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„Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka,prišlo na svet.
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ Jn 1,9.14a

K

eď Sv. Augustín premýšľal nad tajomstvom narodenia Ježiša Krista,
položil si otázku: „Cur Deus homo ?“
– Prečo Boh sa stal človekom ? A odpoveď je veľmi hlboká: „Deus factum
est homo, ut homo ﬁeret deus“ – Boh
sa stal človekom, aby sa človek stal bohom.
Blahoslavený Ján Pavol II. V encyklike Redemptor hominis (Vykupiteľ človeka) napísal: „Vykupiteľ sveta je
ten, ktorý prenikol jediným a neopakovateľným spôsobom do tajomstva človeka a vstúpil do jeho srdca“.
V čase Vianoc my stojíme pred
jasľami a pozeráme do tváre Pravdy,
Ježiša Krista. Pri jasliach si uvedomujeme, že tu niet času ani miesta, aby
sme sa sami klamali, či klamali iných
za nejakou maskou, úsmevom klauna,
slovom či iným gestom. Pri jasliach je
čas, aby sme sa Pravde, Ježišovi, pozreli
do tváre.
Vianočné koledy, ktoré sú živé a
aktuálne, vytvorili hlboko veriaci ľudia
vo svojich srdciach a mysliach. Bolo by
málo, keby čas Vianoc bol pre nás iba
spevom kolied, hoci ich slova hovoria
o tajomstve Božej lásky. Radosť, ktorú nám zvestovali anjeli vo svätú noc,
nestačí si len vypočuť , citovo prežiť.
Veď tu nejde o mytologické bájky, ide
tu o udalosť, ktorá sa stala vo vyhradenom historickom období. Ide tu o
Boha, ktorý prišiel v osobe dieťaťa v
mestečku Betlehem na svet. Toto dieťa
v jasliach, v maštaľke, je Spasiteľ. Jeho
narodenie je radostnou zvesťou, ktorá
patrí celému ľudstvu. On sa narodil pre
nás a prináša nám zmierenie so svojim
Otcom, pokoj a lásku do našich sŕdc.
Predpovedaný Emanuel, Boh s
nami, dieťa Ježiš chce byť naším bratom. Však, ale „bol na svete, a svet ho
nepoznal. Prišiel do svojho a vlastní
ho neprijali.“ Boh, ktorý vie o človeku
všetko, prišiel na svet, aby nás naučil,
ako máme ľudský žiť. Prišiel, aby priniesol dôstojnosť pre každého člove-

ka, naše dobro a večné šťastie. Hriech
Adama a Evy zatvoril nebo pre človeka.
Ježiš nám prišiel nebo otvoriť. Chce od
nás len to, aby sme Ho prijali.
Už v Starom zákone Boh posielal
prorokov k židovskému národu, aby
tento národ si udržal pravú vieru v jediného Boha, a neprestáva nám ich posielať aj dnes, najmä cez Cirkev. Na nás
sa plnia slová: „Z jeho plnosti sme my
všetci dostali milosť za milosťou“. Tieto
slová mali by zarezonovať v nás a priviesť nás skrze Vianoc k zmene života.
Nech Vás počas týchto sviatkov naplní hlboký pokoj, neopísateľná radosť a
horiaca láska...
Otvorte svoje srdce premieňajúcej
a uzdravujúcej sile Božej lásky, aby sa
v ňom nanovo sprítomnilo tajomstvo
vtelenia Slova.
Zdravia, božej ochrany a medziľudského porozumenia do nového roku
pre celú farnosť vyprosujú od milujúceho Nebeského Otca
Správca farnosti, farská rada
Kvačany, redakčná rada

