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V roku 201V roku 201V roku 201V roku 2012222 zažíva naše Kráľovstvo  zažíva naše Kráľovstvo  zažíva naše Kráľovstvo  zažíva naše Kráľovstvo CCCCCCCCaaaaaaaannnnnnnnttttttttuuuuuuuussssssss  a  a  a  a    jeho spevácky zbor mimoriadne jeho spevácky zbor mimoriadne jeho spevácky zbor mimoriadne jeho spevácky zbor mimoriadne 
úspechy aúspechy aúspechy aúspechy a    to všetko vto všetko vto všetko vto všetko v    časoch panovania časoch panovania časoch panovania časoch panovania najvíťaznejšieho Kráľa Štefana I, najvíťaznejšieho Kráľa Štefana I, najvíťaznejšieho Kráľa Štefana I, najvíťaznejšieho Kráľa Štefana I, 
Dobrotivého a Prevelikého. Dobrotivého a Prevelikého. Dobrotivého a Prevelikého. Dobrotivého a Prevelikého. CCCCCCCCaaaaaaaannnnnnnnttttttttuuuuuuuussssssss    realizoval realizoval realizoval realizoval množstvo akcií, koncertov, množstvo akcií, koncertov, množstvo akcií, koncertov, množstvo akcií, koncertov, 
stretnutístretnutístretnutístretnutí. CANTUS, pred štátom . CANTUS, pred štátom . CANTUS, pred štátom . CANTUS, pred štátom sa prezentuje ako občianske združenie, v samotnej podstate je to unikátne kráľovstvo sa prezentuje ako občianske združenie, v samotnej podstate je to unikátne kráľovstvo sa prezentuje ako občianske združenie, v samotnej podstate je to unikátne kráľovstvo sa prezentuje ako občianske združenie, v samotnej podstate je to unikátne kráľovstvo 
–––– teda žiadna demokracia, teda žiadna demokracia, teda žiadna demokracia, teda žiadna demokracia,. T. T. T. Táto prísna organizácia má jediného a nepodplatiteľného kráľa, ďalej má akčné markízy, áto prísna organizácia má jediného a nepodplatiteľného kráľa, ďalej má akčné markízy, áto prísna organizácia má jediného a nepodplatiteľného kráľa, ďalej má akčné markízy, áto prísna organizácia má jediného a nepodplatiteľného kráľa, ďalej má akčné markízy, 
barónov, zodpovedných za niektoré oblasti, ďalej má jednubarónov, zodpovedných za niektoré oblasti, ďalej má jednubarónov, zodpovedných za niektoré oblasti, ďalej má jednubarónov, zodpovedných za niektoré oblasti, ďalej má jednu Qvetinku (mimochodom, tiež barónku) a desiatky  Qvetinku (mimochodom, tiež barónku) a desiatky  Qvetinku (mimochodom, tiež barónku) a desiatky  Qvetinku (mimochodom, tiež barónku) a desiatky 
poddaných. Máme aj princeznú, ktorej úporne hľadáme nejakého kráľoviča v európskych dŕžavách. Kráľ ŠTEFAN I. poddaných. Máme aj princeznú, ktorej úporne hľadáme nejakého kráľoviča v európskych dŕžavách. Kráľ ŠTEFAN I. poddaných. Máme aj princeznú, ktorej úporne hľadáme nejakého kráľoviča v európskych dŕžavách. Kráľ ŠTEFAN I. poddaných. Máme aj princeznú, ktorej úporne hľadáme nejakého kráľoviča v európskych dŕžavách. Kráľ ŠTEFAN I. 
nemá radcov, ale práve preto rozhoduje rýchlo, múdro, nekompromisne a najmä v prospech zboru. ŠTEFAnemá radcov, ale práve preto rozhoduje rýchlo, múdro, nekompromisne a najmä v prospech zboru. ŠTEFAnemá radcov, ale práve preto rozhoduje rýchlo, múdro, nekompromisne a najmä v prospech zboru. ŠTEFAnemá radcov, ale práve preto rozhoduje rýchlo, múdro, nekompromisne a najmä v prospech zboru. ŠTEFAN I. poveril N I. poveril N I. poveril N I. poveril 
svoje markízy a barónov na vybavovanie nepodstatných, okrajových a celkom malilinkých záležitostí. Ak niečo svoje markízy a barónov na vybavovanie nepodstatných, okrajových a celkom malilinkých záležitostí. Ak niečo svoje markízy a barónov na vybavovanie nepodstatných, okrajových a celkom malilinkých záležitostí. Ak niečo svoje markízy a barónov na vybavovanie nepodstatných, okrajových a celkom malilinkých záležitostí. Ak niečo 
potrebuje k poddaným sa prihovára láskavo slovami: "Môjmu národu..." Ak chce niečo povedať poddaným resp. je potrebuje k poddaným sa prihovára láskavo slovami: "Môjmu národu..." Ak chce niečo povedať poddaným resp. je potrebuje k poddaným sa prihovára láskavo slovami: "Môjmu národu..." Ak chce niečo povedať poddaným resp. je potrebuje k poddaným sa prihovára láskavo slovami: "Môjmu národu..." Ak chce niečo povedať poddaným resp. je 
ozaj naštvaný, zdvihne kráozaj naštvaný, zdvihne kráozaj naštvaný, zdvihne kráozaj naštvaný, zdvihne kráľovský zvonec a zazvoní, ak to nepomáha, začína krikom: "Kurňa!, ticho tu bude?"ľovský zvonec a zazvoní, ak to nepomáha, začína krikom: "Kurňa!, ticho tu bude?"ľovský zvonec a zazvoní, ak to nepomáha, začína krikom: "Kurňa!, ticho tu bude?"ľovský zvonec a zazvoní, ak to nepomáha, začína krikom: "Kurňa!, ticho tu bude?"    
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ZZAAČČAALL  NNOOVVÝÝ  RROOKK  22001122  --  AAKKOO  IINNAAKK??    KKOONNCCEERRTTOOMM  
Novoročným koncertom, v Kostole Sv. Vincenta de 
Paul v Ružinove dňa 6.1.2012 o 17.00 hod. sme sa 
poďakovali farníkom ale aj farárovi Slaninkovi za 
vľúdne a dôstojné hosťovanie po celý rok v útrobách 
tejto farnosti. 

CCAANNTTUUSS  AA  KKLLOOBBÚÚKKOOVVÝÝ  

FFAAŠŠIIAANNGG  
Novoročná pohoda pokračovala klobúkovým 
fašiangom. No neboli to len klobúky, ktoré zakývali 
obecenstvom, bolo to najmä:  

� prekrásne privítanie 
� výborný prípitok 
� statočná večera 
� prítomná folklórna hudba 
�  unikátne hudobné príspevky 
� promenáda v klobúkoch po hlasoch, oddelene, 

soprán, alt, tenor, bas 
� digitálna hudba zo servera, počítača síce 

skolabovala ale zabrala hudba z Robovho mobilu 
� udelenie kráľovských Radov Márie a Terézie. 
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Milí Naši poddaní,  
tak povedali kráľ Štefan I., Preveliký a Dobrotivý 
 
Sme radi, že Vás môžeme privítať na dnešnej fašiangovej zábave. Pekne sa usaďte a počúvajte. Po 
dlhšom rozjímaní sme sa rozhodli tento rok na rozdiel od Prezidenta SR udeliť  vyznamenania len ženám.  
Rad Márie a Terézie udeľujeme: 
 
Alici Valentovičovej z Borova 
za to, že popri výchove svojich synov dokázala vychovať aj svojho vlastného manžela Daniela – až tak, že pre spevácky 
zbor Cantus vybavil neuveriteľné dva koncerty v tom istom naplnenom chráme v Lamači v priebehu 2 týždňov. 
 
