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Rímsko-katolícky kostol sv. Michala, archanjela - r. 2012
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Folkmarská rímskokatolícka filiálka
EMÍLIA PAVÚKOVÁ
Podľa územnosprávneho členenia rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku katolíci obce patria do
Rožňavskej diecézy a sú filiálkou farnosti Jaklovce,
kam v minulosti patrili i obce Margecany a Rolova
Huta.
Dušou Cirkvi je Boží chrám. Prvá zmienka hovorí, že chrám vo Folkmare bol postavený ešte pred
rokom 1500 ako kaplnka či modlitebňa. Vežu zvonice postavili okolo roku 1807. Jeho rozmery sa zväčšili, keď prešiel prestavbou v roku 1895. Mal malé
okienka, drevenú povalu natretú na modro a na nej
ligotavé hviezdičky, ktoré pripomínali nebeskú oblohu. Chór na drevených stĺpoch sa tiahol do pravého
uhla smerom ku kazateľnici. Bohostánok bol v starom oltári, na ktorom bola postavená socha svätého
Michala, archanjela – patróna kostola. Naši predkovia si ho za patróna kostola vybrali z presvedčenia,
že ako jeden z prvých kniežat vojska nebeského v boji
proti vzbúreným anjelom im bude pomáhať v ich
každodennom ťažkom boji so zlom a pokušením.
Pamätníci spomínajú, že v dávnej minulosti bol kostol drevený, ktorý vyhorel a zachránila sa iba časť
steny, kde bol oltár.
Dnešnú podobu získal v roku 1927, keď sa postavil nový kamenný chrám v barokovom slohu, na kto-

Na dobovej
fotografii ešte
nebol kostol
z vonkajšej strany
ukončený, pretože
okolo celého kostola
a veže bolo
postavené lešenie
a na veži nebol kríž

rom pracovali katolíci z celej dediny. Veža sa zvýšila
o štyri metre, oltár zostal ten, čo bol predtým, a zhotovil sa iba nový chór. Schody naň urobil stolár Ján
Štofan od Moscika. Zakúpili sa nové lavice a bočný
oltár zasvätený úcte k Panny Márii – Kráľovnej najsvätejšieho Ruženca. Z mlyna bola zavedená elektrina, ktorou sa svietilo iba pri väčších sviatkoch.
Nový Boží chrám posvätil dňa 3. júla 1927 arcipastier Rožňavskej diecézy Jeho Excelencia najdp.
Michal Bubnič za prítomnosti zástupcov kňazstva,
úradov, spolkov a korporácií. Po posvätení ho odovzdal do opatery dp. Eugenovi Lojovi – dekanovi
a správcovi Jaklovskej farnosti, ktorý sa o postavenie chrámu najviac zaslúžil. Jeho hodnota v tom čase
bola 130 000 korún.
Dokumenty z veže nájdené vo fľaši guľového
tubusu i rôzne staré fotografie, ktoré vlastnia naši
veriaci, potvrdzujú skutočnosť, že v tom čase kostol
ešte nebol z vonkajšej strany ukončený, pretože
okolo celého kostola a veže je postavené lešenie a na
veži nie je kríž. Anna Petríková (Kubova Farbarova)
a Terézia Adamišinová (Tereska) navštívili obyvateľov susedných obcí a prosili o finančnú pomoc na
dokončenie kostola.
Po posviacke kríža v nedeľu poobede dňa 13. septembra 1927 ho na vežu zvonice osadili Jozef
Hojtovics z Popradu a pomocný miništrant Német

Folkmarský oltár
s obrazom
sv. Michala,
archanjela r. 1892
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Nový Boží chrám posvätil dňa 3. júla 1927 arcipastier
Rožňavskej diecézy Jeho Excelencia najdp. Michal Bubnič
za prítomnosti zástupcov kňazstva, úradov, spolkov a korporácií

J. E. MICHAL
BUBNIČ, BISKUP,
APOŠTOLSKÝ
ADMINISTRÁTOR

ROžŇAVSKÝ
(1877 - 1945)

Jenő za pomoci našich veriacich Jána Petrova (Kupčovoho baču) a Ondreja Petrova (od Bjeloho). Potom
bola vyhlásená zbierka peňazí na postavenie kazateľnice.
Po stáročia si v chráme veriaci zveľaďovali svoj
duchovný život a kňazi prinášali a stále prinášajú
posolstvá Božej lásky, spravodlivosti a milosrdenstva. V minulosti sa v kostole konali bohoslužby iba
každú tretiu nedeľu, na Veľkonočný pondelok, druhý Vianočný sviatok, Turíce, sviatok svätého Michala, archanjela – patróna kostola, a Polnočná svätá
omša. Počas celého roka za každého počasia v ostatné nedele i cirkevné sviatky – Vzkriesenie, adventné
omše za tmy – roráty i na prvopiatkové deviatniky
chodievali veriaci peši do farského kostola v Jaklovciach. Tam sa udeľovali a udeľujú dodnes sviatosti
prvého svätého prijímania, birmovky, sobáša a krstu
(krst sa udeľuje iba vo farských kostoloch). Každú
nedeľu popoludní o 14.00 hodine bola v našom kostole Večerňa, na ktorej sa bez prítomnosti kňaza
všetky vekové skupiny veriacich modlievali ruženec.
Počas štyridsaťdňového Pôstneho obdobia pred
Veľkou nocou veriaci v piatok popoludní a v nedeľu
na Večerni si v kostole modlitbou sprítomňovali a
dnes za prítomnosti kňaza sprítomňujú Krížovú
cestu Pána Ježiša. V dávnejšej minulosti v tomto
období dievčatá spievali pôstne piesne pri kríži na
kostolnom dvore a na cintorínoch.
Predveľkonočné zvyky a obrady i celý takzvaný
Mordársky týždeň, Vzkriesenie i Veľkonočné sviatky sú uvedené v tejto publikácii v časti Spoločenský
život. Tam sú uvedené i vianočné zvyky.

Rekonštrukcie a úpravy kostola
Za posledných viac ako 45 rokov Boží chrám
prešiel niekoľkými menšími i rozsiahlejšími rekonštrukciami a úpravami.
V roku 1968 sa na streche kostola vymenila krytina. Eternit sa nahradil plechom s nákladom
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19 000 korún. O rok neskôr dostal novú vonkajšiu
fasádu – brizolit.
Prvá dlažba v celom interiéri kostola bola položená v roku 1977. V roku 1984 sa obložili bočné steny
dreveným obkladom do výšky 1,5 m a vymenili sa
drevené lavice. V máji roku 1989 bolo elektrifikované mechanické zvonenie.
Za pôsobnosti duchovného otca Juraja Rybanského sa v kostole, sakristii a zvonici vymenilo
15 kusov drevených okien za železné so sakrálnymi
námetmi. Oltár bol posunutý ku stene a svätyňa bola
doplnená oltárom tvárou k ľudu, ambonou (kazateľnicou), krížom, sedesom (kreslom pre kňaza) i stoličkami pre miništrantov. Všetky nové prvky vo svätyni zhotovil stolár Jozef Dušala, ktorý vyrobil
i nový skriňový nábytok v sakristii. Predlohy výjavov znázornených na oltári, ambone a nábytku
v sakristii zhotovila jeho dcéra Alžbeta Mariančiková s Miroslavom Senkom.
Oprava a ladenie organa boli uskutočnené v roku
1992.
Najväčšie rekonštrukčné práce sa urobili v rokoch 1996 - 1997 za spravovania našej farnosti
dôstojným pánom farárom Jozefom Haľkom. Prístavbou a rozšírením sakristie sa zvýšila estetika
celého sakrálneho priestoru. K nej pribudlo sociálne
zariadenie vybavené vodovodom. Pri babinci sa pristavila spovednica a príručný sklad. Po odstránení
dreveného obkladu a postavenia lešenia v kostole sa
osekala omietka a previedla sa výmena celej elektroinštalácie. Potom kostol dostal novú omietku a následne okerovú maľbu, ktorú urobila firma Jozefa
Papcuna z Košíc, rodáka z obce. Z pôvodnej maľby
zostala stropná maľba nad hlavným oltárom, na ktorej sú tri Božské osoby – Boh Otec, Boh Syn a Boh
Duch Svätý. Na stropnej časti lode je obraz Nanebovzatia Panny Márie a bočné steny klenby zdobia
štyri maľby: Návšteva anjela u Panny Márie
a zvestovanie počatia Pána, Narodenie Ježiša, Ukrižovanie Ježiša na Golgote a Ježiš Kristus medzi
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Posviacka kostola - r. 1927



