
Rukami apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení

Sk 2, 42-47

Pokrstení sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlit-
bách.Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili,
boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto po-
treboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali
pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.

Tento naoko nekomplikovaný text vôbec
nie je tak jednoduchý k výkladu ako by sa na
prvý pohľad zdalo. A už vôbec nie je vhodné
odvolávať sa naň a snažiť sa urobiť z neho
normu pre súčasnú Cirkev.

Je dobré, ak sa nenecháme pomýliť idy-
licky vykresleným obrazom života novo
vznikajúceho spoločenstva Ježišových na-
sledovníkov. Hlbší pohľad do Nového Zá-

kona nás totiž uisťuje o tom, že idylické
chvíle súladu, všeobecnej dobrej vôle a ra-
dosti boli aj v prvotnej cirkvi vzácne (ak vô-
bec také boli) - rovnako ako je tomu aj dnes.
Lukáš „ideálny“ obraz mladej Cirkvi skonci-
poval pravdepodobne preto, lebo viac ako
o vykreslenie reálneho života Cirkvi mu išlo
o vyjadrenie skutočnosti, že v Cirkvi napriek
všetkému boli prekonané chvíle nesúladu,

nedobrého života, niekedy dokonca zrady
evanjelia.

Súčasne vykreslením ideálu chcel Lukáš
zrejme aj napomenúť kresťanov svojej doby
k návratu k bratskému spoločenstvu, ktoré
sa niekde začalo už vytrácať. (keď Lukáš pí-
sal Skutky apoštolov, išlo už o kresťanov
druhej a tretej generácie)

Oľga a Peter Kurhajcovci
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Kamil Lieskovský, dekan

Upratovanie kostola – Za upratovanie
kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo
Strání. Na budúci týždeň prosíme o
upratovanie kostola farníkov z časti mesta
Stred.
Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj
rodičov bude v utorok o 16:30.
Zbierka na seminár – Dnes, na Nedeľu
Dobrého pastiera sa koná zbierka na
seminár. Za vaše milodary vám vopred
veľmi pekne ďakujeme.
Dekanátna púť do Rajeckej Lesnej -
Pozývame Vás na dekanátnu púť na
Fatimskú sobotu do Rajeckej Lesnej ktorá
bude 5. mája 2018. Odchod autobusu bude
od kostola sv. Martina o 14:40, od kostola
na Severe (resp. oproti kostolu pri hlavnej
ceste) o 14:50 a od kostola sv. Jána Krstiteľa
vo Vrútkach o 15:00. O 17:15 bude ruženec a
o 18:00 sv. omša. Predpokladaný príchod o
21:00. Prihlásiť sa treba do 1. mája po sv.
omšiach v sakristii kostola. Cestovné 5 €.
Poďakovanie – Pri príležitosti menín pán
kaplán Rudolf Michút veľmi pekne ďakuje
za všetky gratulácie a prejavy priazne.
Osobitne ďakuje za duchovnú kyticu, ktorá
mu urobila veľkú radosť a ktorá ho
povzbudzuje k obetavej kňazskej službe na
väčšiu česť a slávu božiu.
Púť na Staré Hory – Združenie kresťan-
ských seniorov vás pozýva na púť na Staré
Hory v stredu 9. mája 2018. Svätá omša
bude o 10:00 a po nej sa ide na autobus.
Odchod autobusu bude o 7.00 hod. od

kostola sv. Martina. Cestovné je 7 € pre
členov a 8 € pre nečlenov združenia. Platí sa
pri prihlásení u pani V. Vojtekovej 4288169
alebo u pána E. Birvoňa 4222179;
0902508129.
Krsty: Karolína Debnárová
Pohreby: Imrich Urmínsky; Františka
Ševčíková; Pavlína Janigová; Alojz Fúra;
Ohlášky – 5.5.2018 mienia uzatvoriť
manželstvo v našej farnosti Michal Kubis z
Martina, syn Petra a Zdenky r. Janíčkovej a
Zuzana Lehotská z Martina, dcéra Pavla a

Slávky r. Šovčíkovej. Kto by vedel o nejakej
cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási
na farskom úrade.
Ohlášky – 12.5.2018 mienia prijať sviatosť
manželstva v našej farnosti Mário Martinka
z Martina-Priekopy, syn Mariána a Emílie r.
Madajovej a Marieta Vagačová z Martina,
dcéra Viliama Stredáka a Jarmily r.
Pinterovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-
právnej prekážke, nech to nahlási na
farskom úrade.