Vierke Banásovej od Fejdiov 
za láskavé zapožičanie manžela Janka na prímorský pobyt Cantusu 
 
barónke Kvetinke z Dúbravky 
za nekonečnú  inšpiráciu pri vymýšľaní darov a masiek pre slávnostné príležitosti v Našom kráľovstve ako aj za 
úspešné oslovovanie toho istého sponzora speváckeho zboru 
 
Adrike Szabovej od Holubov 
za trvalý úsmev, ktorým nás všetkých obšťastňuje  a aktívnu účasť na každej akcii Cantusu bez výnimky 
 

11..AAPPRRÍÍLL  VVÔÔBBEECC  NNIIEE  JJEE  BBLLÁÁZZNNIIVVÝÝ  
Ale pozvánka bola na bakalársky koncert PETRY TORKOSOVEJ, zaspievali sme STABAT MATER od 
G. B. PERGOLESIHO, ktorý sa uskutočnil  v kostole sv. Štefana na Župnom námestí dňa 1.4.2012 o 
15:00 hod. Pamätalo sa to dobre: koncert na bláznivého apríla.  
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CCRREEDDOO  --  JJUURRAAJJOOVV  DDOOKKTTOORRAANNDDSSKKÝÝ  KKOONNCCEERRTT    
Sme súčasťou Jurajovho obrovského experimentu. Učiteľ Jartim nás vyškoľuje priamo v Sieni VŠMÚ – 
čo je a čo nie je Krédo.  
Pri svätej omši ním prejavujeme svoj súhlas s Božím slovom, ktoré sme počuli v čítaniach a v 
homílii, a uvedomujeme si základné články viery skôr, než začneme sláviť Eucharistiu. Podobne, 
ako responzóriovým žalmom odpovedáme na prvé čítanie, tak Krédom odpovedáme na celú 
liturgiu slova. každý veriaci vyjadruje spolu s ostatnými svoju vieru, keď na začiatku omše osobne 
a spolu s bratmi a so sestrami vyznáva pred Bohom svoju hriešnosť. Preto sa Krédo hovorí v 
jednotnom čísle: „Verím...” (nie Veríme). 
 

 
 

V prvých storočiach vyznanie viery nebolo celkom fixné. Postupne však nadobúdali prevahu dve 
formule vyznania viery: Apoštolské a Nicejsko-carihradské. Nicejsko-carihradské vyznanie viery 
vzniklo na Východe. Pred prijatím krstu dospelí katechumeni recitovali krátke vyznanie viery — 
bolo to osobné vyznanie viery pred prijatím krstu. Táto formulka sa stala jadrom v krstnom 
vyznaní v Jeruzaleme — okolo roku 350 ho vysvetľoval svojim katechumenom sv. Cyril 
Jeruzalemský v dvanástich katechézach — a neskôr v Nicejsko-carihradskom vyznaní. Na Východe 
sa Krédo spočiatku používalo v krstnej liturgii. Do omše ho zaviedol carihradský patriarcha 
Timotej (511 — 517). Na Západe sa v rámci svätej omše začalo používať najprv v Španielsku. 
Odtiaľ sa šírilo do iných krajín Európy, predovšetkým do Galie a Nemecka. V Ríme sa Krédo 
prijalo až roku 1014, najskôr všeobecne, no potom sa jeho používanie obmedzilo iba na nedele a 
sviatky, o ktorých je zmienka v symbole (lat. symbolum — vyznanie viery). 
V neskorších časoch bolo súčasťou všetkých omší okrem sviatkov mučeníkov, panien a vyznávačov. 
Podľa nového misála (uvádza sa formula Nicejsko-carihradského vyznania) sa Krédo používa v 
nedele, na slávnosti a pri slávnostnejších bohoslužbách. Vyznanie viery recituje kňaz spolu s 
ľudom. Spievanie Kréda sa neprízvukuje, dôležité je, aby ho mohli predniesť všetci ako vlastné 
vyznanie viery — teda každý sám, a nie prostredníctvom poverených osôb — spevákov. Ak sa 
Krédo spieva formou striedavého spevu, správne je, ak prvé slová Verím... spevom vysloví celé 
zhromaždenie; iba pri gregoriánskom choráli je vhodné, aby začiatok Credo in unum Deum 
zaintonoval v mene všetkých kňaz. Pri recitovaní alebo spievaní Kréda sa pokúsme uvedomiť si, že 
je to naše vyznanie viery, ktoré by nemalo znieť iba v kostole na bohoslužbách, ale hlavne v 
každodennom živote. 
Zaujímavé: hlavy nás nebolia ale tie nohy...  
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SSTTUUDDEENNOO  VV  SSTTUUDDIIEENNKKEE  NNAAKKOONNIIEECC  ZZAAHHRRIIAALLOO  NNAAŠŠEE  DDUUŠŠEE  
26.apríla si dávame koncert v Studienke i keď koncert vo februári 2012 bol pre studeno odrieknutý. A ako 
inak, jeho zorganizovanie sprostredkoval domorodec a naj-senior Cantusu Jožko zo Studienkova... 
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BBRRIIGGÁÁDDAA  VV  PPEEČČEEŇŇAADDOOCCHH  
Tak a 28. apríla sa ohrievala zem a my sme  opäť prácou a spevom zahrievali srdce detí a riaditeľky 
domova v Pečeňadoch. 
 

  

  

 

VVÝÝLLEETT  NNAA  LLIIPPTTOOVV  55..  ––  77..  MMÁÁJJAA  22001122  
 5. mája 

�  Odchod 9:00 Patrónka, 9:15 Petržalka, 9:30 Ružinov. Na trase Patrónka – Petržalka – Ružinov – 
Trnava naberá autobus svoj vzácny náklad.  

� 13:00 obed Motel Ranč Ružomberok 
� 14:30 Svätý Kríž - prehliadka artikulárneho kostola  
� 15:30 Ubytovanie združená polytechnická škola Palúdzka 
� 16:30 rozcvička, akustická skúška v kostole v Okoličnom 
� 18:00 spievanie pri sv. omši a koncert po sv. omši 
� 21:00 večera 
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6. mája 
 

� 07:30 Raňajky a Belo nám poslúžil službami božími až o o 9:00 
�  12:00 Objednaný obed  - spievame počas aj po ňom  
�  13:30 odchod do Prosieka. 
�  17:00 odchod z Veľkého Borového  
�  19:00 večera 

 
7. mája 

�  8:00 raňajky a po raňajkách odchod na Poniky, prehliadka ranogotického kostolíka z r.1310 na 
Ponikoch 

�  13:30 Odchod do B. Bystrice na obed, rozchod v B.Bystrici,  
�  15:00 – 17:00 prehliadka baziliky v Hronskom Beňadiku 
�  17:00 odchod do Bratislavy 

 
Náš výlet na Liptov mal niekoľko osobitostí.  

o Takú úžasnú prírodnú krásu, čo sme videli na Liptove sa len tak z diaľnice nevidí. Autobus 
bol klasický, Karosa, ŠPZ MA-700AL, od fy Martina, šoféroval Polakovič Miro.  

