
Haulikov inštitút putoval do Želiva 

 

 Nový Výbor Haulikovho inštitútu sa po svojom Prvom 

mimoriadnom Valnom zhromaţdení v Trnave rozhodol ponúknuť 

svojim členom tribitku: výlet + púť + konferenciu do Ţeliva 

v Čechách v dňoch 10. – 12.novembra 2022.  

 

 

 

Opátsky kostol Narodenia Panny Márie a kláštor premonštrátov v Ţelive 

 

Všetci prihlásení účastníci sa zišli v Trnave, odkiaľ sme v dobrej 

a spokojnej nálade vyrazili smerom na štátne hranice s Českou 

republikou, kde náš autobus v Hodoníne doslova baterkami presvietili 

dvaja členovia českej polície a následne sme bez problémov 

pokračovali na Brno aţ do Ţeliva (lebo práve bola akcia kvôli 



nelegálnym migrantom). Kanonie premonstrátů popri kláštoru 

prevádzkuje Hotel, kde sme sa ubytovali. Privítal nás nový opát, 

osv.p. P.ThLic. Mgr. Tadeáš Róbert Spišák, O.Praem, ktorý bol 

predtým aj členom nášho predchodcu: Divadelno – speváckeho 

súboru Jána Palárika. Spolu s ním sme sa na druhý deň zúčastnili aj na 

sv. omši slúţenej z liturgickej spomienky sv.Martina, biskupa, na 

ktorej som mohol koncelebrovať. Po sv. omši som mu spolu s p. 

podpredsedníčkou Haulikovho inštitútu, Bc. Ivonou Matúšovou, 

MBA, O.C.H., odovzdal naše ocenenie: Ordo cardinalis Haulik – 

Zásluţný rad kardinála Haulika.  V tento deň opátstvo, farnosť a obec 

na námestí pred kláštorom ako i v kláštornej záhrade zorganizovali 

príchod sv. Martina na bielom koni, atrakcie pre deti a predajné 

nákupné stánky pre verejnosť ako i nás, hostí.  

 

V Ţelive rehoľníci podľa starobylého zvyku varia aj rôzne druhy 

piva, ktoré sme mali moţnosť ochutnať jednak počas prehliadky 

v kláštornom pivovare ako i v kláštornej reštaurácii. Záţitkom pre 

členov Haulikovho inštitútu bola i nočná prehliadka opátskeho – 

farského kostola ako i kláštora. 

 

Svoj čas sme v konferenčnej sále hotela České nebe ešte 

venovali aj 200.výročiu narodenia vdp. Jána Palárika (1822 – 1870) 

spomienkou na jeho didaskalickú reč pri odhalení a poţehnaní 

pomníka nad hrobom kňaza a básnika vdp. Jána Hollého (1785 - 

1849) 11.mája 1854 v Dobrej Vode, kde sa zúčastnili mnohí významní 

národní dejatelia tak z katolíckej cirkvi: vdpp. Jozef Karol Viktorín z 

Budína, Jozef Emanuel z Košece, Ján Palárik z Pešti, Juraj Obermayer 

z Chtelnice a Martin Lackovič z Dobrej Vody. Ako i z evanjelickej 

cirkvi a. v. na Slovensku: Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodţa a 

Jozef Miloslav Hurban.  



 

 

Zľava: Ivona Matúšová, Peter Markovič, Ľudmila Gajarová, Mária Markovičová, Pavol 

Zemko, Tadeáš Róbert Spišák, Tomáš Šturdík, Marta Lehotová, Viera Bartošová, Mariana 

Šuranová, Alojz Matúš, Anna Mistríková a Boţena Vadovičová 

 

Niektorí účastníci stihli aj malý výletík do prírody s pekným 

výhľadom. No a na tretí deň  sa účastníci ţelivského výletu rozlúčili 

a zanechali ústretový personál a hotel s wellnessom, pivovar 

s reštauráciou a s drobnými suvenírmi z obchodíka vyrazili na 

spiatočnú cestu za svojimi domov.  

 

prof. dr. Pavol Zemko, predseda Haulikovho inštitútu 