Štvrtú veľkonočnú nedeľu v Cirkvi
od nepamäti slávime ako Nedeľu
Dobrého pastiera. Jej počiatky siaha-
jú až k pápežovi Gregorovi Veľkému
v rokoch jeho pontifikátu 590 – 604.
Ba zobrazenia Ježiša ako dobrého
pastiera nachádzame v rímskych ka-
takombách z ranokresťanských čias.

Cirkev sa teda v tento deň oddávna
modlí za kňazov a za nové duchovné povo-
lania, pretože si uvedomuje, že bez kňaza by
neboli sviatosti, nebola by Eucharistia,
nebol by Kristus sviatostne prítomný upro-
stred nás. Myslím teda, že je vhodné, aby
sme sa zamyseli nad darom povolania.

Každý jeden z nás je povolaný k jednej
najdôležitejšej veci, ktorá má byť vlastná
kňazovi, rehoľníkovi, slobodnému či že-
natému. Je ňou láska. Boh každého jedného
z nás veľmi osobným spôsobom volá
k láske. Vo Svätom písme čítame, že najdô-
ležitejším prikázaním je práve prikázanie
lásky: „Milovať Boha nadovšetko a blížneho
ako seba samého“ (porov. Mk 12, 29-33).

Pán Ježiš pri Poslednej večeri, tesne
pred tým, ako mal zomrieť, povedal svojim
učeníkom tieto slová, akýsi duchovný tes-
tament: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milu-
jem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete
zachovávať moje prikázania, ostanete v mo-
jej láske. A toto je moje prikázanie: Aby ste

sa milovali navzájom, ako som ja miloval
vás. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robi-
li, ako som ja urobil vám“ (Jn 15, 9-10a.12;
12,15).

Aký to bol príklad? Príklad lásky až do
krajnosti – až na smrť na kríži! Boh svätý,
mocný, nesmrteľný, zomiera za človeka.
Nemusí, ale chce, lebo ho nesmierne miluje.
Milý čitateľ, svoju lásku obracia aj na Teba.
Zomrel aj za Teba, aby si mohol byť večne
šťastný. Boh má aj pre Teba pripravenú
cestu realizácie tejto lásky. Možno je to
manželstvo, stav slobodného, rehoľný život,
kňazstvo, či len tichá pripútanosť k lôžku
pre chorobu, či starobu. Tá cesta je však
originálna, pripravená len pre Teba. Možno
sa teraz pýtaš: „Ako ju spoznám?“

Skúsme sa pozrieť do Svätého písma,
ako ju spoznali a vykročili po nej veľké po-
stavy Izraela. Napríklad vezmime si povola-
nie Samuela (pozri 1Sam 3. kap.). V spôso-
be, ako ho Pán povolal, nemôžeme
nepostrehnúť, akým štýlom sa Pán prihová-
ra k srdcu človeka. Volá ho po mene: „Sa-
muel, Samuel!“ To znamená, že povolanie
nie je anonymné, vždy sa týka konkrétnej
osoby. Týka sa každého kňaza, bohoslovca,
rodiča či vdovca. Týka sa mňa i Teba, milý
čitateľ. Ten, kto povoláva, nás skutočne po-
zná, pretože nás skutočne miluje. Samuel
však nie je schopný ihneď rozpoznať Boží

hlas, preto ide za kňazom Helim. Môžeme
v tom vidieť nesmierne trpezlivú pedagogi-
ku Boha, ktorá sa prejavuje v tom, ako Boh
vstupuje do ľudského srdca.

