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Namiesto úvodníka

Najdôstojnejší otec biskup Rudolf !
S veľkou radosťou v srdci píšeme
tieto slová. Radu sv. Pavla „buďte vďační!“ prejavujeme hlavne
Vám. Dokončili sme
stavbu Kláštora Premenenia Pána v Sampore,
ktorá je spojená s Vašou
biskupskou
službou.
Otec biskup, boli ste
pri všetkých dôležitých
okamihoch
obnovovania
benediktínskeho mníšskeho života
na Slovensku:

com mája posvätili nový Kláštor Premenenia Pána v Sampore.
Hoci nám ešte treba urobiť viacero
prác, kláštor stojí…! A je
svedectvom, že Boh
i v našich časoch robí
mocné divy v srdciach
ľudí, ako v čase prvých
Turíc.

Priestory a múry nového kláštora sú teda
takmer hotové. Teraz
však začína ešte ťažšia a náročnejšia práca.
Kláštor chce byť miestom, v ktorom sa má
každému prichádzajúceDrahí bratia benediktíni, mu napomáhať obliecť
si „nového človeka“.

• Vaša
veľkodušnosť umožnila odísť
viacerým kňazom z Vašej diecézy do mníšskeďakujem Bohu za to, že ste sa
ho rádu.

Chceme to uskutočusadili v našej diecéze… Nech
• Prejavili
ste sa váš kláštor stane trvalou oá- ňovať v duchu odkazu
nášho otca zakladateľa
ochotu prijať nás späť
zou pokoja a mnohých opravdisv. Benedikta: „aby bol
do svojej diecézy.
vých návratov k Bohu.
vo všetkom oslávený
• Prostredníctvom
Boh“
a k tomu si vypro—
o.
biskup
Rudolf
Baláž
Vášho rozhodnutia sme
sujeme
Vaše požehnanie
dostali pozemok pre
a
doprevádzanie
svojimi
modlitbami.
nový kláštor, ktorý ste aj 22. 6. 2006 po-

svätili.

• Priebeh stavby kláštora ste nielen sledovali so záujmom, popri svojich
vlastných diecéznych aktivitách, ale
vždy ste boli ochotní aj nám
pomôcť, keď nám bolo ťažko.
Zároveň si veľmi ceníme, že ste
nám nechávali slobodu a voľnosť pri výbere a organizácii
našich snažení. Pre nás to bol
vždy prejav Vašej veľkej dôvery
v našu činnosť. Boli sme preto
veľmi radi, že práve Vy ste kon-

Za všetku Vašu pomoc a starostlivosť
Vám aj touto cestou zo srdca ďakujú
mnísi benediktíni

Pre Vás — dobrodincov
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Bola by to hrubá kniha,
keby sme napísali všetky
prejavy Vášho neutíchajúceho záujmu o nás a o stavbu kláštora Premenenia
Pána v Sampore. V tieni
rokov 2006 až 2010 sme
často pociťovali Vaše spojenie s nami. Veľmi nám to
pomáhalo a dodávalo silu a
elán do zápasu s ťažkosťami, ktorých nebolo málo.
Vaša modlitbová podpora a stála priazeň, sa najčastejšie zviditeľňovala vo Vašich milodaroch, ale aj vo veľmi   mnohých prejavoch brigádnickej pomoci a
tiež v materiálnych daroch.
Celkom vážne a
pravdivo
tvrdíme,
že Boh prostredníctvom Vás urobil opäť
zázrak!

umožnili nám vstúpiť do Vašich farností.
Predovšetkým prostredníctvom takýchto stretnutí, ktoré boli naplnené slávením Eucharistie, ale tiež i prezentáciou
nášho života, ste získavali obraz o našom
poslaní. V prvom rade nám išlo o vybudovanie
mníšskeho
Dnes, keď sa vo svete zatvára- benediktínskeho klášjú kláštory a budujú a otvárajú tora Premenenia Pána
strediská športu, kultúry, zábav- v Sampore, aby sme
né a nákupné centrá je zvlášt- ho mohli otvoriť pre
nym znakom Božieho pôsobenia, vás a pre človeka hľadajúceho Boha.

