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yšlienka založiť spevácky zbor pri
našej farnosti napadla pani Anne
Martinkovičovej, keď spevokol z blízkej Petrovej Vsi prišiel zaspievať na
slávnostnú svätú omšu 5. júla 2002, kedy pán
vdp. dekan Karol Chvála ďakoval Pánovi za 50
rokov života. Pani Anna Martinkovičová sa tešila,
že tam videla svoje bývalé žiačky, lebo v Petrovej Vsi pôsobila ako riaditeľka základnej školy.
V Gbeloch spievali deti i mládež, len dospelí boli
v úzadí. Keď na Kvetnú nedeľu 2003 pri bohoslužbe spievali pašie, pán dekan sa pani Anny
Martinkovičovej spýtal na hodnotenie a ona
odpovedala: „Veľmi pekne spievali, je ich však
málo, potrebujú posilu. Založíme spevácky zbor
dospelých, ktorý bude mať asi 30 členov.“
Pani Anna Martinkovičová začala plniť
toto predsavzatie oslovovaním ľudí, o ktorých
bolo známe, že vedia spievať. Boli to manželia, ale aj jednotlivci, ktorí v nedeľu išli zo svätej
omše, alebo ich stretla na ulici. Veľkým prínosom
boli návštevy v rodinách, ale aj na pracoviskách
v Gbeloch. Mnohí nemohli z pracovných dôvodov spievať, ale väčšina ochotne súhlasila. Chýbal už len dirigent alebo dirigentka s hudobným
vzdelaním. Bol Deň matiek, kino plné dôchodkýň, na pódium vystúpili dievčatá z miestnej ZUŠ
a pred nimi mladá pani učiteľka, ktorá nacvičila
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slovenské ľudové piesne. Veľkým potleskom bol
odmenený ich pekný spev.
„To bude naša dirigentka“, pomyslela si pani
Martinkovičová. V nedeľné májové popoludnie
smerovala jej cesta do tejto rodiny a Magdaléna Rafaelisová sľúbila, že prevezme túto úlohu.
Spoločne s pani učiteľkou Palkovičovou, dirigentkou zboru v Kútoch, vybrali dve piesne. Katarína Knotková bola ochotná doprevádzať zbor
na organe. Dňa 18. mája po skončení svätej
omše pán dekan informoval veriacich o založení
zboru a poprosil všetkých, ktorí by boli ochotní
spevom obohatiť duchovný život vo farnosti, aby
prišli popoludní o 15.00 hodine na bývalú poštu. To nedeľné popoludnie slniečko krásne svietilo, keď pani Martinkovičová s obavou kráčala
po prvý raz na nácvik. Pri kostole stretla svojho bývalého žiaka Martina Švrčka a spoločne
vkročili do peknej obnovenej miestnosti. Zišlo sa
tam 23 ľudí a začali sa učiť 2 piesne k birmovke.
Pre pani dirigentku to bola práca náročná, aby
všetci zvládli dynamiku i rytmus, ako aj jednotný nástup. 15. júna - kedy 150 mladých z našej
farnosti prijalo sviatosť birmovania - z chóru zaznel spev zboru. Zboru stále chýbal názov. Pán
dekan navrhol Laetícia, čo v preklade znamená
radosť. Vo farnosti sa zrodil Chrámový zbor Laetícia, ktorý začal spievať Bohu na slávu a ľuďom
na radosť.
Zdroj: Kronika LAETÍCIE

Každý z nás má nejaký osud, cestu, po ktorej kráča, svoju
rodinu, zamestnanie, záľuby. Nie každý však dostane osobitný dar
- dar talentu - vyjadrený v umení maľovať, písať básne, hrať na
hudobný nástroj či spievať. Nie je dôležité, aby každý bol slávnym
umelcom. Dôležité je, aby obdarovaný tento talent rozvíjal, snažil sa
ho využiť nielen pre svoje vlastné potešenie, ale prostredníctvom
daru talentu rozdával radosť aj blízkym či známym. Ako keby pán
dekan Karol Chvála pred pätnástimi rokmi, keď novovzniknutému
cirkevnému zboru dal názov Laetícia - RADOSŤ vedel, že jeho členovia budú toto poslanie napĺňať.
O to viac ma teší skutočnosť, že zbor svojimi vystúpeniami zdobí
nielen cirkevné obrady, ale zúčastňuje sa aj aktívneho svetského
života pri rôznych podujatiach, ako je Deň matiek, Mesiac úcty k
starším či Adventná dedinka.
Želám všetkým jeho členom najmä veľa zdravia, vzájomnej
úcty, porozumenia a trpezlivosti pri nácviku zložitých diel a aby ich
vždy na srdci hrialo, že rozdávajú radosť.