DECEMBER 2011

V súčasnosti si mnohí z nás už ani
nevedia predstaviť Vianoce bez obľúbených rozprávok, ktoré v tomto čase kraľujú vysielacím štruktúram jednotlivých
televíznych staníc. Perinbaba, Mrázik
či Popoluška si nás natoľko získali, že si
každoročne počas vianočných sviatkov
sadáme k obrazovkám a s nadšením sledujeme osudy rozprávkových hrdinov.
Jednoducho, z rozprávok sa stal jeden zo
symbolov Vianoc a v tomto zmysle ich ﬁxujeme už aj vo svojom vedomí.
Rozprávky nás dokážu fascinovať
hlavne tým, že strastiplné životné cesty
hlavných hrdinov napokon vždy vyústia
do úspešného, respektíve šťastného konca, ktorý v súčasnosti zvykneme často
označovať pojmom happyend. V ňom sa
zrkadlí konečné víťazstvo dobra v boji so
zlom, ktoré razom premieňa dramatický
rozprávkový dej plný rôznych peripetií na
harmonickú idylu, a práve to robí z rozprávky pre nás tak atraktívnu záležitosť.
Už len samotná predstava, že by aj náš
život bol taký rozprávkovo idylický, je pre
nás neodolateľne príťažlivá. Veď kto by
nechcel, aby sa jeho život odvíjal od rozprávkového scenára, podľa ktorého by sa
všetky naše problémy, útrapy či starosti
razom menili na chvíle šťastia, radosti,
pohody, proste všetko by končilo zmieňovaným happyendom. Hoci sú však tieto
predstavy akokoľvek pútavé, predsa len si
uvedomujeme ﬁktívny rozmer rozprávkového sveta, ktorý ostro kontrastuje s nekompromisnou realitou dneška. To v nás
vyvoláva pocit sklamania. Rozprávkový
ideál je totiž od nás až príliš vzdialený,
nedosiahnuteľný.
Túto skepsu však môže vystriedať nádej, ktorá prišla na tento svet v podobe
BETLEHEMSKÉHO DIEŤAŤA. To nám
ponúka návod, ako prežiť život podobný rozprávke. Ono totiž dokáže pretvoriť všetky naše trápenia v radosť, ktorej
navyše prisudzuje punc nekonečnej večnosti. Je zárukou toho, že aj naša životná
púť, nech je akokoľvek tŕnistá, napokon
bude, podobne ako v rozprávke, korunovaná vytúženým happyendom.
Prajem všetkým požehnané, rozprávkové Vianoce.
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Zamyslenie v čase Vianoc
Slovo Božieho zjavenia prostredníctvom proroka Izaiáša nám zvestuje:
„Ľud čo kráča vo tmách, uzrie veľké
svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine
temnôt zažiari svetlo.“
Svetlo pre ľudstvo zažiarilo v Ježišovi Kristovi, aby nám ukázal svetlo
pravdy. Slovami svätého Pavla „aby nás
vykúpil zo všetkých neprávostí a očistil si nás, aby sme boli jeho vyvoleným
ľudom, horlivým v dobrých skutkoch.“
V osobe Ježiša Krista, ktorý sa narodil
v Betleheme Boh prijíma ľudskú prirodzenosť. On sa stáva človekom, aby
nám ukázal svetlo pravdy, cestu slobody a boží život. Ponúkol ľudstvu a tým
i každému jednému z nás jedinečnú
možnosť vyrásť v opravdivú osobnosť
pravdy, slobody a božieho života.
My si často kladieme otázku: „Prečo vstúpil Ježiš do dejín sveta a prečo
som tu ja ?.“
Pre pochopenie odpovedi na túto
otázku si pomôžem príbehom z knihy
od Jeana Giona pod názvom : „Človek
so stromami“. Autor v diele zobrazil
historickú postavu Elzéarda Bouﬃera,
ktorý stratil jediného syna a čoskoro
nato i manželku. Po týchto udalostiach
už nevidel zmysel života ostať na svojom majeri a tak sa rozhodol odísť do
samoty v pustom kraji Cevennách. Ľudia v tomto kraji žili v úplnej uzatvoreností jeden pred druhým. Nezaujímali
sa o svoje okolie. Vôbec im neprekážalo
, že ich okolie sa ich pričinením stáva
pustatinou. Elzéard si uvedomil, že
toto okolie úplne vyhynie. Preto sa roz-

