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Vítame Vás, milí účastníci a návštevníci festivalu, ktorý už 28. krát otvára svoje
brány. Ako každoročne, aj teraz ponúka širokú paletu divadelných predstavení,
zaujímavých besied, či hudby v podaní hudobníkov i speváckych zborov. V neposlednom rade prináša možnosť kresťanskej duchovnej obnovy, sv. omší i výstav,
ale aj pešieho putovania
s posolstvom. Ďakujeme všetkým divadelníkom, hosťom, umelcom a divákom,
ktorí prídu a pomôžu budovať živý vzťah s kresťanským divadlom a vierou.

Festival sa začal duchovnou obnovou

Nedeľná sv. omša v močenskom kostole priniesla prvé stretnutie v rámci trojdňovej duchovnej obnovy, ktorú viedli pátri Thomas Tulung - rodák z Indonézie
a Pavol Baláž, obaja zo Spoločnosti Božieho Slova. Obnova zahŕňala sväté omše,
spovede a stavovské prednášky.
V nedeľu páter Thomas Tulung v kázni rozvíjal tému z Evanjelia podľa Jána,
„Na počiatku bolo slovo...“. Podotkol, že každé slovo potrebuje svojho šíriteľa
- hlas, ktorý ho sprostredkuje, v tomto zmysle je každý kresťan misionárom, nositeľom Božieho slova. Páter porovnával formálnu príslušnosť k ideám kresťanstva
a skutočné prežívanie a praktizovanie kresťanstva v skutkoch a v každodennom
živote. Páter Tulung povedal: „Povzbudzujem Vás, nebojte sa, nehanbite sa vydávať ďalej svedectvo viery, buďte naň hrdí. Prosím o silu vytrvať aj pred okolitým
svetom v hlásaní svojho presvedčenia a božej lásky.“
Liturgiou sprevádzal Spevácky zbor pri kostole sv. Klimenta v Močenku
pod vedením Mgr. Zuzany Lenčešovej.

Tajomstvo zoborského kláštora priblížil otec biskup

Zaujímavé chvíle mohli stráviť návštevníci GM aj v nedeľu
popoludní v kostole sv. Klimenta.
Uskutočnila sa tu vernisáž výstavy
ilustrácií akad. mal. Martina Oscitého a beseda a autogramiáda
Zľava: Mons. František Rábek,
Martin Oscitý a Peter Weinciller
Foto: Obec Močenok

s J. Ex. Mons. Františkom Rábekom ordinárom OS a OZ SR o jeho novej knihe Tajomstvo zoborského kláštora. Na úvod otec biskup
priblížil vznik knihy a spôsob, ako danú tému
spracovával a zdôraznil, že publikácia je venovaná 1150. výročiu vysvätenia sv. Gorazda
za kňaza, tiež aj rovnakému výročiu smrti sv.
Cyrila a menovania sv. Metoda za arcibiskupa
pre Panóniu a Veľkú Moravu. Otec biskup
Rábek vysvetlil: „Tieto osobnosti definovali
identitu nášho národa, museli prekonávať
mnohé prekážky, aby presadili svoje názory.
Chcel som priblížiť čitateľom deje, ktoré sa
Svätopluk a Gorazd.
tu odohrávali, zviditeľniť a vzbudiť záujem
Ilustrácie Martina Oscitého
o odkaz vierozvestcov a možno dať ľudom
impulz k štúdiu histórie tohto obdobia. Kniha Foto: Obec Močenok
nemá snahu byť vedeckým súhrnom faktov,
ale spopularizovať dielo a posolstvo solúnskych bratov a nášho rodáka sv. Gorazda, odovzdať ho verejnosti prístupnou formou.“
V priestoroch kostola bola nainštalovaná výstava ilustrácií knihy. Autor týchto
malieb, akad. mal. Martin Oscitý, porozprával o okolnostiach tvorby, o štýle a použitej technike, o získavaní autentických materiálov o zobrazených osobnostiach,
o snahe vystihnúť dobový kolorit. Povedal: „Spolupráca s otcom biskupom sa
odvíjala spočiatku podľa scenára, ktorý zahŕňal malý počet malieb, ale v polovici prác sa to rozbehlo, téma ma veľmi zaujala a vytvoril som až 60 ilustrácií.“
Rozprávanie o knihe bolo spestrené čítaním úryvkov z knihy, ktoré predniesol
dramaturg festivalu Peter Weinciller, hudbou v podaní Kataríny Rábekovej, či
recitáciou básne Po krehkom moste krásy. Prekrásnym spevom piesne Kráľovná
nebies predviedol akad. mal. Martin Oscitý aj svoj ďalší veľký talent.
Knihu Tajomstvo zoborského kláštora si bude možné zakúpiť v miestnej knižnici.
Výstava ilustrácií bude trvať aj po ukončení festivalu, do konca augusta.