Popri vďake otcovi
biskupovi Mons. Ru- že na Slovensku sa otvára nový
Milí dobrodinci,
dolfovi Balážovi, ďa- benediktínsky kláštor.
prejav našej srdečkujeme tiež ostatným
— o. opát Bernard Sawicki nej vďačnosti nechce
biskupom, zvlášť otzostať len pri týchto
covi biskupovi Mons.
Viliamovi Judákovi a Mons. Tomášovi slovách, ale v uistení, že trvale sa chceGálisovi, ktorí nám otvorili dvere svojej me modliť za Vás a pripomenúť Vám,
že každý piatok ráno o 6.30 hodine
diecézy.
bude slúžená svätá omša za Vás.
Sme vďační i Vašim pánom farárom,
Nech vás dobrotivý Boh ochraňuktorí mali pochopenie pre naše prosby a
je, nech vás odmení
za vaše prejavy dobroprajnosti, nech vás naplní svojím pokojom
a nech vás neustále
sprevádza svojím požehnaním! Vyprosujú
Vaši mnísi.
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Príjmy na stavbu kláštora
Zdroje finančných príjmov
Milodary
veriacich
zo Slovenska
Milodary
domácich
organizácii

Zbierky v kostole
Príspevky šekom a na účet
Odovzdané osobne
Biskupský úrad B. Bystrica
Ostatné organizácie

Tyniec
Salzburg
Cleveland (USA)
Melk
Milodary
benediktínov
Kremünster
St. Ottilien
AIM
Ostatné
Nemenovaná
Renovabis
Milodary
zahraničných
Kirche in Not
organizácii
Sponzori z USA
Ostatné
Vlastná komunita
Ostatné príjmy
Úroky
Iné
Finančné dary spolu

Dary v materiáloch a práci

Suma

314 790 €
651 370 €
259 610 €
150 000 €

17 200 €
45 100 €
70 000 €
62 000 €
20 000 €
10 000 €
5 000 €
10 000 €
36 200 €
360 000 €
100 000 €
95 000 €
79 050 €
62 300 €
102 250 €
15 400 €
54 960 €

Materiály (cement, oceľ, farby, kľučky, štrk, drevo, izolácie...)
Práce (stavbárske, maliarske, presuny, montáž, upratovanie...)
Dary v materiáloch a práci spolu
Všetky príspevky spolu

1 225 770 €
167 200 €

258 300 €

696 350 €

172 610 €
2 520 230 €

Hodnota darov

34 000 €
124 200 €
158 200 €
2 678 430 €

Prv než mohli firmy realizovať práce na kláštore bolo
treba objekt naprojektovať. Ďakujeme ateliéru Gam
z Ružomberka, ktorý pod vedením inžinierov architektov Mariána a Anny Gočových vypracoval architektonický návrh kostola a kláštora.

5

Výdaje na stavbu kláštora
Darované prostriedky sme použili na zrealizovanie nasledovných prác:

Druh prác (materiál + montáž)

Hrubá stavba
Priečky (len materiál)
Krov a krytina
Kanalizácie, vodovod, biela sanita
Kúrenie a vybavenie kotolne
Izolácie
Potery, obklady a dlažby
Vnútorné omietky
Okná, vonkajšie dvere a garážové brány
Zateplenie a vonkajšie omietky
Interiérové dvere
Elektroinštalácie a svietidlá
Vzduchotechnika
Výťahy
Liturgické zariadenie
Ozvučenie
Kuchyňa a práčovňa
Zariadenie kláštora (časť nábytku)
Lavice v kostole (chórové a v lodi) a sakristie
Farby na konštrukcie a steny kláštora
Vonkajšie dlažby + palisády, obrubníky
Živicová úprava ciest (asfalt + podklad)
Oporné múry
Terénne úpravy
Lešenie a lešenárske práce
Zvony + montáž
Spotreba elektrickej energie
Ostatné murárske a betonárske práce
Prepravné náklady
Spotrebný materiál
Iné výdavky