o Na OMV station za Trenčínom robíme zastávku, urobili sme „malú cik“ pauzu. Malá 
pauza prerástla na väčšiu pauzu a väčšia prerástla do najsamväčšej pauzy. Zatiaľ čo 
poniektorí stačila cik pauza, iní dobreže nie nad krásnym výhľadom na kráľovstvo Matúša 
Čáka nerecitovali zabudnuté ódy. Znovu zaznela nástojčivá požiadavka kráľovského 
plebsu. Povinnosť zriadiť pri kráľovskom dvore - stolci titulárneho kráľovského pauzára. 
Čo by robil tento titulár=pauzár? – plánoval pauzy, sledoval skupinku fajčiarov, skupinku 
pauzy, dávkoval pitný režim, rozdával vaky na cikanie, plánoval, organizoval, vyhlasoval, 
otváral a ukončoval pauzy a samozrejme na konci pauzy - spočitával cantusákov.  Tu nás 
pri Trenčíne dobehol gitarista – Peter Cmorík, ktorý si zrejme ani nevšimol svetoznámy 
spevácky zbor CANTUS. Zastávky vôbec neboli bolestivé ale objavné: 
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o Artikulárny kostol  Svätý Kríž je jedinečná drevená pamiatka pre všetkých. Obec Svätý 
Kríž sa nachádza v blízkosti vodnej nádrže Liptovská Mara a mesta Liptovský Mikuláš. Za 
obcou Svätý Kríž sa nachádza drevený artikulárny kostol, ktorý patrí medzi najväčšie 
drevené kostoly v Európe. Bol tu prenesený počas výstavby Liptovskej Mary v rokoch 
1974 až 1982 zo zatopenej obce Paludza. Prvý drevený evanjelický kostol v obci Paludza 
bol vystavaný v roku 1693 po Šopronskom zemskom sneme na ktorom bolo prijatých 82 
článkov-artikulov, keď cisár Leopold povolil protestantom stavať drevené kostoly. Kostoly 
museli stáť mimo obce a museli byť postavené len z dreva. Neskôr bol kostol prestavaný 
tesárskym majstrom Jozefom Langom, ktorý nevedel čítať a písať bez projektov za 8 
mesiacov v roku 1774 do dnešnej podoby. Kostolná veža bola postavená v roku 1781 a v 
roku 1921-1922 boli osadené vo veži nové zvony. V interiéri je barokový oltár, 
kazateľnica, kamenná krstiteľnica, maľby s biblickými výjavmi, lustre z benátskeho skla a 
organ. Kostol má kapacitu 6000 osôb. 

o Po obede, ktorý sme si zaplatili sme prežili veľkú traumu. Autobus rachol. No všetci 
akoby omladli. Rýchlo sme sa prezliekali, kde sa dalo, v autobuse, v prírode, za 
autobusom a dvomi autami sa postupne celý zbor previezol z centra Liptovského Mikuláša 
do Okoličného. Tzv. individuálna doprava miestnymi taxíkmi. 

o Kostol v Okoličnom nás príjemne prekvapil – úžasný farár, úžasný komplex 
 

 
� Ubytovanie na internáte stredného polytechnickej školy nám zapasovalo. Sprchy síce neboli 

spoločné, ale blízko sme si boli. Spoločné sme však mali divadielko. Povesť o sv. Jurajovi. 
Konečne sme porozumeli unikátnemu obrazu o víťazstve kniežaťa Juraja nad drakom v 
kapucínskom kostole na Ponikách. Ale aj náš Juraj pochopil prečo vlastne chodí na Thai-chi.  

� V nedeľu sme v prechode. Samozrejme v prechode Prosieckou dolinou. Kým „neturistov“ do 
Prosieka doviezol autobus /tu sa mohli  poprechádzať nenáročným terénom až po mlyny na 
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Oblazoch/, zdatnejší „turisti“ išli cez Prosiecku dolinu na Oravu do Veľkého Borového. Brodili sa 
zurčiacim potokom, vrhali do priepastí a búrlivých vodopádov  a podaktorí /Robo s Pedrom / 
nezaprejúc svojho ekologického ducha aj čistili prírodu od konzerv, papierov a iných civilizačných 
neduhov. Prechod Prosieckou dolinou odhalil skryté horo a dolo lezecké schopnosti väčšiny 
členov nášho zboru. U poniektorých aj skryté chúťky kúpania sa v blate. Prekonajúc samých seba 
sa nám naskytol zaslúžený pohľad na naše prekrásne lúky a háje, Robo to spečatil nefalšovaným 
vyznaním Adrike: “ Vidíš? Tak toto je nádhera, nie Ty“.  

� Odchádzame z Liptova. Navštívime aj kostol v Ponikách – zapisujeme sa do miestnej Kroniky 
a užívame chrámový spev... Konečne sme tiež porozumeli unikátnemu obrazu o víťazstve kniežaťa 
Juraja nad drakom podľa povesti o sv. Jurajovi v kapucínskom kostole na Ponikách. Ale aj náš Juraj 
pochopil, prečo vlastne chodí na Thai-chi... 

Kostol v Ponikách zažil dve pohromy: 
o bol 6. január 1678, kedy Turci úplne vyplienili mestečko, a jeho obyvateľstvo, ktoré 

prežilo, prevažne odviedli do otroctva. V období reformácie kostol patril striedavo 
evanjelikom a katolíkom. 

o  7.mája 2012 kedy sem vpadli CANTUS-áci a svojou prirodzenou zvedavosťou 
a chrámovým spevom posilnili bratov kapucínov v starostlivosti o tento kostol 

� Štefan Kráľ I. Preveliký a Dobrotivý vybavil prehliadku kostola - katedrály v Hronskom 
Beňadiku. 

� Arborétum Mlyňany sme nakoniec nenavštívili,  ani obec Kozárovce, obe sme minuli rýchlosťou 
100 km/h a už po 17:00 sme boli v Bratislave. 

CCAANNTTUUSS  NNAA  HHAAUUSSBBÓÓTTEE  
2.júna sa dialo niečo dosiaľ nevídané. Cantus na Hausbóte. 
Vedenie CANTUS-u zariskovalo ohlásilo stretnutie na Hausbóte a hoci sme riadne popapali, aj popili do 
vody sme nepopadali. Hausbót zakotvený na samom konci bratislavskej lodenice dostal poriadny náklad. 
Desiatky cantusákov si pripomenuli narodky Ewky Waldovej a meniny Petra a Pavla. Paliho guľáš bol 
spojený s rozlúčkou Terky so Slovenskom. Terka má namierené až hen do ameriky. A preto sme jej 
zaspievali song Tereza. Okrem stálej zostavy sa sem doplavili aj: Evka s Mirom, malý Robko, Iršaj 
Olivera, neznámy černoch a odídená a snáď aj navrátená Danka Hlaváčka. Zasa bolo dostatok tvrdého aj 
mäkkého, zdravého a nezdravého, perlivého a neperlivého, kapitalistického a socialistického, sladkého 
a slaného, bieleho a červeného. Hrali sme petanque, spievali a hrali na gitarách. Unikátny guľáš pripravil 
PaľkoG. Recept nechce povedať. A zjedol sa aj grenadír. 
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SSPPOOMMIIEENNKKAA  NNAA  JJOOZZEEFFAA  BBUUČČKKUU  

Večer v kostole, 27. 5. o 18.00 hod. - 
spomienka na mučeníka  

Jozefa Bučku  
Pozývame Vás na Večer v Novom kostole na Legionárskej ul. v 
Bratislave. Uskutoční sa vo svätodušnú nedeľu, 27. mája 2012 o 18.00 
hod. 
 
Večer bude venovaný spomienke na významnú ev. osobnosť farára - 
mučeníka Jozefa Bučku a jeho odkazu pre nás. 
 
