ROČNÍK VII.

ČÍSLO 2

HODNOTA SLEDOVANIA SVÄTEJ OMŠE
CEZ ROZHLAS ALEBO TELEVÍZIU

M

edzi najkrajšie výroky, ktoré má
Boh na adresu kňazov, je výrok
proroka Malachiáša, ktorý je napísaný
aj na stĺpe sochy sv. Jána Nepomuckého pred Kňazským seminárom božieho sluhu biskupa Ján Vojtašáka: „Labia
enim sacerdotis custodiunt scientiam, et legem exquirunt ex ore eius,
quia angelus Domini exercituum est!
„ (Mal 2, 7). V slovenskom preklade:
„Lebo pery kňaza majú zachovávať
poznanie a z jeho úst sa vyhľadáva zákon, lebo je poslom Pána zástupov.“
(Mal 2, 7) Na stĺpe pred Seminárom je
iba prvá polovica „Labia enim sacerdotis custodiunt scientiam“.
V duchu tohto výroku nájdime to
správne hodnotenie účinnosti sv. omše,
ktorú veriaci sledujú cez rozhlas alebo
televíziu. Mnohí veriaci v spovednici
povedia svojmu spovedníkovi : „nebol
som alebo nechodím v nedeľu na sv.
omšu, ale vždy si ju vypočujem v rozhlase alebo sledujem v televízii. Nechodím na sv. omšu, lebo ja nepočujem, ale
doma tak pekne si ju vypočujem, lebo
si priložím ucho k rádiu a nič ma nevyrušuje. Iný druh výrokov. Na otázku
spovedníka, či sa zúčastňuje v nedeľu na
sv. omši, mnohí odpovedajú: „Keď som
doma, tak áno, ale keď som v robote, tak
nie.“ A prečo v robote nenavštevujete sv.
omšu? „Lebo ja pracujem za hranicami
a tej reči nerozumiem. Po čo tam pôjdem, keď ani slovo nerozumiem?“
Na základe týchto výrokov daný
problém rozoberieme z dvoch zorných uhlov. 1. Užitočnosť sledovania
sv. omše cez rádio alebo televíziu, ale
nesplniteľnosť záväznosti účasti na sv.
omši; 2. Slabý sluch neuberá na užitočnosti účasti na sv. omši a neospravedlňuje od povinnej účasti v nedeľu a
prikázaný sviatok. To isté platí aj o neznalosti reči, v ktorej sa slúži sv. omša.
1. Učenie Cirkvi a zákon Cirkvi
ohľadom povinnosti účasti na sv.
omši.

