V októbri 2018 bola vykonaná oprava strechy v časti pod
vežou kostola, ktorá bola najviac namáhaná vodou
stekajúcou z veže. Počas opravy bol však zistený
havarijný stav nielen v tejto časti, ale ukázala sa potreba
úplnej výmeny tak strešnej krytiny, ako aj celého
latovania krovu.
Pri poslednej rekonštrukcii v 90. rokoch sa totiž
vzhľadom na vtedajší stav technologického vývinu
neurobilo odvetranie strechy a drevené časti krovu sú
zahnité v dôsledku zrážanlivosti vodnej pary z interiéru
kostola i drobných priesakov dažďovej vody, ktorá si
našla svoju cestu ku krovu pomedzi asfaltové šindle
a klince, ktorými je krytina upevnená.

Vzhľadom na kritický stav strechy je nevyhnutné
pristúpiť k celkovej výmene strešnej krytiny čo najskôr.
Odhad ceny prác na položení novej krytiny je 17.500,-€.
Na účte kostola Baláže sa aktuálne nachádza suma
2.200,- €. Keďže ročný zostatok z milodarov veriacich po
zaplatení elektriny a základných výdavkov je približne
500,- €, láskavo Vás prosíme o Váš mimoriadny dar na
uvedený účel. Božie chrámy často vznikali na základe
milodarov ochotných ľudí v ťažkých podmienkach. Sme si
vedomí, že je tomu tak aj dnes.
Budeme Vám preto veľmi vďační, ak prispejete na účet
kostola Baláže uvedený nižšie – buď pravidelnou
menšou sumou, alebo väčším milodarom. Suma, ktorá
nám chýba na zachovanie nášho kostolíka, je 15.000,- €.
Za každú formu jednorazového alebo pravidelného
milodaru, pomoc či nápad, ako potrebnú rekonštrukciu
naplánovať, zrealizovať a, samozrejme, zaplatiť, Vám
vopred ďakujeme! Prosíme, podporte rekonštrukciu
strechy kostola sv. Jozefa na Balážoch finančne na účet:
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Vďační sme aj za modlitby a iné formy Vašej služby pri
udržiavaní chrámu i pomoci pri jeho prevádzke. Budeme
radi, ak náš chrám aj navštívite, ale predovšetkým, ak sa aj
pre Vás stane domom modlitby a bránou do neba!

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich
súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju
nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás
ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala
s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou,
a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal
Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo,
ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus,
a svojou mocnou podporou prispej nám na
pomoc v našich biedach.
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev farnosť Priechod,
976 11 Priechod 324
Tel: 048 418 91 31; e-mail: priechod@fara.sk

História a súčasnosť kostolíka
sv. Jozefa robotníka na Balážoch
Obyvatelia obce Baláže boli pôvodne
hutníci, baníci, drevorubači, povozníci
a uhliari, od 18. storočia pracovali aj
na miestnej píle. Po zániku baní
a uhliarstva mnoho chlapov začalo
dochádzať
za prácou
do nového
závodu železiarní v Podbrezovej.
V čase hospodárskej krízy v 30. rokoch
20. storočia totiž nezamestnanosť
v obci Baláže dosahovala až 57 %.
Práve
v súvislosti
s priemyselnou
revolúciou a mnohými spoločenskými
zmenami, ktoré sa diali v Európe už
koncom 19. stor., pápež Pius IX. vyvolil
svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi
a veľmi odporúčal veriacim, aby si v týchto
ťažkých a pohnutých časoch uctievali
toho, ktorému nebeský Otec zveril svojho
Syna v Betleheme a v Nazarete. Jeho
sviatok, 19. marec, povýšil na slávnosť, ale
keďže 19. marec je viac venovaný úcte
svätému Jozefovi ako ženíchovi Panny
Márie a pestúnovi Pána Ježiša, Cirkev mu určila ešte jeden
deň ako hlavnému patrónovi robotníkov, a to 1. máj. Tak sa
úcta k svätému Jozefovi – patrónovi robotníkov – rozšírila
v ťažkých časoch po celom svete a Baláže sa stali toho
súčasťou vďaka kostolíku, ktorý bol postavený práve vtedy.
Dňa 22. júla 1934 d.p. Jozef Hudec, farár v Podkoniciach,
kam patrila obec Baláže ako jej filiálka, založil Katolícku
cirkevnú obec. Utvorená Cirkevná obec bola potvrdená
Biskupstvom v Banskej Bystrici, pričom novozaložená
obec si vzala za svoj cieľ postaviť s Božou pomocou na
Balážoch primeranú kaplnku. Keďže tom čase štátne
Ministerstvo sociálnej starostlivosti vyčlenilo 10.000,- Kč
na úpravu ciest pre obec Baláže, ťažbou približne 1000 m3
skál vznikol priestor, na ktorom mala stáť budúca kaplnka.
Stavba rímskokatolíckej kaplnky na Balážoch tak začala na
jeseň 1934.