Boh sa prispôsobuje človeku, povoláva
ho postupne, dopraje mu čas na ro-
zmyslenie a opakuje svoje povolanie. Volá
Samuela prvýkrát, druhýkrát i tretíkrát…
V tomto okamihu vstupujú do hry ľudia či
okolnosti, ktoré pomáhajú rozpoznať Pánov
hlas. Človek, aby dokázal prekonať neistotu
a isté pochybnosti, potrebuje pomoc nie-
koho. V Samuelovom prípade je to kňaz
Heli, ktorý Samuelovi radí, ako sa má za-
chovať. Možno stojí za opýtanie, kto je to
v mojom prípade? Mám pri sebe takéhoto
človeka?

To ale nie je všetko. Treba tu podčiark-
nuť bezvýhradnú Samuelovu dôveru a ocho-
tu: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.“ Odo-
vzdávam sa ti, chcem robiť to, čo nie ja, ale
ty si odo mňa praješ. Aj keď sa mi neraz
zdá, že tvoja vôľa prináša neistotu, možno
i nepríjemnosti.
Neváhajme prosiť o vnímavé srdce, citlivé
na Boží hlas. A potom o ochotu a odvahu na
otázku: „Koho pošleme, kto nám pôjde?“
odpovedať: „Hľa, tu som, mňa pošli! “
(porov. Iz 6, 8).
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Štefan Vančo, farár

Ako ste si minulú nedeľu cestou
do kostola mohli všimnúť, v priestore
pred vchodom do fary sme začali
prípravné práce na výstavbu nového
miesta na parkovanie bicyklov počas
svätých omší.

Téma nového miesta na parkovanie
bicyklov počas sv. omší vôbec nie je nejaká
novinka, s touto myšlienkou som sa ako člo-
vek, ktorý takmer vždy (bez ohľadu na po-
časie) chodí do kostola na bicykli a člen
Turčianskej bicyklovej skupiny JUS po-hrá-
val ešte v čase, keď sme na podnet obyvate-
ľov Severu rušili kamenný chodník smeru-
júci ku žltému paneláku.

Vtedy kovové nosiče, ktoré sa nachádza-
jú pred kostolom, boli ešte na tráve a par-
kovalo sa niekedy doslova „na blate“. Po
Likvidácii chodníka sme použité kamenivo
presunuli a vytvorili súčasné stojisko, ktoré
spolu s nosičmi pred farou však najmä po-
čas slnečných a teplých nedeľných dní ka-
pacitne nedostačuje.

Záhon pred vchodom do fary bol dlho-
dobo zanedbaný a po minuloročnej snahe
o generálnu úpravu sme usúdili, že bude
lepšie, keď ho celý nahradíme niečím no-
vým, keďže súčasné rastliny už pretláčali aj

pletivo. Tu vtedy
prišla na rad myš-
lienka o novom
parkovisku pre
bicykle a som veľ-
mi rád, že pán fa-
rár Štefan si ju
osvojil a spoločne
sme sa v sobotu
vlastnými silami
do tohto zámeru aj
pustili. Nové
miesto bude na to-
to využitie priam
ideálne, keďže celý
priestor je sledo-
vaný moderným kamerovým systémom, za-
tiaľ, čo miesto pre bicykle pred kostolom
nebolo.

Ďalšia vec, čo mňa osobne veľmi teší, je,
že vybodovaním nového miesta môžeme
zrušiť to staré, a tak bude možné zlikvidovať
hrdzavé stojany pred kostolom, ktoré neraz
kazili estetiku pred kostolom a fotografie
počas slávností ako sú prvé sv. prijímanie,
či svadby. V neposlednom rade pomáhame
aj samotnej Zemi, tým, že bicykel ne-
produkuje škodlivé emisie, a tiež aj sami

sebe, lebo môžeme povedať, že aj cesta do
a z kostola na bicykli prospieva nášmu
zdraviu.