V Can. 1247 - Cirkev všetkých veriacich, ktorí dospeli k užívaniu rozumu a dovŕšili 7. rok života (Can. 11.),
sú povinní zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na sv. omši, okrem prípadu, že im v tom prekáža nedostatok
kňazov, pre ktorý nemôže byť v primeranej blízkosti sv. omša alebo iná vážna
príčina (Can. 1248. - § 2.).
Kto vedome a dobrovoľne nesplní túto povinnosť, dopúšťa sa ťažkého
hriechu KKC 2181.
Ak existuje niektorá z týchto príčin,
pre ktorú nemôže sa veriaci zúčastniť
na sv. omši, tak Cirkev v Can. 1248 - §
2. iba veľmi odporúča, buď sa zúčastniť
na Bohoslužbe slova, ak sa deje podľa
predpisov Cirkvi, alebo venovať sa istý
čas osobnej modlitbe, alebo spoločne v
rodine alebo v nejakom spoločenstve.
Je zaujímavé, že Cirkev výslovne nehovorí o sledovaní sv. omše cez rozhlas
a televíziu v CIC ani ako o povinnosti ani ako o odporúčaní, hoci to môže
patriť medzi odporúčanie.
Posynodálna apoštolská exhortácia
pápeža Benedikta XVI. o Eucharistii
- prameni a vrchole života a poslania
Cirkvi zo dňa 22. februára 2007 v bode
č. 57 hovorí toto:
Účasť prostredníctvom komunikačných prostriedkov
„..... čo sa týka hodnoty účasti na
svätej omši, ktorá je možná prostredníctvom komunikačných prostriedkov, kto
sleduje takéto prenosy, musí vedieť, že
za normálnych podmienok nespĺňa príkaz o povinnej účasti vo sviatočný deň.
Reč obrazu totiž predstavuje skutočnosť, ale samu v sebe ju neprináša. Ak
je veľmi chvályhodné, že chorí a starí ľudia majú účasť na sviatočnej svätej omši
prostredníctvom rozhlasových a televíznych prenosov, nemožno to isté povedať
o tom, kto by sa sledovaním prenosu
chcel ospravedlniť od návštevy chrámu,
kde by sa zúčastnil na eucharistickom
slávení v zhromaždení živej Cirkvi.“
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V tomto bode nie je len právo, ale
aj dogmatika. „Reč obrazu totiž predstavuje skutočnosť, ale samu v sebe
ju neprináša.“ V televízii poznáme
program, v ktorom sa učí variť a vidíme v obraze ako sa to jedlo pripravuje,
ako sa varí a nakoniec vidíme v obraze
ľudí, ktorí toto jedlo jedia. Lenže naša
obrazovka nám jedlo neposkytne, iba
nás môže poučiť ako si toto jedlo môžeme pripraviť my. Podobne je to aj so
sv. omšou, ktorá sa vysiela cez rozhlas
a televíziu. Sledovanie sv. omše je na
úrovni osobnej modlitby alebo účasť na
spoločnej modlitbe. Tak isto počúvanie
božieho slova je na úrovni súkromného
čítania Svätého písma alebo počúvania.
Túto „účasť na sv. omši“ nikdy nemožno nariaďovať, iba v prípade uloženia
kajúceho skutku vo sviatosti pokánia,
ale to je úplne iná vec.
Poznáme náuku Cirkvi o ovocí sv.
omše. Existuje fructus generalis (všeobecné ovocie), specialis (špeciálne)
a specialissimus (najšpecialnejšie). Z
každej sv. omše ovocie čerpá celý svet fructus generalis. Tí, za ktorých sa slúži
sv. omša - fructus specialis. A nakoniec
celebrujúci kňaz a prítomní veriaci
- fructus specialissimus. Predstavme
si skutočnosť, že traja sú pozvaní na
svadbu. Jeden pozvanie prijme a sa na
svadbe zúčastní. Ten užíva všetky dobroty svadby. Druhý dostal pozvanie, aj
by rád išiel, ale z objektívnych príčin
sa nemohol na svadbe zúčastniť. Tomu
donesú zo svadby. Tretí mohol prísť, ale
pohrdol pozvaním. Tomu nielen nič
zo svadby nedonesú, ale sa ešte aj na
neho pohnevajú. Kto sa nemôže z objektívnych príčin zúčastniť na sv. omši,
Pán Boh ho obdarí milosťami jemu
známym spôsobom. Ale kto sa môže
zúčastniť na sv. omši a sa nezúčastní,
sledovaním sv. omše cez rozhlas alebo
televíziu nijako to nenahradí.
Často veriaci sa sťažujú, že nemôžu
ísť na sv. omšu, lebo musia celú nedeľu
pracovať.
Ide tu o také práce, ktoré sa nemajú robiť v nedeľu, nie o také, ktoré na
základe svojej prirodzenosti si vyžadujú nepretržitú prevádzku. V takomto
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prípade sú veriaci povinní u zamestnávateľa sa dožadovať, aby nemuseli
pracovať v nedeľu a aby sa mohli zúčastniť na sv. omši. Ak zamestnávateľ
túto možnosť neposkytne, ba dokonca
by prepustil z práce a bolo by veľmi
ťažko nájsť novú prácu, potom preberá zodpovednosť a hriech zamestnávateľ. Ak sa veriaci toho nedožadujú, tak
zodpovednosť za to a hriech majú oni.
Len aby to nebolo tak, čo sa často stáva, že veriaci robotníci si chcú úkolové
práce skrátiť tým, že pracujú v nedeľu
a potom majú viac dni voľna. Dokonca zamestnávateľ sa diví, že pracujú v
nedeľu, keď on na to nenalieha. Dožadovať sa vyšších platov ľudia dokážu,
ale dožadovať sa možnosti splnenia
základných náboženských povinnosti,
nie. Aj opustiť zamestnávateľa dokážu,
o ktorom si myslia, že málo platí, ale
pre nemožnosť zasvätenia nedele, nie.
Vraj: „Ako ti hrajú, tak treba tancovať.“
Zabudli sme na pieseň: „Keď si zbojník
taký pán, vypriahaj si kone sám.“
2. Nedostatok sluchu, neznalosť
jazyka, v ktorom sa slúži sv. omša
Uvedené skutočnosti nerobia sv.
omšu ani neplatnou ani neúčinnou u
tých, ktorí sú týmito skutočnosťami postihnutí, a teda ani neospravedlňujú od
účasti na sv. omši. Sv. omša nie je ani
Hviezdoslavov Kubín ani Puškinov pamätník ani konkurz na garanta cudzieho jazyka na niektorej vysokej škole. Sv.
omša je „smrť tvoju, Pane zvestujeme a
tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým
neprídeš v sláve“, nezávisle na tom, či
sa slúži v latinčine, či v slovenčine, či v
čínštine, alebo v ktoromkoľvek pre mňa
neznámom jazyku. Ak dvaja by sa prechádzali po Paríži, jeden by vedel ako sa
po francúzsky povie dážď alebo sneh a
začalo by pršať alebo snežiť, či na toho,
kto nevie ako sa povie po francúzsky
dážď alebo sneh, by nepadal dážď alebo
sneh?
Posynodálna apoštolská exhortácia
pápeža Benedikta XVI. Sacramentum
caritatis v bode 73. používa slová 30.
propozície prípravného dokumentu: „...
treba pripomenúť, že už samotná nedeľa
si zaslúži, aby bola zasvätená, aby neskončila ako deň - prázdny od Boha -.“
Robme všetko preto, aby sme zastavili znesväcovanie nedele neúčasťou na
sv. omši.
Nakoľko to dokážeme, to je už druhá vec.
Spracované podľa Rekolekčnej prednášky v dekenátoch Spišskej diecézy v
dňoch 19. - 23.09.2011
(ThDr. Alojz Frankovský, PhD.)

Mária a veriaci katolík

Uplynulé leto kroky mnohých mladých
katolíkov z celého sveta smerovali do
hlavného mesta Španielska. Madrid totiž tento rok hostil podujatie s názvom
Svetové dni mládeže, ktoré sa svojho
času zrodilo z iniciatívy dnes už blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. Ten
mal vždy veľmi blízko k mladým ľuďom. Videl v nich potenciál vo vzťahu
k budúcnosti a vkladal do nich obrovské nádeje, o čom nás presviedčajú aj
jeho slová: „Vy ste nádej Cirkvi a sveta.“
Počas svojho pontiﬁkátu preto venoval
mladým značnú pozornosť, neustále sa
k nim prihováral a povzbudzoval ich
k tomu, aby zostávali verní Kristovi.
Keď Organizácia spojených národov prehlásila rok 1985 za medzinárodný rok mládeže, Ján Pavol II.
pri tejto príležitosti už po druhýkrát
pozval mladých do Ríma, aby spoločne prehĺbili svoju vieru. Pod vplyvom
týchto udalostí im zároveň adresoval
list, v ktorom na nich apeluje: „Buďte
stále pripravení obhájiť sa pred každým,
kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je
vo vás.“ Ako horlivý mariánsky ctiteľ
so špeciﬁckým zreteľom upozorňuje
prostredníctvom tohto listu mládež aj
na Ježišovu matku, ktorej patrí osobité
miesto v dejinách spásy. Zmieňuje sa
o nej v samotnom závere, kde ju vykresľuje ako Matku, ktorá sa prihovára
u svojho Syna aj za mladých ľudí. Túto
skutočnosť konkrétne ilustruje na pozadí svadby v Káne Galilejskej, ktorej sa
zúčastnila aj Mária spoločne s Ježišom.
A bola to práve ona, ktorá sa vo chvíli,
keď sa minulo víno, prihovára u Ježiša
za mladých, presnejšie v tomto prípade
za mladomanželov, a následne sa ob-