Výdavky spolu

Suma

684 210 €
32 460 €
142 360 €
119 850 €
212 390 €
24 560 €
162 450 €
99 580 €
105 300 €
46 810 €
72 980 €
127 970 €
12 920 €
44 000 €
34 120 €
12 150 €
101 200 €
53 800 €
34 350 €
6 100 €
57 070 €
44 860 €
18 920 €
62 560 €
13 200 €
30 600 €
29 450 €
48 200 €
20 250 €
208 720 €
4 200 €

2 667 590 €
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Realizátori stavby
Druh prác

Hrubá stavba
Kanalizácia, voda, sanita
Projekt kúrenia
Kúrenie
Vnútorné priečky
Krov a krytina, klampiar
Okná
Dvere
Obklad a dlažba
Elektroinštalácie
Omietky
Maľovanie
Nábytok
Chórové lavice
Liturgické zariadenie
Vzduchotechnika
Kuchyňa
Žalúzie do veže
Zábradlia
Zámková dlažba
Betonárske práce
Zemné Práce
Murárske práce
Kľučky
Cesty
Ozvučenie
Vonkajšia fasáda
Zvony
Výťahy
Práčovňa
Izolácie
Výplň do postelí

Firma

Doprastav, a.s. Zvolen
Unimat, Prievidza
TomMed, s.r.o. Levoča
i.p. HORNÍK, Poprad
Brigádnicky
Krovstav, – B. Bystrica  s.r.o.
Donapo, Snina
Macho, Dubovce
Vis Maior, Prievidza
SKWAY, Námestovo
PH PLUS, s.r.o. Nitra
Brigádnicky
Ekonábytok, Čadca
Drevointeriér, Kežmarok
Pieskovec, s.r.o. Králiky
Klima, s.r.o. Banská Bystrica
Gastro, MP s.r.o. Žilina
Stax, Prievidza
Kovo – atyp Vyšný Kubín
Stavos, Breza + Badín
Nigol, s.r.o. Badín
Bager služby, Krupina
Flores, Zákamenné
Indor, Zvolen
Strabag, s.r.o., Eurovia
AP, Skalica
JAS – ABM, s.r.o. Žilina
Ludwisarnia Felczyńskich, PL
KONE, s.r.o. Bratislava
SZP, s.r.o. Banská Bystrica
AQUAIZOL, s. r. o. B. Bystrica
Matratex, Vavrečka

Vedúci

M. Mojžiš
V. Bundzel
T. Tarageľ
P. Horník, M. Horník
F. Subjak
J. Briatka, M. Kliniec
I. Petruňák
M. Chocholáček
V. Kočner
A. Somsedík
J. Ondruška
P. Mikula, J. Stehlík
P. Staňo
J. Bajus
J. Halmo, J. Skybová
B. Chochula
M.Paček
P. Fungáč
P. Maretta
V. Hlinka, S. Štefánik
P. Nigríni
V. Kučera
F. Subjak
J. Paločko
J. Košík, J. Krnáč
A. Pavčo
J. Adamovský
Z. L. Felczynski
B. Baláž, L. Pliml
M. Majer
P. Meško
Ing. J. Revaj

Mnohé pomocné práce pri realizovaní stavby boli vykonané brigádnicky vďaka
našim priaznivcom, ktorým taktiež ďakujeme.
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Infoservis

