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Vážení spoluobčania, rodáci, ctení a vzácni hostia, 

 

stretávame sa tu dnes, aby sme si uctili a posvätili toto miesto, túto 

výnimočnú a vzácnu sochu Panny Márie, aby sme sa aj na chvíľu zastavili a tí 

starší si aj zaspomínali na chvíle, ktoré ich viažu k tomuto miestu. Príbeh tejto 

sošky Panny Márie sa začal takmer pred sto rokmi, keď v roku 1923 odchádzal 

Jozef Bobáň za prácou do Ameriky. Vtedy tu zavesil na mladú lipu sošku 

Panny Márie, aby ho ochraňovala a pomáhala mu v ďalekej cudzine. 

Postupom rokov sa táto soška stala akýmsi symbolom obce, bola umiestnená 

na križovatke ciest, na frekventovanom mieste, ľudia sa pri prechode okolo 

prežehnávali, zastavovali sa tu a modlitbami si vyprosovali pomoc 

a požehnania pre seba, ale aj pre svoje rodiny. Je známe, že v mariánskych 

mesiacoch sa tu stretávali celé generácie pri modlitbe ruženca. V tesnej 

blízkosti sa nachádzala aj škola, a tak Panna Mária ochraňovala a sprevádzala 

žiakov aj pri učení. Korene starnúcej lipy mnohokrát slúžili ako golfové jamky 

pri vtedy známej a populárnej hre GRAMORKY. Toto miesto sa vždy tešilo 

mimoriadnej úcte, a tak ženy z najbližších domov každú sobotu vymenili pri 

soške Panny Márie čerstvé kvety. Je preto v záujme nás  všetkých, aby sme si 

toto zrekonštruované miesto s pôvodnou soškou Panny Márie chránili 

a uchovávali ho pre budúce generácie, tak ako to robili naši predkovia. 

 Vážení prítomní,  

pri tejto príležitosti si dovolím spomenúť jednu úžasnú zaujímavosť, ktorej 

svedkom som bol osobne. Mám v čerstvej pamäti situáciu, keď v roku 2016 

veterná smršť rozlomila starú lipu a zhodila na túto asfaltovú cestu konár 

s kaplnkou Panny Márie. Pri sile a náraze vetra, ktorý rozmetal konáre z lipy 

do vzdialenosti niekoľkých metrov, sa však stalo niečo nevídané, kaplnka 

zostala celá neporušená, taká ako ju teraz vidíte na novom podstavci. Veď 

celé roky ochraňovala Jablonovcov od rôznych nešťastí a katastrof, a preto tu 

bude aj naďalej pre všetkých, ktorí  sa tu zastavia, budú cítiť potrebu pomoci, 
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povzbudenia či  požehnania. Môže sa tu zastaviť starý či mladý na tichú 

modlitbu, na prosbu pre seba, svojich blízkych, presne tak, ako to robili naši 

predkovia. Verím, že tento odkaz bude mať čo najviac nasledovníkov. 

 Vážení prítomní, 

aby toto dielo mohlo uzrieť svetlo sveta bolo potrebné nájsť potrebné 

finančné prostriedky na jeho realizáciu. Touto cestou sa chcem úprimne 

poďakovať všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva v Jablonovom, že 

podporili v rozpočte obce vybudovanie tohto diela. Veľké ďakujem patrí aj 

poslancom Žilinského samosprávneho kraja Miroslavovi Minarčíkovi a Petrovi 

Weberovi za to, že podporili našu žiadosť o finančné prostriedky z rozpočtu 

ŽSK, úprimne ďakujem aj nášmu rodákovi vdp. dekanovi Václavovi Galovi za 

sponzorský finančný dar na toto dielo a tak isto aj Robertovi Bušfymu z firmy 

Megawaste. Ďakujem aj Rasťovi Randovi, že fundovane a odborne oživil farby 

na soške Panny Márie a kaplnke. Veľká vďaka patrí aj zhotoviteľovi tohto 

diela firme Eurostav s.r.o. Veľké ďakujem vyslovujem aj všetkým 

nemenovaným, ktorí svojou prácou, pomocou, radami a nápadmi pomohli pri 

skrášľovaní tohto priestoru v našej obci. A v neposlednom rade chcem 

poďakovať aj vdp. farárovi Františkovi Cvachovi za to, že posvätil obnovenú 

sošku Panny Márie, tak isto ďakujem aj rodákom v kňazskej službe Mons. 

Michalovi Balážovi a vdp. dekanovi Václavovi Galovi za to, že prijali pozvanie 

na túto milú slávnosť. Samozrejme ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste dnes 

prišli podporiť svojou účasťou vybudovanie tohto diela. 

 

 

        Ladislav Čička 

        starosta obce  

 

 

V Jablonovom, 10.10.2021 

 