racia na prítomných s výzvou: „Urobte
všetko, čo vám povie.“ Týmito slovami,
ktoré zaznievajú z úst Márie zároveň
Ján Pavol II. zakončuje zmieňovaný list
a súčasne nabáda mladých k tomu, aby
v zmysle uvedeného výroku usmerňovali svoje správanie a konanie – „Urobte
všetko, čo Vám Kristus povie.“ Tým osobitne zdôrazňuje smerom k mládeži
posolstvo Matky Božej, ktorá nás učí
žiť v súlade s Kristom, čím chce, aby
naše životy získali na kvalite a neboli
len prázdnym, nezmyselným a bezcieľnym tápaním v slede plynúcich okamihov. Avšak Mária nás nielen učí životu
v láske a pravde, ale zároveň, ako to
naznačuje aj uvedená udalosť z Kány
Galilejskej, citlivo vníma naše potreby
či problémy a neustále oroduje za nás
všetkých, vrátane mladých, u svojho
Syna. No a to by mali byť z pohľadu
každého uvedomelého kresťana-katolíka dostatočné dôvody na to, aby s ňou
viedol nepretržitý a živý dialóg.

Z kroniky
• 21. 1. 2006 – 2. katolícky ples. Zostáva sestra Júlia s deťmi z domova.
Predaných 69 vstupeniek. Na plese
sme sa pomodlili za obete havarovaného lietadla, ktoré havarovalo 19. 1.
2006 vo večerných hodinách. Viezlo
vojakov z Juhoslávie – Kosovo K-FOR, zahynulo 43 vojakov. Jeden
vojak sa zachránil.
• 6. 5. 2006 – púť do Krakova do Sanktuária Božieho Milosrdenstva – rádio
Lumen. Bolo nás 40 ľudí. Ráno sme
išli o 4 hodine, návrat o 20.00 h.
• Na veľký piatok – krížová cesta v káplnke na Dlhej Lúke.
• Veľká noc 16. – 17. apríla.
• 3. 6. 2006 – Svätodušná vigília – po
vigílii Agape.
• Náš p. farár Vdp. František Čureja už
po tretí krát agape. V roku 2004 prvý
krát posedenie na starej fare po sv.
omši. V roku 2005 pohostenie pred
kostolom, v roku 2006 tretí krát, pohostenie pred kostolom a v pitvorci.
Dokiaľ neprišiel náš Vdp. František
Čureja sme ani nevedeli čo slovo
Agape znamená. Toto v Kvačanoch
predtým nebolo a ani v susedných
farnostiach. To sa traduje, len ako
prišiel do našej farnosti Vdp. František Čureja.
• Agape – ženy upečú kysnuté koláče,
kúpi sa víno a po sv. omši ľudia idú z
kostola a tie ženy, ktoré upiekli koláče ponúkajú koláče a víno.
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• Počasie – marec chladný, veľa snehu,
ku koncu marcu sa sneh začal topiť a
začalo aj pršať. Apríl – sneh sa roztápal, už je trochu teplejšie.
• Veľký týždeň od 10. 4. 2006 väčšinou
daždivo. Na Veľký piatok pršalo. Veľkonočná nedeľa zamračené. Posledné dni v apríli nepršalo, ale chladno.
Máj prší menej, zo začiatku celkom
dobre 14°C. V polovici mesiaca sa na
4 dni oteplilo 23 - 27°C.
• Od 25. mája chladno 11°C. Jún sa
začal zimou, ráno len 6°C – dážď. 4.
júna záplavy na východe Slovenska Prešov, Stará Ľubovňa. V druhej dekáde júna sa oteplilo a celkom dobre
sa sušilo seno. Celý júl teplo 35°C.
• 28., 29., 30. 7. 2006 stretnutie rodákov. Náš p. farár je na dovolenke.
Zastupoval ho p. farár Rajter z L.
Mikuláša, ktorý pozval pomocného
biskupa Štefana Sečku.
• Sv. omša v sobotu vo farskom kostole v Kvačanoch o 10.30 h. Pomocný
biskup posviacal vlajku a symboly
obce. Na sv. omši bol prítomný aj
rodák z Kvačian Vdp. Štefan Kojš.
V nedeľu program na ihrisku. PARADOX – celý týždeň bolo pekne a
horúce, v sobotu poobede asi o 14.30
h sa zachmúrilo, prišla čierňava, vietor, krupovec, dážď. Polámalo všetky
žrde s uvítacími plagátmi. Napršalo
aj do aparatúry. Program, ktorý bol
pripravený sa neuskutočnil. V nedeľu sa hral futbalový turnaj, program
nebol, guláš bol výborný. V sobotu
zábava nebola von, ale v telocvični.

K jeseni v čase od 5. 9. do 11. 9.
2011 prišli ku mne neprofesionálni maliari, tak ako aj vlani z jari.
Po oboznámení ich s krajom
pustili sa do maľovania s ich príznačnou vervou, maľovať a vkladať
do ich obrazov svoj pocit, pohľad a
ich kolorit, aby sa ich obrazy páčili aj iným. Nebolo nás mnoho, ale
boli o to kvalitnejší. Za nich svedčili obrazy, ktoré boli na výstave v
Obecnom úrade v Kvačanoch. Tiež
boli na predaj a aj sa predali.
Za ich prácu a propagáciu obce
ich starosta Jozef Grúň ocenil Pamätným listom.
Maliari zistili, že náš kraj je stvorený na pohľad a maľbu pre nich.
Naše krásy podmaňujú ľudí rôznych skupín. A je to pravda.
Takže, dovidenia o rok.
Jozef Gál

3

Duchovný život v našej farnosti
(pokračovanie)