hodol urobiť niečo pre okolie v ktorom
žil. Obstaral si vrece žaluďov, vysadil
ich v okolí o ktoré nik nemal záujem.
A v priebehu pár rokov vyrástol jedenásť kilometrov dlhý a toľko isto široký
jeden z najkrajších lesov Francúzska.
Stromy pritiahli koreňmi vodu a s vodou prišli pastviny, lúky, kvety a zver.
Pustatina dostala zmysel života. V okolí vybudovali nové domy a obyvateľstvo
sa zmenilo na nepoznanie. Pritom však
nikto nemal ani tušenia o nezištnosti
a húževnatosti Elzéarda Buoﬃera. Čo
za dlhé roky vykonal, mnohí pripisovali rozmarom prírody. Zomrel ako 89
ročný. Čo chcel Autor knihy „Človek so
stromami“ povedať čitateľovi, nuž poukázať na možnosti človeka, ktoré ma
v sebe zabudované darcom života. Ak
ich dokáže rozvinúť, vtedy i chvíľa, keď
sa zdá, že všetko je stratené, že nemá
zmysel žiť, stáva sa novým začiatkom.
Či neskrýva v sebe každý koniec,
nevylučujúc ani smrť, nový začiatok
? A nie je v tom základ našej nádeje ?
Ježiš svojím narodením nám prináša
nádej, že ak vstúpime vo svetle pravdy,
na cestu slobody žiť boží život, vtedy sa
naším pričinením svet stane krajším.
Spisovateľ Reinhard Schneider hovorí:
„Jedine miesto, kúsok sveta môže zmeniť každý z nás, a to je naše srdce“. V
skutočnosti tu je ten začiatok, Betlehem
v ktorom sa rodí Ježiš. Ježiš, ktorý seba
predstavuje ako cestu, pravdu a život.
A my sme prišli na tento svet, aby sme
po tejto ceste kráčali vo svetle pravdy a
nového života.

Z kroniky (pokračovanie rok 2006 )
• 15. 6. 2006 – Božie Telo – robenie oltárikov
I. pred Slosiarikovcami
II. v parku – Harychová Helena
III. v parku – Harychová Helena
IV. pri kríži pred obchodom – Macáková Ľudka a Julka
• 7. 8. – osadenie drevenej konštrukcie
pod dreváreň – Ďuroň Ján, Tkáč Pavol
• 17. 7. – robenie schodov ku kostolu
– Tylka Jozef
• 17. 8. 2006 – výlet s Vdp. Františkom
Čurejom – sv. omša o 8.30 h, odchod
o 9.00 h spred kostola. Šofér Miroslav
Kojš. Šli sme na Zuberec do skanzenu, po obhliadke skanzenu sme išli
do penziónu v Zuberci, kde náš čakal

výborný guláš. Po obede okolo 13.00
h sme išli na kúpalisko do Oravíc.
Kúpali sme sa do 17.00 h. Potom sme
ešte posedeli a domov sme sa vrátili o
19.00 h. Keď sme išli domov, zastavili sme sa pri kríži na Holici, kde sme
boli poďakovať za pekný čas a šťastný
návrat výlet bol dobrý, počasie výborné, teplo slnečno aj napriek tomu,
že pred tým bolo daždivo. Bolo nás
32 detí a 16 dospelých. Guláš v penzióne Pribisko zaplatil farský úrad
2.200 Sk.
• 2. 9. 2006 – tragicky zahynul Ján
Úškrt 39-ročný – pracovný úraz.
• Na povýšenie Sv. kríža – bolo málo
ľudí v kostole, na to nás pán farár
upozornil.

