
Zápisnica  z  3. zasadnutia kultúrnej komisie v Košickej Belej 

konaného dňa 26. augusta 2019 

 

 

 

Prítomní: Mária Hudáková, Mgr. Pavol Bačko, Ing. Jana Lenártová, Mgr. Natália 

Plichtová 

 

Ďalší prítomní: Ing. Jozef Petkač – starosta obce, Bc. Michal Rzuhovský – poslanec obecného 

zastupiteľstva, Štefan Plichta – poslanec obecného zastupiteľstva 

 

Verejnosť: viď prezenčná listina 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie (overovateľ, zapisovateľ)  

2. Program slávnosti požehnania tabule nášmu rodákovi Jánovi kardinálovi 

Scitovskému – 8.9.2019 

3. Rozdelenie úloh zložkám na slávnosť 8.9.2019 

4. Diskusia 

5. Záver, poďakovanie za účasť 

 

 

K bodu 1 

 Predsedníčka komisie p. Mária Hudáková privítala prítomných. Určila overovateľa 

zápisnice – Ing. Janu Lenártovú, zapisovateľa – Mgr. Pavla Bačka.  

 

K  bodu  2 

 Predsedníčka komisie oboznámila prítomných, že 8. septembra 2019 pripravujeme v 

spolupráci s farnosťou návštevu kardinála, maďarského prímasa Pétera Erdö, ktorý požehná 

pamätnú tabuľu nášmu rodákovi Jánovi kardinálovi Scitovskému pri príležitosti 400 rokov od 

úmrtia svätých košických mučeníkov. Táto slávnosť je historickou udalosťou pre našu obec aj 

farnosť, preto je aj hlavným bodom programu zasadnutia komisie. Ďalej požiadala starostu 

obce, aby oboznámil prítomných s navrhnutým oficiálnym programom tejto slávnosti, ktorý 

nám predložil Mons. Bartolomej Gábor, koordinátor návštevy kardinála v Košiciach (pozri 

Príloha č. 2). Ďalej uviedol, že pozvaných je cca 60 hostí, preto je potrebné zabezpečiť aj 

riadenie dopravy a parkovania v okolí kostola a fary. Bližšie informácie doplnila aj p. Zuzana 

Petkačová, ktorá spolupracuje na príprave tejto akcie.  

 

K  bodu  3 

 Predsedníčka komisie po predchádzajúcich rozhovoroch predniesla návrh rozdelenia 

úloh jednotlivým zložkám: 

Dobrovoľný hasičský zbor obce – usmerňovanie dopravy a parkovania v centre obce, v okolí 

kostola a fary, označenie vyhradených parkovacích miest; 

Únia žien Slovenska – príprava kysnutých koláčov, suroviny zabezpečia sami; 

FS Pantľička a FS Beľanka – príprava liturgických spevov na slávnosť; spev v krojoch; 

FS Beľanček – krátky kultúrny program v sale po príchode hostí. 



Ďalšie úlohy, ktoré je potrebné zabezpečiť: 

- Príprava stolov – zodpovedná p. Jana Lenártová; 

- Koktejlové stoly a poháriky na stopkách – zapožičať od hotela DAM – starosta obce; 

- Nákup nápojov (alko, nealko) – p. Pavol Bačko; 

- Ozvučenie priestoru pred kostolom – p. Pavol Bačko; 

- Zabezpečiť Políciu SR – starosta obce; 

- Catering, halušky – p. Gabriel Daniel; 

- Fotograf – zabezpečí p. Pavol Bačko; 

- Pripraviť kroniku obce a farnosti. 

 

Ďalšie úlohy budú riešené priebežne podľa potreby v koordinácii so starostom obce a členmi 

kultúrnej komisie. 

  

K  bodu  4 

Do diskusie sa prihlásili:  

Starosta obce – pozval prítomných na malé posedenie po skončení recepcie s oficiálnymi 

hosťami; 

p. Jozef Drábik – požiadal, aby termín nácvikov spevov bol včas oznámený; 

p. Helena Tormašiová – pýtala san a množstvo koláčov, ktoré majú upiecť. 

 

K  bodu  5 

 Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť, zároveň uviedla, že termín 

najbližšieho zasadnutia komisie bude všetkým oznámený telefonicky. 

 

 

Zapísal:  

Mgr. Pavol Bačko 

 

Overovateľ zápisnice:     

Ing. Jana Lenártová 

 

 

Predseda kultúrnej komisie: 

Mária Hudáková 

  



Príloha č. 2 

 

Program slávnosti požehnania pamätnej tabule Jánovi kardinálovi Scitovskému, 

8.9.2019 Košická Belá 

 

Príchod hostí na faru – 14:50  

 

Odchod do kostola – 14:55  

Sprievod:  kríž, miništranti (svätená voda, kadidlo), kňazi, arcibiskup – tajomník, Kardinál – 

tajomník  

 

Pred kostolom – 15:00  

Privítacia reč starostu  

Odhalenie pamätnej tabule – Mons. Bernard Bober  

Požehnanie tabule – Em. Péter Erdő  

 

Vstup do kostola – počas vstupu  organista hrá melódiu bez spevu 

Keď je pán kardinál pred oltárom - ženský spevokol – 1. sloha pieseň ku košickým 

mučeníkom  

 

Pri oltári  

Uvítacia reč p. farára  

Reč Jeho Eminencie, Odovzdanie relikvie sv. košických mučeníkov Em. Erdő - Mons. 

Boberovi 

Ďakovná reč Mons. Bernarda Bobera  

- ženský spevokol – 2. sloha pieseň ku košickým mučeníkom 

Litánie ku sv. košickým mučeníkom Mons. Bernard Bober 

Modlitby  

- ženský spevokol – 3. sloha pieseň ku košickým mučeníkom 

Odovzdanie pamiatok: starosta obce a riaditeľ základnej školy v Moldave 

 

Požehnanie – Kardinál Erdő  

Záverečná mariánska pieseň  

 

Sprievod na faru  

 

15:45 odchod do kultúrneho domu  

 

16:00 program v kultúrnom dome  

 

Pozvaní hostia sa presunú do sály  

Kardinál a Arcibiskup požehnajú pracovňu starostu obce 

 

V sále privíta starosta – malý kultúrny program: deti Beľanček 

Potom starosta požiada o požehnanie jedla p. arcibiskupa, prípitok Mons. Bernard Bober 

 