V 1. Katarínskom hlase, ktorý vyšiel v marci 2011 som článok „Duchovný život v našej farnosti“ zakončila pôstnym obdobím. Ako sme život
po duchovnej stránke prežívali v ďalšom období?
V apríli od 17. apríla 2011 bol Veľký týždeň a po ňom najväčšie sviatky
v roku „Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša
Krista“ - Veľká noc. Pán Ježiš sa obetoval smrťou za nás na kríži, aby nám
boli odpustené hriechy, ktoré denne
páchame.
Zelený Štvrtok, Veľký Piatok a
Bielu Sobotu sme ráno o 8 hod. mali
ranné chvály. Vo Veľký Piatok o 15
hod. bola Krížová cesta okolo kostola
a začal sa modliť deviatnik k Božiemu
milosrdenstvu. V sobotu po ranných
chválach, prítomní dostali pomazanie
chorých. Celé trojdnie sa konalo za
prítomnosti našich požiarnikov, ktorí
vzorne strážili v sobotu hrob Pána Ježiša, za čo im úprimne Pán Boh zaplať.
Myslím, že sme tieto najväčšie
sviatky v roku väčšina z veriacich prežila dôstojne, zmierení s Bohom, naplnení láskou a pokojom.
Mesiac máj bol významným mesiacom pre celú katolícku cirkev vo svete
„1. mája bol blahorečený bývalý pápež
v blahej pamäti Ján Pavol II. Bola to
nedeľa Božieho milosrdenstva. Tento
proces blahorečenia sme mali možnosť pozerať aj v Slovenskej televízii.
Bol jedným z pápežov, ktorý ako prvý
bol blahoslavený po 6 rokoch od jeho
smrti. Pápežom bol 27 rokov. Na tomto
procese blahorečenia bolo vyše milióna pútnikov, z toho najviac Poliakov.
Mesiac máj je mariánsky mesiac.
V kostole sme mali urobený pred ambónom oltárik s Pannou Máriou fatimskou. Denne počas svätej omše, po
modlitbe po prijímaní, sme si vykonali
pobožnosť k Panne Márii – spievané
litánie loretánske. O výzdobu oltárika
Panny Márie sa postarala naša p. Helenka Harychová. Večeradlo k Panne
Márii sme tento mesiac v prvú sobotu
nemali v rodine, ale v kostole.
8. mája na Deň matiek pozdravil
náš vdp. farár všetky matky. Pripomenul, že máme vzdať úctu každej matke,
nech je akákoľvek, ale všetci máme len
jednu matku a to je naša Nebeská matka a my všetci sme jej Božie deti. Na
konci, po svätej omši, miništranti každej matke odovzdali balíček dobošiek
(ku káve).

V máji sme sa tiež modlili deviatnik k matke ustavičnej pomoci za
zdravie bohuznámej sestry a za zdravie
bohuznámeho kňaza.
V júni od 3. júna 2011 sme sa začali
pred svätou omšou modliť deviatnik k
Duchu Svätému a litánie k Duchu Svätému.
2.júna na sviatok Nanebovstúpenia Pána sme večeradlo k Panne Márie mali v rodine p.kostolníčky Betky
Tylkovej. Keďže bolo vonku príjemne,
Panna Mária nás spolu aj s členmi rodiny privítala v záhrade, v altánku. Bol to
pre nás veľký duchovný zážitok. Tento
mesiac bola vyzdobená aj Panna Mária
Sedembolestná v kaplnke na Hlinisku,
kde skupina žien k nej putuje každú
nedeľu popoludní. Šikovné ženy posadili okolo kaplnky živé kvety, o ktoré
sa bolo potrebné starať, najmä polievať. Za túto prácu chcem menovite
poďakovať p. Janke Kromkovej, ktorá
tam vo vedrách na bicykli vyniesla nie
malé množstvo vody, ale aj ostatným
ženám patrí úprimne Pán Boh zaplať
za výzdobu a za zapálenie sviečok, ktoré tam každú nedeľu horia. Pozývame
každého aj deti, aby sa k nám pripojili.
Cestou sa modlíme krížovú cestu a o
15 hod pri Panne Márii ruženec Božieho milosrdenstva
11. júna 2011 (sobota) Svätodušná
vigília- obetnými darmi ako je u nás
zvykom sú okrem eucharistie s vínom
aj domáce koláče a víno v krčahoch. Po
ukončení svätej omše bolo agapé, kde
vonku na stole s týmito koláčmi a vínom sme sa všetci ponúkli a pohostili.
Všetkým ženám, ktoré koláče upiekli
Pán Boh zaplať.
V júni 23.júna 2011 bol prikázaný
sviatok Božieho Tela, ktorý sme procesiou po dedine dôstojne oslávili. Bolo
nás asi 80. O výzdobu oltárikov, ktoré
boli v parku pred Hajurkov sa postarala p. kostolníčka so ženami aj s p. D.
Harychom, ktorý nám ochotne pomohol a poskytol rôzne ozdoby a kvety
1.júla bol sviatkom Božského Srdca Ježišovho odpust na Dlhej Lúke.
Slávnostnú svätú omšu mal vdp. farár
Hostinský z Lipt. Mikuláša. O pohostenie a chutnú večeru sa postarala
p. A. Galicová, za čo jej úprimné Pán
Boh zaplať.
V tomto mesiaci sme mali návštevu
zo Spišskej katolíckej charity. Jej riaditeľ PhDr. Bořík celebroval aj s našim
duchovným otcom svätú omšu. Počas
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kázne nás oboznámil s prácou charity
v spišskej diecéze, koľko a kde majú
jednotlivé zaradenia, ktorých úlohou je
pomáhať nemocným a starým ľudom,
o ktorých sa nemá kto z príbuzných
starať alebo sú nie schopní sa o nich
starať.
Večeradlo k Panne Márii fatimskej
sme v júli, ale aj v auguste mali u p.
Štefčekovej, ktorá nás aj s duchovným
otcom milo prijala.
V septembri naša farnosť poriadala
púť na mariánske miesta. Prvé miesto,
ktoré sme navštívili boli Podunajské
Biskupice, kde sú uložené pozostatky
bl.sestry Zdenky Schelingovej. Privítali
nás milé rehoľné sestričky a jedna z nich
nám povedala životopis bl.sestry Zdenky. Sme si tam zakúpili rôzne spomienkové darčeky o bl. sestre Zdenke. Toto
prvé miesto, hneď na začiatku našej
púte, v našich srdciach zanechal úžasný
duchovný zážitok. Naša cesta putovala
potom do Marianky, kde náš duchovný
otec mal o 15 hod svätú omšu. Najskôr
sme sa, ale v bazilike pomodlili ruženec Božieho milosrdenstva a zaspievali
pieseň venovanému nášmu duchovnému otcovi „Premilá Matka“. Na svätej
omši boli aj iní pútnici, ktorí sa tam
nachádzali. Sme boli hrdí na nášho duchovného otca, ktorý mal veľmi peknú
kázeň. Po svätej omši sme sa šli pokloniť k Panne Márii lurdskej, ktorá bola
pár metrov v skalách. Neobišli sme ani
náboženské stánky, kde sme si tiež zakúpili pamiatkové darčeky a suveníry.
Niektorí sa občerstvili chutnou kávou
alebo malinovkou.
Naša púť pokračovala do Malaciek,
kde sa sväté schody, ktoré sa nachádzajú iba v Ríme a v Svätej Zemi. Tam nás
privítal mladučký vdp. farár, ktorý je
tam krátko, takže dáku históriu nám
nevedel ešte povedať. Dal len nášmu
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vdp.farárovi knižočku s modlitbou,
ktorú sme zakončili
otčenášom, zdravasom a slávasom
a na každom schode sme sa modlili
iné. Klačiacky sme
spolu s našimi vdp.
farárom putovali
hore, kde na konci bol veľký kríž s
rozpriatym Pánom
Ježišom, ktorého
sme sa dotkli a povedali si osobnú
prosbu. Nadol sme
sa modlili litánie
ku Kristovej krvi Pána Ježiša. Kto nevládal ísť hore schodmi, čakal nás dole
a spolu s nami sa modlili. Túto cestu
po schodoch sme obetovali na svoje
úmysly, hlavne za naše rodiny a za našu
farnosť.
Ani sme sa nenazdali a bolo 18 hod.
večer. Náš pôvodný plán bol navštíviť
ešte pútnické miesto Šaštín, čo väčšina
bola v domnení, že je to už neskoro. Na
nešťastie sa nám pokazil ešte autobus
(dostali sme defekt na kolese). Ochotní
chlapi to za hodinu opravili a s túžbou
niektorých sme predsa do Šaštína šli.
Panna Mária to asi tak chcela. V tento
deň tam bola púť mladých, takže sme
boli istí, že Bazilika bude otvorená a
navštívená mladými ľuďmi. Skutočne
aj tak bolo. V laviciach sedeli všetko
mladí ľudia a jednotlivci rozprávali
svoje svedectvá, ktoré boli spojené premietaním diapozitívov. V tichosti sme
popočúvali aj my,obzreli sme si tú nádhernú slovenskú baziliku, niktoré naše
ženy boli aj na spovedi a čo nás veľmi
prekvapilo, sviatosť pokánia si tam vykonal aj náš duchovný otec a ako nám