• Na sviatok Sedembolestnej Panny
Márie 15. 9. 2006 sem boli aj s pánom farárom Františkom navštíviť
miesto v Litmanovej, kde sa dievčatám Katke a Ivke zjavila v nedeľu 5.
8. 1990 Panna Mária. Keď sme išli z
hory Zvir, išli sme na hrad do Starej
Ľubovne. Tam sme si zaspievali spolu so sprievodkyňou pieseň O Mária
Bolestivá. Po prehliadke hradu sme si
ešte posedeli pod hradom, pochutili
sme si na zmrzline. Domov sme sa
vrátili o 20.00 h. Zájazd sa vydaril.
Bolo nás 35 ľudí. Počasie bolo dobré, teplo. Svätá omša ráno o 8.00 h v
Kvačanoch a o 9.15 h sme išli autobusom spred kostola.
• 27. 9. 2006 – veľké upratovanie kostola
• 19. 10. 2006 – riadenie fary – komíny
čistil Štefan Čendula
• 20. 10. 2006 – kopanie odpadového
kanála z ríň – Ján Ďuroň
• 31. 10. 2006 – zahrňovanie kanála
– Ján Ďuroň
• Počasie august viac daždivý, ku koncu mesiaca dosť dobre. September
sucho, vôbec nepršalo. Október začal teplo a sucho, noci trochu chladné. Do konca októbra pekne a teplo
23°C. Počasie 1. 11. 2006 sa začalo
meniť, keď sme boli na cmiteri s pánom farárom, dali sa ešte páliť sviečky, ale na druhý deň už začal padať
sneh - 6°C, ďalšie dni dážď, sychravo
fúka vietor. Po desiatom bolo pekne
a teplo aj v nedeľu na Krista Kráľa
teplo 15°C. Odpust sv. Kataríny v
Kvačanoch po sv. omši mal príhovor
starosta Ladislav Klepáč a pri príležitosti 680. výročia kostola sv. Kataríny
v Kvačanoch daroval Obecný úrad
Kvačany 68 000 Sk. Pán farár František Čureja sa poďakoval.
• Počasie do konca novembra bež dažďa.
• December 2006 – voľby starostu a
poslancov. V Kvačanoch bol len jeden kandidát na starostu – Ladislav
Klepáč, ktorý už bol 4 roky a teraz
zvolený na ďalšie 4 roky.
• Počasie prvá dekáda decembra teplo
a pekne +10°C. Do konca decembra
pekne mrazy len v noci -2°C, cez deň
8 - 10°C až do konca mesiaca.
• V Dlholúcke káplnke sa 5. 12. 2006
na detskej sv. omši posviacali obrazy
„Matky ustavičnej pomoci“. A obraz
Božieho milosrdenstva – dar od pani
Eleny Harychovej. Novembrové číslo
Katarínskeho hlasu už tlačili tlačiarne L. Mikuláš. Ku koncu roku 2006
sa predala stará fara za 3 000 000 Sk.
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HLAS V OBCI KVAČANY
Vážení
spoluobčania!
Rok sa stretáva s rokom a je potrebné bilancovať výsledky práce v obci. V
tomto období každý z nás bilancuje rok
predchádzajúci, v ktorom sa mu svoje
plány a predsavzatia splniť podarili alebo nepodarili a samozrejme si dáva aj
nové záväzky a ciele na rok nasledujúci.
Rok 2011 sa pre mňa ako starostu začal vymenovaním do funkcie
27.12.2010. Ako prvé sme s poslancami pripravili rozpočet na rok 2011.
Nedokončené práce na ZŠ sa nám
podarilo rozbehnúť, dokončiť a škola
bola skolaudovaná k 30. 9. 2011. Čaká
nás ešte zaplatenie záverečnej faktúry
a podanie záverečnej správy na Ministerstvo pôdohospodárstva a RV
SR. V spolupráci s občanmi obce sa
nám podarilo vypíliť a vyčistiť zanedbané verejné priestranstvá a parky v
obci. V parkoch sa opravili lavičky a
začalo sa s pravidelným kosením. Materská škola prešla kúrením z peletiek

na ekohrášok, čím sa obmedzila poruchovosť. Doriešili sa nedostatky na
zbernom dvore - stavebné povolenie.
Na zbernom dvore sa zhotovila betónová platňa, ktorá slúži ako pevný
podklad pod zberné nádoby na sklo.
Obecné zastupiteľstvo schválilo nové
VZN o cintorínoch a začali sa uzatvárať nájomné zmluvy na hrobové miesta, ktoré rieši zákon č. 131/2011 Z. z.
o pohrebníctve z marca 2010. Zrealizoval sa situačný plán cintorínov s vyfotením hrobových miest, ktorý bude
umiestnený na cintorínoch v Kvačanoch a na Dlhej Lúke. Povodeň ktorá
bola v našej obci vytvorila nános blata
a piesku v kanáloch, ktorý bol odstránení za spolupráce s občanmi. Zrealizovali sme opravu cesty k rodinnému
domu Štefana Báleka, opravu mosta
pri Považských, opravu časti plota na
cintoríne, zábradlie na moste pred
Florekov, opravila sa lavička cez potok
Kvačianka za Matajovcami. Na projektovú dokumentáciu na odkanalizovanie dažďových vôd na Novej ulici
pri Štepaniakovcoch prebehlo výberové konanie a bude podpísaná zmlu-

va s uchádzačom,
ktorý predložil
najlepšiu cenovú
ponuku.
Aj
samotná
obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale sa aj tešila z
dokončených diel a úspechov. Dúfam,
že vy občania ste prežívali úspechy a
všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s
radosťou a záujmom. Pretože všetko
sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie
Vášho života v Kvačanoch. Napriek
hektickej dobe v ktorej žijeme, vyšším
požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále nedostatočným ﬁnančným zdrojom som presvedčený,
že zveľaďovať Kvačany a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám
spoločnými silami darí.
Touto cestou sa chcem poďakovať
poslancom, členom komisií a všetkým
občanom za prácu, ktorú vykonali v
prospech obce v roku 2011. Do nového roku Vám prajem veľa zdravia a
úspechov v súkromnom i pracovnom
živote.
starosta obce

