Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Dar Mons. Viliama Judáka

Čadca (9. marec 2016) – Kysuckého rodáka z Riečnice a súčasného nitrianského biskupa Mons.
Viliama Judáka možno právom zaradiť medzi významné osobnosti Kysúc a Slovenska, ale zároveň
patrí i k najvyhľadávanejším autorom Kysuckej knižnice v Čadci (ďalej „KK“). V týchto dňoch
obohatil knižný fond KK v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja svojím darom
o osem autorských publikácií kresťanskej duchovnej literatúry. Súčasťou knižného daru bolo
i písomné vyjadrenie darcu, z ktorého citujeme: „Mestskej knižnici v Čadci som aj v minulosti daroval
niekoľko exemplárov. Toto mesto si vážim, lebo som v ňom absolvoval gymnaziálne štúdium“, píše
biskup Judák v sprievodnom liste a využíva možnosť pozdraviť spolupracovníkov a návštevníkov
knižnice slovami: „Prajem Vám všetko dobré predovšetkým Božie požehnanie“.
KK sa veľmi teší osobnému záujmu biskupa Judáka a najmä darovaným knihám, ktoré
obohatia jej fond a potešia množstvo čitateľov. Jeho diela sú zväčša duchovného alebo odborného
charakteru. Knižnica má vo svojom knižnom fonde už 43 autorských titulov a knižných publikácií, na
ktorých sa autorsky podieľal. Do zoznamu titulov, zameraných na slovenské cirkevné dejiny
a analyzujúce kresťanstvo a vieru v Boha, pribudli nasledovné publikácie: Kolíska kresťanstva na
Slovensku; Nitriansky hrad a katedrálny chrám – Bazilika sv. Emerána; Boh sa rodí v nás; Deň
s Bohom; Adventné a vianočné zamyslenia; Svetlo všedného dňa; Pane, mám čas 1. časť; Pane mám
čas 2.časť a Mobilizácia dobroty, ktorá je nominovaná na Knihu Kysúc 2015. „Mons. Viliam Judák je
nám príkladom a povzbudením, ktorý sa hrdo hlási k svojmu kraju, z ktorého pochádza. Prejavuje
úprimný záujem nielen o náš kraj, ale aj o našu knižnicu, spolupracovníkov a čitateľov. Touto cestou
by som sa chcela poďakovať v mene kolektívu a čitateľov našej knižnice nielen za knihy, ale i za veľmi
dobrú spoluprácu počas uplynulých rokov“, prezrádza riaditeľka knižnice Janka Bírová. Venované
knižné tituly už môžete nájsť v ponuke regionálneho fondu KK, na Úseku literatúry regionálnych
osobností a bibliografie. Tešíme sa na Váš záujem.
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