Posviacka ruženca - Agnesa
Petríková, rod. Krupárová,
Alžbeta Podracká, rod.
Kleinová a Anna
Mariančíková, rod. Mrázová



Cirkevná slávnosť

Svadobný sprievod

Sobáš Jána Kollára a Anny, rod. Petrovej. Kňaz Štefan Kaššay
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So zosnulým sa občania rozlúčili na dvore, potom spoločne odišli
do kostola

Prvé sväté prijímanie. Uprostred dp. Eduard Kojnok

Cirkevný obrad za
neb. Máriu Vargovú
- dp. Juraj Rybanský
- r. 1988
Posviacka hasičskej striekačky

Kaplán Jozef Dluhoš
.... a ideme sa veseliť - 1959 
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MONS. EDUARD
KOJNOK, ROžŇAVSKÝ
DIECÉZNY BISKUP

(1933 - 2011)

Prvé sväté prijímanie

Prvé sväté prijímanie, dekan Štefan Kaššay

Blahoželanie k 37. narodeninám p. kaplána Eduarda Kojnoka
(4. 8. 1970) – archív p. A. Jenčušovej

deťmi. Posledný z obrazov vystihuje citát z Biblie:
„Nechajte maličkých prísť ku mne.“
Alexander Koreň z Rožňavy zrenovoval hlavný
oltár a kazateľnicu a v roku 1999 i oltár Panny
Márie. Všetky tieto rekonštrukčné práce boli realizované z milodarov veriacich, sponzorov a finančného príspevku Ministerstva kultúry, ktorý zabezpečil
vtedajší minister Výstavby a verejných prác Slovenskej republiky Ing. Ján Mráz, rodák z obce. Okrem
kňaza významnú úlohu pri tejto činnosti zohrali
veriaci, najmä murári – Juraj Bodnár, ktorý sa najviac podieľal na všetkých doterajších úpravách kostola. Pomohli i murári – Ján Ľudrovský a Ján Rigda,
tesári, pokrývač, mužské pomocné sily i ženy pri čistiacich prácach. Touto úpravou sa kostol viac presvetlil a nadobudol krajší vzhľad, k čomu prispel
i 24-ramenný kryštálový luster a vhodné koberce.
Posviacka obnoveného kostola sa konala v nedeľu
15. júna 1997 rožňavským diecéznym biskupom
Mons. Eduardom Kojnokom za bohatej účasti veriacich, hostí a sponzorov.
V máji 2002 sa betonážou zrekonštruoval obvodový múr okolo kostolného dvora a v marci 2004 sa
zateplila a omietla sakristia. O rok neskôr sa urobili prístrešky a dlažba pred sakristiou a zadným vchodom do kostola.
V sobotu 2. apríla 2011 bol z veže kostola zložený kríž s plechovou guľou – tubusom, ktorý bol na

veži zvonice prichytený na drevenom hranole. Za
obdobie 83 rokov guľa zhrdzavela a vznikli na nej
diery vo veľkosti päste. Vnikajúca voda spôsobila
prehnitie hranola, preto sa kríž vychýlil na pravú
stranu kostola a koncom augusta 2010 úplne padol
na vežu.
V plechovej guli sa našla sklenená fľaša, v ktorej
boli veľmi poškodené dokumenty z dôvodu uvoľnenia zátky vo fľaši a vnikania vlhkosti.
Na dvoch listinách s veľkosťou A4 bol zoznam
ľudí, ktorí v roku 1927 pôvodnú vežu zvýšili o štyri
metre – murári, lešenári, pokrývači a dozorca stavby. Našli sa tam aj dve značne poškodené fotografie.
Na jednej bol pravdepodobne pôvodný kostol, na
druhej fotografii záber z posviacky nového kostola,
kde je možné rozoznať ľudí na kostolnom dvore,
ale samotný kostol dobre nievidieť. Na zadnej časti
tejto fotografie je napísané, že mená 8 členov výboru stavby kostola sa nachádzajú v základnom kameni. Za pomocníka bol vyvolený Juraj Papcun
(Mlynar).
Dokumenty z fľaše sa odfotili a s novými informáciami o doterajšej rekonštrukcii i dvoma fotografiami z terajšieho kostola sa dali do fľaše, ktorú vložili do novej gule z medeného plechu. Vyrobil ju
súkromný podnikateľ pán Potošňak v Košiciach-Barci. Železný kríž poškodený bleskom a prevŕtaný
strelou v čase II. svetovej vojny po renovácii bol
143

FOLKMARSKÁ RÍMSKOKATOLÍCKA FILIÁLKA

144

VEĽKÝ FOLKMAR - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

VEĽKÝ FOLKMAR - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

FOLKMARSKÁ RÍMSKOKATOLÍCKA FILIÁLKA

Interiér kostola
sv. Michala,
archanjela
v súčasnosti

Pôvodná zostala
stropná maľba nad
hlavným oltárom,
na ktorej sú tri
Božské osoby –
Boh Otec, Boh Syn
a Boh Duch Svätý

Kamenná jaskynka
s Lurdskou Pannou
Máriou
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Opravné práce
na kostolnej veži

Listiny, ktoré
sa našli v tubuse
pri oprave
spadnutého kríža
na kostolnej veži



PAEDDR. THLIC.
GREGOR ŠKAPURA

MGR. IVAN GREŇA
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s guľovým tubusom, v takzvanom Mordárskom
týždni – v utorok 19. apríla 2011 znovu umiestnený
na vežu.
Po veľkonočných sviatkoch sa pokračovalo v obnove veže. Natrela sa strecha, okná na veži a ostatná časť strechy kostola. Potom fasáda veže dostala
novú maľbu. Náklady na celkovú rekonštrukciu
veže sa priblížili k hodnote 6 600 eur (200 000
korún).
Toho času je v kostole nová krémová dlažba
a nové koberce. Vykurovanie priestorov bolo v minulosti akumulačnými pecami a od septembra 2007 je
plynové ústredné kúrenie. Náklady na jeho výstavbu
boli 13 000 korún.
V lete roku 2011 sa urobili nové chodníky z použitej zámkovej dlažby, ktorú venoval starosta obce.
Teší nás skutočnosť, že za uplynulé obdobie náš
Boží chrám nadobudol celkom inú podobu.
Vystriedalo sa množstvo kňazov, vyrástlo niekoľko generácií ľudí i zmenili sa pomery v našej spoločnosti. Dnes bohoslužby, ktoré sú 3 – 4-krát v týždni,
každú nedeľu a cirkevné sviatky, sú obetované na
rôzne úmysly za živých i zádušné sväté omše. Pred
prvým piatkom v mesiaci je možnosť pristúpiť k svätej spovedi. Chorí a starí môžu prijať sviatosť zmierenia a Eucharistie priamo doma. Povinnosťou každého kresťana je hlásiť sa k Bohu, zvelebovať ho
a modlitbami napĺňať jeho prikázania vo svojom
živote. Nápomocná je Panna Mária, naša nebeská
Matka, ktorá u nebeského Otca vyprosuje pomoc
a ochranu pre svoje deti.
Naďalej sa starajme o náš Boží chrám a a zveľaďujme ho. Nezabúdajme však zveľaďovať chrámy
našich sŕdc, aby Boh nezostal za múrmi kostola, ale

prebýval medzi nami, v našich rodinách, v našej spoločnosti, v medziľudských vzťahoc. Chce, aby sme
tvorili veľkú rodinu. Toto pozvanie platí pre každého z nás.