Stavovská prednáška pre mužov

Druhý deň festivalu priniesol ďalšiu časť duchovnej obnovy, stavovskú prednášku pre mužov. Prítomným sa v nej prihovoril páter Thomas Tulung, úvahou o
poslaní a pozícii mužov v spoločenstve rodiny. Vyzdvihol úlohu rodiny, ktorá ako
najmenšia cirkev má viesť svojich členov k viere. Úlohou muža je byť prorokom
– povedať, čo je správne a mať odvahu, byť kňazom – mať vždy čas pre tých,
ktorým slúži, teda venovať svoj čas rodine, byť vodcom – nasmerovať správnym
smerom rodinu, ale pritom dávať lásku manželke a najdôležitejšie je byť dobrým
otcom pre svoje deti. „Problémy vo vzťahoch v rodine sa nikdy nedajú riešiť ml2

čaním, ale komunikáciou. Je dôležité rozprávaťo problémoch s chladnou hlavou,
nechať, aby svoj názor vysvetlila aj manželka“, povedal.
Sv. omšu celebroval páter Pavol Baláž, SVD, verbista, ktorý sa krátko predstavil. V súčasnosti pôsobí v Nitre na Kalvárii, ale v minulosti bol osem rokov na
misiách v brazílskej Amazónii (Santarém). Pripomenul, že je treba si uvedomiť
vzácnosť miesta, kde sa veriaci stretli - rodiska sv. Gorazda. Svojou kázňou
obohatil srdcia i mysle prítomných a nasmeroval ich k vďačnosti za veľké Pánovo
dielo. Prispel veľkou mierou k posilneniu veriacich v rámci duchovnej obnovy.
Slávnostnú atmosféru sv. omše svojím spevom podčiarkol Ženský spevácky zbor
Cantica Močenok pod vedením Mgr. Kataríny Hátašovej. Zbor predstavil svoj
repertoár aj koncertom, ktorý nasledoval po bohoslužbe. Hrou na organe sprevádzala MUDr. Anna Rábeková.

„Svätý Gorazd - sláva nášho národa“

Pre návštevníkov podujatia
bola pripravená aj príležitostná
poštová pečiatka, ktorej uvedenie pripravil Klub filatelistov
52-46 Močenok. Je to tradícia
všetkých ročníkov GM, aj
tentokrát zástupca klubu, Jozef
Kútny, zabezpečil vydanie
pečiatky, ktorá nesie názov
„Svätý Gorazd - sláva nášho
národa“. Pracovníčky pošty
boli k dispozícii pre záujemcov
Návštevníci si dali opečiatkovať poštové lístky
Foto: Obec Močenok a na pripravené poštové lístky
poskytli túto jedinečnú pečiatku.
Stavovská prednáška pre ženy
Utorok bol posledným dňom venovaným sérii prednášok a sv. omší počas prvej
časti festivalu – duchovnej obnovy. Priniesol stavovskú prednášku tentoraz pre
ženy, ktorú viedol verbista, páter Pavol Baláž, SVD. Pohľad na rodinný život
očami manželiek a matiek rozvinul vo viacerých rovinách. Poukázal na to, aký
dôležitý je postoj matiek pri výchove detí. Hlavne ony majú zodpovednosť za
harmóniu v manželstvách, majú prinášať lásku a citlivosť do života rodín, zdôraznil, že poslanie ženy je rovnako dôležité ako poslanie muža. Nabádal k vzájomnej
úcte a uznaniu. „Muži a ženy sa musia navzájom dopĺňať, muži sú hlavou rodín
a žena má byť ich srdcom. Z prirodzenosti žien vyplýva jej dar – prinášať život a
toto je jej nenahraditeľná úloha, “ povedal páter.
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Sv. omšu celebroval páter Thomas Tulung. Inšpirujúca bola homília v jeho podaní. Ponúkla zamyslenie sa nad otázkou dobra a zla, nad pôvodom zla a spôsobom,
akým má človek pokušeniam odolávať a nedať sa ovplyniť negatívnym správaním iných. Vyzval veriacich k lepšiemu životu s Kristom: „Ježiša pokúšal diabol
mnohokrát, ale on vytrval. Tak sa aj my máme snažiť nepodľahnúť zlu a nestať sa
synmi tmy, ale synmi svetla“.
Pri slávení omše sa predstavil mládežnícky spevácky zbor Cor Unum z Nitry Kalvárie pod vedením Evy Bencovej. Zbor spieval aj počas moderovanej adorácie,
ktorá ponúkla priestor na rozjímanie. Záverečné požehnanie ukončilo tretí večer
Gorazdovho Močenka.