Komisia pre sociálne veci a rodinu
Vážení spoluobčania.
Na sklonku roka 2011 sa chceme s
Vami podeliť o krásne zážitky so spoločných akcii, ktoré sme počas roka
pre Vás pripravili.
V mesiaci máj sme v spolupráci s
komisiou pre kultúru a vzdelávanie
v Kultúrnom dome v Kvačanoch pripravili spoločné posedenie pre naše
mamy, staré a prastaré mamy. Kultúrny program pripravili deti z materskej
a základnej školy pod vedením svojich učiteliek. Určite pre mnohé naše
mamky, bolo toto popoludnie príjemným spestrením sviatočného dňa.
Október je mesiacom úcty k starším, už sa stalo obecnou tradíciou pozvať všetkých občanov v dôchodkovom
veku na spoločné posedenie. Tohto
roku dobru náladu spríjemnila ľudová
hudba bratov Murínovcov z Podbieľa,
kde ochotný pán kapelník pridal aj pár
veselých zážitkov a vtipov, ktoré za dlhé
roky svojho účinkovania zozbierali po

rôznych kútoch našej vlasti. Veľká škoda, že sa Vás na tomto podujatí zišlo
tak málo, pýtame sa prečo? či azda už
boľavé nohy nevládzu...V budúcnosti sa veľmi potešíme hojnejšej účasti.
Myslíme si, že pre členov komisie je
najkrajšou odmenou, keď palicu od-

ložíte voľakde do kúta a roztancujete
nohy pri hudbe a speve. Imobilným
občanom členky komisie rozniesli malé
balíčky. Občanov dôchodkového veku
navštívime ešte aj v závere roka s peňažnou poukážkou na nákup tovaru v
predajni COOP Jednota.

4

Katarínsky hlas 3/2011

Komisia ﬁnančná
a správy obecného
majetku
Radostné prežitie vianočných
sviatkov, veľa zdravia, bohatého Ježiška a hlavne úprimnú
radosť a porozumenie v kruhu
svojich rodín, ale aj v kruhu
obecnej rodiny Vám všetkým
10 decembra sme slávnostne privítali našich nových občiankov, ktorí sa v
roku 2011 narodili. Tomáško Benikovský, Emka Jašeková, Matúško Sihocký, želajú členovia komisie
Jakubko Tylka a Henrich Hruboš v sprievode svojich rodičov sa slávnostne zapísali do pamätnej knihy obce. Pán starosta im srdečne zablahoželal a odovzdal
ﬁnančný darček. Uspávanku a básničky im zaspievali a zarecitovali školáci a
potom sme ako jedna veľká rodina posedeli pri spoločnom stole pri torte a káve.
Už teraz sa tešíme a dúfame, že aj v roku 2012 budeme mať komu takéto slávnostné uvítanie prichystať a naša obec sa bude rozrastať, že opäť budeme mať
koho vložiť do kolísky.
V závere dňa sme tak nejak spoločne chceli zhodnotiť rok
2011 pri kapustnici a nejakom tom poháriku aj s ostatnými členmi komisií a poslancami obecného zastupiteľstva. Po zotmení a
peknom príhovore nášho pána farára sme slávnostne rozsvietili
vianočný stromček symbol vianočných a novoročných sviatkov.
Nech tento stromček prinesie do Vašich sŕdc radosť, ľudskosť,
porozumenie, vzájomné si odpustenie a krásne spolunažívanie
v našej obci počas celého budúceho roka 2012.
Sme tu pre Vás, radi Vás usmerníme ak budete mať problémy, radi pomôžeme ak to dokážeme a bude to v našich silách.
Do nového roku 2012 Vám všetkým prajeme veľa zdravia,
Božieho požehnania, dni plné radosti a takmer žiadne starosti.
Predseda komisie: Martin Chovan
Členovia: Elena Štepaniaková, Dana Grúňová, Mária Tkáčová
Štefan Kokoška a Anna Drbjaková

Anna Drbjaková, Ing. Pavol Tylka, Mgr.
Andrea Floreková,
Silvia Majdová a Mária Turzová