Farári pôsobiaci v našej farnosti:
Vojtech Joachimy
Vojtech Gorilovič
Jakub Puchala
Štefan Katona

(1696 - 1710)
(1710 - 1716)
(1716 - 1728)
(1728 - 1738 –
zomiera v Jaklovciach)
Mikuláš Baráň (1738 - 1740)
Matej Hurta
(1740 - 1741)
Matej Požičaný (1741 - 1743)
František Gabáni (1743 - 1746)
Filip Mattoš
(1746 - 1747)
Pavol Scheger
(1747 - 1749)
Ján Vabell
(1749 - 1754)
Michal Benkovič (1754 - 1774 –
zomiera v Jaklovciach)
Jozef Albrecht
(1774 - 1787)
Matej Luby
(1787 - 1809)
Andrej Maršovský (1809 - 1829)
Anton Turčán
(1829 - 1851)
Anton Tremko
(1851 - nevieme, kedy odišiel)
Juraj Oravec (nevieme, kedy nastúpil, zomrel
1. januára 1888 v Jaklovciach a pochovaný je pri
kostole v Jaklovciach)
Ľudovít Glósz (1886, zomrel 28. januára 1912
v Jaklovciach a pochovaný je pri kostole v Jaklovciach)
Július Tauffer (1912, zomrel 1. januára 1923
v Jaklovciach)
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Mons. Eugen Loja
Ján Labanc
Tomáš Vavrek, OFM
Štefan Kaššay
Juraj Rybanský
Štefan Gerboc, SVD
ICLic. Rastislav Suchý
Mgr. Jozef Haľko
PaeDr. ThLic. Gregor Škapura
Mgr. Ivan Greňa

(1924 - 1941)
(1941 - 1952)
(1952 - 1959)
(1959 - 1984)
(1984 - 1992)
(1992 - 1995)
(1995 - 1996)
(1996 - 1998)
(1998 - 2010)
(2010 - dodnes).

Vysviacka novokňaza Pavla Bodnára
Najväčšou udalosťou folkmarskej farnosti bola
vysviacka novokňaza, rodáka z obce Pavla Bodnára.
ThLic. Pavol Bodnár sa narodil 11. apríla 1969. Študoval v rokoch 1991 – 1996 na Bohosloveckej fakulte v Spišskom Podhradí. Diakonskú vysviacku prijal
20. júna 1996 z rúk diecézneho biskupa Mons. Eduarda Kojnoka v chráme Nanebovzatia Panny Márie
v Rožňave a 21. júna 1997 bol tam vysvätený za
kňaza. Prvú primičnú svätú omšu celebroval
v nedeľu 29. júna 1997 v našom chráme svätého
Michala za prítomnosti 28 kňazov, príbuzných, priateľov, známych a občanov obce, katolíkov i evanjelikov. Na tejto bohumilej slávnosti boli prítomní aj
veriaci z okolitých obcí a miest.

Uvítanie novokňaza
ThLic. Pavla
Bodnára na jeho
prvej primičnej
svätej omši.
Celebroval ju
v nedeľu 29. júna
1997 v našom
chráme svätého
Michala, archanjela





Kostolník: Juraj Chovan, Ján Chovan, Ján Hudák
z Uličky, Imrich Palkov (Bebik), Mária Hudáková
(Paľerička), Mária Petkáčová (Starohorichtara),
Anna Jenčušová, Mária Rigdová, Mária Kollárová.
Pokladník: Ján Petrík (Kandratoho), Imrich
Kollár (Paľerik), Imrich Mráz (od Paľera), Imrich
Chovan, Imrich Petkáč (od Hajduka), Juraj Bodnár
a od 1. 1. 2013 Anna Kuchtová, rod. Švedová.
Kurátor: V medzivojnovom období dlhý čas túto
funkciu vykonával Michal Petrík (od Farbara), potom
Anton Kandrík, Jozef Kandrík a Imrich Palkov (Bebik).
Organista: V dávnejšom období Anna Koškjevičová
udávala tón na trúbku a spolu s Fedorčákom hrou
na harmóniu sprevádzali spev na bohoslužbách. Po
nainštalovaní organa, ktorý vyrobil EM ŠTEIN –
výrobca organov a harmónií v Kutnej Hore, dlhé
obdobie hral Imrich Hrubčo a občas Ondrej Mitrík,
obaja z Jakloviec. Po nich Emília Petríková mladšia
a Anežka Straková, rodená Jalčová. Spevom ju sprevádzala jej sestra Ing. Eva Berešová. Toho času na
organe znovu hrá Emília Petríková mladšia.
Zvonili: Anna Papcunová (od Fričoskoho), Ján
Petrík (Kandratoho), Imrich Daniel a Peter Petkáč.
Modlitby predpovedali (v dávnejšej minulosti ich
volali modľačky): Anna Koškjevičová, po nej jej
dcéra Anna Chovanová, Anna Mariančiková, Peter
Klein (Kupčoskoho), Mária Petrová (Bjeloho), potom
jej dcéra Mária Jakšová a teraz Anna Papcunová
a Anna Jenčušová.

Po skončení svätej omše v troch časových intervaloch viac ako 700 pozvaných hostí v sále kultúrneho domu ponúkli obedom a občerstvením.
Koncert Mariánskych piesní
Humanitná spoločnosť z Krompách v spolupráci
s Farským úradom v Jaklovciach a Obecným úradom
Veľký Folkmar uskutočnila 2. mája 2004 v našom
kostole koncert Mariánskych piesní. V podaní
Moniky Kandráčovej a Anny Servickej zazneli prekrásne pútnické piesne na oslavu Sedembolestnej
Panny Márie a Pána Ježiša. Vystúpenie speváčok
vhodne doplnili básne Milana Rúfusa zo zbierky
básní Modlitbičky v podaní JUDr. Jozefa Janikova
z Kojšova. Na záver si spoločne zaspievali pieseň
Ó, Mária bolestivá... Koncert sa niesol v duchu vysokej profesionality účinkujúcich. Za dojímavý a hlboký
citový umelecký zážitok, umocnený priestormi kostola, sa hosťom poďakoval starosta obce Milan
Grega a horliteľka Bratstva živého ruženca Anna
Pap-cunová, ktorá hostí obdarila kvetmi. Finančný
147
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Omša v rím.-kat.
kostole 20. 2. 2011
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Veľkonočné
svätenie jedál 2012
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Štefanské vianočné koledovanie

Žiadosť Spolku
Živého ruženca
o finančnú dotáciu
na zhotovenie oltára
Ružencovej Panny
Márie - r. 1927