Príhovor: Doc. Miloš Kovačka - jedinečný znalec histórie a skvelý 
prednášateľ; spieva: zbor Cantus  
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CCYYRRIILLOO--MMEETTOODDEEJJSSKKÁÁ  AAKKAADDÉÉMMIIAA  ŠŠTTAARRTTUUJJEE  
Náš zbor Cantus odštartoval Cyrilo-Metodejské oslavy 5. júla 2012 koncertom na upršanom  
Hviezdoslavovom nám s nasledovným programom:  
 
Franz Liszt:    Na slávu sv. Cyrila a Metoda 
František Tovačovský:   Otčenáš 
Arvo Pärt:    Bogorodice djevo (Богородице Дево радуйся) 
Mikuláš Schneider Trnavský: Solúnski bratia, sláva vám! 
František Matzenauer:  Duša kresťanská 
Viliam Figuš Bystrý:   Trávička zelená 
Jozef Strečanský:    Slovensko moje 
Gejza Dusík:    Zem, nad ktorou stojí Kriváň 
Eugen Suchoň:   Aká si mi krásna 
     Hoj vlasť moja 
 
Богородице Дево радуйся,  
Богородице Дево радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах и 
благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.  

55..  ––  66..  AAUUGGUUSSTTAA  TTUU  PPOOBBUUDDNNÚÚ  BBLLUUDDNNÍÍ  KKAANNAAĎĎAANNIIAA  
 
E-mailovou komunikáciou medzi Trudi z kanadského zboru Stella Maris a barónkou Majkou z Cantusu 
sa začalo rozvíjať priateľstvo medzi našimi zbormi, ktoré vyústilo vo vystúpenie miešaného speváckeho 
zboru Stella Maris 6.8 o 18.00 hod po sv. omši u Kapucínov.  
 
2012/6/26 Trudi Stammer <trudistammer@hotmail.com> 
From: mariastefank@gmail.com 
To: trudistammer@hotmail.com 
Dear Trudi, please, let´s make the things clear. Your concert will take place the 5th August 
(Wednesday) on the Kapucin church in the Bratislava historic centre (see the map). There is not 
possible to take a piano there, only the electric piano. We can borrow it and prepare it there for 
you. The concert can be after the Holy Mass and will begin at 8,00 PM. You can have acustic 
rehearsal around the 6 PM (we can precise it later). One more question: How many singers will 
come? Send me please some foto of your choir to prepare a few posters. I´m sending you 
some materials about the church and the map. 
 
2012/6/26 Trudi Stammer <trudistammer@hotmail.com> 
Hi maria:  Thank you so much for the quick reply !! We have 36 singers (with their spouses that are 
coming, and our priest, a group of 55 in all)  Maria I am preparing a poster which I will send you 
tomorrow..I wil include some additional information on the choir and you can always check out our 
website...stellamaris.ca   to get all kinds of information.  I will also send you our concert program !  We 
are getting very excited and are so looking forward to Bratislava.   Trudi 
 

NNOOCC  KKRROONNIIKKÁÁRROOVV  
V lete roku pána 2012 som sa  z moci mi zverenej Kráľom Štefanom I. Prevelikým a Dobrotivým 
rozhodol takto: 
Nebudem len ja, barón Petržalský, na svojich pozemkoch zhromažďovať reálie do kroniky poddanstva 
cantusáckeho ale umožním aj ľudu poddanému, aby tieto poklady po roky zbierané podľa svojho umu 
a srdca do kroniky svojimi zručnými rukami povkladal a popísal. Nuž tak sa zrodila Noc kronikárov, 
ktorá zmapovala dejiny Cantusu od r. 2000 po 2044. 
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CCAANNTTUUSS  SSPPIIEEVVAA  AA  ZZAABBÁÁVVAA  SSAA  PPOO  CCEELLEEJJ  EEUURRÓÓPPEE  
V júni 2012 sa náš zbor vydal už klasicky zbor sa vybral na zahraničné turné do Chorvátska.  
Základňa pre kľúčové aktivity bola dedinka Tučepi na Makarskej riviére. Kto čakal, že do Tučepi prídu 
unudení, zblednutí, pochorení a neduživí speváci z ďalekého Slovenska čoskoro vyšiel z omylu. Už po 
naložení posledných rekreantov v Petržalke začal harmatanec. Prvá cikpauza po 3 kilometroch. A potom 
to začalo. Autobusom sa striedal kabaret slovenského pohostenia. Privítanie začalo slivovicou Evky. 
Potom došlo na Jankinu mrkvu, Stankove jablká, Jurajovu hrušku, Robove smažené krídielka, Petrove 
pivo, Robove gule, Evkine horalky a tak dokola. A počas zájazdu v nás ožili démoni šťastia a pohody. 
Iskrivé salvy smiechu Evky-Kulky, Paľove výkriky, popevky či brutálne grimasy, Kvetkine pozastavenia, 
zamyslenia a geniálne výpady, usmernenia Marky-Terky, Danielove meditatívne seansy, Gazdov 
chytľavý chichot, nadčasové vtipy a historické poznámky, Zdenkine rozumné rady na prestavbu kuchyne 
a nakoniec Štefanove – „Ukľudnite sa prosím...“ 
Ešte v deň príchodu sme si vychutnali Koncert v kostole v Tučepi. Domáci nás uistili nás, že  spevu 
nielen rozumejú, sami ho dobre spievajú, pri speve skandujú, dokonca aj o mexickú vlnu sa pokúšajú ale 
po speve aj pekne pohostia. No, a maskot Filipko Babka makal celý koncert. Nasledoval koncert v 
kostole sv. Marka v Makarskej.  
Okrem koncertov nám pobyt v Tučepi spestrili tiež výlety na Korčuľu a do Bosny a Hercegoviny 
/Medjugorie, Mostar a  deltu Nerestvy  a naspäť cez horstvo Bjokovo/. 
  

 

 
Nuž, ako vždy, aj naše turné do Chorvatska malo svoje osobitosti.  

 Zobúdzali sme sa zavčasu ráno pri východe slnka a na pláži nasledovali ladné pohyby 
nášho dirigenta, tentoraz nie zborovým spevom ale cvičením Tai-chi... 
 A nielen chladivé vlny stredozemného mora ovlažovali naše hriešné telá. Aj arte-terapia 

pod palmou oblažila naše duše. Lektorka Ivetka nás len chválila a chválila.  
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 Následná vernisáž britského občana Philippe von Babka a jeho žiakov bola vyvrcholením 
nášho umeleckého vzplanutia. 
 Vďaka spomínaným relaxáciam sme bez vážnejšieho kardio-pulmonáleneho zlyhania 

zvládli aj neočakávané stresové situácie: Najskôr sme hľadali Daňove stratené doklady a neskôr 
aj večne sa potápajúceho Roba. Nuž Robom viac ako 6 hodín opustené veci na pláži nás ozaj 
všetkých poriadne priviedli z miery... 
 Nielen návrat strateného syna Roba ale aj narodenie Mirovej vnučky Natalky sme nakoniec 

oslávili pestrofarebným spievajúcim pochodom „Detí kvetov“ tiahnúcim sa po nábreží Tučepy. 
Príchod malej Natalky sme slávili pri speve gitár do neskorých nočných hodín aj nasledujúci 
večer. A hoci o polnoci väčšina členov Cantusu odovzdala svoje unavené duše do ríše snov, pre 
poniektorých iba začal život.... Erotické kúpanie pri svite mesiačka však malo aj svoje obete... 
Stratené kľúče... A následné lezenie do zamknutej izby cez susedov balkón malo tak tiež svoje 
čaro.. 