Verím, že zámer vybudovania nového
a väčšieho parkoviska pre bicykle sa stretne
s pozitívnym ohlasom a motivuje viacerých
z Vás zvážiť možnosť chodenia do kostola na
bicykli a tým znížiť počet áut parkujúcich po
uliciach okolo kostola. O priebehu prác Vás
vo Fain-e ešte budeme informovať.

Hovor, Pane, ja počúvam

Nové parkovisko pre bicykle

Lukáš Oravec, technický správca
FOTO: Lukáš Oravec
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Upratovanie kostola skupinka č. 5.
Zbierka na seminár - Dnes po svätých
omšiach je zbierka na kňazský seminár. Pán
Boh zaplať za Vaše milodary, ktorými
podporíte, aby mladí muži, pripravujúci sa
na kňazstvo mali potrebné podmienky pre
štúdium a rozvoj ich duchovného života.
Stretnutie rodičov a birmovancov -
V sobotu o 17.30 pozývame rodičov
birmovancov na organizačné stretnutie do
kostola ohľadom birmovky. Účasť je nutná.

Dekanátna púť do Rajeckej Lesnej -
Pozývame Vás na dekanátnu púť s otcom
biskupo Tomášom Galisom na Fatimskú
sobotu do Rajeckej Lesnej ktorá bude
5. mája 2018. Odchod autobusu bude od
kostola sv. Martina o 14:40, od kostola na
Severe (resp. oproti kostolu pri hlavnej
ceste) o 14:50 a od kostola sv. Jána
Krstiteľa vo Vrútkach o 15:00. O 17:15 bude
ruženec a o 18:00 sv. omša. Predpokladaný
príchod o 21:00. Prihlásiť sa treba do

1. mája po sv. omšiach v sakristii kostola.
Cestovné 5 €.
Púť k sv. Gianne - 28.-29. apríla bude púť
k sv. Gianne Berete Mollovej v Rajeckých
Tepliciach. Bližšie informácie nájdete na
nástenke.
Adorácia: Na adoráciu Najsvätejšej
sviatosti vás pozývame vo štvrtok pred sv.
omšou od 16:30 a v piatok po sv. omši do
19:00.

Štefan Vančo, farár

Náhoda či úmysel ?
Bol pondelok 27. februára 1871 a v

katolíckom chráme sa zhromaždili stoliční a
krajinskí úradníci i príslušníci židovskej
obce na requiem za zosnulého ministra
osvety J. Eötvösa. Na žiadosť podžupana
slúžil omšu pán farár L. Stríž (Striss) za
asistencie Jozefa Pauloviča a Jozefa
Dubnického. Všetko prebehlo bez
problémov, až na jednu vec. Keď sa
dievčatá z katolíckeho speváckeho spolku
dozvedeli, že sa jedná o človeka, ktorý
vymyslel "nekonfesionálne školy", ani ako
katolíčky, ani ako Slovenky, sa nedali
prinútiť na spevácky doprovod.

Nasledujúci deň, v utorok, ranná omša
prebehla normálne a kostol bol po nej
zatvorený - ale potom dajme slovo radšej
anonymnému svedkovi:

" ...Naraz povstalo zvonenie na poplach
a krik:" Horí v katolíckom kostole!" Do
kostola vstúpiť bolo nemožno, lebo bol
preplnený dýmom; konečne preriedil sa
dým a ľud  bez rozdielu náboženstva 
hrnul sa do kostola dusiť požiar; ale nebolo
už možno ochrániť hlavný oltár. Ľahol
popolom! Pán farár vrútil sa ta též, aby
ochránil velebnú oltárnu sviatosť, ale též
pripozde. Monštrancia s najsvätejším
Telom Božím už bola zhorená a
rozpustená, a len horko ťažko uchvátiť
mohol plameňom už zčiernalé Ciborium.
Dieka Bohu aspoň za to, že do ostatnieho
chrámu a sakristie nedostal sa oheň! Bolo
by to malo strašný následok nielen pre
kostol, lež i pre mesto. Čo bolo príčinou
požiaru, nevie sa dosiaľ; pravdepodobno
je, že miništranti po sv. omši zahasujúc
sviece vytrúsili žeravý knot na oltárnu
plachtu, a tým zapríčinili nešťastie."

