
 

„Po stopách národných buditeľov“ do Likavky a Černovej 
Košice, Likavka, Černová, 28. október 2017 

 

Vlastenecký zájazd „Po stopách národných buditeľov“ bol v rámci aktivít 

Miestneho odboru Matice slovenskej Košice plánovaný uţ dlhšie. Nakoniec sa košickí matičiari 

rozhodli uskutočniť ho v termíne celonárodnej spomienky 110. výročia Černovskej tragédie. Z 

trojdnia 27.-29.10. sa rozhodli pre sobotu 28.10. keď bol hlavný program podujatia. Ţiaľ, veľká 

časť prihlásených svoju účasť na poslednú chvíľu odmietla a tak sa podujatia zúčastnila len 

desiatka z nich. 

Ich prvým cieľom bola Likavka. Košickí matičiari pri 

pamätníku kapitána letectva in memoriam Ferdinanda Šventa 

(foto), pred Obecným úradom v Likavke si pripomenuli hrdinu 

Malej vojny, v ktorej tento obranca Slovenska padol 24.3.1939 

pri Pavlovciach n/Uhom, brániac ich pred útokom maďarskej 

horthyovskej fašistickej armády. Matičný venček ozdobil jeho 

pamätník a z úst matičiarov zaznela Sláva šľachetným „Kto za 

pravdu horí“ na počesť tohto slovenského sokola spod  

Čebraťa. Rozsiahlu publikáciu o obci venoval košickým 

matičiarom starosta obce Ing. Marián Javorka. 

Následne sa matičiari presunuli na obed do Ľubochne. Chutný baraní guláš im objednal 

matičiar Jozef Dieneš. 

Veľmi nepriaznivé počasie, miestami aţ prudký lejak 

sprevádzaný vetrom, bolo charakteristické takmer po celý 

deň, no najnepriaznivejšie bolo okolo 13:00 hod., keď pri 

Kultúrnom dome v Černovej začalo Slávnostné otvorenie 

hlavného programu k 110. výročiu černovských udalostí. 

Moderoval ho matičiar Jozef Šimonovič. Z významných hostí 

spomeňme najmä Jej Exelenciu Ingu Magistad, veľvyslankyňu 

Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike. Nasledovali 

príhovory hostí. V sprievodnom programe účinkovali ţenská spevácka skupina Čriepky 

(Ruţomberok) a spevácka skupina Chlapi z Dolnej Lehoty. 

Za zvukov dychovej hudby sa účastníci podujatia presunuli hore Černovou do Kostola Panny 

Márie Ruţencovej. O 14:30 hod. tu začala svätá omša, ktorú v priamom prenose vysielalo aj Rádio 

Lumen. Hlavným celebrantom bol Jeho Excelencia otec arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ, generálny 

sekretár Konkregácie pre východné cirkvi pri Svätej stolici. Mimochodom košický rodák. 

Nezabudnuteľná zrejme bude jeho nádherná kázeň, ktorú mal.  



 

 

Po skončení omše sa osadenstvo z kostola presunula na cintorín v Černovej. Tu nasledovala 

pietna spomienka pri Pamätníku Černovských martýrov. Aj túto časť podujatia moderoval Jozef 

Šimonovič. Účinkujúcimi boli spevácky zbor Máj Černová a Chlapi z Dolnej Lehoty. Po prednese 

pietnej básne Petrom Babalom sa košickí matičiari rozhodli odísť, keďţe mali pred sebou ešte 

ďalekú cestu a znovu sa spustil nepríjemný dáţď. Cestou dole Černovou sa v hustom daţdi zastavili 

pri pamätnom dome otca národa Andreja Hlinku. Do veľkého venca tak pribudol aj malý matičný 

venček. 

Záštitu nad podujatím vraj prevzal prezident SR Andrej Kiska, ţiaľ jeho neúčasť na podujatí 

je skôr nedôstojným ignorovaním tejto významnej udalosti v dejinách Slovenska a Slovákov 

a neúctou k zavraţdeným černovským martýrom. 

Podujatie košických matičiarov sa uskutočnilo s finančnou podporou Matice slovenskej. Na 

jeho realizácii má najväčšiu zásluhu matičiar Michal Matečka, predseda Miestneho odboru Matice 

slovenskej Košice a riaditeľ DMS v Košiciach. 

Anton Meteňko, Michal  Matečka, MO MS Košice 

Foto: Marek M. 

  



 

Fotogaléria: 

 

Foto 1: Likavka, rozsiahlu publikáciu o obci venoval košickým matičiarom starosta obce 



 

 

Foto 2: Košickí matičiari pri pamätníku kapitána letectva in memoriam Ferdinanda Šventa, pred Obecným úradom v Likavke 



 

 
Foto 3: Brána na Ulici B. Björnsona vítala účastníkov podujatia  



 

 

 
Foto 4: „Černovci“ vítajú vzácnych hostí podujatia, medzi nimi aj Jej Exelenciu Ingu Magistad, veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike  



 

 

Foto 5: Spevácka skupina Chlapi z Dolnej Lehoty vystúpila v rámci programu 



 

 

Foto 6: Kostol Panny Márie Ruţencovej v Černovej sa pomaly zapĺňal 



 

 

Foto 7: Vo svojom kostole nechýbali ani títo malí „Černovci“ 



 

 

 

Foto 8: Hlavným celebrantom bol Jeho Excelencia otec arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ, s početnými koncelebrantmi 



 

 

Foto 9: Pietna spomienka pri Pamätníku Černovských martýrov 



 

   

Foto 10: Malý venček košických matičiarov na rodnom dome Andreja Hlinku 



 

 

Foto 11: Černová 1907 



 

 

Foto 12: Andrej Hlinka - portrét 


