
Úvod 
Peter Bič project „Z výšky“ , Timothy „Po tebe túžim viac“
 príma a spol. a Mgr. Lenka Kollárová

Prvý blok
♪ Jules Massenet „Meditácia“ Andrea Holá, kvarta husle 

Ing. Jelena Holá, klavír 

♪ Ennio Marricone „Vtedy na 
západe“

Marián Murajda, príma klavír

♪  J. S. Bach 
   „D - mol Sarabanda“

Filip Gutten, absolvent, husle 

♪ Janko Silan „Jediný obraz 
mojej matky“

Tereza Mihalčinová, kvarta

♪ „Koncert Huberte“ Miroslav Šutka, príma, husle

♪ Paul De Senneville 
♪ „Mariage D‘amoure“

Nikolas Michalička, tercia, klavír 

Druhý blok
♪ Peter Bič project 
„Skúšame sa nájsť“

Paula Mihalčinová, septima, spev
Tereza Mihalčinová, kvarta, husle
Adela Mihačinová, príma, bicie
Daša Poništová, IV.B, gitara

♪ PMP - Pohana modernej 
poézie -   vlastná tvorba

Metod Huljak, IV.B, báseň

♪ Camille Saint-Saëns
   „Ave Mária“

Andrea a Michaela Holá, kvarta, spev
Ing. Jelena Holá, klavír

♪ K. Meine, R. Schenker
 „ Stil Loving YOU“

Nikolas Michalička, tercia, klavír 

    
    

       
      Tretí blok

♪ Fridrich Chopin „Nocturno 
op.47 č.1“

Metod Huljak, IV.B, klavír

♪ Franz Schubert „Zastaveníčko“ Filip Gutten, absolvent, husle 
Ing. Jelena Holá, klavír

♪ valčík „Parížske nebo“
♪ Luis Fonsi „Despacito“

Filip Kaduc, sekunda, akordeón 

♪ George Gerschwin „Prelúdium 
č.1“

Michaela Holá, kvarta, klavír

♪ Iné kafé „Strom“
vlastná tvorba piesne „Vlna 
a Nemilosrdný čas“ 

kapela EX- CELLAERS III.B
Marián Martinčo, spev
Peter Bednařík, elektrická gitara
Ondrej Kováč, elektrická gitara
Jakub Krcho, basa
Lukáš Bajcár, bicie, hosť 

      
Moderátori: Paula Mihalčinová, septima

Paula Mihalčinová, kvarta 

Organizátorka koncertu: Paula Mihalčinová, septima



Vladislav Bukovinský
sa narodil v roku 1904 vo
vtedajšom  východnom
Poľsku,  ktoré  dnes  patrí
Ukrajine.  Na  krakovskej
Jagelovskej  univerzite
vyštudoval  v rokoch
1921-1931  právo  a
teológiu.  Po  kňazskej

vysviacke v roku 1931 a neskôr v čase druhej svetovej vojny
zasvätil svoju pastoračnú službu práve chorým a núdznym. 
V  r.  1940  bol  Vladislav  Bukovinský  zajatý  nemeckými
vojskami. Po opustení väzenia v roku 1941 aktívne pomáhal
ľuďom  na  úteku  a väzňom.  V rokoch  1945  –  1954  už
prechádzal sovietskymi väznicami, navštevoval chorých vo
väzenskej  nemocnici,  posilňoval  väzňov vo viere  a nádeji,
vysluhoval sviatosti.
V 1954  bol  Vladislav  Bukovinský  poslaný  do  Karagandy
s povinnosťou  pracovať  ako  strážca,  zatiaľ  čo  on  tajne
evanjelizoval. Trikrát väznený strávil vo väzbe 13 rokov, 5
mesiacov a 10 dní.
Po odpykaní trestu sa mohol vrátiť do Poľska, ale rozhodol
sa  zostať  a  pokračoval  v Karagande  v pastoračnej  práci:
Vladislav  Bukovinský  zomrel  v Karagande  3.  decembra
1974. Slúžil až do konca. 
Blahoslavený  kňaz  Vladislav  Bukovinský  nám  zanechal
posolstvo radosti, bratstva a nádeje. 

Gymnázium sv. Františka v Žiline 
si Vás dovoľuje privítať

na benefičnom koncerte 
dňa 24. marca 2019

Dobrovoľným vstupným podporíte 
Misie v Kazachstane.