Nasledujúcu druhú pôstnu nedeľu pri
svätej omši mal kázeň na tému "Zhorený
oltár" (pod tým názvom vyšla ešte v tom
roku písomne), František Víťazoslav
Sasinek, katolícky kňaz a tajomník Matice
slovenskej, ktorý okrem iného povedal: " ...
S veľkou ťarchou svojou padlo na nás
nešťastie. Nuž ale či máme reptať proti
Bohu a ľuďom? Či máme vinu metať na
jedného, alebo druhého? Oj nie, to by bol
hriech. ...Bože, ktorý si nás dľa
spravodlivosti svojej tak zarmútil: ráč
požehnať všetky kroky, ktoré podujmeme v
tejto veci svätej, a obete, ktoré tvoji prinesú
na česť a slávu tvoju, ráč stonásobne
odplatiť na zemi i v nebesiach. Amen."

O sedemdesiat rokov neskoršie označíl
martinský farár Rudolf Melicher za vinného
kostolníka.

Celá záležitosť bola na prvý pohľad
jednoduchá - nepozornosť mala za následok
požiar. V tých časoch v našich končinách až
príliš častý jav.

Keď si ale dáme do súvislosti kauzalitu
vtedajších skutočností a udalosti ďalších
rokov, začína sa vynárať z hĺbky storočia
obraz niečoho iného, ako doteraz
uznávaného ( alebo lepšie povedané
nevyvráteného ) lajdáctva a nepozornosti
kňazových pomocníkov.

Ako si ešte dnes staršia generácia
pamätá, pred elektrickým osvetlením slúžili
pre potreby omše sviečky, ktoré sa niekde
používali ešte v päťdesiatych rokoch. Časť
ich bola umiestnená na oltári a časť na
blízkych stenách, keď nerátame tie, ktoré
boli v lodiach. Zhasínali sa buď rukou,
alebo kovovými zhášadlami - kužeľmi na
rôzne dlhých rúčkach - podľa výšky
miništrantov a výškovej polohy sviečok.
Vytrúsiť žeravý knôt pri zhasínaní rukou je
prakticky nemožné. Keď sa použilo
"zhášadlo", mohlo prípadne dôjsť k
ulomeniu a padnutiu dlhého knôtu, ale to
by si musel každý všimnúť - a zvlášť keby
spadol na bielu oltárnu prikrývku.

Ale aj tak predpokladajme, že žeravý
posol dopadne na oltárnu plachtu, ktorá už
niekoľko storočí je zhotovovaná z ľanu,
pretože takáto látka je cenovo i materiálne
dostupná a kvalitou vyhovuje liturgickým
potrebám. Táto však zotlie len v blízkom
okolí uhlíka - látka sa zapáli len od
otvoreného ohňa. Pripusťme ale možnosť,
že látka začne horieť. Musí to však byť
hneď, pretože knôt je žeravý len niekoľko
sekúnd.

Keď sa skončilo zhasínanie sviečok,
chrám musel ešte skontrolovať kostolník,
aby sa nestalo to, k čomu podľa histórie vraj
došlo a v konečnom dôsledku i preto, aby
tam niekoho nezamkol. Možno, že to
neurobil a to práve má na mysli ako vinu
pán farár Melicher. To sa ale už nikto
nedozvie.

Pripomeňme si ale dobové svedectvo
"...monštrancia s najsvätejším Telom Božím
už bola zhorená a rozpustená a len horko
ťažko uchvátiť mohol (kňaz) plameňom už
zčierňané Cibórium".

O tých našich nevieme nič bližšie, ale
môžeme predpokladať, že boli zhotovené zo
zlata, alebo pozláteného striebra - tak ako
temer všetky dochované z 16. - 19. storočia.
Striebro má bod tavenia 962 º C a v
prípade, že do neho bolo pridané určité
percento prímesi (meď, zinok) sa táto
hodnota zdvihne, alebo klesne. Zlato odolá
v pevnom skupenstve do teploty 1063º C.

