom viery tak, ako ju počas života šíril sv. Gorazd, prvý
a priamy nástupca solúnskych bratov – sv. Cyrila a Metoda.
PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce
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Vážení priatelia, ctitelia Svätého Gorazda,
viacerí z vás si postavili otázku - bude, či nebude v tomto roku Gorazdov Močenok. Áno, aj my organizátori sme netrpezlivo čakali, čo bude s tohtoročným GM,
keď nás zastihla nečakaná situácia s koronavírusom. Problémy v štáte, ale aj vo
svete sa rýchlo šírili v neprospech tej ktorej krajiny. No, naši predstavitelia štátu
od samého začiatku až doteraz sa dôsledne zaoberali epidémiou a prijímali dosť
tvrdé opatrenia boja proti tejto chorobe. Vďaka nim a disciplinovanosti občanov, sa
začalo vyjasňovať a svitať na lepšie časy - možného uskutočnenia nášho festivalu
kresťanského divadla GM. Určite viacerí z nás sa dennodenne utiekame k sv. Gorazdovi o jeho príhovor u najväčšieho režiséra divadla, Stvoriteľa a ten dal líniu,
ako na to.
A tak s optimizmom vedenie obce a OZ Krediv zvolalo v polovici mája videokonferenciu organizačného výboru pre GM, kde sme si rozdelili úlohy a povedali
si - ideme do toho.
Nakoniec sv. Gorazd bol ten, ktorý vo svojom živote mal veľa ťažkých skúšok
a utrpení, ktoré zažíval od nemeckých duchovných, od svojich vrstovníkov Svätopluka,.. Spolu so sv. Cyrilom a Metodom, dobre myslenou misijnou službou
v cirkvi na Veľkej Morave veľakrát to ľudsky nebolo možné pochopiť, čo museli
všetko prežiť.
Nuž, preto aj my urobme všetko preto, aby tento rok napriek sťaženým podmienkam sme sa zjednotili a zvládli čo najlepšie XXVIII. ročník Celonárodného
festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2020. Verím, že sa s pomocou,
porotcov, účinkujúcich, účastníkov, divákov a sponzorov podarí do spoločnosti aj
počas týždňa festivalu vniesť posolstvo solúnskych bratov a nášho rodáka sv. Gorazda. Kiež pookreje ľudský duch a srdce sa naplní dobrom a pravými hodnotami,
ktoré jediné sú základom skutočnej kultúry a plnohodnotného života.
Sv. Gorazd oroduj za nás, svojich rodákov, aj za celý Slovenský národ.
Predseda OZ Krediv
Ing. Jozef Šuvada
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PROGRAM
Nedeľa 26. júl 2020
10:30 hod - sv. omša (kostol sv. Klimenta)
- pátri verbisti – p. Thomas Tulung, SVD, p. Pavol Baláž, SVD
- pri sv. omši spieva Spevácky zbor pri kostole sv. Klimenta v Močenku
pod vedením Mgr. Zuzany Lenčešovej
p. Thomas Tulung, SVD
Kňaz a misionár Thomas Tulung je z Indonézie, pochádza z ostrova Flores a už niekoľko rokov u nás vykonáva
duchovnú službu v reholi. Na Slovensko prišiel v roku
2001, aby ako seminarista študoval na Teologickej fakulte
Trnavskej univerzity v Bratislave. Z jeho rodnej domoviny ho do ďalekej krajiny kdesi v Európe vyslala rehoľa
Spoločnosť Božieho Slova.
Pôsobil dva roky v Nitre na Kalvárii, dva roky vo Vidinej, okr. Lučenec. Najdlhšie slúžil v bratislavskej Petržalke. Najprv päť rokov ako bohoslovec – misionár, neskôr osem rokov ako kňaz.
Teraz pôsobí v Terchovej. Thomas Tulung má však okrem Terchovej na starosti aj ľudové misie – je koordinátorom ľudových misií. To znamená, že chodieva
do farností po celom Slovensku a káže na rôzne témy.
p. Pavol Baláž, SVD
Páter Pavol Baláž pochádza z Mníška nad Popradom.
Osem rokov bol na misiách v Amazónii a Brazílii. Momentálne pôsobí v Nitre na Kalvárii ako misijný sekretár.
Je misionárom v Spoločnosti Božieho Slova.

