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Povedali na slávnosti
ODKAZ ŽOFIE NÁM STÁLE MÁ ČO POVEDAŤ
Účastníkom slávnostného
odhalenia sa prihovorilo
viacero hostí.
Milan Lazar, starosta družobnej Tepličky nad Váhom,

sa v mene celej delegácie obce
v prvom rade poďakoval za pozvanie na podujatie. „Táto žena,
ktorú si dnes pripomíname, je
pre nás, Tepličanov, aj pre vás
veľkým vzorom,“ povedal ďalej.
„Obyvatelia nášho regiónu sú
v modlitbách s vami a prajú si,
aby bola naďalej vašou i našou
patrónkou. Treba poďakovať
všetkým, ktorí sa hocijakým
spôsobom podieľali na tomto
diele.“
Ing. Štefana Bošnáka, primátora mesta Trnavy, priví-

tali v Šuranoch ako pokračovateľa rodu Bosniakovcov. „Máme

sa od nej čo učiť, hlavne v sociálnej oblasti,“ povedal na
slávnosti. „Či je kríza alebo nie,
ale vždy je veľa našich spoluobčanov, ktorí potrebujú pomoc.
Uplynulo takmer 400 rokov odvtedy, čo dokázala prekročiť
svoj tieň a svoju lásku k Bohu
preniesť na lásku k blížnym.
Verím, že aj ľudia na úradoch
a v charitatívnych zariadeniach
si zoberú príklad, ako pomáhať
ľuďom. Je veľkou výzvou pre
všetkých, ktorí budú prechádzať okolo tejto sochy a školy,
aby si uvedomili, že Žofia nám
dala veľký príklad, ako hľadať
v každom človeku priateľa. Verím, že jej myšlienka a poslanie
bude pokračovať aj v ďalších
nástupcoch v budúcich desaťročiach.“
„Životy mnohých ľudí sú ako

svetlo. Ukazujú správnu cestu
a nezáleží na tom, ako dlho žijú,
ale koľko dobra urobili pre
iných,“ povedala Dr. Monika
Svitačová, riaditeľka Cirkevnej základnej školy Žofie
Bosniakovej. Okrem iného

ocenila spojenie Žofie so školou:
„Bolo veľmi dobré a prezieravé,
že sa v roku 1992 jej meno spojilo so školou - aby ani mladá generácia nezabúdala na jej hrdinský a obetavý život. Jej život
je pre naše školské spoločenstvo
veľkým vzorom. Bola ženou
veľkej viery. Napriek svojim

ťažkým krížom nezabúdala na
iných, pomáhala im, rozdávala,
čo potrebovali a vysušovala slzy
utrpenia.
Ďakujeme za tento slávnostný akt a dôveru mestu umiestniť tento pevný symbol viery
a dôvery na pôde našej školy.
Svoju vďaku spájame s predsavzatím, vychovávať a vzdelávať
naše deti, žiť a robiť každodenné malé veci s veľkou láskou
a pokorou k úžitku našej mladej generácie. Nech nám všetkým je vzorom táto žena hrdinka.“

Riaditeľka
M. Svitačová počas príhovoru.
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Žofiu vytvoril autor Venuše
Starostovia
Zľava Š. Bošnák, I. Várady a M. Lazar.
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Pocta šľachtičnej
Od členov združenia Nobilitas Carpathiae.
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Pravdepodobne najslávnejším výtvorom akademického sochára
Jaroslava Gubrica je socha Hrádockej Venuše – Magna mater. Jej
podobizeň sa dostala aj na bývalé slovenské dvojkorunáčky. Socha Žofie Bosniakovej však bola
tiež výzvou. „Som
rád, že mi umožnili takéto niečo
urobiť. Realizovať
bronzovú plastiku
do exteriéru je pre
umelca veľmi náročné, aby sa dokázal
prejaviť
v materiále.“
J. Gubric doplnil, že celková výroba (vytvorenie,
namodelovanie,
odliatie do sadry a
zlievanie) trvala
asi rok. Pre sochu
mali vytipovaných
viac miest, ale
priestor pred cirkevnou školou ideálne dotvára celkovú atmosféru.