Po stopách solúnskych bratov sa vydalo 30 peších pútnikov

Náš festival svojím vplyvom presahuje domácu pôdu, chce svoj odkaz
šíriť ďalej, veď napokon sa pýši v
názve prívlastkom celonárodný. Jeho
odkaz v tomto duchu preto v stredu
putoval do Nitry, na Biskupský úrad.
Niesli ho po ceste solúnskych bratov
pútnici, ktorí vychádzali spred močenského kostola posilnení požehnaním pána kaplána Dalibora Vavra.
Putovali 18 kilometrov v teréne,
Na 18 kilometrovú cestu sa vydalo 30 pút- ktorý vyžadoval istú dávku kondície,
nikov
Foto: Peter Sýkora
bojovali s teplom, ale nakoniec šťastne prišli do cieľa. Účastníčka Monika:
„Teplo bolo znesiteľné, chodievam na púť každý rok, možno dvakrát som nemohla prísť, ale je to pekný zážitok a
teším sa na omšu.“ „Miestami sa
musela cesta presekávať, ale išlo to
rýchlym tempom. Púť je pre mňa
aj určité sebazaprenie, hlavne však
radosť. Bála som sa, že tento rok to
nebude, ale je dobre, že sa putovanie uskutočnilo,“ zhodnotila cestu
Zuzana. Ján Bleho, stály účastník
púte povedal: „Rád chodím peši,
na toto sa teším celý rok. Vďaka
včerajšiemu dažďu bolo príjemné
ovzdušie. Pre mňa je to putovanie Pútnici sa modlili za uzdravenie Katky
s cieľom vzdať úctu sv. Gorazdovi. Horváthovej
Foto: Peter Sýkora 4

Sv. omšu v katedrále celebroval močenský rodák
Igor Hanko
Foto: Obec Močenok

Podľa mňa by sa mohlo aj
premenovať na svätogorazdovskú púť.“ Počas cesty sa
pútnici spojili v modlitbách a
prosbách za uzdravenie Kataríny Horváthovej, členky
farského spevokolu a bývalej
herečky súboru Gorazd,
ktorá nezištne a obetavo
pomáhala pri zrode festivalu
a ďalších ročníkoch a tiež za
zdravie jedného zo zakladateľov Gorazdovho Močenka,
Michala Adamova Kováča,
viacročného člena poroty,