15:30 hod - vernisáž výstavy ilustrácií akad. mal. Martina Oscitého
+ beseda a autogramiáda s J. Ex. Mons. Františkom Rábekom,
ordinárom OS a OZ SR o jeho novej knihe Tajomstvo zoborského kláštora
(kostol sv. Klimenta)
J.Ex. Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR je močenský rodák a prvý
ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
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Za kňaza bol vysvätený 17. júna 1972 po štúdiách
na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
fakulte a po kňazskej formácii v Kňazskom seminári
sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Ako kaplán pôsobil
v rokoch 1972-1973
v Bošanoch, v rokoch 1973-1979 v Nitre-Horné mesto,
v rokoch 1979-1982 pôsobil ako správca pútnického
miesta Nitra-Kalvária,v rokoch 1982-1989 bol správcom farnosti Drážovce a v rokoch 1989-1990 bol
správcom farnosti
v Čiernom pri Čadci. Po nástupe do úradu nitrianskeho diecézneho
biskupa Mons. Jánom Chryzostomom Korcom
SJ bol menovaný vo februári 1990 za generálneho vikára Nitrianskej diecézy. Dňa 13. júla 1991
ho pápež sv. Ján Pavol II. vymenoval za pomocného biskupa Nitrianskej diecézy a zveril mu
titulárne sídlo Catrum. Biskupskú vysviacku prijal 27. júla 1991. Dňa 20. januára 2003 ho pápež
sv. Ján Pavol II. vymenoval
za prvého ordinára novozriadeného ordinariátu
Ozbrojených síl a ozbrojených zložiek Slovenskej republiky. Funkciu prebral 1. marca 2003.
V rámci Konferencie biskupov Slovenska je predsedom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru. Pápež Benedikt XVI. ho v roku 2010 vymenoval za konzultora
Kongregácie pre biskupov a jej Úradu pre riadenie vojenských ordinariátov.
Je veľkým ctiteľom sv. Gorazda a šíriteľom jeho úcty.
Pondelok 27. júl 2020
17:00 hod - možnosť sv. spovede (kostol sv. Klimenta)
18:00 hod - stavovská prednáška pre mužov (kostol sv. Klimenta)
19:00 hod - sv. omša (kostol sv. Klimenta)
		
- pátri verbisti (SVD – Nitra)
		
- pri sv. omši spieva Ženský spevácky zbor Cantica Močenok
		
pod vedením Mgr. Kataríny Hátašovej
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- „Svätý Gorazd – sláva nášho národa“
uvedenie príležitostnej poštovej pečiatky
Klubu filatelistov 52 -46 Močenok
- po sv. omši koncert Ženského speváckeho zboru Cantica Močenok
pod vedením Mgr. Kataríny Hátašovej
- po skončení sv. omše možnosť sv. spovede a duchovných rozhovorov
Utorok 28. júl 2020
17:00 hod - možnosť sv. spovede (kostol sv. Klimenta)
18:00 hod - stavovská prednáška pre ženy (kostol sv. Klimenta)
19:00 hod - sv. omša (kostol sv. Klimenta)
- pátri verbisti (SVD – Nitra)
- pri sv. omši spieva mládežnícky spevácky zbor
Cor Unum z Nitry Kalvárie pod vedením Evy Bencovej
- po skončení sv. omše moderovaná adorácia do 21.30 h
- doprevádza mládežnícky spevácky zbor Cor Unum z Nitry Kalvárie
21:30 hod - požehnanie (kostol sv. Klimenta)
Streda 29. júl 2020
14:30 hod - požehnanie pútnikov (pred kostolom sv. Klimenta)
- putovanie po ceste solúnskych bratov Močenok - Nitra, odovzdanie
festivalového posolstva na Biskupskom úrade v Nitre
20:00 hod - sv. omša (Katedrálny chrám – Bazilika sv. Emeráma)
		
- celebruje ThDr. Igor Hanko, PhD.
		
farár Farnosti Dolný Pial
		
- pri sv. omši spieva spevácky zbor
		
Psalite Deo z Nitry
		
- hrou na organe doprevádza
		
Mgr. Vladimír Kopec, katedrálny organista
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ThDr. Igor Hanko, PhD.
Je kňaz, teológ, vysokoškolský pedagóg,
močenský rodák.
Po štúdiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte (RKCMBF)
v Bratislave - Teologickom inštitúte v Nitre
v rokoch 1990-1996 bol 22. júna 1996
vysvätený za kňaza. Následne pôsobil ako
kaplán v Trenčíne, od 1. októbra 1998 ako
školský kaplán na Gymnáziu sv. Cyrila
a Metoda v Nitre. V rokoch 2000-2003 študoval na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, kde získal licenciát z biblickej
teológie. Počas štúdií v Ríme v rokoch 2004-2005 bol súčasne kaplánom vo farnosti Urbania. Od 1. júla 2005 bol vdp. Hanko administrátorom farnosti Nitra - Dolné
Krškany. V roku 2009 zložil rigoróznu skúšku v odbore teológia na RKCMBF UK
v Bratislave a odvtedy pôsobí ako odborný asistent na Katedre biblických vied
v Teologickom inštitúte v Nitre. V roku 2011 bol vymenovaný za farára vo farnosti
Nitra - Dolné Krškany. Potom nastúpil na miesto šéfredaktora Katolíckych novín,
kde pôsobil až do roku 2020. Od 1.7.2020 je menovaný za farára farnosti Dolný
Pial. Aktívne sa zúčastňuje GM ako porotca.