 

 

 

CCHHOORRVVÁÁTTSSKKEE  GG--MMAAIILL  DDOOZZVVUUKKYY  
A tu sú dojmy preživších účastníkov zájazdu on-line 27.6.2012 na gmaili: 
 

� Pedro-barón Petržalský - Milý Štefan, Preveliký a Dobrotivý, krá ľ Cantusácky, V posledných dňoch sa ozaj cítim zle, ráno 
nedokážem vstať, chýbajú mi švédske stoly, nemám si kde namočiť nohy, chýba teplejšie slnko, cez obed nemôžem v robote 
spať, kolegovia ma budia, keď v práci pokreslím asi 20 ks A4 kresieb, chýba mi prádelná šnúra so štipcami, nemám kde 
kresbičky vyvešať, mám slabú večeru, nemám tu žiadnu akciu za 16 kuna, jediná akcia je 1 pes na večernú prechádzku, 
žiadnô Karlovačko, voda z vodovodu je málo slaná a do postele nelíham ale padám, v noci sa nemám kde vykúpať. 
Nespomínal si náhodou, že zbor pôjde v júni do Chorvátska? Kedy odchádza autobus 
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� Alica - no to je krásne písané, ďakujeme, že si zverejnil naše pocity, ktoré asi zdieľa s Tebou vačšina z nás. 
� Danka-Stanka - Milý pán kráľ, potvrdzujem vážnosť situácie: Pedro chodi už  5 dni po byte s parochňou na hlave, lebo mu 

skalp od Adriky doteraz nenapučal, do bytu zásadne lezie cez susedov balkón a potom do večera hľadá Danove doklady... Už 
aby sme mali aspoň nácvik... 

� Pán kráľ este to nie je take zle - az ked zacne hladat Roba situacia bude vazna 
� Ľubka - Situácia je naozaj vážna, ja stále hľadám schody do postele a nie a nie ich nájsť, tak radšej zostávam ležať tam, kde 

spadnem. Ani "Hoj, vlasť moja!" som nenašla...   
� Majka - Situácia je priam kritická, mne hrozne chýba nočné preťahovanie sa s Kvetkou o spoločnú prikrývku... Ľubi, neboj, 

Hoj vlasť moja som našla a 40 x vytlačila brušným tlakom na svojej vlastnej tlačiarni. 
� Tiborko - Kto už iný by ju "Hoj, vlas ť moja" mal mať keď Ty nie. Sme na tom rovnako. Ani ja ju nemám. Teda vlasť mám, 

ale tú "Hoj" nemám. 
� Zdenka - Som rada, ze len ja nie som "mimo", este som ani vsetko nevybalila, co keby sme nahodou niekam zase isli. Chyba 

mi klima a Kulkine budenie hruskovicou. Cez balkon mi nikto nic nepodava a ani neponuka 
� Evka W - Veru aj ja som z toho nervózna, že mi každú chvíľu nepadá Paľo do lona aj s celým autobusovým sedadlom 
� Pedro - To Vám teda prezradím aj niečo intímne, Danka-Stanka akože inšpiratívne varila v pondelok nejaké gule, rizoto na 

spôsob Robových gúúúľ, pri sporáku sa pripálila, zhorela aj na chrbte a teraz pobehuje v indiánskom sárí. Típí si rozložila 
na balkóne, dovliekla tri skrotené jašteričky a mňa v noci priviazala k indiánskemu totemu, tak silno, že len kukám. 
Normálka dáva bojový pokrik Komančov, potupne mi ostrihala bradu a oskalpovala moje bohaté a dlho pestované vlasy. 
Teraz plánuje prepad chorvátskych dedín, relaxuje kreslením indiánskych cestičiek okolo Balatonu gitaruje pieseň "Tisíce 
mil..." . Pedro Petržalský, vôl na kôl priviazaný. 

� Robo - a zase aj ked sa sprchujem tak pozeram vo vani ci tam niesu nejake musle... a nic.... a ked vyleziem z vane mam 
nutkanie obvolat cantus ze som z vody von. a na každoranné čistenie zubov chytám absťák ja... 

� Pedro - Danka Stanka už 6 hodín nie je doma, nahodila okuliare, šnorcheľ a plutvy, chvíľami niečo šnorchľovala v špajzi, 
raz zakopla plutvami o kvetináč a zmizla smerom na Draždiak a odvtedy chýba, asi nepríde na skúšku 

� Dano - Mne chýba úplne všetko, vrátane hľadania dokladov. Ale hlavne mi chýba Filipko a jeho pekná detskosť  a jeho 
vážne tvorivé úsilia, s ktorými sa delil naozaj s nami všetkými ... Bol to náááádherný zájazd. Teším sa na budúci rok , že 
zažijem  obrovskú dávku pravej a nanajvýš inteligentnej a zároveň veľmi vtipnej ľudskosti = pravého a energiou 
dobíjajúceho humoru  a pôsobivej , nezabudnuteľnej muziky žiariacej úctou  k Stvoriteľovi. 

� Ľubka - A tu je niekoľko spomienkových obrázkov na niektorých zmiznuvších členov. Dúfam, že sa zdraví objavia už dnes 
večer   

� Danka-Stanka - Ahoooooj, už som sa prišnorchľovala spat spodnymi morskymi prudmi až hen z Bosny a Hercegoviny  
Otvarali tam vystavu mladeho umelca Filipa Babku a jeho ziakov z Cantus Art Academy. Oplati sa vidiet!  A super -  opat 
ma pustili  domov aj s neplatnym pasom... 

� Alenka - Ach, moji mili, tesim sa, ze vam bolo tak krasne, ze ste si oddychli a smutim, ze som tento rok nemohla ist s vami. 
Plutvy mam nachystane, buduce leto je tu co nevidiet.... : 

� Kvetinka - Jejej, to sú veselé šplechy!!! Aj sa zabávam a tiež mi je trochu smutno, že to tak rýchlo ubehlo. 
 

NNÁÁVVŠŠTTEEVVAA  ZZ  KKRRÁÁĽĽOOVVSSKKÉÉHHOO  DDÁÁNNSSKKAA  
Spevácky zbor Kammerkoret GOCK pod vedením  Niels W. Jacobsena  si s nami ozaj užil. Najskôr 
vystúpil spolu s nami 10.7.2012 v kostole Sv.Vincenta de Paul  a neskôr 12.7.2012 v kostole V Lamači. .  
Záznam pozri na YOUTUBE. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Gy_-9myu6ds  
http://www.youtube.com/watch?v=UDyjRGKeCzw&feature=relmfu  
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1111..  ++  2299  AAUUGGUUSSTTAA    --  OOPPEEKKAAČČKKYY  NNAA  KKAAČČÍÍNNEE  
Kde sa dobre spieva a žije tam sa dobre je a pije! Uf, to leto je pre Cantus akési dlhé - až mesiac sa 
nevidíme! Treba to napraviť! 
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SSVVAADDBBAA  VV  BBOOTTAANNIICCKKEEJJ  ZZÁÁHHRRAADDEE  
Danka Peterská konečne povolila a dala súhlas svojmu synovi na sobáš. A náš zbor Cantus jednohlasne 
súhlasil s nevestou a bol, ako inak, tiež pri tom... 
 