PÁTER
PAVOL KAĽAVSKÝ, SJ

výťažok z koncertu bol venovaný Detskému oddeleniu Nemocnice s poliklinikou v Gelnici.
Odpust na svätého Michala
Každoročne koncom septembra veriaci mávali
a mávajú v kostole slávnostnú liturgiu k úcte patróna
kostola svätého Michala, archanjela. Na hlavnom oltári
ho umelec zobrazil ako bojovníka stojaceho na hlave
draka, ktorý v rukách drží ohnivý meč a váhy. Táto skutočnosť nasvedčuje, že nad zlom možno zvíťaziť, ak prehodnotíme svoje činy a ako bojovníci sme pripravení
postaviť sa na odpor pokušeniu. Tejto slávnosti hovoríme hoscina. Veriaci si na ňu pozývajú svojich najbližších
príbuzných či kmotrovcov bývajúcich mimo obce
a spoločne sa zúčastnia na slávnostnej svätej omši. Po
nej si svojich hostí uctia obedom a zotrvajú v priateľskom posedení. Na tejto slávnosti v minulosti nechýbali
a ani dnes nechýbajú medovňikare, ktorí ponúkajú na
predaj predmety s náboženskou tematikou, medovníkové srdiečka, sladkosti a rôzne drobnosti.
Bratstvo Živého ruženca
Prvú ružu Ružencového bratstva v našej obci
založil okolo roku 1880 Juraj Petkáč (Jager).
V poradí 10. ružu založil Peter Petkáč dňa 26. 7.
1929. Zakladacia listina sa nachádza v sakristii kos-
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tola. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila posviacka
svätého ruženca. Matkou Ružencového bratstva bola
Anna Chovanová, ktorá riadila a kontrolovala horliteľky ruží. Pokladňu viedla Alžbeta Petkáčová, ktorá
bola zároveň aj horliteľkou. Z ich milodarov sa zakúpilo rúcho pre kňaza, plachty na obetný stôl, sviece
a podobne. Občas sa peniaze posielali aj na misie.
Horliteľkami boli Mária Hudáková (od Antola), Mária
Petríková (od Kandratoho), Alžbeta Krupárová
z Doliny, Dorota Hudáková od Hamrika, Alžbeta
Kleinová od Rini, Pavlína Kollárová (od Adamodzuri),
Mária Kleinová (od Adamki) a Anna Fričovská (od
Gribi). Po nich sa horliteľkami stali obyčajne dcéry,
nevesty, prípadne niekto z rodiny.
Od roku 1995 hlavnou horliteľkou Ružencového
bratstva je Anna Papcunová. Toho času je v našom
cirkevnom spoločenstve 6 úplných ruží Živého ruženca a v každej ruži je po 20 členov.
Bratstvo Božského Srdca Ježišovho
V našej cirkevnej obci bolo ešte za prvej republiky založené Bratstvo Božského Srdca Ježišovho,
ktorého zakladateľom bol kňaz svätý Ján Eudes,
pochádzajúci z Francúzska.
V roku 1952 bolo zakázané a členstvo bolo
nefunkčné. Napriek tomu sa v našom kostole každú
prvú nedeľu v mesiaci modlievala pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu. Dôstojný otec Pavol
Kaľavský, pochádzajúci z Margecian, a páter Milan
Hromnik začali v roku 2000 s obnovou členstva.
V roku 2001 sa jeho horliteľkou stala Anna Bednáriková. Začalo sa s obnovou modlitieb a odprosujúcich
pobožností. Toho času má 24 členov, ktorých evidencia je na farskom úrade v obci Litava, kde sídli
ústredie tohto spoločenstva. Prostredníctvom časopisu Posol ho do roku 2008 viedol a informoval
o povinnosti, modlitbe a význame pobožnosti dôstojný otec Milan Hromnik.
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Slovenská katolícka jednota
Okolo roku 1930 bola v obci cirkevná organizácia s názvom Slovenská rímskokatolícka jednota,
ktorá ako pohrebný spolok zabezpečovala po finančnej stránke pohreb svojho člena. Najviac do nej vstupovali manželské páry. Predsedom spolku bol Peter
Petkáč. V prvú nedeľu v mesiaci po popoludňajšej
Večerni mali v katolíckej škole členskú schôdzu,
ktorú začínali a končili modlitbou. Na nej vyberali
finančný príspevok, niekedy dve alebo päť korún,
inokedy podľa určenia ústredia organizácie. Peniaze
sa zapisovali do evidenčnej knihy a členského preukazu. Okolo roku 1953 organizácia zanikla.
Oltáriky
V minulosti na sviatok Božieho tela sa pred
domami v blízkosti kostola postavili štyri oltáriky.
Oltárik pozostával zo stojana, na ktorom bol väčší
obraz Božského Srdca Ježišovo, Panny Márie alebo
iných svätých. Pred ním bol stôl zakrytý bielym
obrusom, ozdobený kvetmi. V polkruhovom pozadí
boli do zeme osadené mladé briezky, ktoré skrášľovali i cestu od jedného k druhému oltáriku. Sprievod
tvorili: miništrant s krížikom, malí chlapci, za nimi
chlapi so zástavami, štyri väčšie dievčatá so sochou
Panny Márie a za nimi malé a väčšie dievčatá, ktoré
z košíkov rozsypávali na zem hlávky poľných a záhradných kvetov. Potom išiel kňaz s monštraciou,

v ktorej bola Najsvätejšia
sviatosť. Vedľa neho dvaja
chlapi s horiacimi lampášmi. Okolo nich išli štyria chlapi, ktorí nad kňazom niesli na 1,5 metra
dlhých drevených tyčiach baldachýn, rovnú striežku štvorcového tvaru s rozmermi 1 × 1 meter
z hrubšieho bieleho brokátu prešívaného zlatou niťou s náboženskou tematikou. Asi 15-centimetrové
bočné strany boli ukončené bielymi strapcami.
Okolo kňaza a chlapov s baldachýnom išlo v polkruhu 6 požiarnikov v uniformách s helmami na hlavách, ktorí v rukách držali hrubšie ľanové lano. Za
nimi išiel kantor, kostolník, kurátor a ostatní veriaci. Spoločne prešli ku každému oltáriku, kde kňaz
prečítal vždy iné evanjelium a s veriacimi sa pomodlil predpísanú modlitbu.
Oltáriky boli pri dome Juraja Krupára (pred
Mražika), Michala Kollára (pred Bdzinaša), Margity
Hudákovej (pred Grigy) a Ondreja Hudáka (pred
Antola). Inokedy pred domom Petra Petkáča a Jána
Mariančika. Dnes sa tento obrad vykonáva bez baldachýnu na kostolnom dvore.

Procesia na Božie
telo - modlitba pri
jednom zo štyroch
oltárov, na ktorom
je položená
Najsvätejšia sviatosť

Posviacka ozimín
V čase okolo 25. apríla - na svätého Marka, bola
posviacka ozimín. Dievčatá uvili z mladej oziminy
16 väčších a jeden malý venček. Obyčajne v nedeľu
po svätej omši veriaci modliac sa s kňazom vyšli na
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pole, kde rástla ozimina. Každý rok na inú stranu
chotára. Jeden miništrant niesol kríž a za nim išli
malé deti. Mládenci, ktorí mali cez plece uviazané
červené ručníky, niesli dve červené, dve zelené
a jednu bielu Ružencovú zástavu. Sprevádzalo ich
päť dievčat oblečených v bielych kidliach s partou na

a inde. V čase odpustu cez našu obec prechádzali
pútnici prichádzajúci od Košíc. Jeden z pútnikov
vpredu niesol kríž, iný predpovedal texty piesní.
Naše dievčatá im chodili naproti ku Krížu, niektoré
až takmer na hranicu chotára, a niesli im batožinu –
zajdki. Za to ich odmenili koláčom i nejakou korunkou, čomu sa veľmi potešili.
Naši veriaci ich za zvukov zvonov s krížikom
a zástavami (prosociami) čakali na Harbkoch, kde
sa vzájomnou poklonou kríža a zástav zvítali.
Potom spolu s nimi spevom pokračovali až do nášho
Božieho chrámu, kde zotrvali v spoločnej modlitbe.
Po nej si pútnici na kostolnom dvore oddýchli
a občerstvili sa a naši veriaci ich odprevadili k cintorínu, kde sa znovu vzájomnou poklonou kríža
a zástav rozlúčili. Niekedy sa stalo, že pútnici v kostole prenocovali.

