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Svätá Faustína o hodnote svätej omše
Účasť na svätej omši bude ti najväčšou útechou v hodine tvojej smrti.
Na osobný súd si nesieš so sebou
každú svätú omšu a tieto budú tvojimi
orodovníkmi.
Každou svätou omšou, vypočutou
vlastnou mierou horlivosti, viac – menej môžeš umenšiť svoje dočasné pozemské tresty.
Prítomnosťou na svätej omši najväčšmi preukazuješ svoju oddanosť
svätému človečenstvu Pána Ježiša.
Svätá omša nahrádza mnoho tvojich zameškaní a nedbanlivostí.
Svätá omša zmaže tvoje odpustiteľné hriechy, z ktorých si sa nikdy nevyspovedal.
Zlý duch má menšiu moc nad tebou.
Horlivým počúvaním svätej omše
poskytuješ čo najviac pomoci dušiam,
trpiacim v očistcovom ohni.

Jediná svätá omša, ktorej sa zúčastníš vo svojom živote, viac ti osoží, ako
početné obetovanie inými po tvojej
smrti.
Zachrániš sa pred mnohými nebezpečenstvami a nešťastím, ktoré by si
ináč neobišiel.
Každá svätá omša ti získava novú a
novú slávu v nebi.
Prítomnosťou na svätej omši skracuješ očistcové trápenia, ktoré inač na
teba čakajú.
Vo svätej omši si účastný kňazského
požehnania a ktoré Boh potvrdzuje aj
v nebi.
Počas svätej omše kľačíš medzi armádou anjelov, ktorí s bázlivou úctou
sú prítomní na Božskej obete.
Zo svätej omše si nesieš domov
Božie požehnanie, účinné aj na tvoje
hmotné záležitosti.
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Myšlienky sv. Arnolda
o Božskom Srdci
Pred kňazskou vysviackou si Arnold spravil do notesa poznámku:
„Pane Ježišu Kriste, urob ma svojim
verným a súcim sluhom, ktorý si nič
iné nežiada a nič iné nechce ako iba
slúžiť Tebe”.
V roku 1871 si predsavzal slúžiť
každý piatok sv. omšu na česť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a zložil
prosbu: „Nepoškvrnená Panna Mária, učiň, aby sa naše srdcia zjednotili
v najsvätejšom Srdci Ježišovom.“
V najsvätejšom Srdci prebýva Najsvätejšia Trojica a cez toto srdce má
prebývať aj v duši každého z nás podľa
slov Ježiša: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho
bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Nech žije Srdce
Ježišovo v srdciach ľudí.
Aký svätý, cenný a milostivý prameň je utrpenie nášho Božského Spasiteľa? Keď Ježiš opustený, obklopený
posmechom a urážkami, s krvácajúcim a roztrhaným telom visel na kríži, ponorený do mora bolesti a lásky,
taký opustený ako úbohý stroskotanec
na pustom ostrove, vtedy vybojoval
veľký boj, veľké víťazstvo. To bol obrat
dejín.
Stvoriteľ ľudských sŕdc sa začal
stávať Kráľom ľudských sŕdc. Ó svätý kríž, keby si ešte viacej pritiahol
k sebe všetky srdcia. V smrti pre nás
prebodnuté Srdce Ježišovo, z ktorého
vyšla krv a voda, je symbol našej spásy
a nášho vykúpenia a prameň svätých
sviatostí. Je verný, a predsa hlasne hovoriaci kazateľ o svätosti Božej a našej
povinnosti milovať ho z celého srdca.
Naším pozdravom i modlitbou
nech je: „Nech žije svätý Trojjediný
Boh v našich srdciach i v srdciach
všetkých ľudí.“
J. G.
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Vďaka Vám za 10 rokov...
„Pán zastavil sa na brehu, hľadal
ľudí ochotných ísť za ním“. Jedným z
tých, čo počuli Pánov hlas a odovzdali
mu celé srdce, je aj náš duchovný otec
Ing. Mgr. František Čureja, ktorý je
medzi nami celých 10 rokov. Najkrajší
prejav lásky je vďačnosť. Preto sa chceme, celá naša farnosť, cestou nášho
časopisu poďakovať Vám a vysloviť
úprimné Pán Boh zaplať za všetko, čo
ste pre nás urobili a robíte. Tých 10 rokov ubehlo, ani nevieme ako, ale boli
to roky úrodné na poli duchovnom i
pracovnom. Odovzdali ste nám neskutočne veľa duchovných hodnôt pre náš
