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Omša pri 85 – ročnej kaplnke v Olešnej – Kline
na slovensko – moravskom pomedzí
V nedeľu – 1. júla 2018 sa konala za účasti takmer tisíc veriacich a
návštevníkov zo Slovenska, Moravy a Poľska sv. omša pri kaplnke Panny
Márie Ustavičnej Pomoci v Olešnej – Kline. Hlavným celebrantom bol
generálny vikár Žilinskej diecézy Marek Hriadel, koncelebrovali farár
Farnosti Podvysoká Miroslav Vároš a honorárny dekan Justín Jurga z
Čadce.

Staviteľ kaplnky Jan Waclawek z Mostov u
Jablunkova.

Pri slávení svätej omše (zľava): Justín Jurga, Marek Hriadel, Miroslav Vároš.

Folklórna skupina Vígľašanka z Olešnej.

V septembri druhá sv. omša
Kaplnka pri slovensko – moravskej
hranici bola postavená v rokoch 1932
– 1933 a v tomto roku si pripomína
85 rokov . Po rozsiahlej rekonštrukcii
kaplnky a jej okolia v tomto roku ju
znova požehnal generálny vikár Marek Hriadel.
V úvode sa prítomní dozvedeli o
histórii kaplnky, ktorú v rokoch 1932
– 1933 nechala postaviť rodina JUDr.
Vladimíra Nárožného z Olomouca.
Potom sa prítomní zúčastnili na sv.
omši, na ktorej si v kázni vypočuli
podnetné slová vikára M. Hriadela. V
závere sa dozvedeli od duchovného
M. Vároša potešujúcu správu – druhá
sv. omša v tomto roku pri kaplnke v
Kline bude 9. septembra 2018 o 11.
hodine pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie.

Spomína dekan Justín Jurga
Ako sme uviedli vyššie, sv. omšu
koncelebroval dekan Justín Jurga z
Čadce, ktorého rod má korene práve
v obci Olešná. Pri tejto príležitosti si
zaspomínal: - Ku koncu vojny som
sa zúčastnil ako chlapec na jednej z
pútí ku kaplnke v Kline. Šiel som tam
vtedy spolu s mamou. Bolo tam národa ešte viac ako dnes. Hrali dve
hudby. Keďže vtedy nebola taká technika, ako je teraz, vtedajší dekan z
Čadce Rudolf Števula si stal na stoličku, aby ho videli a počuli... Lúka smerom dole k osade Klin bola ináč vykosená, ako dnes. Teraz je zarastená
stromami. Dobrých osemsto metrov
dole bolo všetko obhospodárené. Neskôr boli na škodu púte zakázané kvôli akejsi výtržnosti....Potešil som sa, že
sme nadviazali na staré tradície...

Staviteľ Jan Waclawek
Jedným z hlavných staviteľov kaplnky v Kline v rokoch 1932 – 1933
bol Jan Waclawek / 1890 – 1939/ z
obce Mosty u Jablunkova. Jeho dcéra
Anežka Lupinská si zaspomínala na

otca: - Bolo nás dvanásť detí. Mali
sme ťažký život, ale náš otec sa nám
ho snažil urobiť čo najlepší. Bývali
sme v Mostoch u Jablunkova v dreveničke, ktorá mala dve izby. Keď zomrel otec v roku 1939, mala som štyri
roky. Takže si na neho pamätám len
matne. Ostatné mi neskôr vyprávala
moja mamička.
Otec mal, ako sa hovorí, zlaté ruky.
Bol murárom, tesárom, stolárom,
staviteľom, ovládal viacero remesiel.
Ako jedni z mála sme mali dokonca
drevenú práčku, ktorú vyrobil otec.
Alebo sám zmajstroval drevený fukár
na obilie. Hoci vychodil len štyri roky
ľudovej školy, bol technicky a matematicky zdatný. Vlastnou usilovnosťou sa vypracoval v stavebej firme na
majstra, ktorý riadil robotníkov a
zodpovedal za stavebné práce. V
Mostoch u Jablunkova vybudoval doteraz známy „Dom kasowy“.
Keďže vlastný domček aj s pozemkom kúpil na úver, chytal sa každej
práce. Najviac práce mal v tridsiatych
rokov na Slovensku, kde staval domy,
hospodárske stavby a všetko, čo bolo
treba. Vtedy iste postavil aj kaplnku v
Olešnej. Boli však roky krízy a on
stratil prácu. Čoskoro nato ochorel a
zomrel. My sme sa potom počas vojny trápili s mamičkou ďalej. Ale to už
je iná kapitola...

Dcéra staviteľa J. Waclaweka Anežka
Lupinská.

Tomáš Jurčo, výrazne pomohol aj
staviteľ Emil Cisárik. Poľovnícka spoločnosť Olešná už tradične navarila
takmer päťsto chutných gulášov, z
predaja ktorých ide výťažok na ďalšiu
obnovu kaplnky a jej okolia. Vďaka
patrí aj rodine Márie Ramšovej z
Klokočova za stálu starostlivosť o kaplnku a jej výzdobu. Poďakovanie starostu patrí aj Irene Fujakovej za darovanú sochu Panny Márie a Ing. Stanislavovi Mikovčákovi za darovanú kovovú plastiku Kľúč ku šťastiu, ktorá je
umiestnená nad zdrojom vody pod
prístreškom. Nakoniec patrí poďakovanie všetkým menovaným i nemenovaným občanom, ktorí prispeli finančne, materiálne alebo svojou prácou k obnove kaplnky a jej okolia.
Ladislav Paštrnák,
snímky:autor a a rchív

Vďaka darcom
Vyše 85 – ročná kaplnka sa po aktívnej pomoci brigádnikov, sponzorov a dobrých ľudí znova zaskvela v
plnej kráse. Na lúke nad osadou Klin
v Olešnej definitívne našla svoje pevné miesto. Aj preto starosta obce Štefan Cudrák ďakuje touto formou
obyvateľom osady Klin, ktorí darovali
pozemky pod stavbu kaplnky a jej
okolie. Veľké poďakovanie patrí rodine majstra kamenára Jána Kramarčíka z Klokočova, ktorý vykonal
všetky kamenárske práce, obnovil záchyt vodného prameňa a zhotovil
drevené prístrešky.
Hlavným sponzorom bol Ing.

Celkový pohľad na účastníkov svätej omše.

Generálny vikár Marek Hriadeľ pri požehnaní kaplnky.

Členovia Poľovníckej spoločnosti Olešná pripravili chutný guláš.