Plačúce zvony

Oziminy
na Tamharbe,
r. 1971 – archív
p. A. Jenčušovej

hlave a venčekmi v rukách. Za nimi išli ostatní miništranti, kňaz s chlapom, ktorý mal horiacu sviecu
(paškál), a veriaci. Po príchode na pole a predpísanej
modlitbe každá z dievčat uviazala na jednu zástavu
tri venčeky. Jeden dali na paškál a malý venček kňazovi na krížik, ktorý mal v ruke. Zotrvali v modlitbe a speve i cestou do dediny. Povrávalo sa, že
ktorá prvá z dievčat uviaže venčeky, tá sa prvá vydá,
preto sa dievčatá snažili čím skôr uviazať.

Divadelné predstavenie Krížová cesta
V roku 1947 obchodník Ocilka – amatérsky divadelník a režisér, s katolíckou mládežou naštudoval
divadelnú hru Krížová cesta. Hra mala veľký úspech
a vystúpili s ňou aj v Margecanoch. Za získané
peniaze zo vstupného sa zakúpila sada drevených
replík 14 zastavení Krížovej cesty, ktorá sa nachádza
na stenách nášho Božieho chrámu až dodnes.
Obsadenie hlavných postáv: Ježiš – obchodník
Ocilka; Judáš – Ján Klein (od Veronki); vojaci – Ján
Terpák (od Kubovej Dori), Michal Dubecký (Haďarik); Panna Mária – Anna Mrázová (od Pana); ženy –
Maria Kleinová (od Koscelnika), Eleonóra Mrázová
(od Mražika), Mária Dubecká (od Antola).

Púte – odpusty
Katolícki veriaci v minulosti chodievali peši na
púte (odpusty) do Kojšova, Jakloviec, Margecian, do
Kluknavy, na horu do Levoče, Úhornej, Obišoviec
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Zo spomienok starého otca, dlhoročného cirkevného kurátora Michala Petríka (od Farbara) sa
v pamäti jeho potomka uchovala táto udalosť. Počas
I. svetovej vojny z mnohých kostolov boli zobrané
zvony na výrobu zbraní. Napriek protestu veriacich
i v našom kostole boli na tento účel označené dva
väčšie zvony. Na druhý deň pod nimi uvideli dve
mláčky. Vtedy ľudia hovorili, že zvony plakali.
Plakali i veriaci, ktorí všemožne bránili ich odobratiu. Naposledy s nimi dlho zvonili a ich hlas bol vtedy
akýsi iný, smutnejší, akoby vedeli, na čo sú určené.
Vencami ozdobené zvony odvážali na vozoch a naši
veriaci modlitbou, krížikom a zástavami ich vyprevádzali z dediny. Niektorí išli s nimi až na železničnú stanicu do Margecian. V kostole zostal iba malý
zvon.
Z iného zdroja je známe, že okolo roku 1920
veriaci zakúpili chýbajúce zvony a potom všetky tri
zvony pri posviacke nazvali menami Svätej rodiny:
Ježiš, Mária a Jozef. Zároveň každý zvon dostal spomedzi veriacich jedného ochrancu. Boli nimi Imrich
Klein – (od Koscelňika – Dzurjof), Zuzana Fričovská
(od Gribi) – budúca manželka Imricha Kleina, a Peter
Petkáč.
... zaujímavosti
V minulosti na prvú nedeľu v mesiaci a väčšie cirkevné sviatky veriaci na bohoslužbách chodievali
okolo oltára a dávali milodary - peniaze na oferu.
Dávali i kostolníkovi do mieška mince nižšej hodnoty, ktoré sa použili na potreby kostola. Niekto mu
hovoril dzvonček. Pozostával z asi 1,5-metrovej drevenej tyče, na ktorej konci bol pripevnený mosadznou konštrukciou krížik a meštek z tmavobordového zamatu, ozdobený zlatými strapcami.
Tieto sa nachádzali i na spodku mešteka s malým zvončekom. Na vrchu mal uzáver s podlhovas-
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tým otvorom na vkladanie peňazí. Rozmiestnenie
veriacich na bohoslužbách: Malé deti – chlapci z jednej a dievčatá z druhej strany oltára vo svätyni. Za
rajskými vrátkami, ktoré sa nachádzali na schodíku
medzi svätyňou a ostatnou časťou kostola, stáli
mladšie i staršie dievčatá a na ľavej strane, bližšie
k oltáru Panny Márie, staršie dievky. V predných
laviciach sedeli mladšie, za nimi staršie ženy a v druhom rade od polovice v niekoľkých laviciach mali
miesto starší chlapi. Mladé nevesty stáli medzi lavicami. Na chóre boli na pravej strane mládenci a na
ľavej ženáči. Niektorí mali svoje stále miesta.
Za dávnych čias sa na kostolnom dvore pochovávali ľudia. Približne do roku 1985 sa tu nachádzali
železné kríže. Niektorí ľudia tvrdia, že ich predkovia
odpočívajú dokonca v priestore pod svätyňou
kostola.
Dopravu kňaza na svätú omšu v našom kostole
dlhé obdobie zabezpečoval Ján Kandrík (od Kovaľa)
dvoma koňmi - v lete kočom a v zime na saniach.
Vozieval aj nevestu a ženícha na sobáš a dieťa s rodičmi a babkou na krst do farského kostola v Jaklovciach. Určitý čas túto činnosť vykonával aj Michal Kollár (od Bdzinaša). Potom kňaza vozili autom
Jozef Chovan a Zoltán Šveda.
Pamätníci spomínajú, že v dávnej minulosti naša cirkevná spoločnosť mala svoju farnosť. Budova fary bola
na mieste, kde dnes stojí rodinný dom s popisným číslom
141. Túto časť obce dodnes voláme Pri fare alebo Ku
fare. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že v našej ľudovej
piesni A pod faru moscik... sa spomína moscik či lavečka, ktorá je pred domom rodiny Vraštiakovej.

FOLKMARSKÁ RÍMSKOKATOLÍCKA FILIÁLKA

Sobáš Erika Timka
a Silvie Timkovej
(rod. Jakšovej) 2014

Odpust na svätého
Michala, archanjela 2014
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Stred obce Veľký
Folkmar
s rímskokat.
kostolom
svätého Michala,
archanjela r. 2014
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Evanjelický kostol


Zvon,
ktorý zvoláva
veriacich
na služby
Božie

Pamätná tabuľa
pri obnove chrámu
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Minulosť a prítomnosť evanjelikov
vo Veľkom Folkmare
JAROSLAV GREGA

Vznik a história zboru do r. 1918



VLADIMÍR ĎURKOVIČ

Sprievod mladuchy
Anny, rod.
Sedlákovej,
a ženícha Juraja
Fabriciho na ceste
do chrámu Božieho

vážnosť a autoritu v obci i v okolí si vybudoval
najmä svojím ľudským prístupom k žiakom, ale aj
dospelým bez rozdielu náboženstva. Bol veľmi
dobrým učiteľom aj po odbornej stránke. Za jeho
pôsobenia žiaci dosahovali veľmi dobrý prospech,
ale pre zlé ekonomické podmienky rodičov iba máloktorý nadaný žiak mohol pokračovať v ďalšom štúdiu. Okrem svojho učiteľského pôsobenia bol pán