to potom povedal, bol duchovne veľmi
spokojný a potešený.
Duchovne spokojní sme boli všetci,
že sme toto miesto navštívili a o 22.30
hod. sme sa pohli na ďalekú cestu domov. Niektorí cestou podriemkávali,
najmä deti už boli unavené, iní sme sa
modlili alebo spievali. Ani nevieme,
ako nám cesta ubiehala a o 3.3O hod.
nad ránom sme boli doma. Veľká vďaka patrí aj nášmu šoférovi p. Mirkovi
Kojšovi,ktorý trpezlivo všetko s nami
prežíval.
Na púti nás bolo 34 dospelých a 7
detí, z toho 6 bolo z Lipt. Matiašoviec
a 2 z Lipt. Sielnice. Vdp. farár v nedeľu
povedal, že to bola jedna z najlepších
puti akú s nami prežil. Úprimné Pán
Boh zaplať patrí p. našej Helenke Harychovej, ktorá to všetko vytelefonovala,
tak že nás už milo čakali a ako poďakovanie dala všade, kde sme boli, škatuľku chutných koláči kov. Na orechových
rožkách a trubičkách sme si všetci pochutili aj v autobuse.
V septembri sme mali ešte jednu
akciu a to spoločný guláš farskej rady,
spevokolu a príslušníkov rodín. Pozvali
sme aj nášho p. starostu s poslancami.
Chutný guľáš nám uvaril p. D. Harych
s manželkou. Bol veľmi dobrý, za čo im
patrí veľká vďaka. Spoločne sme si posedeli a porozprávali.
Koncom septembra 28. 9. 2011, ako
sme mali v pláne, bolo poďakovanie
úrody. Večer bola svätá omša, na ktorej niesli obetné dary chlieb, hrozno a
rôznu úrodu deti. Košíkov bolo veľa,
z ktorých po svätej omši, miništranti
úrodu rozdávali. Čo ostalo, sme dali
vdp. farárovi.
Sme v mesiaci októbri. 1. októbra
bol prvý krst tohto roku a to Matúška Sihockého. Mladí sa nám nejako v
úzadí, veď hádam nechcú, aby Kvačany
zanikli. Opravujeme Boží chrám, tak
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nech ten chrám bude v budúcnosti aj
naplnený, nech si aj oni môžu povedať
„Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane“.
Je to mariánsky mesiac. Modlíme
sa svätý ruženec. Veľmi sa tešíme, že
pri vyzdobenej Panne Márii sa na kolenách modlia naše deti, ktoré na budúci
rok prijmú prvý krát Pána Ježiša. Je ich
desať. Väčšej polovici náš duchovný
otec, ak Pán Boh dá, by im udeľoval už
druhú sviatosť. Sú to jeho odchovanci.
Nedávno ich krstil a už sú z nich miništranti. Tieto deti treba pochváliť a
modliť sa za ne, že sú také aktívne. Veď
čo je krajšie, ako držať v ruke ruženec
a vedieť sa ho modliť. Vyzývam všetky
deti, nech sa zúčastňujú na týchto pobožnostiach, veď Panna Mária má nás
všetkých rada rovnako, či je to mladý
alebo starý. Sme všetci jej Božie deti a
modlením ruženca sa dostávame cez
Máriu k jej synovi Nebeskému Otcovi.
4. októbra putovalo 6 našich veriacich aj s našim duchovným otcom
do premodleného pútnického miesta Medžugorie. Išli s pútnikmi hornej
Oravy, rôznych farností. Bližšie o ich
duchovných zážitkoch nám rozpovedala p. Helenka Harychová v kostole
po pobožnosti, ale viac o tom napíše v
budúcom Katarínskom hlase. Doniesla
nám aj obrázky Panny Márie Kráľovnej
pokoja (Medžugorskej) , na ktorých je
modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pochválila
nášho kňaza, že môžeme byť šťastní
naňho, že ho máme, aké duchovno
vložil do ich sŕdc a aké úžasné duchovné zážitky s ním všetci prežívali. Preto vyzývam vás všetkých, modlime sa
zaňho, že ho Pán Boh poslal do našej
farnosti, vzdávajme mu úctu a vážme si
ho. Urobil v našej farnosti za 9 rokov
veľmi veľa. Naďalej mu v jeho, či to už
materiálnej alebo pastoračnej práci pomáhajme.
V deň ich odchodu do Medžugoria
náš vdp. farár mal meniny. Vo svätej
omši, ktorá bola v tento deň o 11 hod
spolu aj s oravskými pútnikmi, p. Zuzka P. v spoločných modlitbách prosila
o jeho zdravie, Božie milosti a ochranu
Panny Márie. Na konci mu zaspievala
pieseň k svätému Františkovi.
Všetci sa pripájame k blahoželaniu
a prajeme mu, hlavne veľa zdravia, trpezlivosti, pokoj v duši a veľa síl k dokončeniu nášho veľkého diela, aby v
obnovenom Božom chráme nám mohol ešte dlhé roky slúžiť sväté omše a
vysluhovať sviatostí.
predsedníčka FR
V. S.
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HLAS V OBCI KVAČANY
Vážení občania,
od môjho zvolenia
do funkcie starostu
Obce Kvačany prešlo určité obdobie, ktoré nám prinieslo
mnoho pekných dní, ťažkých rozhodovaní, niekedy aj vrásky na čele, ale dôležité je aby po človeku ostal výsledok
jeho práce.
Preto som sa rozhodol, Vás informovať o tom čo sme s poslancami riešili, o čom sme rozhodli a akým smerom
sa chceme uberať.