život. Nezabúdate ani na chorých, ktorí
nevládzu prísť do chrámu a každý mesiac ich navštevujete. Nejdem menovať,
čo ste nás všetkému naučili, každý nech
porozmýšľa sám. Ďakujeme tiež, že s
deťmi máte detské sväté omše a vediete
naše deti, vnúčatá k pravému kresťanskému životu.
Na poli pracovnom,nebyť Vás,
kostol by bol možno už na spadnutie.
Pán Boh si vyvolil Vás poslať do našej
farnosti vpravý čas. Všetci vieme, čo za
10 rokov sa v kostole, ale i na farskom
úrade vybudovalo. Veľmi nám milo
padne, keď poviete, že nebyť obetavých
veriacich,by ste sám neurobili nič. Preto
aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na rekonštrukčných prácach, patrí úprimné Pán Boh zaplať.
Neraz orodujete za naše biedne
srdcia a vnášate do nich pokoj, porozumenie, pochopenie a prinášate za nás
obetu. Cena kňaza je nevyčíslená a
nedá sa vyjadriť slovami.
K blížiacim sa 45. narodeninám
môžeme len s veľkou vďakou povedať:
„Bože ďakujeme ti a žehnaj v ďalších rokoch (v našej farnosti) nášho
dobrého a mariánskeho kňaza“. Nech
Vás Najsvätejšie Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie sprevádzajú v každom dni Vášho života.
vaši vďační farníci
Svätá omša za nášho vdp. farára bude
odslúžená v deň 10. výročia jeho príchodu a to 2. júla 2012.
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Do neba áno, na svätú omšu nie
Scott Hahn vo svojej knihe Baránkova večera píše: „Svätá omša je nebo
na zemi“.
Žijeme na zemi vo viere vo večný
život, v nebo po smrti. Ak túžime po
nebi, musíme mať nádej, že sa do neho
aj dostaneme, ako hovorí C.S.Lewis,
môžeme dúfať len v to, po čom túžime.
Ak po niečom túžime, prevažne vynakladáme aj nejaké to, aspoň minimálne,
úsilie na dosiahnutie vytúženého cieľa.
Stupeň tohto úsilia by sa teoretický mohol priamo úmerne zväčšovať vzhľadom na závažnosť a význam tohto cieľa
pre náš život. Skutočnosť života však
hovorí o opačnom úsilí niektorých pokrstených ľudí. Mnohí prestali alebo len
občas sa zúčastnia na slávení nedeľnej či
sviatočnej svätej omše. Títo pokrstení si
nesprávne zodpovedali na otázku v sebe samých: „Čo je svätá omša“ a „Prečo
chodiť na svätú omšu“.
Vrcholom každej viery je obeta. Bez
obety niet viery. Ľudia oddávna vedeli, že bez Boha nemôžu nič dosiahnuť,
a preto ho uznávali za pôvodcu a cieľ
svojho života. Túto závislosť od Boha
vyjadrovali obetnými úkonmi čiže prinášaním obiet.
Zo svojej nekonečnej lásky k ľuďom
Boh poslal svojho Syna , Ježiša Krista,
aby nás smrťou na kríži zachránil od
večného zatratenia, do ktorého sa ľudstvo dostalo vinou dedičného hriechu.
Katechizmus katolíckej viery nás
učí: „ ...dielo vykúpenia ľudstva a dokonalej oslavy Boha, ktorého predohrou
boli veľké Božie skutky uprostred ľudu
Starého zákona, uskutočnil Kristus Pán
predovšetkým veľkonočným tajomstvom
svojho požehnaného umučenia, zmŕtvychstania a slávneho nanebovstúpenia...Preto Cirkev v liturgii slávi predovšetkým veľkonočné tajomstvo...Kristovo
tajomstvo Cirkev ohlasuje a slávi vo svojej liturgii, aby veriaci z neho žili a svedčili o ňom vo svete...“
Ježiš priniesol za všetkých ľudí krvavú obetu na Kalvárii, aby tak odčinil
všetky hriechy. Túto krvavú obetu prikázal sláviť denne nekrvavým
spôsobom na oltári vo svätej
omši. Prvú svätú omšu obetoval
nekrvavým spôsobom sám Pán
Ježiš vo večeradle pred svojim
umučením, keď vzal chlieb, lámal ho a dával svojím učeníkom
a hovoril: „Vezmite a jedzte toto
je moje telo, ktoré sa obetuje
za vás“ a podobne vzal kalich,
vzdával vďaky a dal im ho hovoriac:“Vezmite a pite z neho
všetci. Toto je moja krv, ktorá
sa vylieva za všetkých na odpus-