Školské slávnosti r. 1945



Reformačné hnutie, založené na učení Dr. Martina Luthera „jedine Písmo, jedine Kristus, jedine
milosťou, jedine vierou“, našlo v okolí Gelnice silný
ohlas a tiež podporu od vplyvných osôb z radov
spišských Nemcov (napr. Thurzovcov). V roku 1582,
keď bratstvo farárov na Spiši prijalo evanjelickú
vieru, vznikol evanjelický cirkevný zbor aj v našej
obci. Pozícia katolíckej cirkvi sa úplne oslabila.
Evanjelici mali svojho kňaza i učiteľa. Najstaršie
dochované správy hovoria, že v r. 1620 pôsobil u nás
ako učiteľ Andrej Militius, a v roku 1667 sa spomínajú mená dvoch tu pôsobiacich kňazov - superintendenta Liffmana a Pavla Bondoka.
Smutná epocha protireformácie sa v našej obci
začína rokom 1670. Evanjelikom boli odňaté všetky
práva a ohrozené bolo aj základné živobytie. Boli
postavení pred neľahkú voľbu - alebo prestúpiť na
katolícku vieru, alebo sa vysťahovať. Napriek tomu
údaje z roku 1731 hovoria o tom, že v obci žilo 161
obyvateľov, z toho 59 evanjelikov a 24 katolíkov;
ostatní obyvatelia boli židovského alebo iného náboženstva. Na službách Božích sa evanjelici schádzali
v evanjelickej škole.
V roku 1781, po vydaní tolerančného patentu
cisára Jozefa II., sa v našej obci obnovil plnoorganizovaný cirkevný zbor s vlastným farským úradom.
31. 10. 1858 sa Veľký Folkmar stal dcérocirkvou
(fíliou) cirkevného zboru v Gelnici. Záznamy z roku
1860 uvádzajú počet evanjelikov v obci - 107 duší.
Evanjelická škola a jej učitelia
Evanjelický učiteľ pôsobil v obci už od počiatku
tunajšieho cirkevného zboru. Školu si evanjelici
postavili v centre obce. Prvým kvalifikovaným, diplomovaným učiteľom v obci bol evanjelik Zigmund
Kočík, ktorý okrem učiteľských štúdií absolvoval aj
teológiu. Pôsobil tu v rokoch 1859 - 1872. V nasledujúcom období sa spomínajú mená učiteľov Jána
Laučíka a Andreja Ivanka, ale pôsobili tu aj ďalší
učitelia, ktorých mená sa však nedochovali.
Významnou osobnosťou nielen evanjelického
cirkevného zboru, ale aj celej obce bol posledný
učiteľ evanjelickej cirkevnej školy Vladimír Ďurkovič, ktorého pôsobenie sa začína rokom 1921. Po
zlúčení evanjelickej a katolíckej školy do štvortriednej ľudovej školy (1945) sa stal jej správcom. Veľkú
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Interiér
evanjelického
kostola
s oltárnym
obrazom




Ďurkovič aktívny aj v iných cirkevných funkciách.
Bol kantorom cirkevného zboru. V jesennom a zimnom období slúžil ranné bohoslužby, tzv. roráty, na
ktorých aj kázal Božie slovo. Úspešne viedol konfirmačnú výučbu evanjelických detí, s mládežou usporadúval divadelné predstavenia, športové podujatia
a výlety. S jeho pôsobením je spojené všeobecné
kultúrne pozdvihnutie obce. Zomrel v roku 1946.
Evanjelický kostol a kazatelia slova Božieho
Studňa so svojou zdravou, osviežujúcou vodou je
telu človeka veľmi užitočná, predsa však nemôže
nikomu spôsobiť občerstvenie duše, spasenie a pomoc. Duša musí mať omnoho lepšiu studňu, prameň
nie taký, čo prýšti zo zeme, ale taký, čo pramení
z neba; čo má silnú moc v pokušení a zachováva ju
k večnému životu.
Takýto prameň poznania, utvrdenia vo viere mali
vo svojich srdciach na mysli evanjelici v dvadsiatych
rokoch dvadsiateho storočia, keď v nich skrsla
myšlienka postaviť v našej obci chrám Boží. Túžili mať
svoj chrám, kde by sa mohli zhromažďovať, duchom
rásť, pestovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.
Začať stavbu s minimálnou finančnou hotovosťou, bez vlastných stavebných odborníkov, v období
ťažkej ekonomickej situácie, keď väčšina evanjelických rodín sa živila iba nevýnosným poľnohospodárstvom - na to bolo potrebné veľa odvahy,
veľa viery a dôvery v Božiu pomoc. Spoliehali sa aj
na pomoc matkocirkvi v Gelnici, na pomoc okolitých
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cirkevných zborov, na svojich rodákov pracujúcich
v USA a v Kanade. Verili tiež vo vlastné sily a dúfali,
že počiatočné nadšenie ich neopustí počas celej výstavby. Navzájom sa povzbudzovali slovami: „Sám
nebeský Boh nám dá úspech a my, Jeho služobníci,
sa dáme do práce a budeme stavať.“ Viera ich
nesklamala, aj keď bolo treba vynaložiť enormné
pracovné a organizačné úsilie a uskromniť sa už aj
tak vo veľmi biednych podmienkach ich života.
Prípravné práce na výstavbu stánku Božieho sa
započali v roku 1924. Prípravu a samotnú výstavbu
riadili horliví, pre vec cirkvi zapálení a medzi veriacimi tešiaci sa autorite kurátori Ondrej Grega,
Ján Sedlák, katechéta - učiteľ Vladimír Ďurkovič
a staviteľ Ing. Fuks, majiteľ stavebnej firmy z Gelnice, ktorý bol aj autorom projektu. Základný kameň bol položený a budúcej stavbe bolo požehnané
v jarných mesiacoch 1924. Kameň bolo dovezený na
volskom dvojzáprahu z miestneho kameňolomu v Prednej doline Jánom Gregom a Matejom Gregom.
Hlavný stavebný materiál bol získavaný z kameňolomu v Prednej doline, piesok z miestneho
potoka Pod Roštakom, drevo bolo vyťažené z urbárskych lesov z lokalít Hrabňaky a Predlipie, vápno
z margecianskej vápenky, tehly z Krompách. Dopravu všetkého materiálu zabezpečovali domáci
evanjelickí spoluobčania prevažne na volských
povozoch. Keďže stavba kostola bola situovaná na
pozemku značne členitom, s veľkým výškovým prevýšením oproti vtedy zastavanej časti obce, a k tomu
bez príjazdovej komunikácie, ťažkosti s dopravou
boli značné. Aby sa dala sprístupniť stavebná parcela, bolo potrebné odstúpiť lúku v lokalite Jedlina
za prechod cez pozemok občana Mráza. Ťažkosti
s dopravou sa však vďaka zanieteniu a pevnej vôli
občanov postupne prekonávali.
Výkopové práce, obsluhu murárov, stavbu lešení,
obsluhu ostatných stavebných odborníkov - to všetko
vykonávali domáci evanjelici. V čase špičkových
poľnohospodárskych prác si najímali námezdné pracovné sily, tieto platili z vlastných peňazí, len aby
stavebné práce pokračovali bez zbytočných prestávok.
Staviteľom bol občan talianskej národnosti Delbon, ktorý zostal v ČSR po 1. svetovej vojne. Murovali šiesti murári. Lešenie sa stavalo z oboch
strán, zvnútra i zvonku. Po vybudovaní obvodových
múrov a veže kostola nasledovali tesárske práce.
Tie vykonávali miestni tesári - bratia Michal, Ján
a Ondrej Jarošíkovi. Ak vezmeme do úvahy, že krov
a strop kostola a veže je z drevených klád a hranolov, aj dnes oceňujeme ich odbornosť.
Pokrývačské a klampiarske práce vykonali zamestnanci stavebnej firmy Ing. Fuksa z Gelnice.
Táto firma taktiež vyrobila a dodala stolárske výrobky: dvere, okná, lavice, zreštaurovala oltárny
obraz a vyhotovila oltár. Organ bol premiestnený
z pôvodnej modlitebne, ktorá bola umiestnená vo
veľkej triede cirkevnej školy.
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Financovanie vzhľadom na obdobie realizácie výstavby i pomerne malý počet evanjelických rodín
bolo veľmi zložité. Okrem milodarov to boli výnosy z
prenajímania cirkevnej pôdy, podpora matkocirkvi
z Gelnice. Finančnú pomoc poskytli aj evanjelickí
Slováci - rodáci pracujúci v Severnej a Južnej Amerike a Urbariálna spoločnosť. Naši občania navštevovali okolité cirkevné zbory a organizovali
zbierky, tzv. koledky. Pri jednej takejto akcii bratia
Michal a Ján Grega nazbierali v Šarišskej župe
30 000 Kč, čo bol na to obdobie značný obnos a pre
vtedajších budovateľov veľkým povzbudením. Občania, ktorí sa v tom období vracali z cudziny okrem
finančných darov poskytovali cirkvi bezúročné
pôžičky, čo bolo v tom období vzhľadom na pomerne
vysoké úrokové sadzby v bankách veľké pozitívum
a priaznivo sa odrážalo na uvedomovaní ostatných
veriacich.
Keď sa práce chýlili ku koncu, aktivita a pracovná zanietenosť sa stupňovali. Pomáhal každý, kto
mohol, a výsledok tohto svedomitého prístupu k stavbe nedal na seba čakať. Vychádzajúc z priaznivých
okolností pri výstavbe chrámu, na návrh členov dcérocirkvi, odporučenia Východného dištriktu a generálneho biskupstva novovybudovaný chrám Boží bol
pripravený na vysvätenie na sviatok Svätej Trojice
v roku 1927. Výstavba teda trvala necelé tri roky.
Ak však berieme do úvahy podmienky, za akých sa
stavba realizovala, je nutné vysloviť jej staviteľom
a všetkým realizátorom uznanie a obdiv.
Na vysvätení chrámu Božieho sa zúčastnil veľký
počet ľudí z okolitých cirkevných zborov, ba až zo
Šarišskej župy. Posviacku vykonal biskup Východného dištriktu a generálny biskup Dr. Juraj Janoška.
Bol vynikajúcim kňazom, biskupom, národovcom
a vzdelancom, publicistom a literátom, ekumenickým a mierovým pracovníkom. Jeho účasť na tejto
posviacke znamenala spravodlivé ohodnotenie pracovného a organizačného úsilia všetkých zainteresovaných. Žijúci svedkovia tejto nevšedne milej
slávnosti ešte aj dnes si pamätajú jeho slová uzna-