Štvrtok 30. júl 2020
16:30 hod - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FESTIVALU
(kultúrny dom)
*Pavol a Ivana Dankovci, Bratislava
ÁNO? – sólo pre dvoch
Réžia: Pavol a Ivana Dankovci
dĺžka predstavenia 35 min.

Plagat Palo A4.pdf 1 10. 3. 2020 11:53:29

Slovo o súbore: Pavol a Ivana Dankovci - jednoroční manželia. Spojilo ich Tanečné divadlo ATak,
ktoré Pavol založil a Ivka v ňom dlhé roky účinkovala.
Viackrát účinkovali aj na festivale GM, niekoľkokrát
odchádzali s hlavnou cenou poroty. Po 21 rokoch aktívnej činnosti Tanečné divadlo ATak ukončilo svoje
"atakovanie" na javiskách. Ale manželia Dankovci
túžia dopovedať čosi aj v komornej podobe...
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Ivana & Pavol Dankovci

Slovo o hre: Komorné tanečné divadlo o krehkosti manželstva. Pohľad
do kuchyne muža a ženy, ktorí prežívajú zemetrasenie vo vzťahu a hľadajú cestu
odpustenia.
Pôvodná krehká a intímna inscenácia na pôvodnú hudbu slovenskej speváčky
Zuzany Eperješiovej, ktorú vytvorila pod umeleckým pseudonymom Skyva.
Žáner: tanečné divadlo
Scéna a kostýmy: Pavol a Ivana Dankovci
Osoby a obsadenie: Pavol a Ivana Dankovci
17:30 hod - (foyer kultúrneho domu)
Michal Adamov Kováč „Včera a Dnes“
- vernisáž výstavy k životnému jubileu M. A. Kováča
Michal Adamov Kováč (Mišo Kováč-Adamov)
je spoluzakladateľom festivalu Gorazdov Močenok,
viacročným členom poroty, lektorom seminárov
a tiež autorom viacerých publikácií o festivale Gorazdov Močenok a tiež článkov v rôznych médiách,
ktoré propagovali festival.
Mišo Kováč-Adamov žije a tvorí v Martine.
Pôsobil v Matici slovenskej v Martine (1956 –
1990), najskôr ako pracovník bibliografického
oddelenia, riaditeľ Pamätníka slovenskej literatúry (1966 – 1971), neskôr ako pracovník Literárneho múzea (1971 – 1990). Súčasne prednášal literárnu muzeológiu
na univerzite v Brne (1971 – 1999).
Bol námestníkom ministra kultúry Slovenskej republiky v Bratislave (1990 –
1992), správcom Matice slovenskej v Martine (1993 – 1994), od 1993 prednáša
kultúrnu históriu a staroslovienčinu v teologickom inštitúte v Badíne.
Ako teatrológ sa prezentoval monografickými prácami Bábkárska tvorba (1984),
Slovenská ochotnícka scénografia (1986), Poznávajme dejiny ochotníckeho divadla (1993), Gorazdov Močenok (1998).
V dramatickej tvorbe sa orientoval na rekonštruovanie ľudových hier (Tekvičky,
1981; Prvohry, 1984; Tomášik a Katarínka, 1989; Turobáj, 1994; Dorota, 1999).
Deťom adresoval bábkové a činoherné predlohy Gašparko (1981), Skúška alebo Zahraj (1982), Čo je to čerieslo, aký je jarmok (1985) a i. Autorsky pripravil
scenáre mimojaviskových hromadných divadelných predstavení Matica v dejinách
– dejiny v Matici (1988), Župy v Matici – Matica v župach (1993), Prispenia Martina – svätého i Turčianskeho (1997).
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Pre rozhlas napísal hru Žatevná (1985) a od r. 1994 cyklus hier o osobnostiach
z dejín cirkvi. Je členom Spolku slovenských spisovateľov, jeho odbočky v Žiline.

19:00 hod - sv. omša (kostol sv. Klimenta)

- celebruje Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD.
- pri sv. omši spieva Spevácky zbor Burizon z Novoti pod vedením
Márie Kobellovej
- po sv. omši koncert Speváckeho zboru Burizon z Novoti pod vedením
Márie Kobellovej
- po sv. omši je možnosť autogramiády s Mons. ThLic. Mariánom
Gavendom, PhD.

Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD.
Základnú školu a gymnázium absolvoval v rodisku – v Trenčíne, potom sa na hotelovej škole v Piešťanoch špecializoval na cestovný ruch a tajne sa pripravoval na kňazskú službu. Roku 1988 emigroval
do Talianska. Kňazskú formáciu dostal v Pápežskom
kolégiu Nepomucenum, prvý cyklus filozofie a teológie absolvoval na Pápežskej lateránskej univerzite
v Ríme a špecializáciu na Inštitúte spirituality
Pápežskej gregoriánskej univerzity, kde v roku 1996 dosiahol licenciát z teológie.
V Ríme spolupracoval s vydavateľstvom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda
a so slovenskou sekciou Vatikánskeho rozhlasu.
Po návrate na Slovensko pôsobil ako kaplán v Bratislave a v Leviciach,
od roku 1996 ako prefekt v bratislavskom kňazskom seminári a odborný asistent
katedry dogmatiky na RKCMBF – UK v Bratislave a bol úzkym spolupracovníkom
apoštolského nuncia v SR Mons. Luigiho Dossenu. V roku 2001 mu Ján Pavol II.
udelil titul pápežský prelát. Je známy hlavne žurnalistickými a mediálnymi aktivitami. Medzi najvýznamnejšie patril od roku 1996 post teologického poradcu Katolíckych novín, neskôr už šéfredaktora Katolíckych novín (v rokoch 2000-2008)
a zástupcu šéfredaktora Duchovného pastiera. Spolupracoval s náboženskou redakciou STV a SRO a podieľal sa na založení a príspevkoch do medzinárodnej
katolíckej agentúry SIR – EUROPA. Autorsky pripravil alebo sa ako hosť zúčastnil
vo viac ako 560 reláciách v 12 rôznych rozhlasových staniciach (Radio Vaticana,
Slovenský rozhlas, Forte, pravidelná relácia „V sile Slova“ na Rádiu Lumen.).
V Slovenskej televízii sa vyprofiloval ako komentátor a prekladateľ zahraničných prenosov, najmä z Vatikánu a pápežských ciest. Súhrnne bol ak12

térom, či autorom viac ako 230 diskusných relácií a programov, medzi nimi je
pozoruhodná pravidelná autorská relácia „Medzi nebom a zemou“ v televízii LUX. V rokoch 2000 – 2006 bol hovorcom Konferencie biskupov Slovenska.

20:30 hod - (MsKS Šaľa)
*Divadlo ASI, Šaľa
Eli, Eli, lama sabachtani

Réžia: Roman Budai, Miroslav Demín
dĺžka predstavenia 75 min.

Slovo o súbore: Divadlo ASI Šaľa je občianske združenie, ktoré združuje najmä
skúsených a ostrieľaných umelcov, ale aj pseudoumelcov. Založili ho Roman Budai, Miroslav Demín, Tibor
Kováč, Táňa Miškovičová,
Alena Demková. Po úspešnej
hre Júliusa Barča Ivana Matka (2003), súbor vyhral viacero celoslovenských festivalov
a zúčastnil sa aj na martinskej Scénickej žatve 2004.
Okrem toho sa zúčastnil aj
medzinárodných festivalov
na chorvátskom ostrove Vis či v srbskom mestečku Pivnice. V roku 2010 súbor
prezentoval drámu Návrat do raja, ktorá vznikla na motívy amerického filmu Poprava. Po dlhej prestávke sa v roku 2017 znova stretli Roman Budai, Miro Demín
a Roman Budai mladší. V dňoch 15., 18. a 26. novembra 2019 Divadlo ASI uviedlo
autorské predstavenie ELI, ELI, LAMA SABACHTANI.
Slovo o hre: Nosným príbehom je utrpenie ženy, ktorú proti jej vôli odvliekli do
koncentračného tábora, kde ju odlúčia od milovanej dcéry. Peklo sa snaží prežiť za
každú cenu. Jej jedinou túžbou je byť opäť s dcérkou. Paralelne prebieha aj druhá
dejová línia, avšak v inom čase a priestore. Bezdomovec, ktorý prišiel o všetko
dostáva druhú šancu. Náhodne a od ženy, ktorá sa denne utieka k Bohu, pretože ju
ťaží minulosť. Dva na prvý pohľad nekompatibilné príbehy sa v určitom okamihu
splietajú. Najskôr však všetci musia prejsť svoju krížovú cestu.
Žáner: dráma
Scéna a kostýmy: Miroslav Regítko a kol.
Účinkujú: Táňa Miškovičová, Alessia Vargová, Alena Demková, Vladimír Žák,
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Janka Feketeová, Veronika Mondočková, Fero Držík a.h., Zolo Szendrődi, Samo
Budai, Nina Kristína Micháliková, Martina Ruttmarová, Zuzana Reiffersová

Piatok 31. júl 2020
10:00 hod - (kultúrny dom)
*DDS Prvosienka, Zákamenné
Katarína Mišíková Hitzingerová: Na krídlach
Réžia: Zuzana Demková
dĺžka predstavenia 30 min.