tenie hriechov.“ A prikázal im: „Toto
robte na moju pamiatku.“ Svätá omša
je nekrvavá obeta za nás a s nami svojmu nebeskému Otcovi. Svätá omša nie
je len obetou Ježiša Krista, ale aj našou
obetou. Všetci pokrstení tvoríme spolu
s Ježišom jedno mystické telo : Cirkev.
On je našou hlavou, my všetci sme údmi
tohto mystického tela. Ježiš Kristus je
stále prítomný vo svojej Cirkvi, najmä
v liturgických sláveniach. Je prítomný
v obete svätej omše v osobe služobníka,
lebo teraz službou kňazov prináša obetu ten istý, ktorý vtedy obetoval seba
samého na kríži, ako aj predovšetkým,
pod eucharistickými spôsobmi. Je prítomný svojou mocou vo sviatostiach,
vo svojom slove a napokon je prítomný, keď sa Cirkev modlí a spieva, ako to
sám prisľúbil : „Kde sú dvaja alebo traja
zhromaždení v mojom mene, tam som
ja medzi nimi.“ (Mt 18,20)
Ježiš sa nielen obetuje za nás, ale nás
aj povoláva k svojmu stolu. Apoštoli
slávili pravidelne svätú omšu nazývanú
vtedy Lámanie chleba. Neskôr sa zaužívalo pomenovanie Eucharistia (vďakočinenie). Kresťania si od prvopočiatku
vysoko vážili svätú omšu a za ňu radi
obetovali nielen svoje majetky, postavenie a privilégiá, ale aj svoje životy.
Veriaci v prvotnej Cirkvi, ale aj my
dnes máme vnímať v pozemskej liturgii
účasť na nebeskej liturgii, ktorá sa slávi
v Božom kráľovstve, do ktorého smerujeme ako pútnici, kde sedí Kristus po
pravici Boha.
Veriaci kresťan mal by vedieť, že
Ježiš vstal z mŕtvych „prvého dňa
v týždni“ preto pre kresťanov je tento
deň prvým zo všetkých dní. Prvým zo
všetkých sviatkov je dňom Pána, čiže
Nedeľa. Slávením nedele sa zachováva
morálny predpis prirodzene vpísaný
do ľudského srdca, ktorým sa prikazuje
vonkajší kult Boha na znak spoločného dobrodenia, ktoré sa týka všetkých.
Nedeľné slávenie Pánovho dňa a Pánovej Eucharistie je stredobodom života
Cirkvi. „Nedeľa, keď sa podľa apoštolskej
tradície slávi veľkonočné tajomstvo, sa
má v celej Cirkvi zachovávať ako prvotný prikázaný sviatok...takisto sa majú
zachovávať dni Narodenia Pána Ježiša,
Zjavenia, Nanebovstúpenia a Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, svätej Bohorodičky Márie, jej Nepoškvrneného
počatia, Nanebovzatia, svätých apoštolov Petra a Pavla a napokon Všetkých
svätých (kódex kanonického práva, kán.
1246 §1).
Spoločenstvo veriacich (farnosť) je
povinná sa v nedeľu a iné prikázané
sviatky zúčastniť na svätej omši - sláve-
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ní eucharistie, ak len nie sú ospravedlnení z vážneho dôvodu ( ako je choroba, starostlivosť o dojčatá, chorých... )
alebo dišpenzovaní vlastným farárom.
Tí čo si vedome a dobrovoľne nesplnia
túto povinnosť, dopúšťajú sa ťažkého
(smrteľného) hriechu. Spáchať smrteľný
hriech znamená uvážene, to jest vedome
a dobrovoľne zvoliť vec, ktorá sa vážne
protiví Božiemu zákonu a poslednému
cieľu človeka. Smrteľný hriech v nás ničí
lásku, bez ktorej nie je možná večná
blaženosť. Ak ho hriešnik neoľutuje, má
za následok večnú smrť. ( Katech.katol.
cirkvi – 1874)
Sú medzi nami i veriaci, ktorí hovoria : „nemusím chodiť v nedeľu do kostola, ja sa pomodlím doma“. Takýmto
veriacim sú adresované slová cirkevného otca Sv.Jána Zlatoústeho :“Môžeš sa
modliť aj doma. Nemôžeš sa však modliť
tak ako v kostole, kde sa schádza veľký
počet otcov, kde sa jednomyseľne vysiela volanie k Bohu... Tu je niečo navyše,
totiž svornosť a jednomyseľnosť, puto lásky a modlitby kňazov.“
Účasť na spoločnom slávení nedeľnej Eucharistie je svedectvom príslušnosti ku Kristovi a jeho Cirkvi a vernosti voči nim. Veriaci kresťania takýmto
spôsobom vydávajú svedectvo o Božej
svätosti a o svojej nádeji na spásu.

