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Čadca (9. november 2015) – Jeseň v Kysuckej knižnici v Čadci v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ďalej „knižnica“) už tradične rezonuje 

Kysuckým festivalom duchovnej tvorby.  Tohtoročná Jurinova jeseň 2015 odkaz duchovna 

sprostredkovávala množstvom aktivít a podujatí v dňoch 26. – 30. októbra 2015.  

Priestory výpožičnej haly knižnice už od začiatku októbra 2015 ožarovalo magické duchovné 

svetlo sálajúce z reprodukcií výtvarných prác významného maliara Ladislava Záborského 

a navodilo príjemnú atmosféru festivalu, ktorého súčasťou je celoslovenská súťaž duchovnej 

tvorby a množstvo podujatí.  

Posledný októbrový týždeň od 26. – 30.10.2015 sa rozprúdil bohatý program 

kultúrnych a literárnych podujatí - autorských besied, duchovných stretnutí, prednášok, 

výstav. Festival slávnostne otvorila v pondelok 26. októbra 2015 Janka Bírová, riaditeľka 

knižnice vernisážou výstavy slovensko-poľských knižných dokumentov „Sv. Ján Pavol II. – 

posol mieru a svornosti“. Na vernisáži sa zúčastnila delegácia družobného poľského mesta 

Žywiec, zastúpenou p. Jolanta Gruszka a riaditeľkou Żywiecej Biblioteky Samorządowej  

Helenou Kupczak. Osobnosť významnej postavy novodobých kresťanských dejín pútavo 

priblížil svojim sprievodným slovom vdp. Peter Holbička. Nasledujúci deň sa uskutočnilo 

viacero zaujímavých podujatí v priestoroch knižnice i okolí mesta a regiónu. Imobilní 

obyvatelia Zariadenia pre seniorov a Domov sociálnych služieb v Horelici sa formou 

prednášky a audiovizuálnej prezentácie oboznámili s tvorbou kňaza a básnika Andreja 

Majera, ktorý je v literatúre znám pod pseudonymom Dlhomír Poľský a žiaci základných 

škôl sa v Kysuckej knižnici v Čadci stretli na autorskej besede s básnikom, spisovateľom 

a publicistom Petrom Kubicom. Študenti gymnázia besedovali v Mestskej knižnici 

v Kysuckom Novom Meste so spisovateľom a publicistom Pavlom Holeštiakom, ktorý im 

priblížil osobnosť Pavla Hrtusa Jurinu i svoju literárnu a publicistickú tvorbu. Utorkový 

program zavŕšilo slávnostné uvedenie spisovateľa Oskára Dubovického do literárnej siene 

slávy v knižnici – do Kysuckého literárneho panteónu. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnil 

poslanec národnej rady SR, starosta obce Stará Bystrica a spisovateľ Ján Podmanický, 

rodinní príslušníci, pracovníci kultúry a priatelia významnej regionálnej osobnosti. 

Starobystrické ľudové piesne zazneli v podaní ženskej folklórnej skupiny Polianka, ktorú 

založil i viedol p. Oskár Dubovický.   



V stredu privítal študentov Obchodnej akadémie v Čadci v študovni Pavla Hrtusa Jurinu 

v priestoroch knižnice v Čadci opäť spisovateľ Pavol Holeštiak. Na príťažlivom autorskom  

stretnutí zaujal študentov životnými osudmi a literárnym odkazom P. H. Jurinu i svojou 

literárnou tvorbou. Pozorní poslucháči si odniesli knižné darčeky s autogramom, ktoré im 

venoval za správne odpovede a aktívnu účasť na autorskej besede. Odpoludnie bolo venované 

duchovnej téme v prednáške a audiovizuálnej prezentácií pre študentov Strednej odbornej 

školy obchodu a služieb v Čadci Svätci a anjeli vo výtvarnom umení.. 

Vo štvrtok sa už do Čadce schádzali hostia a finalisti literárnej súťaže z celého Slovenska. 

Dopoludnia sa uskutočnilo autorské stretnutie a beseda s literárne nadanými rehoľníkmi:  

básnikom Pavlom Korbom, rehoľnými sestrami Máriou Bonaventúrou – Teréziou 

Smidovou, sestrou Alenou Evou Dúbravovou a Anežkou Alžbetou Žatkovou. Duchovné 

zamyslenia a básne dopĺňali úprimné vyznania, vážne i vtipné vyjadrenia výnimočných ľudí, 

ktorí svoj život zasvätili viere a duchovnej službe. Nevšedným a hlbokým duchovným 

zážitkom bola pre všetkých účastníkov Jurinovská púť za kráľovnou Turzovky a svätá omša 

v kostole Panny Márie Matky Cirkvi na pútnickej hore Živčáková, ktorú slúžil páter Ondrej 

Sabó. Pobožnosť sprevádzala svojim spevom a hudobnou produkciou ženská spevácka 

skupina Vígľašanka z Olešnej pod vedením Terézie Škuľavíkovej. Recitáciou básní Teodora 

Križku ukončila sviatosť svätej omše herečka a moderátorka Hilda Michalíková. Nádhernú 

jesennú scenériu posvätného miesta mohli účastníci púte obdivovať i z veže novovysväteného 

chrámu. Po návrate do Čadce bol pripravený ďalší program, na ktorom sa v knižnici 

predstavil básnik Teodor Križka aj ako autor fotografií na slávnostnej vernisáži výstavy 

Chvála pôvodnosti. Nasledovalo slávnostné uvedenie nového nástenného kalendára na rok 

2016 pod názvom Príroda dokonalé božie dielo. Výtvarne ho spracoval a do života uviedol 

posypaním kysuckým hroznom a trnkami výtvarník, folklorista a choreograf Jozef Vrábel za 

asistencie mladých členov folklórneho súboru Kysučan a zvukov pastierskych trombitov 

Gernátovcov. Nasledoval slávnostný galavečer s hudobným programom za účasti členov 

odbornej poroty Teodora Križku a Jána Gallika s vyhodnotením literárnej súťaže. Rozhovory 

s finalistami viedla Hilda Michalíková.  

