
Račiansky hodový budíček 

Druhá májová nedeľa už neodmysliteľne patrí Račianskym hodom, ktoré sú oslavou výročia 

posvätenia farského kostola a sviatku jeho patrónov – apoštolov Filipa a Jakuba (1. mája), ktorým je 

tento kostol zasvätený. Dalo by sa povedať, že v Rači máme "dvojité" hody - slávime výročie 

posvätenia kostola a zároveň aj sviatok jeho patrónov.  

Žiaľ, ani  tento rok nám obmedzenia spojené s pandémiou nedovolili zorganizovať hody tak, ako sme 

boli zvyknutí. Veríme, že Vás potešil Račiansky hodový budíček, ktorý ste mohli sledovať online 

v nedeľu 2. mája od 8.30 hodiny. Súčasťou hodového budíčka bola aj dopredu nahratá virtuálna 

prehliadka Farského kostola, ktorá bude slúžiť ako propagačný aj prezentačný materiál pre Farský 

úrad a taktiež pre našu MČ. Záznam z Hodového budíčka je taktiež trvalo zverejnený na web stránke 

MČ a slúži ako prezentačný a propagačný materiál pre potreby MČ. Na záznam sme mali množstvo 

pozitívnych ohlasov. Nakoľko súčasťou Hodového budíčka je aj historická prehliadka Rače ktorú 

odprezentovala p. Marika Hatalová, je záznam k pozretiu neobmedzene a nestráca na výpovednej 

hodnote. Do Hodového budíčka sme zapojili aj miestne organizácie, ktorí mali možnosť 

odprezentovať svoju činnosť.  

Ak ste tento Live Stream v TV BA nevideli, nájdete ho na FB stránke, YouTube a na webe  MČ Rača. 

Opäť budete môcť zažiť jeho neopakovateľnú atmosféru a dozviete sa aj mnoho zaujímavostí 

z račianskej histórie. 

Všetkým, ktorí nám pomohli pripraviť pekný zážitok z tohto podujatia, srdečne ďakujeme: 

Správcovi farnosti Rača Zdenkovi Sitkovi, členke RMS Márii Hatalovej za odborný výklad, Veronike 
Hatala za moderovanie, DH Račianka s kapelníkom Milanom Horným, Jane Maníkovej z RMS,  DHZO 
Rača na čele s veliteľkou Danielou Olenočinovou, predsedovi RVS Dušanovi Žitnému, Anne Würflovej 
vychýrenej račianskej pekárke, seniorom z DC na Žarnovickej ulici: R. Fitošovej, A. Khandlovi a M. 
Červenkovej, členom RVS, krojovanému páru – súrodencom Rašlíkovcom, Svitlane Matúšovej za 
poskytnutie občerstvenia pre účinkujúcich (pagáče, rožteky) a talianskej pekárni Bageta na 
Karpatskom námestí za „bílé“ hodové koláče. 
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