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V Suchohrade 5. mája sú hody k sv. Floriánovi
Milí farníci, srdečne vás pozývam na hodovú svätú
omšu, ktorú bude v Suchohrade slúžiť pápežský prelát
Mons. Ján Formánek v nedeľu 5. mája 2019 o 11.00 hod.
Program začne o 10.45 hod. pri soche svätého Floriána.
Zaiste viete, že svätý Florián bol aj patrónom prvého
kostola, ktorý stál na cintoríne.
Suchohradské hody sú veľkou udalosťou.
Každý z nás potrebuje aj povzbudenie do života.
Po svätej omši sa všetci stretneme v malej uličke medzi
kostolom a poštou,
kde bude malé občerstvenie.
Teším sa na stretnutie s Vami
Marián Libič

Svätý Florián, mučeník
Sviatok: 4. máj
Narodil sa Cannabiaca (?), dnes Zeiselmauer pri Tullne
v Rakúsku.
† 304 Lauriacum, dnes Lorch pri Enns v Rakúsku
Atribúty: palma, džbán vody, zástava, mlynský kameň
Patrón: hasičov, hrnčiarov, debnárov, peciarov, kominárov,
kováčov, mydlárov, vinohradníkov, pivovarníkov
P.M. Celenská
Pred našim kostolom Krista Kráľa pribudla socha. Mnohým je
známa už dávno – je to presne tá, Panna Mária Celenská
s Ježiškom – ktorú vídavali mnoho rokov konča dediny pri
ceste na Karolov Dvor / niekdajšie poľovné sídlo Karola
Pálffyho /. Zhotoviť ju dal v roku 1839 vtedajší richtár Martin
Grujbár s manželkou, ako poďakovanie za ústup cholery, ktorá
si u nás vyžiadala 79 obetí. Nápis pod ňou –poľa kronikára R.
Beleša – bol: “Na pamiatku veľkej cholere založil Martin
Grujbár 1839 . Krásna pieskovcová socha bola vytvorená ako
kamenná replika drevenej sošky v Rakúskom Mariazelli z 12
storočia, ku ktorej od dávna putovali naši praprarodičia
a prosili ju o ochranu, zdravie, vieru.
Socha pretrvala obe svetové vojny, víchrice, nepriazne počasia
i časté záplavy. Žiaľ, v našom „prosperujúcom“ 21 storočí
padla za obeť vandalom –odrazili z nej obe hlavy, zničili časť
plášťa a o ostatné sa postarali poveternostné podmienky .
Pred vyše 10-mi rokmi tam stála takmer zdevastovaná, bez
hláv, s obitým zovňajškom a zarastala kríkmi a burinou.. Aby
jedna z našich najstarších a najkrajších pamätihodností
nevyšla celkom navnivoč, v roku 2006 obecný úrad
zafinancoval aspoň osadenie nových hláv na sochu, ktoré

vyrobil miestny občan p. Mudroch. Ku riadnemu
zreštaurovaniu , ktoré obnáša nemalé financie , žiaľ neprišlo.
Až po vzniku Občianskeho združenia „Spoločnosť priateľov
Suchohradu“, ktoré roku 2009 získalo potrebné dotácie, ju
zreštaurovala firma Vilard s.r. o pod vedením akademického
sochára Vladimíra Višvádera- syna miestnych rodákovhistorika Doc. Františka Višvádera a manž. Lydky, rod.
Bajovej. Roku 201O ochotní občania vydláždili k soche
chodník, osadili peknú ohradu z konca 19. storočia,
splanírovali okolie a urobili sadbové úpravy. Z krásneho diela
sa obyvatelia i návštevníci obce netešili dlho. V roku 2016 sa
za záhadných okolností vyskytlo v Máriinom plášti blízko
hlavy „vydrolenina „ ktoré sa po určitých obdobiach
zväčšovalo. Nakoniec sa objavili na oboch hlavách jazvy po
úderoch tvrdým červeným predmetom, samozrejme tam
zostali nenávratné stopy a sochu bolo znovu nutné zveriť
reštaurátorovi. A po týchto skúsenostiach bolo potrebné
zvážiť jej umiestnenie na takom mieste, kde je predpoklad že
sa zachová i pre nasledujúce generácie .
P. Mária Celenská