Podľa svedkov "...nebolo už možno
ochrániť hlavný oltár. Ľahol popolom!"
Keď si predstavíme, že prví záchrancovia
sa ku oltáru pre veľký žiar báli priblížiť
(inak by boli oni zachránili obradné
predmety), tak oltár musel byť už v ohni. A
predsa ciborium bolo síce poškodené, ale
existovalo. Buď bolo vyrobené z iného,
odolnejšieho (nie drahého) kovu - čo je
nepravdepodobné, alebo sa oheň rozširoval
určitým smerom a nádoba nebola tak dlho
vystavená veľkej teplote.

Oltár bol pravdepodobne zhotovený z
lipového dreva - ako temer všetky staré
oltáre. Drevo nehorí priamo, ale vstupuje
do reakcie po termickom rozklade.
Sacharidová časť (celulóza a hemicelulóza
) vydáva teplotu 170 - 350º C, aromatická
časť (lignín ) 400º C a teplotou vzniknuté
drevené uhlie asi 500º C. Výhrevnosť je u
všetkých druhov dreva v podstate rovnaká,
pretože hustota drevnej substancie nezávisí
od druhu dreva. V spaľovacích komorách
dosahuje napr. jedľové drevo teplotu
horenia až 800º C, ale praktická výhrevnosť
pri požiaroch je nižšia, pretože sa spravidla
nedosahuje dokonalé spaľovanie.

Takáto teplota by nestačila na
roztavenie drahých kovov, ale nesmieme
zabudnúť, že oltár bol pravdepodobne, ba
skoro isto, polychrómovaný a prítomnosť
farieb a laku môže zdvihnúť výhrevnosť
materiálu - podľa dnešných výskumov až
1,7 - krát. V konečnom dôsledku je
prítomnosť náterov dokázaná tým, že kostol
bol preplnený dymom - optická hustota
dymu u listnatého dreva je 7,3 m3/ kg a u
farieb viac ako 100 m3/ kg. Rýchlosť šírenia
plameňa je podobne ako u výhrevnosti u
jednotlivých druhov drevín podobná a napr.
u smreka je 1,81 mm / s, z čoho vyplýva, že
pri bodovom " flasch over" vzplanutí by
oltár stál celý v plameňoch za niekoľko
desiatok minút. Tento čas je možné zväčšiť
z dôvodu nekompaktnosti materiálu a
najmä preto, že ohobľovaný a brúsený
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povrch je odolnejší voči energii sólového a
plamenného zdroja - čiže je ťažšie zápalný.
Podľa pokusov má napr. pílený buk čas
vzplanutia 259 s - avšak brúsený 743 s -
teda 2,9 násobok. Zároveň ale treba
pripomenúť, že klesajúca hodnota pomeru
objemu k povrchu spôsobuje ľahšiu
zápalnosť - jednoducho povedané - zložité
geometrické tvary zvyšujú horľavosť.

Z tohto všetkého vyplýva, že pokiaľ by
požiar vznikol z jedného bodu - a to veľmi
malého - trvalo by pomerne dosť dlho, kým
by bol oltár v plameňoch.

Len tak pre zaujímavosť - podľa
dlhodobých štatistík najviac náhodných
požiarov vzniká v piatok okolo 16 hodiny - v
utorok je to minimálne percento.

A to najzvláštnejšie nakoniec.
Podľa vtedajších ( F. V. Sasinek ) i

terajších autorít ( A. Güntherová ) bol
hlavný oltár, ktorý podľahol plameňom,
umeleckým skvostom. Súčasťou oltára boli
štyri sošky - sv. Anny, sv. Petra, sv. Pavla a
sv. Barbory. Boli v 15. storočí (K. Divald),
alebo 16. storočí (A. Güntherová)
vyhotovené v dielni majstra, ktorý vytvoril i
sochy na mošovskom oltári (sv. Filipa a sv.
Jakuba). A. Güntherová predpokladá, že
hlavný oltár bol zhotovený okolo roku 1523.
D. Radocsay (1967) datuje sv. Barboru a
ostatné sošky obdobím rokov 1510 - 1520 a
z neznámych príčin nedoceňuje ich kvalitu -
zaraďuje ich do "neskorogotického
ľudového turčianskeho štýlu", a považuje
ich za "provincionálne príklady sochárstva
banských miest". J. Homolka (1972)
pripomína ich "južný štýlový komponent" a