Posviacka pozemku
na stavbu
evanjelického
kostola vo Veľkom
Folkmare - r. 1924

DR. JURAJ JANOŠKA
(1856 - 1930)
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Pohrebný sprievod
obcou pri rozlúčke
s tragicky zosnulým
mládencom
Jánom Fabricim

MGR. MIROSLAVA
FRANKOVÁ, PHD.
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nia, jeho povzbudenie v kresťanskom napredovaní,
keď zdôraznil, že v tomto chráme Božom je Boží stánok, v ktorom sa budú vzdelávať, duchovne vzmáhať
a svoje srdcia odovzdávať Pánovi súčasné i budúce
generácie.
Naši predchodcovia dúfali v pomoc živého a láskavého Boha, ktorý im daroval túžbu po chráme a vtlačil im rozhodnutie stavať chrám slovami: „Vystúpte
do hôr, dovezte drevo a stavajte mi dom. Obľúbim si
ho a budem oslávený.“
Kto má vieru, má veľké bohatstvo, lebo má Ježiša
Krista. A to je odkaz aj našej generácii. Nestačí slovo
Božie len počúvať, ale ho aj zachovávať, byť mu poslušný. Uctiť si pamiatku jeho staviteľov znamená
poznávať v ňom Pána Boha, učiť sa milovať ľudí a byť
poslušným jeho prikázaniam.
Od pamätného roka 1927 evanjelický chrám Boží
slúži svojmu účelu a poslaniu. Evanjelici, horliví vo
viere, vykonali na chráme Božom niekoľko opráv:
 v rokoch 1958 - 1962 nové rámové oplotenie
s betónovou podmurovkou (v dôsledku výstavby
prístupovej komunikácie k novej základnej škole);
 v roku 1973 výmena eternitovej krytiny za
plechovú;
 v roku 1977 vonkajšia brizolitová škrabaná
omietka a vnútorná maľba;
 v roku 1986 keramická dlažba na podlahe
chrámu.
V rokoch 1995 - 1996 rozsiahla obnova a rekonštrukcia:
 výmena drevenej konštrukcie chóru za železobetónovú so schodiskom a prievlakmi;
 drevený obklad chóru;
 rekonštrukcia zvonice a kazateľnice;
 rekonštrukcia podstatnej časti elektroinštalácie;
 výmena okien a vstupných dvojkrídlových
dverí;
 nátery stolárskych, klampiarskych a zámočníckych konštrukcií;
 vnútorná maľba a vybudovanie chodníka zo
zámkovej dlažby.
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V rokoch 1997 - 1998 sa uskutočnila výmena
pôvodného, jednomanuálového organa za dvojmanuálový s 12-tónovými registrami a 814 píšťalami
(najväčšia má dĺžku 250 cm a najmenšia 2 cm).
V roku 1998 prebehla plynofikácia kostola a v rokoch
1999 a 2010 náter plechovej krytiny a veže kostola.
Kazateľmi vo veľkofolkmarskom evanjelickom
chráme Božom od jeho postavenia dodnes boli farári
gelnického cirkevného zboru: Karol Hoffmann, Michal Kováč (dochádzal z Krompách), Ján Gavalec,
Ladislav Bohuš, Július Gábor, Ľudovít Valentín,
Vladimír Boško, Dávid Bázlik s manželkou Ilonou
a Milada Krížová. V súčasnosti veľkofolkmarskú
dcérocirkev administruje farár Ján Sabanoš z cirkevného zboru Mníšek nad Hnilcom.
Naša rodáčka Miroslava Franková od roku 2002
študovala na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Po skončení magisterského štúdia pokračovala v doktorantskom štúdiu, ktoré úspešne ukončila 3. 12. 2010. V súčasnosti vyučuje na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave.
Súčasnosť evanjelikov vo Veľkom Folkmare
Základom života cirkevného zboru sú pravidelné
služby Božie. Tie sa konajú každú nedeľu a vo sviatok dopoludnia, v advente a v pôste jedenkrát v týždni aj večer. V rámci služieb Božích je najmenej
jedenkrát mesačne prisluhovaná sviatosť večere
Pánovej, príležitostne aj sviatosť krstu svätého.
Okrem toho sa slovo Božie zvestuje na pohreboch,
sobášoch a biblických hodinách.
Od roku 1996 pôsobí vo Veľkom Folkmare dvadsaťčlenný evanjelický spevokol, ktorý obohacuje služby Božie nábožnými piesňami v miestnom kostole. Vystúpil aj na službách Božích v Gelnici, Krompachoch,
Mníšku nad Hnilcom, v Opinej na žatve duchovnej
piesne, ktorú usporadúva Košický seniorát každý rok
v reformačnom týždni (na konci októbra) v Budimíre.
Bohatú činnosť organizuje cirkevný zbor pre deti
a mládež: prebieha konfirmačná príprava, paralelne
s hlavnými službami Božími v kostole prebieha detská besiedka, ktorá plní funkciu detských služieb
Božích, organizujú sa letné tábory, výlety a iné príležitostné podujatia. Súčasťou práce s mladšou a strednou generáciou je aj práca rodinného spoločenstva.
V roku 2003 obec Veľký Folkmar poskytla v rámci reštitučného konania (ako náhradu za poštátnenú
evanjelickú školu a pozemok) budovu v blízkosti evanjelického kostola, ktorá pred plynofikáciou obce slúžila ako kotolňa na tuhé palivo pre blízku materskú
školu. Po rekonštrukcii slúži ako Zborový dom.
Problém nedostatku finančných prostriedkov na rekonštrukciu riešilo presbyterstvo cirkevného zboru
organizáciou a vykonávaním prác svojpomocne a pôžičkou z Generálnej podporovne Evanjelickej cirkvi
a. v. na Slovensku. Rekonštrukčné práce trvali
22 mesiacov. Posviacku vykonal 1. 5. 2005 generál-
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Evanjelický
zborový dom


Interiér
Evanjelického
zborového domu

Dokončovacie práce na Evanjelickom zborovom dome - r. 2005
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Prvú cestu
do kostola
absolvoval mladý
farársky pár
Bázlikových kočom.
Kočišom bol
Vladimír Fabrici.

