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Duchovná tvorba ako hudba, maľba, poézia a póza - Jurinova jeseň 2018 

Čadca (15.10.2018) – Kysuce ožiarené príjemným jesenným slnkom ožili v októbrových 

dňoch duchovnou tvorbou, povznášajúcou hudbou, maľbou i poéziou podnecujúcou  hlboké 

umelecké a duševné zážitky. Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja bola hlavným organizátorom 14. ročníka Celoslovenskej 

literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza Jurinova jeseň. 

Vyhodnotenie súťaže bolo spojené s bohatým programom sprievodných podujatí, ktoré 

prebiehali na Kysuciach v dňoch od 10. do 12. októbra 2018. Hlavným partnerom 

celoslovenského podujatia bol Fond na podporu umenia, spolupracujúce organizácie, Mesto  

Turzovka, Obec Klokočov a podporili ho i mnohí mediálni partneri. Na literárnom galavečeri 

boli udelené hlavné ceny Pavla Hrtusa Jurinu v kategóriách poézia a próza, cena Jána Harantu 

a čestné uznania finalistom literárnej súťaže. Prvú cenu v kategórii poézia získala Emília 

Filipová, v kategórií próza získal prvenstvo Jozef Páleník a Cenu Jána Harantu si odniesla 

Terézia Šmídová, rehoľná sestra Bonaventúra. Do celoslovenskej súťaže sa takmer s 200 

príspevkami zapojilo spolu 52 autorov vo veku od 11 do 89 rokov. Predsedom hodnotiacej 

odbornej poroty bol Teodor Križka a spolupracujúcimi členmi Ján Gallik a Katarína 

Džunková. 

Slávnostný večer a vyhodnotenie súťaže moderoval Peter Cabadaj, odborník na dielo P. H. 

Jurinu, významný slovenský jurinológ. Atmosféru podujatia podčiarklo vystúpenie gitaristu, 

skladateľa a producenta Pavla Cabadaja s hudobným zoskupením a Projektom Cabo. Jeho 

tvorba sa zameriava na zhudobnenie poézie rôznych autorov, medzi inými i Gorazda 

Zvonického, Andreja Žarnova, Pavla Ušáka Olivu, Karola Strmeňa a ďalších. Víťazné ukážky 

čítali herci Ján Homolka, a Michal Pavlík. 

Sprievodné podujatia 14. ročníka Jurinovej jesene a autorské besedy so Sr. Damiánou – 

Marcelou Baginovou, Marínou Mesárošovou, Petrom Tollarovičom a Vlastimilom Zabelom 

oslovili širokú čitateľskú verejnosť všetkých vekových kategórií. Zaujímavá bola i prednáška 

Jána Gallika zameraná na duchovnú tvorbu a jej najvýznamnejších predstaviteľov. 

V Turzovke besedoval so študentmi Pavol Holeštiak a uskutočnila sa dôstojná pietna 

spomienka pri hrobe kňaza a básnika Jána Harantu. Krásne piesne zazneli v podaní detskej 

folklórnej skupiny Bukovinka a ženskej skupiny Konvalinka. Spev doplnila precítená 

recitácia Rozálie Janešíkovej, príhovor Jána Gallika i modlitba turzovskeho pána farára. 

Kysuce ožili duchovným slovom, hudbou, stretnutiami s významnými osobnosťami 



slovenskej literatúry a kultúry, ale aj hlbokými umeleckými dojmami pri prehliadke výstavy 

Vladislava Zabela inštalovanej v knižnici pod názvom Ut Pictura Poesis. 

Finalisti a víťazi tohtoročnej celoslovenskej literárnej súťaže navštívili i rodný dom Jozefa 

Kronera v Staškove a zúčastnili sa na pietnej spomienke pri pamätnej tabuli Pavla Hrtusa 

Jurinu v Klokočove. Hostí, finalistov súťaže i zástupcov rodiny Smažákovej tu vítal spev 

a hudobná produkcia detských heligonkárov základnej školy a Centra voľného času, recitácia 

rozkošnej Magdalénky, folklórny súbor  Klokočov a zastupujúca starostka obce, pani Jana 

Foldinová. Návšteva v rodnej obci exilového spisovateľa ukončila úspešný a programovo 

pestrý 14. ročník Jurinovej jesene a organizátori sa už tešia na ten nasledujúci. Kysucká 

knižnica v Čadci ďakuje všetkým spoluorganizátorom a mediálnym partnerom Televízii Lux, 

Rádiu Lumen, Tlačovej Kancelárii Konferencie biskupov Slovenska, Kysuckej televízií, 

Kultúre – Dvojtýždenníku závislému od etiky, regionálnym periodikám Kysuce – nezávislý 

týždenník Kysučanov a MY – Kysucké noviny. 
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