oceňuje ich kvalitu - "sošky majú skvelú
úroveň a vo sv. Barbore (ktorú skúmal) by
bolo možné vidieť štýlovú paralelu
monumentálnych sôch z bývalého
štiavnického oltára". A. C. Glatz (1977)
zdôraznil kvalitatívne ohodnotenie plastík a
nachádza súvislosti s oltármi z
Turčianskeho Petra, Chrenovca, Španej
doliny, Necpál, Radvane a oltárom sv. Anny
z Jura pri Bratislave, ktorý je dielom
viedenského majstra.

Ako vidieť, plastiky na hlavnom oltári
boli vzácne, staré a cenné. Na tom oltári,
ktorý - zopakujme si to - keď prišli prví
ľudia do kostola, stál v plameňoch - vlastne
už "ľahol popolom"...len kňaz horko ťažko
uchvátiť mohol...zčiernalé cibórium. O
nejakej záchrane častí oltára očitý svedok
nepíše nič a táto vec by určite neušla jeho
pozornosti i pozornosti ostatných, ktorí
prišli hasiť požiar. A určite by ju spomenul -
o pár dní neskoršie - F. V. Sasinek vo svojej
kázni.

Ako mávnutím čarovného prútika sa
však všetky štyri plastiky ocitli na svete –
nepoškodené!

Sošky sv. Anny, sv. Petra a sv. Pavla
ktosi (nikto nevie kedy) " veľmi nemotorne,
barbarsky a neškolene ( ! ) umiestnil na
kazateľnicu z roku 1642, ktorú dal zhotoviť
František Revay mladší.

Plastika sv. Barbory sa dostala
neznámou cestou začiatkom 20. storočia do
terajšieho Slovenského národného múzea v
Martine, kde ostala dlho nepovšimnutá z
dôvodu "nemiestneho montovania figúrky
do hrubého neobarokového kartuša

najprimitívnejších hodnôt." Odmontovaním
a odstránením nového pomaľovania sa
zistila príbuznosť so soškami z martinského
kostola. Niekedy pred rokom 1937 bola
zainventarizovaná ako plastika zo starých
neevidovaných fondov s inv. číslom H 1400
a jej dnešné inventárne číslo je KH 5086.

Ani na jednej soške neboli zistené stopy
ohňa, dymu, alebo neodbornej a vandalskej
"demontáže".

Finis historicum.

- Nik si nevšimne horiacu oltárnu plachtu a
nik si nevšimne, že oltár začína horieť!
- Z horiaceho oltára zachraňuje kňaz
cibórium a nik si nevšimne, že niekto
zachraňuje štyri plastiky vysoké okolo 40
cm !
- Z oltára, ktorý už predsa "ľahol popolom"?
- Nevznikol predsa len požiar inak? Najmä,
keď uvážime, že "oficiálna" verzia je
prakticky nemožná?
- Nemal požiar predohru, ktorá ostala
utajená pred tvárou histórie? Veď všetko
poukazuje na to, že oltár sa vznietil na
viacerých miestach naraz.
- Nikto z ľudí dnes nevie ( a vlastne
nevedelo ani vtedy ), ako sa to všetko stalo.
- Za vinníkov boli označení miništranti i
kostolník. Pri každej nepravdepodobnej,
nevysvetliteľnej a záhadnej udalosti sa vždy
vynára klasická otázka - pre čí prospech?

My môžeme len s Diderotom ľutovať, že
"niť pravdy prichádza z tmy a vedie do tmy
naspäť".

JJ