Biskup VD
PhDr. Július Filo st.
a Mgr. Igor Mišina,
(vpravo) vstupujú
do obnoveného
chrámu v r. 1996

Zvesť Božieho slova
pred kostolom pri
rozlúčke cirkevných
predstaviteľov
s veriacimi
v r. 1997
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ny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
prof. ThDr. Július Filo ml.
Organizáciu a odborné vedenie obnovovacích a rekonštrukčných prác na chráme Božom a na Zborovom dome vykonával od roku 1995 presbyter
Jaroslav Grega.
Povzbudením pre folkmarských evanjelikov boli
návštevy cirkevných predstaviteľov, ktorí medzi nás
radi zavítali. Boli to napríklad:
 ThDr. Július Filo st., biskup Východného
dištriktu, v rokoch 1986, 1996 a 1997;
 Mgr. Igor Mišina, biskup Východného dištriktu, v roku 1998;
 Prof. ThDr. Július Filo ml., generálny biskup,
v rokoch 1997, 2000 a 2005;
 Mgr. Miloš Klátik, generálny biskup, v roku
2007;
 Klaus-Jürgen Roepke, biskup evanjelickej
cirkvi v Bavorsku, v roku 1998, ktorému veľkofolkmarskí evanjelici ďakovali za to, že sprostredkoval darovanie organa od cirkevného zboru Selbitz
v Bavorsku.
Prítomnosť najvyšších predstaviteľov cirkvi, ich
slová vďaky za príklad vernosti a služby boli nielen
povzbudením, ale aj ocenením skromnej a ochotnej
práce na vinici Pánovej.
V roku 2010 evidujeme vo Veľkom Folkmare 210
členov Evanjelickej cirkvi a. v. Príčinou nízkeho počtu evanjelických rodín v dcérocirkvi sú skutočnosti,
že v 70. a 80. rokoch minulého storočia bola v obci
stavebná uzávera a po zmene politického zriadenia
v štáte v r. 1989 je tunajší región bez akýchkoľvek
pracovných príležitostí. Mladé rodiny preto odchádzajú bývať a pracovať mimo cirkevného zboru.



Z návštevy generálneho biskupa PhDr. Miloša Klátika, PhD.,
vo Veľkom Folkmare v roku 2007
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Klaus-Jürgen
Roepke, biskup
evanjelickej cirkvi
v Bavorsku,
ktorému
veľkofolkmarskí
evanjelici
v zastúpení
Jaroslava Gregu
ďakovali
za sprostredkovanie
darovania organa
od cirkevného zboru
Selbitz v nemeckom
Bavorsku - 1998

Nemecký hosť spolu so ženami vo folkmarskom kroji

Partitúra 1. organového koncertu vo
veľkofolkmarskom evanjelickom kostole
Darovaný organ z cirkevného zboru Selbitz
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ĽUDOVÍT VALENTÍN

MGR. VLADIMÍR
BOŠKO

Dcérocirkevné presbyterstvo v r. 1996.
Horný rad zľava: Ondrej Fabrici, Anna Fabriciová, Pavol Sedlák, Ján Fabrici, Ján Grega, Jarmila Fabriciová, Jaroslav Grega.
Dolný rad zľava: Ladislav Grega, Božena Gregová, Vladimír Boško - farár, Michal Grega - dozorca.
MGR. ILONA
BÁZLIKOVÁ

Folkmarský dvadsaťčlenný evanjelický spevokol vystúpil
v chráme sv. Margity v Margecanoch
pri príležitosti Ekumenického adventného večera - r. 2005



MGR. DÁVID BÁZLIK

MGR. MILADA
KRÍžOVÁ

Krst je vstup do života s Ježišom aj do farského života
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Sľub pred Božou
tvárou - sobášny
obrad v Božom
chráme

Veriaci zhromaždení
v chráme Božom
pozorne počúvajú
slovo Božie
a spievajú na Božiu
oslavu
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FOLKMARSKÉ KRÍžE

Dušičkový večer
nad Veľkým
Folkmarom

Folkmarské
kríže
V chotári obce na kopci pri hlavnej ceste smerom do Košíc
stojí kríž v lokalite Pri križu. Kríž, okolo ktorého rastú
dve mohutné lipy, je osadený do betónového podstavca
s týmto mottom: „Zastaň, pútniku, na chvíľku malinkú, pozdvihni
oči na horu, na krásy Folkmara, pozdrav svojho majstra Ježiša
Krista Pána.“ Bol postavený v roku 1927 a posvätil ho správca
našej farnosti dekan Eugen Loja. O jeho výstavbu sa najviac
pričinil Ondrej Mráz (od Paľera). Okolo roku 1974 text
gramaticky upravil a prepísal rodák obce Ján Varga
(od Palkača), bývajúci v Bratislave. (Obr. 1)
Podobný kríž je na Mikľiparku. Na ňom sa nachádza tento
text: „Obec Veľký Folkmar – Postavenie kríža 25. 8. 1947 –
Kto s Kristom bojuje, ten s Kristom víťazí.“ O jeho zhotovenie
a postavenie sa postaral vtedajší richtár Ján Štofan a duchovný
otec Ján Labanc. Pri posviacke Helena Papcunová, rodená
Hudáková, každému z prítomných pripla malú brošňu v znaku
kríža. Veriaci podľa finančných možností prispeli do zbierky na
úhradu výdavkov spojených s jeho výrobou. (Obr. 2)
Na západnej strane obce na strmom kopci Nad Jedľinku –
pri Križiku stojí kríž v kamennom podstavci. Kameň pochádza
zo stavby tunela v Rolovej Hute. Vytesal ho robotník s menom
Pikulin, ktorý bol pôvodom Talian. Na túto vysoko položenú
lokalitu ho poľnou cestou vyviezli na voze s troma pármi kráv.
Na kríži je napísané: „Postavenie kríža 15. 8. 1948 –
Kto s Kristom bojuje, ten s Kristom zvíťazí – venovali: Ján Štofan,
Ján Kollár, Juraj Hudák, Ján Mariančik, Imrich Kandrík,
Alžbeta Hudáková.“ Tieto tri železné kríže a ich oplotenia boli
zhotovené v Zlievarni v Košických Hámroch (Obr. 3)
V časti obce Dolina smerom na Kojšov, nad cestnou
zákrutou pred Džadovim jarkom, stojí neveľký kríž, ktorý
pripomína tragickú udalosť z dávnejšej minulosti. Dve kojšovské
dievčatá boli u obuvníka v Margecanoch dať si zhotoviť čižmy.
Keď sa peši vracali domov, zastihla ich silná búrka. Na zákrute
pod cestou sa ukryli pod mohutný listnatý strom, do ktorého
udrel blesk, a jedno z dievčat, ktoré sa dotýkalo stromu, usmrtil.
Príbuzní dievčaťa potom na strom umiestnili obraz Panny Márie.
Túto časť chotára nazývali Pri obrazku. Po čase bol tento strom
zoťatý a príbuzní dievčaťa umiestnili kríž nad zákrutou cesty.
(Obr. 4)
Drevený kríž s plechovým korpusom Krista stojí na starom
cintoríne - V uličke. (Obr. 5)
Drevený kríž postavený na novom cintoríne s odliatkom korpusu Krista. R. 1959 vyrytý na betónovej základni. (Obr. 6)
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