Dňa 9. septembra 1934 na zasadnutí Cirkevnej obce
padlo rozhodnutie prijať plán stavby, ktorý predstavil
predseda Cirkevnej obce, Ing. Fábry. Cirkevná obec
v tom čase mala na svojom účte 6.423,15 Kč a rozpočet
na stavbu kaplnky bol vo výške 5.425,60 Kč. V rozpočte
sa však počítalo s tým, že stavebný materiál
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v množstve 12.300 tehál a 4.000 šindľov a 60 m
stavebnej skaly veriaci „vlastnou obetavosťou
nachystajú a že ho na čas pripravia bez ďalšej
zodpovednosti Cirkevného predsedu a poskytnú všetky
práce zdarma.“

Čoskoro sa ale pristúpilo k prepracovaniu pôvodného
plánu. Rozhodnutím veriacich sa kaplnka zväčšila na
kostolík s rozmermi 7 x 11 m s výškou 5 m a vežičkou,
ktorá mala 14 m.
V prácach sa pokračovalo tak, že ešte pred príchodom
tuhých mrazov roku 1934 bol kostolík pod strechou.
Zimné obdobie cirkevná obec použila na vyplatenie
zhotovených prác, pričom medzi farníkmi sa zozbierala
stanovená čiastka, ktorá sa rozpočítala na každý dom
v obci. V historickej kronike farnosti sa píše: „Súčasne
s dodávaným materiálom a vzniklej zaviazanosti veriaci
z Balážov mimo zodpovednosť kňazov splácajú si
podlžnosti.“

Na jar 1935 sa v stavbe pokračovalo a v júni toho istého
roku sa stavba dokončila. Ako patrón pre novopostavený
chrám bol, vzhľadom na situáciu opísanú vyššie, zvolený
svätý Jozef Robotník. Slávnostné požehnanie novej
svätyne bolo v nedeľu 18. augusta 1935. Okolie kaplnky
i celá obec bola vyzdobená, viali slovenské i pápežské
zástavy. Veriaci z Balážov sa i duševne pripravili na slávnosť
tak, že v hojnom počte pristúpili k svätej spovedi, aby na
druhý deň mohli pristúpiť k svätému prijímaniu.
V slávnostný deň sa celé okolie – od Hrona hore Ľupčicou
až po Baláže – ozývalo zvukmi ľupčianskej hudby. Pred
Balážami bola slávobrána a veriaci vítali d.p. Viliama Mesíka
a slávnostného kazateľa d.p. Jozefa Šimčáka, svätú omšu
slúžil p. farár Jozef Hudec. Prítomný bol zástup asi 4000
veriacich. „Radostného ďakovania bolo bez konca.“ Náklad
výstavby kostolíka bol nakoniec 14.500,- Kč.
O 48 rokov neskôr d.p. Jozef Hrtús dňa 29. 11. 1983
do kroniky farnosti Podkonice napísal: „Veriaci na filiálke
Baláže s veľkými pracovnými i finančnými obeťami i za
obetavej pomoci veriacich z Podkoníc postavili v roku 1935
terajšiu kaplnku zasvätenú sv. Jozefovi robotníkovi. Na
tamojšie pomery dosiaľ vyhovovala. Má však nedostatok,
že sakristia a liturgické rúcha a potreby sú uložené
provizórne v stiesnenom priestore za oltárom, pričom sú
ťažkosti i pri obliekaní kňaza do liturgických rúch. Sv. omša
sa pre stiesnený priestor musí odbavovať po starom
spôsobe – chrbtom k ľudu. V roku 1983 sme podnikli kroky
za účelom povolenia dostavby sakristie ku kaplnke a pri tej
príležitosti by sme chceli upraviť a skrášliť aj interiér
kaplnky, predovšetkým zrušiť doterajší oltár a na jeho
miesto postaviť oltárny stôl „tvárou k ľudu“, za ktorým by
bolo vidieť priestor svätyne, ktorá by sa mohla vhodne
upraviť a vyzdobiť. Zatiaľ sme však k týmto prácam
nedostali súhlas. Dúfam, že sa v budúcnosti všetko
priaznivo vyrieši.“

Prestavba kostolíka Sv. Jozefa robotníka na Balážoch sa
nakoniec realizovala až po roku 1990. V rokoch 1990 až
1995 farnosť Podkonice, kam Baláže patrili, spravovali
bratia Kapucíni. Farárom v rokoch 1990 – 1992 bol d.p.
Dávid Tencer (súčasný biskup diecézy Reykjavík na Islande).
V tom čase bol kostolík bol prestavaný: bola zbúraná
fasáda a vežička kostola, pričom predná časť kostola
s vežou bola urobená nanovo. V interiéri bol zbúraný strop
a vytvorený nový podhľad z trámov a tatranského profilu,
ktorý je typický práve pre kostol na Balážoch. V sobotu
13. augusta 1994 otec biskup Mons. Rudolf Baláž požehnal
prestavaný kostol. D.p. Dávid Tencer pre ďalšie generácie
poznamenal: „Pri tejto prestavbe spolupracovali farníci
hlavne z Balážov, ale i z Podkoníc a Priechoda. Stavbu
obetavo koordinoval Blažej Rusko, bratia Chabanovci, pani
kostolníčka Zuzana Chabanová a ďalší...“
O ďalších 19 rokov neskôr, t.j. v júli 2013, bola realizovaná
posledná väčšia rekonštrukcia. Steny chrámu boli obité až po
stavebný materiál, natiahnuté boli nové stierky a kostolík bol
vymaľovaný. Inštalované bolo nové podlahové kúrenie
i osvetlenie interiéru. Z vonkajšej časti boli osadené nové
žľaby a dažďová voda bola odvedená do trativodov. Súčasne
boli vymaľované vonkajšie steny kostola. Stav na účte
kostola Baláže pred začiatkom realizácie prác v roku 2013 bol
6.083,- €, celkové náklady dosiahli 10.542,- €.
Už v čase tejto rekonštrukcie bolo zrejmé, že pozornosť si
bude vyžadovať najmä strecha, pretože v roku 1993 pri
prestavbe kostola bola zvolená asfaltová krytina, tzv.
„kanadský šindeľ“, čo vzhľadom na vtedajšiu techniku
kladenia krytiny a dostupnosť izolačných materiálov
spôsobuje, že po 25 rokoch od prestavby kostola sme dnes
za hranicou životnosti tohto typu krytiny, a preto si
vyžaduje celkovú výmenu.