Slovo o súbore: Detský divadelný súbor Prvosienka pôsobí na detskej divadelnej scéne už 16 rokov. Počas svojho
pôsobenia sa so svojimi inscenáciami
predstavil na slovenskej aj medzinárodnej
scéne. V súčasnosti má 20 členov, ktorí
spolu fungujú už druhý rok. V minulom
roku sa prezentoval s hrou Sedmokráska
na Gorazdovom Močenku
Slovo o hre: V tomto roku súbor poprosil o spoluprácu Katarínu Mišíkovú
Hitzingerovú , ktorá sa okrem iného venuje aj písaniu dramatických textov, dramaturgii a réžii. A má rada motýle. Detskému divadlu sa venuje už dlhšiu dobu. Pre
náš súbor napísala scenár inscenácie Voľní ako vtáci. Cez optiku dieťaťa a formou
hry hovorí o spoločných i rozdielnych rysoch medzi vtákmi a ľuďmi, o ich spolužití
či nepriateľstve....,,bocianov je tak málo, že deťom treba ponúknuť iné varianty
vtákov, ktoré by ich priviedli na svet.“ / V. Javorský/
Žáner: pohybové predstavenie
Scéna a kostýmy: Demková Zuzana
Osoby a obsadenie: Ľudia-Terézia Dibiaková,Veronika Belicajová, Alena
Vlčáková, Sofia Kormaňáková, Lea-Mária Večerková
Vtáci- Sofia Kurňavková, Stela Bystričanová, Timea Plaskúrová, Soňa Magdiaková, Michaela Brisudová, Tatiana Lučivňáková, Bianka Srogoňová, Vanesa
Jakubčeková, Alexandra Michalicová
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*DDS Lienky, Novoť
Kam beží vlak

Réžia: Milada Zavoďančíková
dĺžka predstavenia 15 min.

Slovo o súbore: Náš súbor sa skladá z množstva skvelých divadelníkov. Chlapcov, dievčat, bratov
a sestier, no hlavne skvelých kamarátov. Fungujeme spolu už viac
ako 15 rokov. Tvoríme, hráme,
vymýšľame... Každoročne sa zúčastňujeme súťaže v Dolnom
Kubíne. Nie raz sme tam obsadili
1. miesto, a práve to nás hnalo dopredu. Vždy sme sa venovali veselým témam
a rozprávkam. Tento rok sme sa však zamerali na niečo iné. Toto divadlo rozpráva
o nás, ľuďoch. Chceme ním poukázať na to, že hoci sme každý iný, všetci máme
život, na ktorý máme právo a nik by nám ho nemal brať kvôli tomu akí sme alebo
čím sme.
Slovo o hre: Naša inscenácia má názov Kam beží vlak. Je to príbeh z obdobia
2. svetovej vojny, keď boli nevinní, ale zato nepohodlní ľudia odvážaní na smrť.
Pointou je, že dejiny sa stále opakujú, nové sú len kostýmy a kulisy... Ľudia sa vždy
budú snažiť hriechy zabaliť do škatuľky s nápisom všeobecné blaho. Mali by sme
si všímať, čo sa okolo nás deje a nebyť ľahostajní, nenechať sa uniesť davom. Aj
týmto predstavením chceme ukázať, že každý človek je dôležitý, každý chce byť
slobodný, chce letieť. A našou úlohou nie je súdiť, ale milovať bez rozdielu, dokonca aj tých, ktorí majú iný názor.
Žáner: divadlo poézie
Scéna a kostýmy: Mgr. Milada Zavoďančíková DS Lienky
Osoby a obsadenie: Rebeka Mikolajčíková- dievča, Anna Durčáková- dievčina, Samuel Jašica- chlapec, Richard Vojtkuliak- mládenec, Vanesa Dedinská- chór,
Beáta Florková- chór, Ivana Sivčáková- chór, Lucia Vojtkuliaková- chór, Terézia Žatkuliaková- chór, Alžbeta Durčáková- chór, Oľga Durčáková- chór, Dorota Šusteková- chór, Adriána Beňušová- chór, Laura Kojdiaková- chór, Anežka
Bystričanová- chór, Peter Súkeník- chór, Adela Vojtkuliaková- chór, Lenka Šusteková- chór, Ivana Zavoďančíková- klaviristka
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14:00 hod - (park pri kostole)
Divadlo Tyjátr, Nitra
Herkules alebo Dobytie pekla
Réžia: Juraj Hamar
dĺžka predstavenia 45 min.
Slovo o súbore: Tyjátr vznikol v roku 2010.
Je divadelným projektom bábkoherca a dramaturga Ivana Gontka, člena súboru Starého divadla Karola Spišáka v Nitre
a spoluzakladateľa súboru Teatro Tatro. Cieľom projektu je prinavrátiť do súčasnosti tradíciu kočovných bábkarov a komediantov. Podnetom k vzniku Tyjátru bolo
naštudovanie predstavenia „Herkules“, ktoré vzniklo v roku 2009. Do ďaľšieho
repertoáru súboru patria hry podľa prepisu textu ľudových bábkarov Anderlovcov:
Ženíchovia alebo Živá mŕtvola, Don Šajn alebo Márnotratný syn, Johanes Doktor Faust, Veselý uhliar a iné. Súčasťou divadla Tyjátr je aj oživenie starodávneho
flašinetu.
Slovo o hre: Hra „Herkules alebo Dobytie pekla“ je inšpirovaná gréckou mytológiou a hrdinskými činmi siláka Herkula. Vznikla podľa zvukového záznamu
hry. Na javisku ožijú postavy kráľa Atmeda a jeho vernej manželky Alcesky, ktorá
sa obetuje pre jeho uzdravenie, kniežaťa pekiel i čerti a nebude chýbať Gašparko,
ktorý nezabúda sám na seba a zo všetkých si robí žarty. Inscenácia bola v roku 2013
ocenená Zvláštnou cenou Festivalu divadiel pre deti v Banja Luke a Cenou divákov
na Festivale Biela veža v Breste.
Žáner: tradičné bábkové divadlo
Scéna a kostýmy: Beata Westrych Zázrivcová, Miro Duša, Ďuro Balogh
Osoby: ATMEDUS, kráľ
ALCESKA, kráľovná
LUCIUS, minister
SEVASTIANUS, minister
GAŠPARKO
HERKULES
PLUTO, knieža pekiel
ŠTRIK, čert
PIK, čert
Bábky oživujú: Ivan Gontko a Rebeka Gontková
alebo Ivana Benedikovič Gontková
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15:30 hod - (kultúrny dom)
*DS Na skok, Raslavice
Július Barč-Ivan: Matka
Réžia: Martin Bašista
dĺžka predstavenia 100 min.