Z kroniky
27. 5. 2007 – Prvé sväté prijímanie – 3
deti – Lejková Nikola, Tylka Andrej, Kunová Miriam.
Koncom mája zobrali oltár z pravej
strany na reštaurovanie do Košíc.
5. 6. 2007 – zasadnutie Farskej rady
ohľadom prác na farskom kostole
zvnútra, treba maľovať, vymeniť
obloky, maľovanie fresiek, riešiť
kúrenie, zohnať lešenie. Veľa roboty a treba aj veľa peňazí.
7. 6. 2007 – Božie Telo – oltáriky. Prvý
oltárik pred Jančokov na novej ulici
nachystali rod. Adamčiaková, Kurajdová, Burdeľová (Vinco), Evka
Mišíková. Druhý oltárik vo dvore
u Hely Štepaniakovej, pomohla
rod. Marty Štepaniakovej. Tretí oltárik v altánku na Dlhej Lúke pripravili Maníková Janka, Galicová
Anna, Polakovičová Anna, Tkáčová Mária. Ukončenie v kaplnke na
Dlhej Lúke.
18. 6. 2007 zomrel v Bobrovci vo veku
nedožitých 82 rokov vdp. Bohuslav
Pikala. Pohreb 25. 6. v Bobrovci v
rím.-kat. kostole, potom prevezený
do hrobky na horu, kde dal pán farár
za svoje peniaze postaviť kaplnku.
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O obdivuhodnej hodnote
svätej omše
Svätá omša je skutočná obeta, ktorá sa stala na Kalvárii a prináša jej plné
ovocie.
Všetky plody svätej omše sú nevyčerpateľné, pretože sú to všetko plody
obete kríža. Kiež by sme vedeli, aké
poklady môžeme získať pre seba a pre
Cirkev ! ( D.C. Marmion)
- Pamätaj , kresťan, že sa viac vyplatí byť zbožne prítomný na svätej
omši, ako obísť na pútiach celý svet (
Sv.Bernard)
- Boh nám dá všetko, o čo pri svätej omši prosíme, a dá nám aj to, na čo
ani nepomyslíme, ale čo potrebujeme (
Sv.Hieronym)
- Keby sme poznali hodnotu svätej
omše, s akou veľkou horlivosťou by sme
ju počúvali! Všetky dobré skutky neplatia toľko ako svätá omša, pretože sú to
ľudské skutky, ale svätá omša je Božie
dielo (Sv.Ján M. Vianney)