 

 
 

ZZAAHHÁÁJJEENNIIEE  SSEEZZÓÓNNYY  22001122//22001133  AA  AAYYMMAARRAA  

Kde sa vzala tam sa vzala u nás sa objavila 
Aymara de la Torre 

Od  r. 2012 sa náš zbor Cantus  právom môže nazývať medzinárodným. 
Členkou Cantusu  sa totiž stala mladá šarmantná  altistka  z Madridu  
študujúca v rámci programu Erazmus na  Ekonomickej univerzite 
v Bratislave, Aymara de Tore. A svoj debutovy koncert absolvovala 
úplne superne  práve s Warchalovcami...   
Erasmus Bratislava 2012 / 2013 (Español) Hola!, me llamo Aymara, soy de 
Madrid, estudio Relaciones Internacionales y voy a ir a la Ekonom, ¿qué pensáis 
hacer con el tema del banco? ¿pensáis abrir una cuenta allí? Creo que hay una 
sede del ING Bratislava, pero por saber vuestra opinión. Muchas Gracias 
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MILÁ FIALKA A STARÝ PÁNKO MILANKO 
(BALUCH), 
vždy sa veľmi tešíme, keď prídete na koncert alebo 
sprievodné podujatie. Ľudkine a starého pána rozžiarené 
oči, to je viac než standing ovation. A že CANTUS je liek na 
všetky choroby, vieme všetci - a preto tam radi chodíme. 
 
Quetinka 

 

NNEEMMOOHHOOLL  SSOOMM  MMLLČČAAŤŤ,,  JJAA  AANNDDRREEJJ  HHLLIINNKKAA  
Matica slovenská v Bratislave pripravila hudobno-slovné spomienkové pásmo pri spomienke  
 148. výročia narodenia veľkého roduľuba slovenského národa Andreja HLINKU.  Kultúrne podujatie sa 
konalo v kultúrnom dome Ružinov - dňa 26.9. 2012 o 18.00. Účinkovali: Jozef Šimonovič a Ulrich 
Ulmann, umelecký prednes, spevácky zbor Cantus.  

Z  poslednej vôle Andreja Hlinku spísanej na ružomberskej fare: 
 
„Politického testamentu som neurobil, poneváč to držím za márnosť a 
nestálosť. Politike sa petrifikovať nedá. Táto sa mení dľa doby, ľudí a potreby. 
Poznal som politikov, ktorí krásne rečnili, programy dávali, ale ich život bol 
diametrálnou protivou toho, čo hlásali. Nikdy som nebol človekom frázy, ani 
filozofických dizertácií. Najväčšou filozofiou je život a mrav. Videl som 
filozofov, ktorí dišputovať vedeli, ale na poli činov boli egoistami a prázdnymi 
theoristami. 
Na veci som vždy hľadel pod uhlom večnosti – dľa toho som aj konal. Všetko, 
čo som vykonal sa dialo pod uhlom slovenského katolicizmu, lebo len v tomto 
som videl muštru, dľa ktorej sa tvoria charaktery. Náboženská rozpoltenosť a 
rozdvojenosť slovenského národa je jeho dedičnou chybou. ... Celý život som 
sa modlil, aby Boh národov zjednotil celý slovenský národ, aby boli všetci 
jedno. Aby prišla čím skôr doba, žeby bol jeden ovčinec a jeden pastier. V 
národnom ohľade mojou vedúcou hviezdou bolo blaho večné a časné 
jednotlivca i celého národa. Patril som cirkvi a národu. Povolaním mojím 
nebola politika ani žurnalistika, toto som považoval za prechodnú úlohu, a 
venoval som sa jej jedine preto, že som videl ťažko vdierať sa náš ľud do 
svätyne národnej. Videl som opustený a zanedbaný ľud, preto som sa mu 
venoval, ale konal som všetko v povedomí úlohy kazateľa a kárateľa na púšti 
národnej.  Dnes účtujem s týmto svetom, nastupujem cestu tela a večnosti. 
Všetko som veril, čo cirkev k vereniu predkladá. Hlásal som evanjelium v jeho 
čistom pôvode. Nikdy som sa neodchýlil od učenia cirkvi svätej rímsko-
katolíckej, ktorá je učiteľkou všetkých národov. Bohu porúčam dušu do jeho 
nekonečného milosrdenstva. Nech nezachádza so mnou v súd dľa jeho 
nekonečnej spravodlivosti, ale dľa otcovskej lásky, ktorý sa zľutúva nad svojimi 
deťmi.“ 
 

 

 

DDAARRMMOO  JJEE  RRAAZZ  DDAARRMMOO  AA  ZZNNOOVVUU  PPAAĽĽKKOO  GG......  
Milý CANTUS, vážený pán dirigent! Milí CANTUSÁCI Vážený pán kráľ a slobodné cantusácke 
kráľovstvo! 
Chcela by som v mene vášho dlhoročného člena a teraz člena v.v. , ako aj v mojom,  všetkým vám/Vám 
poďakovať za pozvanie na slávnostný koncert z príležitosti krásneho jubilea zakladajúceho člena Dr. 
Jozefa Darmu - jeho 80.tky! To, že sa starý pán  - Milan z Balúcha -  mohol zúčastniť krásneho sobotného 
podujatia, bolo možné vďaka nesmierne 
obetavému postoju a konkrétnym skutkom 
Paľka Guldana, ktorý sa postaral aj  o finálny 
prevoz tam a späť , ale aj prenos z prizemia na 
poschodie a späť (vďaka aj pomáhačom!). 
Hlavne : presvedčil starého pána a povzbudil 
ho, že to zvládne!!!! A ten bol šťastný, že vás 
mohol nielen počuť (ja som už pri "skúške" 
pred koncertom slzila - tak krasne to znelo 
!!!), ale aj s vami pobudnúť! Ďakujem vám za 
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tento zážitok !!!! Je dobre, že ste a rozdávate toľko krásneho umenia, ktoré povznáša dušu, ale aj  - a teraz 
to bolo dôkazom - posilňuje telo !!!! 
  
Z láskou a vďakou FAN CLUB CANTUSU 
Fialka a  starý pán  = Milanko Baluch 

KKRRÁÁĽĽOOVVSSKKÉÉ  KKOOLLEENNÁÁ  
V kameňolome sa opäť hodovalo. Ústrednou pochúťkou však neboli slávne Robove gule ale kráľovské 
kolená /či kráľove...?/. Všetci sa jej mohli dosýta nabažiť len úbohý Haki dostal doživotný zákaz 
ochutnať túto delikatesu. Ktovie prečo?... 
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IIVVEETTKKIINNAA  VVEERRNNIISSÁÁŽŽ  
Naša „arte-terapeutka“ Ivetka mala vernisaž a Cantus bol telom, dušou aj spevom pritom... a celôkom 
nenápadne sa nám terapia maľovaním začína páčiť. 
 

  

 
 

JJAARRTTIIMMOOVVAA  PPRREEMMIIÉÉRRAA  
Náš Jurko nesklamal -  28.11.2012 bravúrne zvládol svoj debutový koncert v Slovenskej filharmónii. 
A my, jeho deti,  sme za to na neho právom hrdí!!! 
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VVIIAANNOOČČNNÝÝ  KKOONNCCEERRTT  SS  WWAARRCCHHAALLOOVVCCAAMMII  
 
Nuž, na tento koncert sme sa fakt veľmi tešili. Veď dostať šancu spievať s Warchalovcami v rámci 
koncertov Slovenskej filharmónie nie je až taká samozrejmá vec! 

Odmenou za pravidelné aj víkendové tvrdé skúšky nám bol nielen úžasný zážitok spievať spolu s 
vynikajúcimi sólistami za sprievodu Warchalovcov pod taktovkou E. Danela  ale aj standing ovation 
a gratulácie našich priateľov osobne po koncerte či prostredníctvom E-mailov: 

„Paráda koncert, ďakujem. Tí skvelí valasi sú pre mňa objav! Požehnaný rok 2013 všetkým Cantusákom 
praje Ján Juráš“. 