Slovo o súbore: Súbor vznikol v roku 2018
a nadviazal tak na éru ochotníckej tvorby
z roku 1999 (divadlo AD99). Iniciátorom a vedúcim skupiny je Martin Bašista.
Pracuje so skupinou ľudí, ktorým nechýba pevná vôľa a chuť realizovať sa. Ako skupina nadšencov spočiatku prezentovali rôzne príležitostné programy, v roku 2016
pripravili prvý program zo svojej dielne pod názvom ČAS RADOSTI, po roku
nasledovala akadémia SVATI ŠTEFAN PO ŠPIVAŇU RAD CHODZIL Prvou hrou
bola inscenácia MATKA od Júliusa Barč-Ivana. Týmto predstavením odštartovali
vlnu úspechu. 1. decembra 2019 mala premiéru druhá - tak dlho očakávaná hra TRI LETUŠKY V PARÍŽI. Premiéra a prvé dve reprízy tejto hry boli beznádejne
vypredané. Divadlo svojou činnosťou púta nielen domácich divákov, ale aj odbornú
umeleckú verejnosť.
Slovo o hre: Snažili sme sa túto klasiku silene neaktualizovať. Text sme zachovali bez úprav a dbali sme na mäkčenie a výslovnosť. Naše spracovanie je založené
na kontraste postáv a scény. Postavy hrajú v originálnych krojoch z medzivojnového a povojnového obdobia. Rozprávajú však starou archaickou slovenčinou.
Scéna je nekonkrétna. Je na predstavivosti diváka, kam si situácie vsadí. Hra ponúka netradičný pohľad na intímny svet jemného rodinného pradiva. So všetkou jeho
zložitosťou, nejednoznačnosťou rozhodovania sa v otázkach etickej a rodičovskej
zodpovednosti! Slovenská klasika je v dnešnej dobe pomerne nedoceňovaná, avšak
predostiera nadčasové problémy. Veríme, že v našom naštudovaní chytí Matka
za srdce nielen staršiu generáciu, ale aj študentov, ktorí by sa rozhodne nemali
nechať odradiť nálepkou „povinné čítanie“.
Žáner: dráma
Scéna a kostýmy: Martin Bašista
Výroba: Martin Bašista a kol.
Osoby a obsadenie: Matka
Zuzana Holičová
Jano
Adam Török
Paľo
Filip Pavuk
Suseda
Mária Čičvarová Alternácia Andrea Šoltésová
Kata
Lucia Dobócziová
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19:00 hod - sv. omša (kostol sv. Klimenta)

- celebruje Mons. ThLic. Marián Dragúň, rektor Kňazského seminára
sv. Gorazda v Nitre
- pri sv. omši spieva Farský mládežnícky spevácky zbor zo Šale pod vedením
Dominiky Bujdákovej
- po sv. omši koncert Farského mládežníckeho speváckeho zboru zo Šale
pod vedením Dominiky Bujdákovej

Mons. ThLic. Marián Dragúň, rektor Kňazského seminára v Nitre
Narodil sa v Nových Zámkoch, ordinovaný bol 19.6.1988 v Bratislave. Bol
kaplánom v Piešťanoch, Šuranoch, Bratislave – Novom Meste, od roku 1992 –
1993 bol prefektom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a od
roku 1993 – 2003 zastával post špirituála Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda
v Bratislave. V rokoch 2003 – 2018 bol farárom v Topoľčanoch, kde sa stal aj
monsignorom a od 2008 aj dištriktálnym dekanom. Od roku 2018 je rektorom
Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

20:30 hod - (kultúrny dom)
- Talk show s hercom Jánom Gallovičom
V tomto roku sme sa rozhodli založiť milú tradíciu. Každý
rok na festival Gorazdov Močenok chceme pozvať nejakého
zaujímavého hosťa zo sveta divadla a umenia, ktorý svojou
prítomnosťou, umením a skúsenosťami obohatí program festivalu. Prvým hosťom bude herecká osobnosť Ján Gallovič.
Budeme sa s ním rozprávať o jeho tvorbe, živote, o herectve ako aj aktuálnych
pohľadoch na život. Súčasťou večera budú aj krátke videoukážky z jeho hereckej
tvorby.