Škola
ZŠ v Kvačanoch bola rozostavaná
a bolo treba ju dokončiť. Môj predchodca ma neinformoval v akom stave pokračujú práce a nenechal mi ani
kontakty na zodpovedných pracovníkov. Na základe preštudovania zmlúv
a vycestovania do Bratislavy na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR som získal kontakty na
ľudí, ktorí pracovali a boli zodpovední
za projekt. Začali jednania s ﬁrmou
Hako, ktorá vyhrala výberové konanie
na realizáciu stavby a začali sme realizovať práce (oteplenie vonkajšej fasády,
výmena schodišťových sklobetónov, v
novo vytvorených miestnostiach zhotovenie podláh, vybudovanie novej
šatne, dokončenie strechy a zhotovenie
hromozvodu. Nákup lavíc a stoličiek
pre žiakov, nainštalovanie plošiny pre
telesne postihnutých žiakov).
Niektoré práce bolo možné realizovať iba na základe zmien projektu, ktoré nám muselo schváliť Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR.
Koncom septembra nastali dokončovacie práce a príprava na kolaudáciu.

Čistenie verejných
priestranstiev
V priebehu mesiaca február sa začalo s vypilovaním stromov a čistením
parkov. Na prácach pri vypilovaní sa
zúčastnili občania našej obce Julo Kudzbel ml., Milan Galica, Eduard Kojš
ml., Rasťo Tkáč, Robo Gál, Ladislav
Kuna bez ﬁnančného nároku za vykonanú prácu.
Na vyťahovanie stromov nám bol
zapožičaný traktor, ktorý nám zapožičal p. Gašinec za naftu a Julo Kudzbel

ml. na ňom vyťahoval drevnú hmotu,
bez nároku na odmenu.
Drevo naťahané do škôlky sa štiepalo na štiepačke, ktorú nám bezplatne zapožičal Michal Benikovský. Pri
štiepaní dreva sa vystriedali Julo Kudzbel ml., Peťo Caban, Peťo Pačesa,
Peťo Majda, Martin Drbjak, Vladimír
Ďuroň ml., Marek Hulej. Významnú úlohu zohralo Poľnohospodárske
družstvo, ktoré zabezpečilo zvoz dreva
a poskytlo traktor pre štiepkovač. Tiež

treba spomenúť Milana Urama, ktorý
zariadil štiepkovač a pripravil občerstvenie pre pracujúcich.
Pri štiepkovaní sa striedali občania
taktiež bez nároku na odmenu. 9. 4.
2011 bola zvolaná brigáda na vyhrabanie lístia na ktorej sa zúčastnilo 33
občanov : J. Dúbravský, M. Krajčiová,
H. Štepaniaková, K. Žišková, S. Tkáčová, M. Borsíková, F. Mišík, S. Kojš, A.
Drbjaková, A. Gálová, D. Kudzbelová,
A. Rojčeková-Floreková, K. Kojšová, E.
Kojš ml., R. Gál, E. Kuna, M. Tkáč, A.
Šróbová, S. Kučka ml., M. Páleník, P.
Lejko, E. Lejková, M. Hulej, M. Drbjak,
P. Caban, J. Kudzbel ml, M. Chovan, P.
Majda, S. Majdová, M. Pačesová, P. Pačesa, D. Grúňová, M. Grúň.
Tu bolo vidieť, že väčšine ľudí v našej obci záleží na prostredí v ktorom
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žijú. Chcem sa poďakovať všetkým
občanom za prácu, ktorá prispela ku
skrášleniu našich verejných priestranstiev.
V priebehu roka sme po dlhom čase
začali kosiť verejné priestranstvá.
Dodatok č.1 k územnému plánu
obce OZ začalo riešiť otázku: ako ďalej s výstavbou Nižné pole niže školy a
celkove v obci.
Územný plán obce bol schválený v r
1998, v ňom boli zapracované záväzne
regulatívy ako sú, sklony striech, garáž
v dome, použitie stavebných materiálov atď.
OZ muselo rozhodnúť ak chceme
stavať musíme zmeniť záväzné regulatívy a to doplnkom k územnému plánu obce. Bolo nutné vykonať prieskum
trhu a výberové konanie na obstarávateľa § 2a a spracovateľa § 22 zákon
50/1976 Zb. na spracovanie doplnku č.
1 k územnému plánu obce.
Koncom októbra bude Doplnok č. 1
územného plánu obce Kvačany vyvesený na úradných tabuliach obce a budú
sa k obsahu môcť vyjadriť aj občania
našej obce.

