
ZBOR CANTICA CHRISTIANA OSLÁVIL 25. VÝROČIE 

V nedeľu 20. septembra 2015 sa v rímskokatolíckom farskom kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu 

v Krompachoch uskutočnil jubilejný koncert pri príležitosti 25. výročia založenia Miešaného speváckeho 

zboru Cantica Christiana (v preklade kresťanský spevokol), na ktorom zbor zaspieval známe piesne 

zo svojho repertoáru. V úvode zaznela pieseň „Slovensko moje“, potom sa striedali piesne  mariánske 

s piesňami s vianočnou a veľkonočnou tematikou, spirituály a iné. V závere koncertu, ako poďakovanie 

našim už bývalým členom manželom Weignerovcom za dlhoročné pôsobenie v zbore, odznel „Zbor Židov“ 

z opery Nabucco od J. Verdiho, ktorým sme iste potešili všetkých prítomných.  Ako sólistka na koncerte 

vystúpila učiteľka spevu a klavíra na ZUŠ v Krompachoch Dominika Sokolská za hudobného sprievodu  

učiteľa klavíra Martina Ledeckého tiež zo ZUŠ Krompachy. 

Jubilantovi blahoželala primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová a správca farnosti Vdp. Jozef Palušák. 

Počiatky vzniku speváckeho zboru v Krompachoch v roku 1990 sa spájajú s menom kantora a organistu, 

bývalého riaditeľa ZUŠ p. Jána Lörinca. Pod jeho vedením a za veľkej podpory Vdp. Jána Salanciho zbor 

začínal s niekoľkými členmi a vystúpil po prvýkrát na Vianoce v roku 1990.  

Prvé stretnutia, asi desiatky nadšencov, spájala chuť a odvaha spievať. Je obdivuhodné, že väčšina z nich 

zotrvala až dodnes. Vekový priemer v speváckom zbore dokazuje, že láska k hudbe je neobmedzená. 

O ich kvalitatívny spevácky rast sa veľkou mierou pričinil a doposiaľ cieľavedome snaží  umelecký vedúci 

a dirigent Ján Lörinc. Dnes má zbor 38 členov z toho 21 žien a 17 mužov. Hudobný repertoár, ktorý tvorí 

približne 270 piesní, sa každoročne rozširuje vďaka odbornému vedeniu. Spevácky zbor interpretuje diela 

rôznych žánrov, predovšetkým však sakrálne skladby našich i svetových autorov, národné piesne, 

afroamerické spirituály a ľudové piesne. Niektoré skladby pre miešaný štvorhlasný zbor upravil Ján Lörinc. 

Jeho pomocníkom je organista p. Štefan Laheta. 

Zbor za 25 rokov absolvoval množstvo skúšok a vystúpení – väčšinou doma, na Slovensku, v regióne Spiš - 

okolité obce Richnava, Kluknava, Dúbrava, Víťaz a iné, Orava – Oravská Lesná, Klin, kde sa nachádza tretia 

najvyššia socha Ježiša Krista na svete, Zakamenné – rodisko spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Bratislava – 

Šaštín, kde sme svojim spevom obohatili sv. omšu na celoslovenskej púti seniorov, ale reprezentoval našu 

farnosť a mesto aj v zahraničí. V Taliansku – Rím, Florencia, 2 krát v Poľsku – Czenstochova, Licheň, 

Krakow, Zakopané. V Rakúsku – Mariazell a Melk. Na Morave – Svätý Hostýn Velehrad a Svätý Kopeček.  

 Cantica Christiana účinkovala prevažne na svätých omšiach a slávnostiach, svadbách i pohreboch  počas 

celého roka. Poriadala koncerty pri príležitosti rôznych sviatkov  (vianočné, veľkonočné, mariánske) 

a vystupovala na prehliadkach sakrálnych zborov v Levoči, v Spišskej Novej Vsi i na spomienkových 

akciách Matice slovenskej, keď si v minulom roku pripomenula 100 rokov od narodenia Mikuláša Šprinca, 

nášho rodáka – kňaza, básnika, prozaika a publicistu.  

Nakoľko zbor obohacuje  kultúrny a duchovný život v meste a propaguje ho i v zahraničí,  naša činnosť je 

dotovaná mestom Krompachy na základe vypracovaného projektu. Pomoc  nám poskytujú aj sponzori 

predovšetkým p. Böhlke, p. Hamrák, p. Mikula, za čo im patrí naša vďaka. Za podporu ďakujeme  našim 

kňazom aj tým, ktorí pôsobili v uplynulých rokoch v Krompachoch. Taktiež bývalým primátorom 

a mestským zastupiteľstvám, ako aj súčasnej primátorke Ing. Ivete Rušinovej a mestskému zastupiteľstvu.  

Cieľom všetkých členov zboru je svojim spevom potešiť divákov a poslucháčov pri rôznych príležitostiach 

na interných i verejných koncertoch. Miešaný spevácky zbor sa snaží šíriť hudobnú kultúru v meste 

a rozdávať nadšenie, radosť a potešenie všetkým priaznivcom hudby. Jednoznačnou prioritou spevokolu 

do budúcna je, aby zbor vydržal čo najdlhšie, preto by sme boli radi, keby sa naše rady rozšírili o nových 

mladých členov, ktorí majú radi spev. 

 Na záver srdečne ďakujeme všetkým súčasným i bývalým členom spevokolu za doterajšiu nezištnú činnosť 

a do ďalšej 25 - päťky želáme všetkým členom i nášmu dirigentovi veľa síl, vytrvalosti a trpezlivosti 

pri nácvikoch, dobré zdravie, ale aj naplnenie osobných želaní a ambícií. 
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