PÚŤ NA SKALKE 2011
k sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi patrónom nitrianskeho biskupstva

NOVÁ SKALKA

Informačný bulletin n.f. Beňadik

Sobota 16. júla 2011
17.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Spovedanie
Svätá omša, celebruje Vdp. František ŠÚTOR, kanonik nitrianskej kapituly
1. časť mládežníckeho programu
Krížová cesta
2. časť mládežníckeho programu (účinkujú mládežnícke hudobné a spevácke skupiny)
Sv. omša, celebrujú novokňazi nitrianskej diecézy s udelením
novokňazského požehnania
po sv. omši nočná adorácia pod vedením rodinných a modlitbových spoločenstiev

Nedeľa 17. júla 2011
6.00
8.00
10.30

Sv. Omša, celebruje Stanislav Strapko, miestny farár.
Gréckokatolícka sv. liturgia, celebruje O. Miroslav Medviď CSsR,
sekretár Apoštolskej nunciatúri na Slovensku
SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA, celebruje Mons. Marián CHOVANEC,
generálny vikár pomocný Nitrianský biskup, požehnanie sochy
Panny Márie Guadalupskej- Mexiko
po sv. omši uctievanie ostatkov sv. Andreja - Svorada a sv. Beňadika a rozlúčka s pútnikmi

SKALKA

STARÁ SKALKA
Sobota 16. júla 2011
11.00- 21.00 prehliadka kláštora
Vernisáž IV. ročník a medzinárodného výtvarno-literárneho
15.00
sympózia ORA ETARS - Skalka2011
Staroslovienska sv. liturgia (O.Igor Cingel)
21.00

Nedeľa 17. júla 2011
8.00 - 18.0

prehliadka kláštora

Počas púte bude možné navštíviť zrekonštruovanú kaplnku Narodenia
Pána a jaskyňu. Svätú omšu v kaplnke si treba vopred dohodnúť s miestnym farárom. Kontakt: (032/6584240)

číslo 2, Júl 2011

Drahí bratia a sestry, milí pútnici,
sú miesta aj na našej slovenskej zemi, ktoré nás vyzývajú – ako píše básnik Ján

Vážení čitatelia,
v druhom – nepravidelnom čísle nášho Bulletinu SKALKA Vás chceme oboznámiť s tým ako sa

Kollár – zastaviť sa a pokľaknúť, lebo sú to miesta sväté.

n.f. BEŇADIK darí uskutočňovať svoj hlavný cieľ. Týmto cieľom je zhromažďovať zdroje (finančné

Medzi takéto miesta právom patrí starobylá Skalka, kde je zjavné kresťanstvo

i nefinančné) na podporu rozvoja pútnického miesta Skalka. Rovnako je našou snahou pomáhať

už v období veľkomoravskom.

organizovať konkrétne aktivity smerujúce k budovaniu Skalky.

Skalka sa pôsobením sv. Andreja - Svorada a sv. Beňadika, benediktínov-pustovníkov na

Zriaďovatelia a Správna rada nášho fondu zrealizovali rad úkonov, ktoré viedli k tomu, že ku

prelome 10.-11. stor. stala postupne pútnickým miestom. Dnes možno povedať, že najstarším pút-

koncu júna 2011 bolo na účte fondu zhromaždených takmer 70 tis. EUR. Časť prác, ktorých výsledok

nickým miestom vtedajšieho Uhorska a významným duchovným centrom po celé storočia Slovenska,

môžeme dnes na Veľkej a Malej Skalke vidieť bola zrealizovaná vďaka usilovnosti našich ochotných

najmä založením benediktínskeho opátstva nitrianskym biskupom Jakubom v r. 1224.

brigádnikov. Od februára do júna 2011 odpracovali viac ako 700 brigádnických hodín. Ukážky toho,

Aj v neskoršom období, keď ho nitriansky biskup Ján Püsky v r. 1644 odovzdal jezuitom, ktorí
tu pôsobili do r. 1773.
Kláštor predstavoval dar duchovného, vzdelanostného a všeobecného kultúrneho vzrastu nielen pre jeho obyvateľov, ale pre celé Považie, ba i značnej časti Slovenska. Kláštor bol ohniskom evan-

čo sa podarilo za toto krátke obdobie realizovať Vám ponúkame na fotografiách. Veríme, že Vás to
poteší a bude inšpirovať k akejkoľvek pomoci v prospech našej Skalky. Vítaná je finančná, vecná
i brigádnická pomoc a samozrejme Vaša modlitba. Pán Boh zaplať všetkým za akýkoľvek prejav pomoci a podpory. Rovnako Vás pozývame na výročnú púť. Vaša hojná účasť nás poteší a povzbudí.

jelizácie, ale aj duchovnej a materiálnej kultúry.
Toto posvätné miesto však bolo žiaľ poznačené vojenskými nepokojmi a nepriazňou doby

Ing. Ľubomír Plško, zriaďovateľ

a celé obdobie pustlo. V 18. storočí bol kláštor a kostol zničený. Dlhý čas len zrúcaniny na Veľkej
a Malej Skalke označovali toto pamätné miesto, avšak zbožný ľud ani vtedy neprestával sem putovať
a konať pobožnosti. Konečne v r. 1853 z milodarov veriacich bol na Malej Skalke opäť postavený
kostol. Po ďalšom spustošení, ale aj celkovom zrekonštruovaní bol 13. júla 1924 k úcte týchto našich
svätých opäť posvätený nitrianskym biskupom Karolom Kmeťkom za účasti tridsaťtisíc pútnikov.
Nemožno obísť skutočnosť, že obidve svetové vojny tu narušili náboženský život a ateistický
režim po r. 1948 sa usiloval získať toto miesto len pre kultúrne účely a vylúčiť akékoľvek náboženské
prejavy - ako aj to - že každoročne, zhodou okolností pred výročitou púťou bolo prostredie Veľkej
i Malej Skalky zdevastované.

Prekrytie vonkajšieho oltára

Vybudovanie a sprevádzkovanie provizórnych WC
v prenosnom kontajneri

Výstavba sociálneho prístrešku a sanácia múra v kláštore

Vybudovanie prekrytého sedenia a lavičiek na vyhliadke
pri kostole

Bohu vďaka! - vždy sa našli obetaví ľudia, ktorí svoj vzťah obetavo prejavovali k tomuto posvätnému miestu. V tomto duchu bol založený aj neinvestičný fond Beňadik, 19. februára t.r., na 90. výročie vysviacky troch slovenských biskupov (r. 1921). Výsledok obetavej činnosti ľudí v ňom
zaangažovaných možno už na Veľkej a Malej Skalke zreteľne vidieť.
Všetci sme povolaní tvoriť dobro a krásu v záujme pravdy. Preto Vás prosíme, aby ste toto
posvätné miesto, milí pútnici, podporili duchovne a hmotne. Kiež Vás za to Pán, na príhovor
sv. Andreja - Svorada a sv. Beňadika odmení!
Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup
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