Vďaka Vám, že Vaše vyjadrenia v návratke nás ubezpečili, že aj naďalej chcete
udržiavať kontakt s nami a to „malé dieťa“ — nový kláštor, ktoré sa zrodilo, chcete sprevádzať a pomáhať mu v jeho prvých krokoch. Keďže mnohí ste nám vyjadrili
prísľub pomoci a žiadali ste nás o šeky, tak ich pripájame a veľmi sa ospravedlňujeme
tým, ktorým sa to nepáči. Zároveň Vás týmto prosíme o pomoc pri dofinancovaní už zrealizovaných a nevyplatených prác.
Nestačili sme spracovať Vaše mnohé
dobré rady a pripomienky, ktoré ste písali v návratkách. V budúcnosti sa k nim
ešte určite vrátime.
Ospravedlňujeme sa, že sme kvôli
množstvu prác neposlali poďakovania
tým, ktorí nám poslali milodary v mesiaci apríl až jún. Aspoň teraz: Pán Boh
zaplať!
Mrzí nás tiež, že sme neupozornili,
že Sampor nie je v Bacúrove, a tým sme
narobili viacerým problémy s pricestovaním. Prosíme o prepáčenie!
Pripájame situačnú mapku ako prísť
na Sampor, čo je i neformálnym pozvaním navštíviť tento Boží dom.

Dojmy účastníkov
posviacky
Je to úžasné Božie dielo, ktoré určite
mnohým pomôže. Bola to pre mňa veľká
milosť byť na posviacke kláštora v Sampore. —Danka zo Zákamenného
Modli sa a pracuj je dobré heslo nielen
pre mníchov. Nielen ich modlitba a práca
sú vpísané do múrov novostavby, preto
Boh toto dielo požehnal. Ave Maria!
—pani Vilma z Hradca

Adresa kláštora:
Kláštor Premenenia Pána
Sampor
962 31 Sliač
Telefónne spojenie: 0915 800 124,
0903 982 470
Bankové spojenie: 4008561679/7500

Kláštorné zvony
Vo veži kláštorného kostola visia zvony:
•
•
•
•

Presvätá Bohorodička (gis 1 — 580 kg),
Svätý Ján Krstiteľ (H 1 — 350 kg),
Svätý Michal (cis 2 — 260 kg) a
Svätý otec Benedikt (dis 2 — 190 kg).
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Pohľady mníchov na nový kláštor
O. Vladimír: „Diamant ponorený do medu je krajší a žiarivejší. Nech
aj diamant tejto architektúry, prevedených prác, ľudskej priazne, dobroty, námahy, obiet… ponorený do spevov a modlitieb na oslavu Boha
je stále jasnejší a nech jeho krása priťahuje všetkých čo ho uvidia.“
O. Blažej: „Počúvaj, synu, prikázania majstra… (RB Prol, 1)
Jedna z najťažších, ale najdôležitejších vecí v kláštore.“

O. Jozef: „Držať sa «Skaly»… a stále. Nie je to
vždy ľahké, ale nič nedrží tak pevne…“

O. Damián: „Boží dom — kláštor — naplniť Božím duchom.
To je pokorná prosba k Bohu a úloha pre nás i našich hostí.“

Br. Ladislav Mária: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“

Br. Marián: „Ďakujeme Vám, že ste podľa slov sv. Benedikta
pomohli postaviť dom Boží, ktorý má byť aj bránou do neba.“
O. František: „Estote Benedicti — nech ste požehnaní. Nech
všetci spolu «Teba Bože chválime» aj za to, že sa otvorili srdcia mnohých ľudí pre stavbu kláštora Premenenia. Je to tiež
jedna z premien v človeku, ktorá ho približuje ku Kristovi.“
Br. Michal Mária: „Tisíce našich mníšskych predchodcov sprevádzajú toto dielo od jeho vzniku a teraz sa k nim pridávajú aj tisíce
veriacich. Kláštor je skutočne miestom stretnutia — s človekom i
Bohom — ktoré premieňa viac, než len jednu Samporskú lúku.“
Br. Igor: „Kláštor je pre človeka miesto, kde môže hľadať Boha. Neplatí to však len pre nás mníchov, ale
aj pre hostí, ktorí do kláštora prichádzajú.“

