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 Hlavní úradníci Prvej Katolíckej Slovenskej Jednoty sa  s cieľom zviditeľnenia 
organizácie  od roku 2007 zúčastňujú rôznych festivalov,  na ktorých majú rozostavané 
informačné stánky pre prítomných záujemcov. Aj toho roku vo štvrtok 16. júla sa 
členovia hlavného výboru  IKSJ zúčastnili Slovenského dňa  v Kennywood Parku 
neďaleko Pittsburghu, Pennsylvánia. Toto každoročné podujatie pritiahne veľké 
množstvo návštevníkov zo západnej Pennsylvánie, východného Ohia a západnej 
Virginie. 
Na obrázku sprava:  hlavný predseda Prvej Katolíckej Slovenskej Jednoty s úradníkmi 
Okresu Juraja Ondu, Greensburg, Pennsylvánia.     

Bratislava/Paríž   (TASR) - Slovensko sa počas tohtoročných Európskych dní kultúrneho 
dedičstva rozhodlo zamerať na tému Víno a keramika. Výroba vína a keramiky sa na Slo-
vensku, najmä v malokarpatskej oblasti, tešia bohatej tradícii. Preto sa otváracie podujatie 
Európskych dní kultúrneho dedičstva v dňoch 3. až 6. septembra uskutočnilo v mestách 
Svätý Jur, Modra a na hrade Červený Kameň. Európske dni kultúrneho dedičstva v roku 
2009 sa na Slovensku organizujú v dňoch 3. až 30. septembra. Prehľad podujatí si možno 
pozrieť napríklad aj na stránke www.snm.sk. Podľa programu sa dni začali otvorením 
výstavy Slávnosti hliny v Modre a expozície Najstaršie osídlenie Svätého Jura. Slávnostné 
otvorenie sa prvýkrát konalo  v priestoroch SNM na hrade Červený Kameň. V rámci neho 
v piatok 4. septembra udelili aj ceny revue Pamiatky a múzeá. Časopis ich spoločne s jeho 
vydavateľmi, SNM a Pamiatkovým úradom SR, každoročne udeľuje za najvýznamnejšie 
výsledky v oblasti záchrany, obnovy, propagácie a prezentácie kultúrneho dedičstva Slo-
venska v siedmich kategóriách. Európske dni kultúrneho dedičstva sa na Slovensku skončia 
v Košiciach.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) na svojej stránke informuje, že oso-
bitné postavenie počas Európskych dní kultúrneho dedičstva majú Dni otvorených dverí 
v tých pamiatkových objektoch, ktoré sú v iných obdobiach roka spravidla zatvorené. 
Tieto aktivity - sprístupnenie múzeí, galérií a ďalších kultúrnych inštitúcií pre verejnosť 
- rozšírené najmä v západných krajinách a v Škandinávii, sa stali základom úspešného 
európskeho podujatia. Súčasne pritom ide aj o hľadanie spoločných riešení zameraných na 
záchranu a prezentáciu hodnôt kultúrneho dedičstva, o budovanie spoločného priestoru, do 
ktorého každá krajina, ba každý región prináša svoj osobitý vklad.

Vo Francúzsku, ktoré je autorom myšlienky Európskych dní kultúrneho dedičstva, pri-
padnú v tomto roku na 19. a 20. septembra a budú sa niesť pod heslom: Dedičstvo dostupné 
všetkým. Iniciatíva na ich založenie vzišla v roku 1983 z Ministerstva kultúry v Paríži, 
ktoré vtedy riadil Jack Lang. V roku 1984 už v konkrétnej podobne niesla názov Deň 
otvorených dverí. Týkala sa kultúrnych stánkov a historických pamätihodností, pričom 
sa organizovala a doteraz organizuje v tretiu septembrovú nedeľu. Po veľkom úspe-
chu vo Francúzsku sa k iniciatíve nasledujúci rok pridalo niekoľko ďalších európskych 
štátov, ktoré už v roku 1985 zorganizovali vlastné Dni otvorených dverí. V roku 1991 

Európske dni kultúrneho 
dedičstva na Slovensku 

Bratislava (TASR) – Na najstaršom pútnickom mieste na Slovensku - v Marianke pri 
Bratislave, ktoré je zasvätené Panne Márii, 6. septembra vyvrcholila tradičná púť. Korene 
tohto posvätného miesta siahajú hlboko do histórie, výročná púť sa tu každoročne koná 
okolo sviatku Narodenia Panny Márie, ktorý pripadá na 8. septembra. Katolícki veriaci v 
Marianke navštevujú predovšetkým miestny farský kostol a Lurdskú jaskyňu. Hlavnú svätú 
omšu pod holým nebom na poľnom oltári pred Lurdskou jaskyňou 6. septembra predpo-
ludním celebroval kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov. Okrem mnohých veriacich a kňazov boli na bohoslužbe prítomní aj bratislavský 
arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský, vojenský ordinár, biskup František Rábek a 
biskup bratislavskej gréckokatolíckej eparchie Peter Rusnák.

Kardinál Tomko v kázni hovoril o narodení Panny Márie ako o udalosti, ktorá je po 
Ježišovom narodení “najdôležitejšia v Božích očiach a najvzácnejšia pre dobro ľudstva”. 
Poukázal na negatíva i pozitíva slovenskej spoločnosti s tým, že každý pútnik má za čo 
odprosovať i za čo ďakovať. Tohtoročná výročná púť v Marianke bola zakončená slávnost-
ným požehnaním.

Omšu na púti k Panne Márii v 
Marianke celebroval kardinál Tomko
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Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Ivana Gašparoviča  a v spolupráci s 
Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí  sa v dňoch 9. - 12. júla  konali v poradí  už 44. 
Folklórne slávnosti  pod Poľanou v Detve.  V  scénickom programe skupín Slovákovénickom programe skupín Slovákov programe skupín Slovákov 
žijúcich v zahraničí sa pred 10,000 divákmi predstavili súbory z Českej republiky, sa pred 10,000 divákmi predstavili súbory z Českej republiky, pred 10,000 divákmi  predstavili súbory  z Českej republiky, 
Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a  USA. Na snímke 
pri Jánošíkovej soche v Detve je zoradená dievčenská zložka  folklórneho súboru  
PAS z Pittsburghu, Pennsylvánia zo Spojených štátov amerických. (Pittsburgh Area 
Slovak Folk Ensemble, PAS)

Folklórny súbor PAS  
z Pittsburghu na Slovensku