29. 6. – vyšlo druhé číslo „Katarínskeho hlasu“.
30. 6. – Kvačianske slávnosti z príležitosti 55. výročia založenia telovýchovnej jednoty. Pred oslavami sa
slúžila sv. omša v kostole. Stretnutie s rodákmi 30. 6 2007 sobota.
1. 7. 2007 nedeľa hrali ženy futbal, na
ihrisku posedenie všetkých občanov z dediny – guláš zadarmo aj
pivo, deti malinovka.
2. 7. prišli dvaja reštaurátori – robili historický prieskum odkrytie
fresiek. Nenašli žiadne fresky, iba
na pravej strane pri oltáriku našli
znak, že kostol bol konsegrovaný
– posvätený.
12. 7. sa zakúpilo lešenie, zariadil p.
Hirner z Bratislavy za 47 000 Sk.
18. 7. – vypratávanie kostola a odvážanie do Kojšov (Imrich).
19. 7. sa začalo osekávanie omietky.
Vedúci Chovan Alfonz a Pavel Tylka. Bol dovezený kontajner z PD
– Mataj Pavol. Pomáhali chlapi
– Čendula Štefan, Smiešny Peter,
Kojš Slávo, Burdel Jaroslav. Húska
Jozef – elektrika, vyvážanie Lasák
Roman a Martin.
Stavanie lešenia – Tkáč Pavol st.,
Matúš Jaroslav, Tylka Jozef.
21. 7. obíjanie: Chovan Alfonz, Tylka
Pavel, Smiešny Peter, Šišková Oľga,
Galicová Anna, Staníková Vierka,
Tylková Betka – varenie.
Pán farár bol v kostole pozrieť, bolo
málo ľudí na brigáde, čakal že príde
aspoň 15 ľudí. Večer na Dlhej Lúke
sv. omša, málo ľudí – kázeň, keď sa
ozvala jedna pani, že mi za to ne-

- Svätá omša je liek na choroby a
celopal na splatenie našich hriechov
(Sv.Cyprián)
- V modlíme prosíme Boha o milosti, vo svätej omši ho nútime , aby
nám ich dal (Sv.Filip Neri)
- Svätá omša je jediná obeta, ktorá
spôsobuje, že duše ihneď vychádzajú z
očistca (Sv.Gregor)
- Svätá omša je najsvätejší náboženský úkon, pre Boha najslávnejší a
pre našu dušu najprospešnejší. Získavame pri nej silu, aby sme milovali Boha a
blížneho a dokázali mu odpúšťať ( S.P.
Eymar)
- Ubezpečujem ťa, že tomu, kto
zbožne počúva svätú omšu, pošlem v
posledných okamihoch jeho života toľko svätých anjelov, aby ho posilňovali a
chránili, koľkokrát bol zbožne na svätej
omši ( Ježiš Sv.Gertrúde)
- Jediná svätá omša, ktorej sa zúčastniš vo svojom živote, viac ti osoží,
ako početné obetované inými za teba po
tvojej smrti (Sv. Faustína)

môžeme, že je málo ľudí v kostole.
Pán farár sa nahneval- depresia
– zobliekol sa počas omše a bolo po
sv. omši.
V nedeľu trochu kľud, pána farára to mrzelo, čo sa stalo v sobotu
a omluvil sa. Vždy, keď sa začínajú
nejaké práce sú nervy.
22. 7. – omša sa slúži v nedeľu ráno
o 8.00 h na Dlhej Lúke a druhá o
10.00 h v Kvačanoch. Po nedeľnom
príhovore, keď sa pán farár pohoršil, že bolo málo ľudí na brigáde v
sobotu, v pondelok bolo na brigáde
20 ľudí.
24. 7. – obíjanie pokračovalo. Bol pozrieť aj p. Cebecauer – statik, priateľ p. Chovana.
25. 7. – boli pozrieť a merať na elektroinštaláciu.
28. 7. – dostavalo sa lešenie a zasklievali za železné okná – zasklieval p.
Tylkovej švagor so synom z Trstenej.
28. 7. boli pamiatkári, aj s riaditeľom
zo Žiliny obrzieť ako je vysekané.
Bola už hotová dokumentácia elektriky. Dokumentáciu robil Ing. Ján
Božek, schválil Ing. Anton Galus z
Ružomberka.
3. 8. 2007 – prišli opäť reštaurátori z
Košíc, ktorí ešte robili historický
prieskum klenby. Boli pozvaní aj
na farskú radu.
4. 8. skončili historický prieskum, bola
aj ﬁrma elektrikárov, majú poslať ponuku a začať robiť od 13. 8.
2007.
Galicová Anna