lektora seminárov a propagátora festivalu.
Festivalové posolstvo odovzdával s účastníkmi púte starosta Močenka PaedDr.
Roman Urbánik do rúk kancelára biskupského úradu ThDr. Marcela Cíbika, PhD.
v Bazilike sv. Emeráma. Kancelár ich privítal a poďakoval za vytrvalé šírenie posolstva sv. Cyrila a Metoda. Vyzdvihol, že sa GM koná aj v čase sťažených podmienok v súvislosti so šírením koronavírusu. „Malý vírus zasiahol do našich životov, obrátil ich naruby, s pandémiou Covid-19 bojujú všetky kultúrne inštitúcie,
veľké verejné podujatia boli zrušené alebo presunuté na iný čas. Príprava celonárodného podujatia si vyžaduje dvojnásobné úsilie oproti iným rokom a to je treba
zvlášť oceniť. Organizátori GM 2020 sa odhodlali prichystať už XXVIII. ročník,“
podotkol Marcel Cíbik. Poďakoval za posolstvo aj v mene nitrianskeho biskupa
Mons. Vladimíra Judáka. S radosťou putujúcich z Močenka, Hornej Kráľovej,
Hájskeho i iných miest privítal aj rodák z Močenka ThDr. Igor Hanko, PhD. Tento
celebroval sv. omšu a v homílii uviedol príklad putovania, ktoré je príťažlivým
fenoménom. Putovanie nám pripomína, že na svete nám nič nepatrí a život je
cesta, na ktorej má človek mať svoj cieľ. Pre kresťanov je cieľom večný život.
„Preto je dôležité konať skutky lásky, dobra a pripravovať sa na nebeské kráľovstvo. Z tohto sveta si odnesieme iba to dobré, čo sme v živote urobili, aj keď by
sme za to dostali akúkoľvek odplatu. Toto je najcennejšie,“ dodal Igor Hanko.
Biskupstvo v Nitre sprístupnilo účastníkom púte pamätnú izbu kardinála J. Em.
Jána Chryzostoma Korca SJ. Mohli si prezrieť reálie sprevádzajúce kardinála,
jeho osobné veci, ukážky korešpondencie aj samizdaty niektorých kníh, ktorých rukopisy sa rozmnožovali na písacích strojoch a šírili po celom Slovensku.
Prehliadka miestnosti priniesla stručný prierez života tohto duchovného pastiera.
Účastníci sa zoznámili s jeho bohatou literárnou a publikačnou činnosťou, ktorej
témou bola oblasť teológie, filozofie, sociológie i histórie, pestrým fotodokumen5

tačným materiálom, medzi ktorým nechýbajú zábery z väznenia, stretnutia
s pápežom Pavlom VI,
Jánom Pavlom II i s
Matkou Terezou. J. Em.
Ján Chryzostom kardinál
Korec bol podporovateľom festivalu Gorazdov
Močenok. V roku 1994
posvätil novopostavenú
Kaplnku sv. Gorazda v
Gorazdove, celebroval sv.
omše a vystúpil v semi- Účastníci púte si prezreli pamätnú izbu Jána ChryzosFoto: Peter Sýkora
nároch počas viacerých toma kardinála Korca
ročníkov GM.
Po sv. omši v kadedrále Nitrianskeho hradu sa pútnici z Močenka mohli občerstviť malým pohostením, za ktoré patrí poďakovanie sestrám z Kongregácie
premonštrátok.
Jana Nováková

Ďakujeme sponzorom, ktorí finančne a materiálne
podporili festival Gorazdov Močenok

HSH, s.r.o. Veľké Zálužie, Ing. Timotej Husár, CSc.
Poľnohospodárske družstvo Močenok
Reštaurácia ELSA, s.r.o.,
Rastislav Benčík, BERA, s.r.o. Močenok
DOPA, Róbert Packa,
Gabriel Bleho PC Technik,
Bitúnok Mojmírovce, Ing. Mojmír Refka
Penzión ANUP – Ivan Sklenár
AGRO TAMI, a.s. Mgr. Juraj Korman
Menert, spol. s.r.o.,     
Štefan Rábek, KORA MONT s.r.o.,
EIZEN, s.r.o.,                                                                         
Tibor Rábek, Firma TIBI,                                                 
Milan Slamka
Marfil s.r.o, Ján Šilák
Miroslav Vagunda, Močenok
JS STAV, s.r.o. PaedDr. Štefan Velčický, Močenok
Ing. Vladimír Paľo, Dolina
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Ing. Marián Radošovský, Mojmírovce
TAURIS, Nitra, s.r.o. Ing. Štefan Kalafa
MONIKA, o.z. Močenok                                                        
Lucia Benčíková, Horná Kráľová
Veronika Horváthová, Močenok            
Kvetinárstvo Veronika SUCHÁ Močenok
Kvetinárstvo Hortenzia, Močenok
Kvetinárstvo - Lila Blumen Močenok
Daniela Suchá, Dedičstvo otcov
Klub tvorivosti - Mária Dičérová a spol.
Gabriela Sklenárová, Nad ihriskom, Močenok
Mária Lovásová, Močenok
Marián Horváth, Močenok
Marián Sumega, Oravské Veselé
Anna Karlubíková, Močenok
Štefan Brestič, Močenok
Pekáreň Ing. Murgaš, Močenok      
  
Mediálni partneri:
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Hlavní organizátori:

Obec Močenok

Občianske združenie
KREDIV

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Močenok

Partneri:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Nitra

Základná škola
Močenok

Festival z verejných
zdrojov podporil:
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