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Korňa, 27.8.2012

Milí priatelia,

Vec: Prosba o finančnú pomoc.

Naša farnosť Korňa sa nachádza na severnom Slovensku v okrese Čadca a patríme do diecézy
Žilina. Farnosť je mladá, bola zriadená 1.7.2000, odlúčením od farnosti Turzovka.Obyvateľov má
asi 2100.V našej farnosti je pútnické miesto Hora Živčákova, ktoré bolo úradne vyhlásené za
Marianske pútnické miesto a miesto modlitby J.E.Tom ášom Galisom diecéznym biskupom,
dekrétom zo dňa 18.9.2008. Nachádza sa v horách 756m n.morom.
Toto pútnické miesto začalo písať svoju históriu 1.6.1958. kedy hájnikovi M atúšovi Lašutovi
podľa jeho slov mala sa zjaviť P.M ária . Bolo to v roku stého výročia zjavení P.M árie vo
francúzskych Lurdoch. Od toho času začali toto miesto navštevovať veriaci z okolia a postupne
z ďalšia aj zo zahraničia. Toto putovanie veriacich neprestalo ani počas totalitného,
komunistického režimu.
Ľudia sem chodili stále vo väčšom počte. Neodstrašilo ich ani pálenie nábož.obrazov, sôch ani
zastrašovanie a prenasledovanie zo strany štátnej moci, ktoré zvlášť zúrilo pred a počas
marianskych sviatkov. Samotný M atúš Lašut bol vyšetrovaný a viackrát liečený na psychiatrii.
Postupom času, vďaka vytrvalosti pútnikov, hora Živčáková sa stala miestom modlitby , ktoré je
posvätené obetami a modlitbami veriacich.
Po páde komunistického režimu, z poverenia diecézneho biskupa J.Em. Jána Chryzostom a kardi
nála Korca bola postavená kaplnka Panny Márie Kráľovnej pokoja, aby sv.omše boli slúžené na
dôstojnom mieste, aby pútnici v nedeľu mohli byť prítomní na sv.omši a mohla byť stála
prítomnosť Ježiša v Eucharistii, pre adoráciu pútnikov.
V kaplnke sa nachádza socha P.M árie, ktorú zhotovil p.Lasák z Hlučína baník n.o. a obraz P.Márie
s Ježiškom, ktorý bol pojed n ej z kom unistických rázii v r. 1964 vytiahnutý z plameňa, obhorený,
pri čom zostali kontúry okolo P.M árie a Ježiška nedotknuté.Obraz dal zreštaurovať istý lekár
z Nemecka a bol vrátený do kaplnky v r. 1994.
Nakoľko pútnikov z roka na rok pribúda.u pútnikov sa zrodila myšlienka vybudovať veľký
pútnický chrám. Prišli s petíciou, ktorú podpísalo 30 tisíc ľudí.
A tak s dovolením a povolením J.E Tom áša Galisa, diecézneho žilinského biskupa, po
adm inistrativných prípravách, s pomocou Božou sme začali so stavbou pútnického chrámu na Hore
Živčákova 11.6.2009.
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Rozpočet na celú stavbu chrám u činí 2 800 000.-€. Doteraz sme preinvestovali za 1 400 000.-€.
Veža je zvonku kom pletne hotová aj s osadeným zvonom. Vrch veže zdobí okrem kríža koruna
P.Márie. Stavba je pod strechou. Ku koncu zimy sa nám podarilo osadiť okná, dvere sme
neosadzovali z dôvodu, aby sa nepoškodili. Usadia sa na záver ukončenia stavby. V objekte
kostola, nad sákristiou sme pripravili dva kompletné byty pre kňazov, ktorí majú na starosti
duchovnú správu tohto pútnického miesta. Nastúpili 1.6.2012.
Chceli by sme uhradiť čím skôr okná a dvere v hodnote 117 012.84 €, Preto sa obraciame s prosbou
o finančnú pomoc. Zaskočila nás svetová hosp.kríza a badať to na fin.podpore od pútnikov. Doteraz
všetko hradí len z m ilodarov a zo zbierok veriacich. Splácame úver (660 000 €) SLSP podľa splát
kového kalendára a uhrádzam e aj faktury.
Splátkový kalendár:
kvartálne
splátky/rok
marec
jún
september
december

j
2011

66 304,51
j 30 663,44

2013

2012

L 30
64
64
j 28

179,51
914,89
261,00
607,10

24
63
62
26

600,48
072,47
466,14
845,43

2014

22
61
60
25

725,34
325,18
691,93
030,85

2015i

(24 742,20
163 286,14

Najbližšie po zateplení stropu kostola a po omietkach v interieri kostola,by sme chceli zrealizovať
ústredne kúrenie v podlahách, so zdrojmi tepla, ktorými budú tepelné čerpadla v celkovej sume
228 840 €.
Preto sa obraciame na všetkých ľudí dobrej vôle o finančnú pomoc. R.2013 bude pre nás vzácnym
rokom bude 1150 rokov od príchodu našich vierozvestov sv.Cyrila a M etoda. Boli by sme radi,
keby tento chrám P.M árie M atky Cirkvi bol na toto výročie konsekrovaný a daný do užívania
veriacim.Či sa to stane, závisí to aj od Vás, milí priatelia-dobrodinci.
Za Vašu fin. pomoc vopred P.Boh zaj> iaťr-N ech Vašu štedrosť Vám P.Boh viacnásobne vynahradí
na príhovor našej nebeskej Matk)

Ivan
dekan-farár
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