4

Katarínsky hlas 2/2012

Duchovný život našej farnosti
Sme v polovici kalendárneho roka
2012 a my sa k Vám opäť prihovárame
našim časopisom. V cirkevnom kalendári je to obdobie cez rok a nachádza
sa v ňom veľa významných a prikázaných sviatkov.
Svoj článok v minulom Katarínskom hlase som ukončila s prianím radostného prežitia Veľkonočných sviatkov. Snažili sme sa prežiť tieto sviatky
predovšetkým duchovne, v pokoji a
v rodinnom kruhu.
Od 18. 4. 2012 sme sa začali modliť
deviatnik k Matke ustavičnej pomoci
za našich ťažko chorých veriacich. Keď
nebola svätá omša, tak sme sa deviatnik pomodlili pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.
Mesiac máj je mesiacom Panny
Márie. Pred svätou omšou sme mali
pobožnosť k Panne Márii. Začiatkom
mája bol pre našu diecézu smutný. 3.
mája zomrel po ťažkej chorobe emeritný biskup otec František Tondra, ktorý bol na dôchodku len od septembra
2011. Aj v našom kostole bola zaňho
zádušná svätá omša.
6. mája bolo v našej farnosti 1.
sväté prijímanie. Túto sviatosť-Telo
Pána Ježiša po prvý raz prijalo 11 detí,
z toho 7 detí pokrstil už terajší vdp.
farár. Boli to: Erika Pačesová, Leila
Gonšenicová, Emka Kudzbelová, Erika Kunová, Martin Mišík, Peter Majda, Timotej Kojš, Richard Tkáč, Kristián Florek, Lukáš Mataj a neter vdp.
farára Barborka Hangurbadžová. Bolo
pekné počasie. Deti boli na tento deň
veľmi dobre pripravené a zanechal u
nich pekný duchovný zážitok. Je len

na nich, ale aj na rodičoch, aby si túto
sviatosť, ktorú prijali, uchovali vo svojom srdci a každý mesiac pristupovali
k sviatosti zmierenia.
12. mája ku dňu matiek, bol spolu
aj s miestnym spolkom Slovenského
červeného kríža, uskutočnený zájazd
do Banskej Bystrice na operetu „Cigánska láska“. Vystúpenie sa všetkým
páčilo. Cesta bola hradená organizátormi a vstupné si zaplatil každý sám.
Bolo nás 40 ľudí.
20. mája zavítal do našej farnosti
spevácky súbor „Cantilena zo Senca“.
Je to známy súbor, ktorý chodieva
po celom Slovensku. Svätá omša bola
sprevádzaná ich spevom. Spievali veľmi pekne, ale v našom kostole, ktorý
je malý spev je najkrajší našich spevákov. Boli to názory mnohých ľudí, ale
i napriek tomu sme im vďační za to, že
navštívili našu farnosť a dedinku, ktorá sa im páčila, hlavne okolie.
Už dlhší čas skupina žien pravidelne chodíme každú nedeľu modliť sa ku
kaplnke Sedembolestnej Panny Márii.
Veľkou túžbou našej spolusestry p. H.
Harychovej, bolo túto kaplnku opraviť,
čo sa aj stalo. So súhlasom vdp. farára
od 16. do 21. mája 2012, ﬁrma, ktorú
ona zariadila, sa kaplnka zrekonštruovala. Patrí jej za to úprimné Pán Boh
zaplať. Aj ostatným štedrým darcom,
ktorí na opravu prispeli a ktorí akýmkoľvek spôsobom sa na oprave a úprave okolia podieľali všetkým veľká vďaka. Na oboznámenie pre tých, ktorí
tam nemôžu ísť sa urobili tieto práce.
Zo skál sa urobil nový cokel, na zem
sa dala dlažba, z ktorej sú aj schody

