
 
 

Tlačová správa 

Noc hradov a zrúcanín po tretíkrát aj na Katarínke 
 

 

V piatok 14. augusta sa dobrovoľníci z projektu Katarínka zapoja po tretíkrát do celoslovenského 

projektu Noc hradov a zrúcanín, ktorá je organizovaná členmi združenia Zachráňme hrady na 

viacerých hradoch a pamiatkach po celom Slovensku. Na väčšine lokalít sa podujatie koná v sobotu 

15.8 , avšak na Katarínka otvára Noc už o deň skôr – teda v piatok. Od podvečerných hodín čaká na 

návštevníkov bohatý program, ktorý začne o 16:00. Súčasťou programu bude koncert vokálno – 

inštrumentálneho súboru Františkánska Schóla Bratislava, svätá omša, ale aj otvorenie krypty v lodi 

kostola a možnosť do nej vstúpiť. Predpokladané ukočenie je naplánované na 23:00. 

 

Jednotlivé vstupy do krypty, objavenej pri archeologickom výskume kostola, bude možné 

absolvovať od začiatku podujatia v čase okrem konania svätej omše a koncertu. Svätá omša je 

naplánovaná na 18:30 hod, po nej bude nasledovať oficiálne predstavenie projektu a lokality.  

 

Od 20:00 sa uskutoční koncert Františkánskej Schóly Bratislava. Na koncerte zaznejú hudobné 

diela františkánov Fr. Jozefa Řeháka OFM (1742 – 1815) a P. Gaudentia Dettelbacha OFM (1739 – 

1818), ktorí pôsobili v kláštoroch vtedajšej Mariánskej františkánskej provincie.  Zbor tvoria hlavne 

františkáni, vystúpia však sólové hlasy (soprán, basbarytón) za doprovodu ďalších hudobných 

nástrojov. 

 

Chýbať nebude ani jednoduché občerstvenie návštevníkov mastnými chlebmi s cibuľou. Podujatie, 

ktoré je podporené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ukončí netradičné večerné 

turistické sprevádzanie ruinami Katarínky osvetlenými sviečkami a fakľami. 

 

== 

Záchranu kostola a kláštora sv. Kataríny (projekt Katarínka – www.katarinka.sk) organizuje 

občianske združenie Katarínka v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže 

(ZKSM). Zrúcanina kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej, založeného v roku 1618, je 

ukrytá v lesoch Malých Karpát medzi obcami Dechtice a Naháč. Tento rok sa koná už 21. ročník 

projektu, v rámci ktorého sa dobrovoľníci aktívne venujú záchrane historickej pamiatky, či 

zveľaďovaniu blízkeho okolia. Za vyše 20 rokov existencie projektu záchrany Katarínky sa na 

dobrovoľníckych táboroch zúčastnilo cez 1.500 mladých dobrovoľníkov, ktorí na konzervovanie 

ruín využívajú dobové techniky murovania, škárovania, kresania dubových trámov, či vlastnoručne 

tesaný rumpál. Vtejto sezóne budú prebiehajú práce na rekonštruovaných schodiskách a podlažiach 

veže, ktorá bude slúžiť pre turistov ako rozhľadňa, konzervujú sa časti kláštorných ruín 

a presnytéria kostola. Okrem toho dobrovoľníci za účasti archeológov a ďalších odborníkov 

objavujú históriu tohto zaujímavého miesta uprostred prírody. Snažia sa tiež oživiť ducha tohoto 

miesta či už obnovenými púťami, kultúrnymi podujatiami ako je noc kostolov alebo pravidelnou 

službou sprevádzania pre turistov.. 

 

Zachráňme hrady (www.zachranmehrady.sk) je záujmové združenie už od roku 2002 spájajúce 

členské organizácie, ktoré zachraňujú hrady, kláštory, kostoly a ďalšie historické objekty na 

Slovensku. Ich spoločnou črtou je, že vznikli ako občianske združenia nadšencov, ktorým leží na 

srdci stav týchto pamiatok a chcú ho reálne zlepšiť. Hlavnou doménou členov je záchrana ruín a 

torzálnej architektúry. Momentálne združuje 24 členov venujúcich sa záchrane pôamiatok po celom 

Slovensku. 

http://www.katarinka.sk/
http://www.zachranmehrady.sk/
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