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Svetielko – Soňa Behúňová rozžiarila adventný večer v knižnici 
 

     Čadca (17. december 2018) – Adventný predvianočný večer 14. decembra 2018 bol 

v Kysuckej knižnici v Čadci venovaný slávnostnej prezentácií novej knihy úspešnej autorky 

Sone Behúňovej pod názvom „O márnotratnej dcére“ Autorku nazývanú aj „Svetielko“ a jej 

v poradí už tretí knižný titul prišla podporiť vyše stovka čitateľov a priaznivcov kysuckej 

literatúry. Príjemnú atmosféru umocnili  piesne chrámového speváckeho zboru z kostola sv. 

Jozefa Robotníka z Kýčerky, učiteľov ZUŠ Jozefa Potočára a rodiny Gráfovcov. 

Kniha „O márnotratnej dcére“ je životným autobiografickým dielom autorky, ktorá vo svojom 

pomerne krátkom doterajšom živote zažila rôzne búrlivé, zaujímavé i pokojné obdobia. Obsahuje 

spolu 6 kapitol. V Kysuckej knižnici, ktorá pracuje v zriaďovateľskej Žilinského samosprávneho 

kraja, zazneli počas slávnostného večera tri ukážky interpretované precíteným umeleckým 

prednesom. Prvú ukážku pod názvom: „Milovaný tata“ čítala Lenka Bytčánková, učiteľka 

dramatického odboru v ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci, ukážku „Duchovné cvičenia a generálna 

svätá spoveď“ predniesol poslucháč filozofickej fakulty UK v Bratislave Marek Machýl a treťou 

čítanou ukážkou z novej knihy bola poviedka „Finta“, ktorú prítomným priblížila Kristínka 

Adamjak Mackovčáková, herečka z Bratislavy, čadčianska rodáčka. Literárne texty striedali 

hudobné vstupy a piesne v podaní Antónie, Eriky a Miška Gráfovcov, chrámového speváckeho 

zboru s klavírnym sprievodom Vierky Sojčákovej. Zazneli hudobné skladby a piesne „Largo“, 

Spievaj Pánovi“, „Anjelíčku, môj strážničku“, „Laudate dominum“ a „Ja v srdci svetlo mám“. 

Slávnostného uvedenia knihy do literárneho života sa ujal blízky priateľ autorky, duchovný otec 

Mons. Jozef Petráš, farár z Vrútok spolu s Ing. arch. Erikou Karaffovou, ktorá sa zaslúžila 

o grafické spracovanie knihy a riaditeľkou knižnice PhDr. Jankou Bírovou. Mons. Petráš krátkym 

príhovorom ocenil tvorbu Sone Behúňovej i jej najnovší titul. Z jeho slov len krátka citácia: 

„Príbeh o márnotratnom synovi ako ho poznáme z biblie, či príbeh o márnotratnej dcére Sone 

Behúňovej, nie je ani tak o zblúdilom synovi, či dcére. Je predovšetkým o otcovi, o Bohu, ktorý 

s láskou a odpustením prijíma do svojej náruče svoje márnotratné deti.“ 

 Nová knižka bola symbolicky posypaná zrnom. Posýpanie knihy zrnkami obilia podľa verša 

z evanjelia „Kým zrno nepadne do úrodnej zeme a neodumrie, neprinesie úrodu...“ Veríme, že aj 

kniha autorky bude takým zrnom, ktoré pre všetkých čitateľov prinesie duchovnú úrodu. 
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