Ing. Jozef HAZLINGER

Mnohí poznáte príslovie: „Radosť rozdávaním rastie.“ Verím,
a sami uznáte, že táto jednoduchá veta platí aj o našom chrámovom
zbore LAETICIA (v preklade radosť). Už 15 rokov rozdáva radosť a
Boží pokoj v našom chráme pri slávnostných bohoslužbách. Rozdávať úprimnú radosť je dnes veľmi dôležité. U mnohých ľudí sa
radosť zo srdca vytratila. Žijú v smútku, v znechutení a v sklamaní.
Preto sa vždy poteším každej novej piesni, ktorá v našom chráme
zaznie na oslavu Boha a pre okriatie ľudských duší.
Prajem všetkým členom našej Laeticie veľa trpezlivosti, síl,
nadšenia a ochoty obetovať čas pre druhých, a aby mali potešenie
z toho, že ich talent rozdáva radosť a utišuje ľudskú bolesť.
Mgr. Andrej FORDINÁL

LAETÍCIA - RADOSŤ ...áno už 15 rokov radostne spievame na slávu Bohu. V súčasnosti má náš zbor 20 členov, z ktorých 12 stálic je
v zbore celých 15 rokov, začo im patrí veľká vďaka. K chrámovým
skladbám do nášho repertoáru pribudli aj skladby významných slovenských skladateľov Eugena Suchoňa či Ivana Hrušovského, ktoré
interpretujeme na rôznych akciách v našom meste.
Členovia nášho zboru sú šikovní speváci, ktorí sa rýchlo učia a do
každej skladby dajú to najlepšie zo seba.
Nášmu zboru želám ďalších minimálne 15 spevavých rokov.
Bc. Magdaléna RAFAELISOVÁ Dis.art.
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Prví členovia
Prvý rad zľava: Anna Reháková, Anna Dvořáková, Mária Komorníková, Jana Gogová, Oľga Imrichová,
Anežka Vlková, Oľga Vrbňáková, Anna Polachová, Jozefa Koričanská, Božena Vyrúbalová
Druhý rad zľava: Dana Pechová, Ján Zajíček, Anna Martinkovičová, Dana Papánková, Mária Poláková,
Ľudmila Činovská, Anna Štvrtecká, Anna Veselá
Tretí rad zľava: Jana Pavková, Vladimír Masaryk, Mária Rúsková, Emília Žilinková, Jana Morávková,
Dagmar Kociňáková
Štvrtý rad zľava: Martin Švrček, Peter Macejka, Štefan Pecha, Stanislav Vlk
Chýbajúci: Zuzana Hyžová, Milan Tomeček, Magdaléna Rafaelisová, Katarína Knotková
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PÍSAL SA ROK 2008
MESAČNÍK GBELAN JÚN 2008
Dňa 18. mája 2008 ubehlo 5 rokov od
založenia chrámového zboru Laetícia. Jeho
členovia vytvárajú farské spoločenstvo, ktoré
svedectvo o jestvovaní Boha, jeho lásky a prítomnosti v našej spoločnosti spieva v piesňach
pri slávení liturgie v kostole sv. Michala archanjela. Za toto obdobie sme zvládli nácvik 45 piesní v dvojhlasnom, trojhlasnom i štvorhlasnom
prevedení. Ako ich spevom oslavujeme Pána
pri cirkevných sviatkoch sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.
Počas Veľkej noci spievame pašie pri
obradoch a piesňami sprevádzame sv. omše
na Bielu sobotu i Veľkonočnú nedeľu. Nezabúdame ani na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda,
Sedembolestnú Pannu Máriu, každoročne si
pripomíname vysvätenie chrámu na sviatok sv.
Michala. Úvodnou piesňou „V deň slávny vítaj
v našich srdciach“ sa začína slávnostná sv.
omša a zbor spieva cez obetovanie, prijímanie
i záverečné obrady. V tento sviatok v chráme
zaznieva i pieseň Svätý Michal, ktorú pre chrámový zbor Laetícia zložil pán Pavol Nemec.
Samozrejmosťou je spomienkovy akt
na Dušičky, ďalej adventné piesne či polnočná svätá omša. Starenky a starčekov v Dome
pokojnej staroby n.o. v Gbeloch potešíme spevom pri slávení sviatočnej vianočnej liturgie.
Sviatkom pre našu farnosť je vysluhovanie sviatosti prvého sv. prijímania a birmovania.
Ani vtedy nechýba náš spev pri slávení svätej
omše. Vystupovali sme i na verejných oslavách ako Deň matiek, večernej chvíľke poézie,
Mesiaca úcty k starším či pri rozsvietení vianočného stromčeka. Posledným vystúpením,
ktoré zbor absolvoval, bol Veľkonočný festival
speváckych zborov v družobnom meste Židlochovice. Vystúpili sme s nasledovným repertoárom: 1 D. Borgnianskij – TEBJE POJEM, AVE
MARIA, CHRISTUS VINCIT, Spirituál - Poď a
vzdaj vďaku, R. Wheeler - O, Salutaris Hostia,
V.Sisaks - Sanctus.
Našu činnosť finančne podporuje mestský
úrad, podnikatelia mesta i veriaci farnosti, za
čo im patrí úprimná vďaka.
Mgr. Anna Martinkovičová
Magdaléna Rafaelisová