PF 2012
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Duchovný život v našej farnosti (pokračovanie)
Svoj článok začínam a pokračujem
v duchovnom živote našej farnosti mesiacom november.
Všetci vieme, že 1. november je
zasväteným a prikázaným sviatkom
„Všetkých svätých“. Poobede sme navštívili cintoríny v Kvačanoch a na Dlhej
Lúke,kde sme si vykonali pobožnosť a
spoločne sme sa pomodlili za našich
príbuzných. Celý týždeň bol dušičkový týždeň, sv. ruženec pred sv. omšou
sme obetovali za dušičky v očisci a tí,
ktorí boli na sv. spovedi prijali živého
Pána Ježiša Krista, pomodlili sa Verím
v Boha, za sv. Otca a zúčastnili sa návštevy cintorína, mohli získať plnomocné odpustky.
4.novembra t. j. v piatok bola 1.
detská sv. omša. Po dlhšom čase asi 2
rokoch sa vdp. farár rozhodol mať znovu detské sv. omše. Na tejto sv. omši
bolo vyhodnotenie účasti sa modlenia
sv. ruženca v mesiaci október. Vymenujem aspoň prvých piatich-1. Florek
Kristián 26 krát, 2. Pačesová Erika 21,
3. Mišík Martin 20, 4. Gonšenicová
Leila 17, 5. Kojš Timotej 15.
Všetci boli odmenení darčekmi a
nielen títo, ale aj ostatní, ktorí sa modlenia zúčastňovali. Celkove ich bolo
asi 20. Darčeky im venovala naša p.
H. Harychová, za čo jej úprimné Pán
Boh zaplať. Vdp.farár bol s účasťou detí
spokojný.
Detské sv. omše bývajú každý piatok
a počnúc ružencom pred sv. omšou,
spevy, posvätné čítanie, prosby, všetko
vedú deti. Taktiež kánon sv. omše je
detský. Spevy ich učí p. Zuzka Parížeková, keď má voľno aj sl. Janka Štepaniaková, za čo im patrí veľká vďaka. Na
organe ich sprevádza študentka gymnázia Veronika Parížeková. Deti dostávajú aj domáce úlohy. Prvú úlohu mali
nalamovať sv. Martina, druhú úlohu sv.
Katarínu a staršie deti mali o nej napísať aspoň 5 viet. V chodbe majú svoju
nástenku, kde sa kresby zverejňujú. K
sv. Mikulášovi sa mali naučiť básničku
alebo pesničku.
V novembri sme mali 2 krsty a to
Emky Jašekovej a Jakubka Tylku. Sme
radi, že sa rozrástla naša farská rodina.
20.novembera sme dôstojne oslávili sviatok Krista Kráľa.
25.novembra bol pre našu farnosť
prikázaný sviatok sv. Kataríny Alexandriskej, našej patrónky. Odpustová
slávnostná sv. omša bola v sobotu 26.
11. 2011, ktorú celebroval aj s naším
duchovným otcom vdp. farár Ladislav

• Odpust na Sv. Katarínu

Hostinský z Lipt. Mikuláša. Priebeh sv.
omší počas týchto sviatkov bol sprevádzaný naším spevokolom, za čo im
patrí úprimné Pán Boh zaplať a nielen
za tieto sviatky, ale za celý rok, za ich
ochotu a strávený voľný čas pri nacvičovaní piesní. Spievajú veľmi pekne. Veľká vďaka patrí našej bývalej p.
učiteľke Zárevuckej , ktorá nám do
kostola, aj do kaplnky darovala krásne bohato kvitnúce chryzantény, ktoré
sama dopestovala. Zdobili náš chrám a
kaplnku skoro 2 mesiace. Nech jej Pán
Boh udelí ešte veľa zdravia, aby sa tejto práci mohla naďalej venovať. Nedá
mi, aby som sa nepoďakovala aj nášmu
aranžérovi Mirkovi Florekovi, ktorý
nám chryzantény dozdobil na tieto
sviatky červeným a taktiež aj výzdobu
na advent. Tešíme sa s ním na ďalšiu
spoluprácu.
Odpustom sv. Kataríny sme zakončili cirkevný rok. Nastal čas adventu,
čas príchodu nášho Spasiteľa na svet. V
prvú adventnú nedeľu rozsvietila prvá
sviečka na posvätenom adventnom
venci, nielen v kostole, ale aj v našich
domoch. Nech každá sviečka pre nás
znamená niečo nové. Nech svetlo rozžiari v našich srdciach a prinesie nám
lásku, pokoj a nádej.
6. decembra sme na detskej sv.
omši privítali sv. Mikuláša. Namiesto
kázne duchovným otcom, povedali o
živote sv. Mikuláša Simonka Tylková
a Kristínka Ondrejková a potom sv.
Mikuláš rozdával darčeky a deti mu za
to povedali básničku alebo zaspievali
pesničku. Boli veľmi aktívne.