Sobota 1. august 2020
10:00 hod - (kultúrny dom)
Staré divadlo K. Spišáka, Nitra
Legenda o Svoradovi a Benediktovi
Réžia: Simona Nyitrayová
dĺžka predstavenia 60 min.

Slovo o súbore: Vznik bábkového divadla v Nitre je spojený s Krajovým divad
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lom v Nitre (dnes Divadlo Andreja
Bagara), pri ktorom 1. januára 1951 vznikol profesionálny Bábkový súbor. Nitrianski bábkari sa okrem domácej scény prezentovali aj v zahraničí – v sedemdesiatych
rokoch v Bulharsku a egyptskej Káhire,
v osemdesiatych rokoch v Belgicku, Indii,
Iraku a opakovane vo Francúzsku. Podieľali sa na tvorbe mnohých relácií pre deti
a bábkových seriálov v televízii.
Pre divadlo bol v roku 1994 rozhodujúci príchod Karola Spišáka na post riaditeľa, jeho meno nesie divadlo od roku 2009. Aktuálny repertoár tvoria prevažne
hry pre deti - Čarodejník z krajiny OZ, Najmenší cirkus, Janko Hraško a iné, ale
prináša inscenácie i pre dospelých - Stvorenie, Trója, Stretnutie s Veľkou Moravou,
Legenda o Svoradovi a Benediktovi.
Slovo o hre: Príbeh o svätom Svoradovi a jeho žiakovi Benediktovi ukazuje, že
aj z obyčajných mladých ľudí sa vďaka pevnej viere v Boha a neochvejnej vytrvalosti môžu stať svätci. Odkazuje na varovanie pápeža Františka pred „gaučovým
šťastím“. Inscenácia tak nastavuje zrkadlo súčasnej spoločnosti, ktorá hľadí viac
do obrazoviek mobilov, tabletov či počítačov než na svoje okolie. Človek duchovne
nerastie nečinnosťou, ale obetovaním sa pre druhých.
Spolupráca na scenári a dramaturgia: Petra Babulícová
Hudba a pohybová spolupráca:
Tomáš Sukup
Scéna, kostýmy a bábky:
Ivana Gontková
Osoby a obsadenie:
Svorad/Andrej
Juraj Bednarič
Benedikt
Rado Hudec a.h.
Mních, sprievodca Juraj Bednarič
Maurus
Roman Valkovič
Slovenský mních
Oľga Schrameková
Svoradov otec
Roman Valkovič
Svoradova priateľka Martina Slobodová
Svoradovi priatelia
Rado Hudec a.h., Oľga Schrameková + ďalší
Filip
Roman Valkovič
Anjel
Roman Valkovič
Diabol
Oľga Schrameková, Martina Slobodová + ďalší
Žena 1
Martina Slobodová
Žena 2
Oľga Schrameková
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Veverička
Rado Hudec a.h.
Lupič 1
Roman Valkovič /Oľga Schrameková
Lupič 2
Oľga Schrameková/ Roman Valkovič
Lupič 3
Juraj Bednarič
Dievča
Martina Slobodová
Chlapec
Rado Hudec a.h., Rúth Dolanová
Predstavenie vedie: Rúth Dolanová

13:30 hod – (kultúrny dom)
* DS Família, Cabaj – Čápor
Kam kráčas človeče
Réžia: Ľuboš Benčík
dĺžka predstavenia 60 min

Slovo o súbore: Pôvodne súbor hral už v 90tych rokoch minulého storočia, neskôr sa na nejaké obdobie odmlčal. Od roku 2016 sa opäť vrátil k tvorbe. Hrali vo Veľkých
Lovciach, Čiernych Kľačanoch - na prehliadke ochotníckych súborov. Ročne majú
4-5 premiér a asi 20 predstavení
Slovo o hre: Hra hovorí o vzťahu človeka k človeku navzájom, o vzťahu človeka k prírode, o vzťahu k Bohu, o zle, ktoré človek spáchal, o ľútosti a odpustení a
možnosti žiť tak, ako by človek mal žiť.
Žáner: dramatizácia
Scéna a kostýmy: Ľuboš Benčík a kol.
Výroba: Ľuboš Benčík
Osoby a obsadenie: Svedomie a sudca
Maťa Nemčeková
Obchodná zástupkyňa Danka KorgováStará žena
Marika Backárová
Majiteľ
Peter Polakovič
Žena (otrávená rybami) Dominika Klačanová
		
Otec
Lukáš Palka
Matka
Mirka Brunaiová
Hitler
Ľuboš Benčík
Eva Braunová
Majka Lukačovičová
Deti
Alexandra Brunaiová
Karolína Backárová
Záchranár
Ivan Ronda
Lekárka
Natália Brezinová
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16:30 hod - (kultúrny dom)
Teatro Colorato, Bratislava
BEJBY BAJBL BAND
Réžia: Peter Weinciller
dĺžka predstavenia 55 min.