Kysucká knižnica v Čadci, Obec Klokočov a Farnosť Turzovka na základe návrhov odbornej 

hodnotiacej poroty udelili hlavné ceny a čestné uznania víťazom 11. ročníka celoslovenskej 

literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň 2015. Hlavnú cenu v kategórii poézia získal 

Jozef Tomášik, v próze si prvenstvo vybojoval Jozef Páleník. Po prvýkrát bola udelená 

i mimoriadna cena Jána Harantu vdp. Pavlovi Ondríkovi – kňazovi, katolíckemu básnikovi. 

Odborná porota celoslovenskej literárnej súťaže v zložení Teodor Križka – predseda poroty, 



Ján Gallik a Katarína Džunková z vyše 80-tich súťažných prác udelili v kategórii poézia 

druhé miesto Petrovi Šípošovi, tretie miesto Barbore Plutovej a čestné uznania si vo forme 

diplomov odniesli: Ján Kováčik, Zuzana Martišová, Eva Dúbravová, Emília Filipová, Soňa 

Behúňová, Mária Malá, Igor Mikula, Ľudovít Farkaš, Daniela Sádovská, Jana Biganičová, 

Zuzana Medvecká, Mária Bonaventúra (Terézia Šmídová), Anežka Alžbeta Žatková, Zuzana 

Matiášová, Karol Mlynka, Pavel Ičo, Ladislav Stach, Terézia Borovičková, Iveta Briestenská, 

Pavol Kall, Darina Miškovičová, Noemi Alena Ondreková, Lucia Česáková a Mária 

Kováliková. 

V kategórií duchovná próza získal druhé miesto Tomáš Gerbery, tretie miesto Anna 

Adamčiaková a čestné uznania Ján Mičuda, Pavol Kall, Ľudmila Zimmermannová, Jana 

Štrbová, Michal Schmidt, Eva Masná, Eva Eperješiová, Mária Adamčíková, Miroslav 

Marčok, Anna Abasová, Eva Dúbravová, Mária Ngová, Magdaléna Martišková, Katarína 

Jančeková, Dominika Chrastová a Zuzana Martišková. 

Po odovzdaní cien a čestných uznaní bol večer ukončený neformálnymi literárnymi dialógmi 

súťažiacich a hostí. 

Kysucký festival duchovnej tvorby ukončila v piatok Spomienková cesta za Jánom 

Harantom a Pavlom Hrtusom Jurinom pietnymi spomienkami v rodisku básnikov 

a spisovateľov v Turzovke a v Klokočove. Pri pamätnej tabuli venovanej obom osobnostiam, 

umiestnenej na Gymnáziu v Turzovke „jurinovcov“ privítala riaditeľka gymnázia Eva 

Lejtrichová so študentmi a prednesom básní vzdali hold a úctu. Spomienková cesta 

pokračovala na cintorín pri Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke, kde pri hrobe 

spisovateľa Jána Harantu pietnu spomienku dôstojne pripravil vdp. Mons. Jozef Hrtús 

a členovia speváckej skupiny Konvalinka pod vedením Jozefíny Dlhopolčekovej. 

V Klokočove privítala účastníkov Jurinovej jesene pri pamätnej tabuli Pavla Hrtusa Jurinu 

starostka obce Veronika Haferová s folklórnou speváckou skupinou Klokočov Účastníci aj tu 

položili kvety k pamätnej tabuli a vzdali spoločne poctu významnému kysuckému 

spisovateľovi Pavlovi Hrtusovi Jurinovi.  

Všetky podujatia sa mohli úspešne realizovať vďaka aktívnej účasti spoluorganizátorov: 

Žilinský samosprávny kraj, Obec Klokočov, Farnosť Turzovka, Żywiecką Biblioteką 

Samorządową i vďaka finančnej podpore MK SR a ŽSK i priazni sponzorov: Kysucké 

pekárne Vilija, Bukov – Veľkosklad ovocia a zeleniny, František Čečotka, Pavol Polka a Ján 

Badžgoň. Ďakujeme za ústretovosť mediálnym partnerom:  Kultúra – dvojtýždenník závislý 

od etiky, Katolícke noviny, týždenníky Kysuce, My – kysucké noviny, Kysucký večerník, 

Kysucká televízia, Rádio Lumen.  



Duchovný festival a 11. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jurinova jeseň 2015 úspešne 

naplnil svoj pestrý a bohatý program a Kysucká knižnica v Čadci pozýva všetkých 

priaznivcov duchovnej tvorby na Jurinovu jeseň 2016.  
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