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Slovensko, ako aj naša obec je duchovne spätá s
významnou svetovou osobnosťou 20. storočia, ktorá sa
nezmazateľne vpísala do dejín Cirkvi, politickej a kultúrnej
histórie stredoeurópskeho regiónu, Európy a dokonca
celého sveta. Hovoríme o neobvyklom človeku, ktorý mal
tak blízko ku srdcu Goraľov, ich prostrediu a k ich
chápaniu. Vzájomná spätosť a úcta tu živo pretrváva aj po
jeho odchode z tohto sveta. Našou inšpiráciou sa stal Ján
Pavol II.
Zasvätenie nového využitia farskej záhrady tomuto človeku a dovolíme si povedať
svätcovi, znamená pre nás duchovné prejavenie úcty a vďaky tomuto človeku.
Výnimočne vhodné sa nám javí byť zapojenie Ruženca svetla, ktorý zaviedol práve
Ján Pavol II. v úcte k tejto marianskej modlitbe.
Okrem iného vidíme pozitívne práve umiestnenie symbolov ruženca do záhrady,
nakoľko latinský pôvod slova ruženec je "rosarium", čo znamená Záhrada ruží.
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Časti záhrady
Snažili sme sa vymyslieť tento projekt tak, aby bola zachovaná jednoduchosť
priestoru, ktorý by sa nemal stať dominantným, v ponímaní s okolím, nakoľko
dominantným by mal zostať stále kostol a nová záhrada ho má len vhodne dopĺňať.
Za základnú myšlienku považujeme vytvoriť oválny uzavretý chodník, ktorý bude
symbolizovať tvarom práve ruženec. V grafickom návrhu je zobrazený v skalnom
prevedení, ale to nepovažujeme za vôbec dôležité, skôr sme túto variantu volili, kvôli
technickým možnosťiam programu, v ktorom sme návrh pripravili.

Obr. 1: Pohľad z výšky, zo strany kostola
Popri vonkajšej strane chodníka by mali byť umiestnené kamene, ktoré budú
predstavovať jednotlivé zrná ruženca. Na začiatok desiatka by mal byť umiestnený
omnoho väčší kameň, na ktorom by bola upevnená aj kamenná (anikorová) tabuľa s
jednotlivými tajomstvami, aby ľudia mohli prísť a modliť sa túto modlitbu aj bez
ďaľších pomôcok.
Nakoľko je historický odkaz na ružencovú záhradu, rosarium, pri každom tajomstve
by sme umiestnili práve tieto kvety.
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Obr. 2: Pohľad zo strany cintorína, z výšky
Ďaľšou časťou tejto záhrady bude nevyhnutne chodník, ktorý by mal byť určite
nenápadnejší ako ten, ktorý je na návrhu a bude spájať vchod na pozemok zo strany
školy ku vedľajšiemu vchodu kostola. Nakoľko sa dá predpokladať, že po odhradení
tohto pozemku ho obyvatelia budú využívať aj na to, aby si skrátili cestu.

Obr. 3: Pohľad zo strany školskej záhrady, z výšky
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Súčasťou novej záhrady by malo byť prirodzene aj niekoľko lavičiek, hlavne pri
jednotlivých tajomstvách, aby modliaci mali možnosť v pokoji sa zamyslieť nad
jednotlivými časťami modlitby. A taktiež osvetlenie pre možné využitie v noci,
hlavne keď sa celá dedina stíši.
V juhozápadnej časti záhrady, pri hrubom kammennom múre by sme navrhli skromné
posedenie, príprava pre ohnisko a stôl. Táto časť môže byť využívaná mladými ako aj
rodinami pre menšie posedenia a opekačky, tak ako to kedysi bývalo zvykom práve
približne v tejto časti záhrady. V prípade, že by sa tam skutočne podarilo dostať
mládež na mládežnícke modlitebné stretnutia a priestor by bol využívaný, mohlo by
sa ohnisko rozšíriť na opekaciu časť a pripraviť kamenný gril. No len v prípade, že
bude o takéto niečo záujem v budúcnosti.

Obr. 4 : Pohľad zo strany Materskej školy
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Obr. 5: Pohľad z vnútra záhrady v smere severovýchod (smer školské záhrada)

Hlavnou časťou záhrady by však malo byť zákutie venované modlitbe, krížu a
svätému Otcovi. To by bolo umiestnené v juhovýchodnej časti záhrady. Malo by
ovplývať jednoduchosťou. Na našom projekte je zobrazený stojaci pápež. V
skutočnosti by sme veľmi chceli, v prípade, že tam bude socha pápeža inštalovaná,
aby bola jeho postava zachytená v modlitbe na kolenách. Chceme tým demonštrovať
dôležitosť, ktorú vždy pripisoval modlitbe. Zároveň chceme, aby zostal hlavným
prvkom záhrady ruženec, kríž a modliaci sa svätý Otec. Jeho odkaz chápeme ako
odkaz služobníka, ktorý nás viedol k Bohu, preto socha pápeža na kolenách sa nám
javí ako veľmi výstižná pre jeho dielo a službu.

5

Obr. 6: Zákutie sv. Otca
Zároveň pri tomto výjave by bola inštalovaná väčšia tabuľa, kde by bol uvedený
obľúbený výrok svätého Otca, viac priblížená modlitba ruženca svetla a odkaz na
dôvod vzniku miesta modlitby u nás v obci.

Obr. 7: Záber na zákutie 1
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Obr. 8: Detailný záber na zákutie 2

Obr. 9: Záber z bočného východu kostola
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Záverečné myšlienky
Uvedomujeme si, že tento projekt môže prekonávať finančné možnosti obce. Ale
domnievame sa, že by bolo vhodnejšie mať tento projekt rozpracovaný aj na dlhšie
obdobie, prípadne požiadať o verejnú zbierku občanov. Myslíme si, že je lepšie
vytvoriť dielo, ktoré bude komplexné a bude aj pamiatkou na občanov, ktorí žili na
prahu 21. storočia v našej Hladovke.
Aj keby mala socha pápeža v životnej veľkosti pribudnúť až o niekoľko rokov, bude
to lepšie neskôr ako vytvoriť len "lacný a dočasný projekt" .
Veríme, že modliť sa bolo a je treba a bude potrebné aj v ďalšej budúcnosti, preto
chceme poďakovať zástupcom obce, že prišli s danou iniciatívou a nech už bude mať
táto záhrada konečnú podobu akúkoľvek, dôležité aby bola využívaná k správnemu
účelu.
Ďakujeme taktiež za možnosť sa kreatívne zapojiť!
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