Slovo o súbore: Teatro Colorato je profesionálne divadlo z Bratislavy, v Močenku nie neznáme. Bejby Bajbl Band je
14 zhudobnených autorských sonetov na námety, ktoré vychádzajú zo starobylých
príbehov Starého zákona. Každý sonet sa venuje jednému zvieratku a cez neho
komunikuje daný príbeh, ktorý má svoju samostatnú pointu, či poučenie, podobne
ako v bájkach. Zároveň sonety komunikujú i súčasné témy, ktorým môžu porozumieť i deti. Napr. téma nevzdať sa tesne pred koncom nejakého úsilia (Krkavec
a Noe), téma zakázaného tabu (Had); vnímať impulzy a rady okolia a nebyť tvrdohlavý (Oslica a Balám), témy poslušnosti autoritám (Jonáš a veľryba), vyhýbať
sa závisti (Daniel a Levy), neposudzovať urýchlene len podľa vonkajšieho zjavu
(Dávid a ovečky), nebrať nič ako samozrejmosť a byť vďačný (Kobylky, Komáre,
Žaby a egyptské rany), či nájsť spoločnú harmóniu a toleranciu (Obrátený svet)
a pod. Ide o hudobno-javiskové dielo s prvkami bábkového a tieňového divadla
spracované humornou formou so živou kapelou na scéne.
Slovo o hre: Atraktívne divadelné spracovanie príbehov biblických zvieratiek
a hrdinov vyrozprávané hravou hudobnou a divadelnou formou. Jonáš v bruchu
veľryby; Daniel v jame levovej; či Šalamún, ťavy a Kráľovná zo Sáby; Balám
a hovoriaca oslica - to sú len niektoré zo štrnástich príbehov, ktoré budú mať nielen
zábavný, ale i poučný rozmer. Inscenácia je plná chytľavých pesničiek, tanečnej
hudby a poetických divadelných obrazov.Predstavenie je určené rodinám s deťmi,
babičkám s vnukmi, teenegerom, mladým i dospelým.
Autor scenára a textov piesní: Zdenka Pašuthová, Andrea Bučková
Choreografia: Michal Dudáš
Žáner: hudobné divadlo
Scéna a kostýmy: Michaela Zajačková
Účinkujú: Kristína Adamjak, Lucia Janovová, Barbora Šoganová, Peter Pavlík,
Peter Weinciller
Po divadelnom predstavení:

VYHODNOTENIE FESTIVALU (kultúrny dom)
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19:00 hod - sv. omša (kostol sv. Klimenta)
- celebruje PhDr. Juraj Vittek, PhD. predstavený
Oratoriánov na Slovensku
- pri sv. omši spieva Spevácky zbor Burizon z Novoti pod vedením Márie Kobellovej
- po sv. omši – prednáška o symbolike a umení PhDr. Juraj Vittek, PhD.
PhDr. Juraj VITTEK, PhD.
je kňaz, teológ, predstavený Oratoriánov na Slovensku (resp. predstavený komunity sv. Filipa Neriho), prednáša na katedre filozofie RKCMBF UK v Bratislave a je moderátorom viacerých relácií TV LUX.
Pod vedením karmelitána o. François-Marie Léthel-a, O.C.D. objavil tzv. "teológiu
svätých" ako metódu svojho filozofického i teologického výskumu, i pastoračného
a duchovného pôsobenia. V rokoch 2009-2011 žil ako hosť v materskej Kongregácii Oratória svätého Filipa Neriho v Ríme, dňa 24. októbra 2010 sa oficiálne
započal projekt založenia Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku dekrétom podpísaným generálnym prokurátorom Konfederácie Oratórií
svätého Filipa Neriho v Ríme, otcom Edoardom A. Cerrato-m, C. O. Stalo sa tak so
súhlasom Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa-metropolitu.

Nedeľa 2. august 2020
9:30 hod - sv. omša GORAZDOV
- celebruje J. Ex. Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR
- priamy prenos prostredníctvom RTVS
- pri sv. omši spieva Spevácky zbor Glória z Nitry
pod vedením Jána Petráša
- pri sv. omši hrá Dychová hudba Močenská kapela
pod vedením Mgr. Tomáša Obolu

* súťažné predstavenie
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !
www.krediv.sk, facebook.com/GorazdovMocenok
www.mocenok.sk
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Mediálni partneri:
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