Slávnostná svätá omša

Večerná chvíľa poézie

Koncert chrámových zborov

Pašie počas Veľkej noci
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PÍSAL SA ROK 2013
MESAČNÍK GBELAN MÁJ 2013
Chrámový zbor Laetícia oslávil v týchto
dňoch 10.výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa začiatkom júna konal koncert v Kostole sv. Michala Archanjela v Gbeloch. Privítali
sme medzi nami aj bývalého kňaza v našej
farnosti vdp. dekana Karola Chválu. Ten bol
spolu s pani Annou Martinkovičovou hlavným
iniciátorom jeho vzniku.
Keď sa obzrieme späť na tých desať rokov, ktoré ubehli ako voda, boli, tak ako to už v živote
býva, naplnené dňami slnečnými i oblačnými a
občas aj zahrmelo a prišla búrka s prívalovými
dažďami. Niektorí medzi nás prišli, časom z
rôznych príčin odišli a sem- tam pribudol niekto
nový. Spievať Bohu na česť a slávu neprináša
svetskú slávu a pocty a v dnešnom svete je to
vec dosť nepochopiteľná.
Faktom však zostáva, že všetky vrcholné umelecké diela vznikali počas tisícročí na oslavu
Boha ! A to je jediná méta, ktorá prináša pravú
radosť do srdca a tá nás pri speve napĺňa.
Prvý rad zľava: Anna Reháková, Anna Martinkovičová, Dana Papánková, Zuzana Hyžová,
Mária Komorníková, Mária Poláková, Felícia
Masárová
Druhý rad zľava: Erika Waradzinová, Ľudmila
Činovská, Stanislav Vlk, Mária Rúsková, Štefan
Pecha, Emília Žilinková, Martin Švrček, Marta
Skalová, Dušan Kadlubjak, Magdaléna Rafaelisová - dirigentka

Vyjadrili sme to aj symbolicky, venovaním obrazu Božieho milosrdenstva, ktorý prinieslo niekoľko našich členov z púte do Krakova. Tento
obraz teraz zdobí hlavný oltár nášho kostola.
Hosťami, ktorí obohatili program nášho koncertu, boli deti, žiaci ZUŠ v Gbeloch, ktoré učí
spievať naša pani dirigentka Magdaléna Rafaelisová.
Deti sú našou budúcnosťou a vzorom
v bezprostrednej radosti, úprimnej
láske a dôvere. Sú našou nádejou, že
nás raz v zbore nahradia.
A život plynie ďalej. Pomyselne otvárame ďalšiu desaťročnicu nášho zboru a ďakujeme
všetkým za podporu, priazeň a povzbudenie.
Ďakujeme všetkým, ktorí, hoci aj krátko, v našom zbore účinkovali a srdečne medzi nás pozývame všetkých, ktorí chcú s radosťou spievať Bohu na česť a slávu!
Zuzana Hyžová
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Deň matiek 2015

Výstava: LAETÍCIA - 15 rokov s vami 2018

Krížová cesta na Kalvárii 2017

Vianočný koncert 2012

Verejná oslava Dňa matiek 2006

Počas udeľovania Ceny mesta Gbely 2013

Z podujatia Mesiac úcty k starším 2016

Adventná dedinka 2014
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