 

 

VVIIAANNOOČČNNÝÝ  VVEEČČIIEERROOKK  22001122  
Klasický predvianočný čas sme svojim priaznivcom aj sebe spríjemnili koncertom v kultúrnom dome 
Ružinov pri zapálení 4 adventnej sviečky a následne posedením pri sviečkach v našej cantusárni. 
Zavinšovali sme si a obdarovali všetci navzájom úsmevom, objatím, spevom a tiež drobnými darčekmi 
z dielne našej Quetinky...  
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VVIIAANNOOČČNNÉÉ  PPRRIIAANNIIAA  PPAAPPIIEERROOVVÉÉ  AA  EELLEEKKTTRROONNIICCKKÉÉ  22001122  
• Milý Cantus, ďakujem za milý pozdrav. Aj ja by som chcel Tebe i všetkým "spevavým" členom 

súboru zaželať príjemné a pokojné prežitie Vianoc a v Novom roku 2013 veľa zdravia (zdravých 
hlasiviek), šťastia, vzájomnej úcty a úspechov osobných, rodinných i tých súboráckych. Janko 
Klima s manželkou 

• Vázeny Cantus! V mene zboru, ako aj ostatnych priatelov tu v Budapesti, a samozrejme odo mna 
prijmite zelanie. Pozehnanych sviatkov a do Nového roku vela lásky, zdravia a radosti. S 
pozdravom Marta Pálmai. 

• Pekné. Potešilo. Ďakujem. Ľudka Fehérov 
• Milý Cantus aj Peter, prajem Ti radostne rozospievaný rok 2013, zdravie, spokojnosť a 

požehnanie vo všetkom, čo budeš robiť. Gemma 
• Objatie:   Viete, ze objatie je zdravé, podporuje imunitný systém, lieči depresie, pôsobí proti nespavosti, 

posilnuje, omladzuje,nemá vedlajsie účinky? Objímanie je úplne prírodného zlozenia. Je organického pôvodu, 
prírodne sladké, neobsahuje pesticídy, konzervačné látky,umelé prísady a je 100% zdraviu prospesné. 
Objímanie je prakticky dokonalé.Nemá ziadne pohyblivé súčiastky, nevybíja sa mu ziadna batéria, má 
nízkuspotrebu energie, ale vysoký energetický prínos, je odolné proti inflácii,netlstne sa od neho, nevyzaduje 
mesačné splátky ani poistenie, je chránenéproti krádezi, je nezdanitelné, neznečistuje zivotné prostredie a je 
samozrejmevratné!  Prečo to potrebujeme? 

o 4 objatia denne, aby sme prezili 
o 8 objatí denne, aby sme  vydrzali 
o 12 objatí denne, aby sme rástli, Tibor. 

• Ja chodím do Cantusu len kvôli objatiam a dúfam, že nikto nezistí, že vôbec neviem spievať. :-) 
Markíza MŠ 

• Vsetkych vas objimam. Alenka 
•  
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• Myslím si, že spievanie netreba vediet. Spievanie je prirodzený mentálny stav ked spievajuci 
spieva. Tento stav sa navodzuje. Spôsobov je viacero.  V Cantuse sa využívajú skupinové 
stretnutia spievajucich vedené nespievajucim. Ten má najdôležitejšiu úlohu: navodzovať mentálny 
stav spievania. Objatia ale vedieť treba. Je to sofistikovaná súhra pohybov a dotykov. Delia sa na 
vrúcne a nevrúcne, formálne a neformálne, atď.... Objatia liečivé a energetizujúce, myslím, musia 
obsahovať pozitívnu emóciu láskavej pozornosti a empatie, príjemného pocitu sympatie a 
zdieľania radosti z blízkosti objímaného a objatého. Asi tak...? VS 

• Moji vsetci, tento rok som si ako vins do noveho roku pripravil krasnu vec - faunove neskore 
popoludnie. Hodi sa to k mojmu veku a predovsetkym to narusuje hekticku atmosferu v ktorej 
vsetci zijeme a ktoru by som chcel aspon takto na chvilu pozastavit. Majte sa krasne a dufam, ze 
Vas uvidim zajtra. Stefan I. http://www.youtube.com/watch?v=ZVlyXh87b1g 

• Milí moji, chcem Vám všetkým aj touto cestou poďakovať za všetko krásne čo som mohol s Vami 
v tomto roku prežit. Prajem Vám veselého Silvestra a šťastie, zdravie a Božie požehnanie po cely 
nastávajúci rok. Nech nám je spolu stále dobre. Štefan 

• Milý Štefan, najmilší zo všetkých čo poznám!! Aj touto cestou Ti chcem ja poďakovať za všetky 
vystúpenia, ktoré si nám sprostredkoval v roku 2012, ktorý sa už závratným tempom blíži k 
svojmu záveru. Koncerty vliali radosť do našich duší,vianočný koncert rozozvučal rolničky v 
našich srdciach.  Čas strávený v autobuse prispel k vzájomnému zblíženiu, takže sme zasa jedno 
telo jedna duša. Nech Tvoje hlasivky sa opäť rozozvučia a  Tvoj zrak rozžiari, to je naše najväčšie 
želanie do roku 2013. A k tomu všeobecné zdravie a radosť. Quetinka 

• Pripajam sa ku Quetinkinmu podakovaniu i zelaniu .Prajem veseleho Silvestra a Vinsujem vam 
tento novy rok, aby ste mali stastny krok. 

• Doma i v Cantuse lasku a svornost a vsetkeho dobreho hojnost. Srdecne vas vsetkych zdravim. 
Daniela. 

• Tešiac sa na najbližšiu skúšku a koncertík potvrdzujem (slová predošlých) a dodávam:  ...aby sme 
boli zdraví a milovali nás tí praví   :) papa A. 

• Mňa v pohode môžu milovať aj ľaví. :-) Maria 
• Aj ja ďakujem za príjemne chvile stravené  s Cantusakmi a všetkým želam v novom roku: kvapku 

smoly, lyžičku hrdosti, hrnček radosti, kotlík úspechu, jazierko peňazí, more šťastia, oceán 
zdravia, a cely vesmír lásky... Robo 

• Mili Cantusaci, vela zdravia, stastia a bohatu koncertnu cinnost v novom roku 2013 Vam zela 
Terka s rodinou 

• Mili Cantusaci, Vam a Vasim rodinam zelame radostne vianocne sviatky a stastny novy rok s 
krasnou hudbou! My sa tesime na nase prve Vianoce v Polsku; Markus sedi prave vo vlaku k nam. 
Studuje teraz v Berline, kde dostal miesto na pravnickej fakulte Humboldtovej univerzity. Zatial 
sa mu paci, aj ked zaciatok nebol jednoduchy: zorganizovat si studium, domacnost a ine terminy 
celkom sam bola velka zmena. Nastastie nie sme daleko, ideme do Berlina kazde 2-3 tyzdne, a ma 
tam tiez mojich rodicov. Sme zvlast radi ze si rychlo nasiel skupinu mladych studentov, s ktorymi 
sa stretava niekedy aj vecer. Okrem toho, spieva v univerzitnom zbore a mal uz prve vianocne 
koncerty. My sme si este nenasli polsky zbor, ale budeme nadalej hladat, hoci to urcite nikdy 
nebude ako v zbore CANTUS! Co nove u Vas, ake mate plany na rok 2013? Srdecny pozdrav, 
Cordula + Andreas 