členský príspevok, ktorý je určený na
obyvateľa a platí sa mesačne. Z tohto
príspevku sa zabezpečuje vývoz plastov, papiera, skla a železný odpad.
Obec Kvačany nemala zaplatený
príspevok za r. 2009 a r. 2010, ktorý
sme museli doplatiť.

Opravy v dedine
V priebehu apríla a mája Vladimír
Ďuroň ml. opravil všetky lavičky v
parkoch a na cintoríne v obci Kvačany. V havarijnom stave bolo zábradlie
pred Florekov, ktoré bolo vymenené za
nové.
Lavicu medzi Matajovcami a Kojšovcami opravil Roman Lasák str.,
Roman Lasák ml. a Martin Lasák. Na
lavici sa vymenili dosky, ktoré boli už
napadnuté hnilobou. Lavica pred obchodom sa nestačila ešte dokončiť pre
chýbajúci materiál.
OZ schválilo aj opravu cesty k rodinnému domu Štefana Báleka a opravu mosta pred Považských. Museli sme
vykonaťť prieskum trhu a na základe
najlepšej cenovej ponuky sme na realizáciu diela vybrali Cestné stavby, ktoré
v priebehu októbra zrealizovali dielo.

Zberný dvor
Ďalší problém, ktorý bolo treba
riešiť bol zberný dvor na Dlhéj Lúke.
Na sťažnosť jednej občianky Obecný
úrad absolvoval množstvo kontrol a
to:
- 31.1.2011 Obvodný pozemkový úrad
v Liptovskom Mikuláši - 100 € pokuta
- 7.2.2011 Obvodný úrad životného
prostredia v Liptovskom Mikuláši
- 21.2.2011 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy - 22 € pokuta
- 29.3.2011 Stavebný úrad - 100 € pokuta
- 25.5.2011 Inšpektorát životného
prostredia - 150 € pokuta
Dôsledok týchto kontrol bolo nedôsledne dotiahnutie stavebného povolenia na zberný dvor a zmena druhu
pozemku ešte za predošlého starostu
p.Ladislava Klepáča.
Po zaplatení pokút sa nám podarilo
odstrániť zistené nedostatky.
Zberný dvor slúži na zber separovaného odpadu. Separujú sa tu plasty, sklo, papier a železný odpad, ktoré
vyváža ﬁrma OZO. Firma OZO má
uzatvorenú zmluvu so združením Čistý Liptov kde je členom aj obec Kvačany. Do združenia Čistý Liptov sa platí

medzi prevádzkovateľom pohrebiska a
nájomcom.
Obec Kvačany začne uzatvárať nájomne zmluvy už tento rok.V priebehu
októbra chceme zhotoviť časť oplotenia
na cintoríne.

Garáž
OZ schválilo prenájom garáže pre
Mareka Považského na dobu prenájmu
päť rokov.
V garáži bol uskladnený materiál,
ktorý bol z prerábaní jedálne ZŠ a pošty v Kvačanoch.
Preto bolo treba
všetko vypratať a povyvážať na smetisko.
Nájomca garáž poopravuje čim
zhodnotí obecný majetok, bude platiť
ročný nájom plus vodu a elektriku ktorú spotrebuje.
Na záver sa chcem poďakovať poslancom ale aj všetkým občanom za
prácu ktorú vykonávajú pre obec Kvačany vo voľnom čase popri svojmu
zamestnaniu a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Starosta obce

Cintorín Kvačany
Veľká kritika sa vzniesla na cintorín
v Kvačanoch, na ktorý sa počas minulých rokov nevyčlenili žiadné ﬁnančné
prostriedky na opravy. OZ, ako prvý
krok schválilo a dalo mi za úlohu vyhotoviť situačný plán cintorína, ktorý
musí byť vyhotovený na základe zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
V mesiaci apríl bola podpísaná
zmluva na vyhotovenie situačného plánu cintorína v Kvačanoch a na Dlhej
Lúke. Následne začali prípravy na zmenu VZN o cintorínoch v Kvačanoch a
Dlhej Lúke.
16. 8. 2011 Obecné zastupiteľstvo v
Uznesení č. 10/2011 schválilo VZN 1/
2011 o cintorínoch v Kvačanoch a Dlhej
Lúke. Podľa § 21 zákona 131/2011 Z. z.
musí byť uzatvorená nájomná zmluva

Sadenie májov
V roku 2011 tak netradične pre
našu obec 1. mája zaviali stužky na vrchovcoch osadených májov pred obecným úradom v Kvačanoch a v parku
miestnej časti Dlhá Lúka.
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Deň matiek
Druhá májová nedeľa už roky patrí naším mamám, starým mamám . Aj
tento rok ich prišli do sály kultúrneho
domu potešiť deti materskej a základnej školy s pripraveným programom.

Športový deň
V čase keď súťažný futbal má
prázdniny hrajú ženy svoj útok. Športový deň 23.7.2011 priniesol veselé zážitky pre domácich, ale aj návštevníkov
obce.

Deň detí
Krásny to bol sviatok pre naše deti,
súťaže, ceny, hudba, guláš od poľovníckeho združenia a zábava až do neskorých hodín.
Joj, či nám len dobre bolo...

