NÁBOŽENSKÉ POMERY V OBCI
Náboženské pomery v obci boly vždy veľmi jednoduché. Všetci obyvatelia sú rímskokatolíci. O náboženský život v obci sa stará farár z Čierneho, kde je materský kostol
svrčinovskej filiálky. Tam chodievali naši občania do kostola až do najnovších čias.
V obci nebolo kostola, len kaplnka na cintoríne, kde černiansky kňaz občas slúžil omšu.
Obec už r. 1923 chcela stavať svoj kostol. Zlé hospodárske pomery však myšlienke neprialy.
Nový kostol
R. 1936, keď sa hospodárske pomery začaly zlepšovať, rozhodli sa občania stavať nový
kostol. Podnet vyšiel od niektorých miestnych občanov ako: E. Jurišta, O. Kubišta, A. Kubišta
a iné, i černiansky farár Gajdošík.
Finančné prostriedky poskytli:
Župný úrad v Trenčíne – 20 000,-- Kčs
Okresný úrad v Čadci – 10 000,-- Kčs
Farár Gajdošík – 10 000,-- Kčs
Prispeli aj: politické strany, Ministerstvo soc. starostlivosti /60 000,-- Kčs/, americkí
vysťahovalci a p.
Mich. Čarnecký, Adam Jurga a Kar. Cyprich robili kostolnú sbierku po celom Slovensku.
26. júla 1936 sa započalo so stavbou. Pracovali najmä tunajší občania, ale pomáhali aj
remeselníci z Mostov, z Čierneho a zo Skalitého.
Kostol je postavený z kameňa – zaopatrili ho z kameňolomov nad kostolom a z úbočia nad
starou školou.
Pozemok darovali: A. Kubišta, O. Kubišta, Š. Jurišta.
Lavice a ostatné zariadenie urobil M. Pajonk.
Zvony kúpili robotníci z Ostravy /dva/ a jeden premiestnili zo starej kaplnky.
Omšové rúcha, kniha a p. ostaly po Poliakoch /vysvetlenie bude ďalej!/.
Plastiku Cyrila a Metóda /obraz patrónov kostola/ vyhotovil ľudový umelec z Oščadnice
Pazdera.
Počas poľskej okupácie /1938 – 39/ prichádzal do kostola – ešte nie celkom hotového –
slúžiť omšu poľský farár.

Vysviacku kostola urobil kanonik Krautmann z Oščadnice 5. júla 1945.
Že kostol stojí, o to majú zásluhu hlavne naši občania, ktorí pomáhali finančne /peňažné
sbierky, dary z viazaných vkladov a p./ i prácou – zväčša zadarmo, alebo za minimálnu mzdu
/1,-- Kčs na hodinu!/.