• Mila Cordula, dakujem za vianocny pozdrav, prajem celej rodine pekne medzisviatkove obdobie, 
veseleho Sivestra a vela zdravia a stastia v novom roku 2013. Nech sa Vam na novom mieste v 
Polsku dari a udomacnite sa tam co najskor:o) Boze, neviem si predstavit, ze Markus je uz 
vysokoskolak, tie deti tak rychlo starnu :o) Urcite Ti daju obsiahlu spravu o diani v Cantuse ini (ja 
velmi nie som na dlhe pisanie). Tereza opatruje vnucku v Amerike, tak nas na nejaku dobu 
opustila :o( Ale Cantusu sa chvalabohu dari, je nam spolu dobre a budeme sa tesit, ked budete mat 
cestu okolo a zastavite sa :o) Vsetko dobre zela Zdenka 

• Milí priatelia Cantusáci, želám Vám pekelne dobré, anjelsky pokojné, prekliato bohaté, Božsky  
požehnané a čertovsky veselé  Vianoce a úspešný rok 2013. Ďakujem Vám za pekné chvíle s 
Vami strávené v uplynulom roku a teším sa na ďalšie J Anka Karelová 

• Milí moji, Tento rok bol mozno pre vsetkych ale pre mna urcite iny ako tie predchadzajuce. 
Chcem Vam tymto podakovat za to ze s Vami som ho prezil lahsie a veselsie. Zelam Vam (nam) 
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aby sme este dlho zili v kralovstve Cantus pod kralom Štefanom I. Dobrotivym v radosti a 
porozumeni. Vlado Slobodnik 

• Ahoj Peter a ten tvoj Cantus! Ešte moje osobné - nech sa Ti splní všetko po čom túžiš, nech Tvoje 
pocity riadi len to najkrajšie , ktoré poznajú všetci zboroví speváci - hudba. Mgr.Dušan Klein 

• Ahoj, Cantus, dovoľ, aby som Ti poprial pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov a do 
nového roku 2013 veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, úspechov a "aby Ti to dobre spievalo"...  
Zdraví Peter Plško 

NNEENNÁÁPPAADDNNÝÝ  TTIIBBOORR  OOSSLLÁÁVVIILL......    
Významné rodinné jubileum. 
 

DDOO  SSEEZZÓÓNNYY  PPAATTRRÍÍ  AAJJ  TTRROOJJKKRRÁÁĽĽOOVVSSKKÝÝ  KKOONNCCEERRTT  VVĎĎAAKKYY    
farnosti farára Augustína Slaninku, dňa 6.1.2013 o 17:00 v ružinovskom kostole Sv. Vincenta de 
Paul. Program: vianočná koleda Požehnanie s Cantusom, Schubert - Te solo adoro, španielska 
koleda - Riu, riu, čiu, Prášil - Búvaj, dieťa krásne, Uhlíř/Lasica/Jartim - Čaro Vianoc, Schiffauer - 
Vianočná omša, Gruber - Tichá noc. Dirigent: Juraj Jartim 
 

CCAANNTTUUSS  AAKKOO  JJEEDDIINNÝÝ  SSPPEEVVÁÁCCKKYY  ZZBBOORR  VV  EEUURRÓÓPPEE    
má takmer kompletné portfólio služieb na internete, je to zásluhou množstva členov, ktorí sú 
mimoriadne aktívny. CANTUS má: 

• ...svoje www sídlo na internete je: www.cantus.tym.sk, máme tu aj tzv. súkromnú PRIVAT 
ZONE, heslo je: cantus 

• ...zberný box cantus.bratislava@gmail.com. Meno je: cantus.bratislava, heslo je: bratislava.  
• ...niektoré videá z koncertov  sa objavili na svetoznámom www.youtube.com, neboj si kliknúť 

a daj hľadať tri slová: cantus choir bratislava, nájdeš niekoľko našich videí 
• ...nahrávky vo formáte MP3 sťahuj tu: www.cantus-storage.tym.sk/stahuj.html  
• ...stovky fotografií sú tu: http://picasaweb.google.com/cantus.bratislava  
• ...FAN klub CANTUS-u sa objavil na sociálnej sieti FACEBOOK-u, máme asi 40 fanúšikov, pozri na 

www.facebook.com,  
• ...nový, záložný e-mail box je cantus.bratislava2@gmail.com, heslo: cervene.jablcko.mam  
• ...ak chceš podporiť OZ proCANTUS, občianske združenie priateľov zborového spevu, máš 

možnosť akoukoľvek sumou aj elektronicky na číslo účtu:  2623740928/1100 
• ...elektronicky preferujeme a pripomínam darovanie 2 percent z už odvedených daní pre naše 

občianske združenie, mrkni na http://www.cantus.tym.sk/2percenta.htm čo ale nie každý dosť 
dobre pochopil a preto upozorňujem na málo používaný ale účinný spôsob darovania – ak teda 
niekto pozná vplyvného majiteľa firmy (alebo aktívneho účtovníka) tzv. právnickú osobu, táto 



VVÝÝRROOČČNNÁÁ  SSPPRRÁÁVVAA  ZZAA  RROOKK 2012, s. 25/25 

právnická osoba môže svoje 2 percentá rozdeliť pre viacerých prijímateľov. Napríklad: jedno 
percento daruje škôlke, pol percenta daruje nadácii a pol percenta napr. občianskemu združeniu 
ProCantus, a to je prosím spolok CANTUS. Skús to.  

 

Varovný prst kráľa Štefana visí nad každým, kto 
kecá na skúškach a je nepozorný... 

Cantus sprevádza ľudová hudba „Nebantuj“  

 
Ako je to možné, že sme takí úspešní aj na internete? 

� Kráľ Štefan I, obetavo sťahuje veľké fotky z Picassy dolu, zmenšuje ich a nahráva naspäť,  
� Pedro Peteržalský spravuje slovenskú časť webky, podporuje Facebook a spracováva a exportuje noty, 

zvuky a videá.  
� Mirka od Bednárov – spracováva videá a vešia na Facebook 
� Mária Štefánková – robí preklady, recenzie, scenáre, výhľady 
� Danka-Stanka – je zodpovedná za anglickú časť webky www.cantus.tym.sk/index_e.htm  
� Desiatky kvalitných fotiek dodávajú členovia: Ľuboš Ferov, Michal Hrabovec, Peter Babka, Ľubka Bezáková, 

Palino G, Zdenka, Štefan Hrabovec,  

QQRR  KKÓÓDD  CCAANNTTUUSS--UU  

Využívanie QR kódov je v zahraničí veľmi rozšírené v rôznych oblastiach spoločenského života, preto aj 
my v CANTUS-e sme si vygenerovali CANTUS-ácky QR kód. Princíp použitia QR kódu spočíva v tom, 
že QR kód, ktorý je vytlačený na papieri alebo akomkoľvek predmete, sa zosníma kamerou alebo 
fotoaparátom (prípadne fotoaparátom v mobile), a softvér dekóduje textovú informáciu obsiahnutú v 
kóde. QR Kód má v sebe zabudovanú ochranu proti poškodeniu a tak čiastočné znehodnotenie QRkódu 
nemusí znamenať, že sa kód nebude dať prečítať (QRCode redundacy). 

http://www.cantus.tym.sk 

 
Spracoval 

Peter, barón Peteržalský, za panovania Kráľa Štefana I. Dobrotivého a Prevelikého, 
roku Pána 2013, v piatok, pred inváziou do vazalského mesta UNIČOV, BUDAPEŠŤ a 

LAMAČA 
 

pre OZ proCANTUS, občianske združenie priateľov zborového spevu  
Súmračná 26, 821 02 BRATISLAVA 

 
Kontakt číslo účtu:  2623740928/1100

 