Kvačianský kotlík
Kultúrna komisia usporiadala
16.7.2011 nultý ročník súťaže ,,Kvačianský kotlík,,Uprostred leta sa za starostlivo vybratého dátumu a dokonale
vymodleného počasia, po dôkladných
prípravách, ako už na strane organizá-
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torov, tak účastníkov, konal „pod dolinou“ Kvačiansky kotlík.
Už pred 8:00 hod. ráno sa začal čulý
ruch, keď sa začali zbiehať jednotlivé
súťažiace družstvá, ktorých bolo dokopy 13.
Na stoly či lavice pod altánkami
sa rozkladali ingrediencie od výmyslu
sveta, aby sa skombinovali s uchopenými vareškami a receptami starých materí či novátorských pokusov s cieľom
uvariť ten „najsamchutnejší“ guláš.
Nejednému okoloidúcemu turistovi, najskôr znechutenému odklonením
parkovania z kapacitných dôvodov
na provizórne
trávnaté plochy,
zažiarili oči po
obdržaní informácie, „čo sa to
tu u Nás dnes
deje“.
Dobre
padne oddychová túra na Kvačianske mlyny,
ale guláš po nej,
spolu s dobrým
pivom ešte viac.
Ale nielen jedlom je človek
živý.
Navyše v srdečnej atmosfére, keď
nejedno súperiace družstvo zložené či
už z rodinných klanov s deťmi, iné z
kamarátov či kolegov, si vedelo podať
pomocnú ruku, aby bolo teplučko nielen pri ohni, ale aj na srdci. A veruže
bolo.
Nechýbala zdravá rivalita pri hodnotení poroty, zloženej zo zástupcu
každého tímu, no rýchlo pominula po
vyhlásení výsledkov. Veľmi emotívne
sa radovalo víťazné družstvo „Hakunamatatata“ zložené z mládežníkov
Kvačian, ktorí pojali akciu trampsky a
nocovali v stane.
Dobrú náladu ešte viac umocnila
ľudová hudba Bratov Murínovcov, obchádzajúc skupinku po skupinke, žnúc
úspechy krepčiacich, vyspevujúcich
mladých i starých.
Na svoje si prišli
rovnako aj deti, užívajúc si rôzne pripravené,
moderované
súťaže a žiadne z nich
neodišlo naprázdno.
Bohatá bola aj tombola, z ktorej sa vytešovali tak dospelí ako aj
ich ratolesti.
Ľudí, ktorí prispeli, pomohli, poradili,
bolo naozaj veľa. Ne-

malo by význam jednotlivo vymenovávať, úplne každého. Preto by sme chceli
poďakovať všetkým či už za sponzorstvo, pomoc pri organizovaní, tak za
účasť Vás všetkých a vytvorenie dobrej
atmosféry. Dôležité je, že sa po dlhom
čase zišla celá obec spojená pre dobrú
vec, ktorá sa podarila.
Na akcii sa zúčastnilo približne 500
ľudí - od účastníkov až po okoloidúcich. Užasnutá z akcie bola aj Slovenská
basketbalová reprezentácia dievčat, ale
aj futbalisti z Bratislavy, turisti z Čiech,
Poľska, Maďarska či známi i neznámi z
okolitých obcí.
O výbornú náladu sa postaral aj DJ
Dudy, ktorý nám vyhrával až do polnoci, ale ako sa hovorí – „V najlepšom
treba prestať“. Ľudia sa zabavili do
sýtosti a už pár dní po skončení Kvačianskeho kotlíka bolo počuť ohlasy na
jej ešte tohtoročné zopakovanie, čo už
vzhľadom na náročnosť príprav nebolo
možné a treba si povedať, že dobrého aj
málo stačí.
Môžeme Vám ale sľúbiť, že ak budeme mať podporu obce a členovia Komisie pre kultúru a vzdelanie chuť na
zorganizovanie Kvačianskeho kotlíka
aj budúci rok, určite ho zorganizujeme
a veríme, že spolu opäť vytvoríme príjemnú atmosféru a dobre sa zabavíme.
Kiežby v rovnakom zdraví, s radosťou
a vrúcnosťou v srdci a láske jeden k
druhému.

Poďakovanie
Obecné zastupiteľstvo spolu so
starostom obce vyslovuje veľké,, Ďakujem,, Farskej rade pri kostole Svätej
Kataríny Alexandrijskej a Veľadôstojnému pánu farárovi za spoluprácu a
priestor pre vydávanie ,,Hlasu obce,, v
spolupráci s ,,Katarínskym hlasom,,
Úprimné Pán Boh zaplať

DOPL�OVA�KA PRÍBEHU
Archanjel _ _ _ _ _ _ prišiel ku
Panne Márii a _ _ _ _ _ _ _ _ _ ju:
Nájdi cestu k Panne Márii.
,,Zdravas Mária, milosti plná, Pán s
Za�ni od detí.
tebou. Zvestoval jej, že bude ma� _ _
_ _ _ _ _a pomáha� jej bude muž
menom _ _ _ _ _. ,,_ _ _ _ _ _ _ _ _
si medzi ženami a požehnaný je _ _
_ _ tvojho života!“ Takto sa
pozdravila Alžbeta Márii, ke� ju
Mária prišla navštívi�, pretože aj
Alžbeta �akala die�atko. Nakoniec
prišiel vytúžený �as. Ježiško sa
narodil v _ _ _ _ _ _ _ _ . Ke� mal
Pán Ježiš _ _ _ _ _ _ _ rokov vybral
sa s rodi�mi do _ _ _ _ _ _na
ve�kono�né sviatky. Prišlo tam ve�a
�udí a ke� sa ve�er Mária s Jozefom
vracali domov mysleli si, že Pán
Ježiš ide s príbuznými. No, Pána
Ježiša nikto nevidel. Tak sa _ _ _ _ _
s _ _ _ _ _ _ _ vybrali Pána Ježiša
h�ada�. Po troch d�och ho našli v _ _
_ _ _ pri svojom skuto�nom Otcovi,
ktorý je v nebesiach. Mária sa o
Pána Ježiša bála, aby sa mu ni� zlé
nestalo. Ježiš rástol a rástol až mal
33 rokov. �as naplni� proroctvo.
�udia neverili Ježišovi, že je _ _ _ _
_ _. Z kríža povedal Márii:
,, _ _ _, _ _ _ _ _ _ _!“Ježiš povedal
Márii, aby milovala _ _ _ _,
najmladšieho u�eníka, ako svojho
syna. A Ježiš povedal aj Jánovi, aby miloval Máriu ako svoju Matku. Prešlo _ _ dní po tom
ako bol Ježiš ukrižovaný a _ _ _ _ _ _ _ do _ _ _ _. Jedného d�a si Pán Ježiš po svojom
nanebovstúpení zobral Pannu Máriu ku sebe do neba. Bola _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Mária na
Zemi bola ve�mi dobrá žena. Za jej lásku a boles�, ktorú prežila ju Pán Boh _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Mária je aj našou nebeskou _ _ _ _ _ _ a my sme jej _ _ _ _. Prosíme ju, aby sa za nás
prihovárala u svojho Syna a �akujeme jej za pomoc. Poprosi� a po�akova� jej môžeme aj v
októbri, kedy sú októbrové pobožnosti venované PANNE MÁRII.
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