• Mikuláš , Mikuláš, čo v tom koši más?

8.decembra na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie o 11.30
hod sme mali v kostole pobožnosť
matiek, ktoré viedol vdp. farár. Bola
vyložená sviatosť oltárna a my sme sa
spoločne modlili za všetky matky našej
farnosti a na celom svete. Na konci sme
zaspievali pesničku k Panne Márii.
Od 15. decembra skupinka žien a
detí, ako to už u nás zvykom býva, začala sa modliť deviatnik k úcte sv. rodiny. S obrazom sv. rodiny sme putovali
so sviečkami v rukách do rodín, ktoré
si to priali. Tak putovala Panna Mária
so sv. Jozefom a hľadala prístrešie, kde
by sa mohli ukryť. V rodine sme sa
spoločne s domácimi pomodlili rôzne
modlitby, litánie k Panne Márii a spievali mariánske piesne.
Záverom môjho článku sa chcem
poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom, či prácou, dobrým
skutkom alebo modlitbou prispeli
k duchovnému životu našej farnosti. Chcem sa poďakovať najmä tým,
ktorí ﬁnančným milodarom prispeli
na rekonštrukciu hl. oltára a aj našim
rodákom, ktorí nezabúdajú na kostol,
v ktorom boli pokrstení alebo prijali
sviatosť manželstva a prispeli taktiež
ﬁnančným milodarom. Všetkým patrí
úprimné Pán Boh zaplať.
Patrí sa poďakovať nášmu fotografovi p. J. Bálekovi, zásluhou ktorého sa
o našom duchovnom živote a rôzne
oznamy o farnosti, dozvedajú práve
naši rodáci alebo veriaci, ktorí už vo
farnosti nebývajú, na našej internetovej stránke www.kvacany.fara.sk.
V mene svojom i v mene celej farskej rady Vám prajem Požehnané Vianoce, nech narodený Ježiško v jasliach
prinesie do našich sŕdc hlavne lásku,
pokoj a nech nastávajúci rok 2012 je
pre nás rokom plným zdravia, síl a vytrvalosti vo viere.
predsedníčka FR V. S.

POZVÁNKA
Pozývame všetkých mladých i starých na VII. Katolícky ples, ktorý bude 21.
januára 2012 v kultúrnom
dome v Kvačanoch. Čaká vás
chutná večera, živá hudba a
bohatá tombola. Tešia sa na
Vás usporiadatelia.
Farská rada

Milé deti! Sú Vianoce... V izbe žiari vyzdobený strom�ek, pod ním sa objavia dar�eky,
zaznejú koledy, �u�om zmäkne výraz tváre a všetko nap��a zvláštny pokoj, v ktorom
rezonujú staré slová evanjelia: "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj �u�om dobrej
vôle." Naozaj. Vianoce sú najkrajším obdobím v roku. Ve� vtedy prežívame znova chví�u,
ke� bola Zem obdarovaná tým najvä�ším darom - Darom Božieho Syna.
Na Vianoce dostávame od Ježiška dar�eky.
A �o dostane Ježiško od nás? Krá�aj po hviezdi�kách a zistíš,
�o by si ty mohol/mohla da� Ježiškovi na Vianoce.
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Po�te deti, pobehnite, hra�ky chví�u zabudnite,
uvidíte krásne �osi, dozviete sa nové veci.
Na návštevu všetci spolu zabehnite ku kostolu,
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až k oltáru dostavte sa, na jasli�ky pozrite sa!
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Prajeme vám všetkým rodinné porozumenie a
teplo, všetkým rodi�om zdravé a dobré deti,
všetkým de�om obetavých a nábožných
rodi�ov. Nech vládne v našich radoch
porozumenie a zhoda, nech sú naše srdcia
pohotové k odpúš�aniu a k obetám, nech
tohoro�né Vianoce posilnia našu vieru, dôveru
i lásku k Trojjedinému Bohu.
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