do kaplnky a okolo kaplnky sa urobilo
železné oplotenie. Tieto práce urobila
ﬁrma. Ostatné práce, bez nároku na
odmenu a to natretie strechy, oplotenia a namaľovanie kaplnky na bielo,
urobili dvaja bratia p. Harychovej, za
čo im v mene celej farnosti ďakujem.
Okrem obrazu Sedembolestnej Panny Márie, je pod ním vysekaný otvor
a v ňom sa nachádza soška Božieho
milosrdenstva, ktorý venovala p. Harychová. Kaplnka je skutočne pekná,
ako nová. Je na škodu, že nevieme
doposiaľ, kto ju postavil. Kto môže,
nerobí mu problém chôdza, neoľutuje,
Panna Mária každého čaká.
Je mesiac jún. Je zasvätený k úcte
Božskému Srdcu Ježišovmu. Pred týmto sviatkom sme však mali ešte jeden
prikázaný sviatok a to 7. 6. Božieho
tela-Najsvätejšie telo a krv Pána Ježiša. Po svätej omši sme išli procesiou so
živým Pánom Ježišom, cez novú ulicu,
kde boli dva oltáriky a prešli sme Dlhou
Lúkou, kde boli tiež dva oltáriky. Boli
veľmi pekne pripravené. Ukončenie a
záverečné požehnanie bolo v kaplnke.
Počasie nám prialo. Dievčatá rozsýpali
kvietky, za čo im, aj tým, čo pripravili
oltáriky, úprimné Pán Boh zaplať. Vdp.
farár bol sklamaný a aj smutný z toho
že nás bolo omnoho menej ako vlani
a hlavne tí, čo požehnanie potrebujú,
nemali záujem sa stretnúť s Pánom Ježišom. Zúčastnení sme prežili pekný
duchovný zážitok.
V piatok 15. 6.2012 je sviatok, pre
našu farnosť prikázaný, Božského Srdca Ježišovho. Je odpust na Dlhej Lúke.
Zúčastnime sa všetci na slávnostnej
svätej omši, ktorá je o 18.hod večer.
Svoj článok zakončím slovami pesničky z JKS.
„Božské srdce buď s nami, kraľuj
panuj nad nami, nech sa v našej rodine, život viery rozvinie.“

• Z prvého svätého prijímania

predsedníčka pastoračnej rady
V. S.
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HLAS V OBCI KVAČANY
Pokračovanie
prác v obci
V mesiaci marec sa začalo s opravou koryta potoka Kvačianka, lomovým kameňom boli spevnené brehy od rodinného domu p.Františka
Glončáka po rodinný dom p.Filomény
Tkáčovej. Na cintoríne v Kvačanoch sa
vypílili tuje a opílili sa konáre stromov,
ktoré ohrozovali okolité pomníky.
Pred COOP Jednotou bol vypílený vysychajúci topoľ. Za kultúrnym domom
bolo vypílené krovie, ktoré poškodzovalo fasádu objektu. V súčasnom období pokračuje čistenie brehu potoka
Kvačianka od krovinatých porastov.
Na kosenie parkov sme sa pripravili
kúpou novej kosačky, ktorou pravidelne kosíme verejné priestranstvá.
K ich skrášleniu prispeli členky
miestneho spolku Slovenského Červeného kríža, ktoré bez nároku na
odmenu vo svojom voľnom čase obnovili kvetinový záhon a tým skrášlili
prostredie parku pred materskou škôlkou (foto). Členky Červeného kríža sa
zúčastnili aj pri čistení okolia cintorína
na Dlhej Lúke. K zlepšeniu životného
prostredia v našej obci sa podieľali aj
žiaci ZŠ, ktorí zbierali odpad pozdĺž
brehu Kvačianky.
Po dlhom čase sa nám podarilo
opraviť sirénu. Financie na jej opravu
sme získali z Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši. Na odvodňovací

kanál, ktorý bude odvádzať prívalovú
dažďovú vodu od rodinného domu p.
Milana Šablatúru do potoka Kvačianky, bola spracovaná projektová dokumentácia na ktorú je potrebné vybaviť
stavebné povolenie a získať ﬁnančné
prostriedky. Rozpočet projektu je stanovený na 150 000 €. V MŠ sa plánuje
s rekonštrukciou sociálnych zariadení,
kde už prebehlo výberové konanie na
zhotoviteľa diela. V tomto období Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vykonáva kontrolu prác na
ZŠ v súlade s rozpočtom a projektovou
dokumentáciou. V zmysle zákona č.
395/2002 bola vykonaná archivácia
písomností Obecného úradu. V mesiaci máj našu obec navštívila skupina
predstaviteľov Moskovského inštitútu
tvorená predstaviteľmi Inštitútu kultúrneho a prírodného dedičstva mesta
Moskvy a neziskovej organizácie Ekocenter z Moskvy, 3 národných parkov,
2 múzeí pod otvoreným nebom, ktorí
sa združili v projekte „Kultúrne krajiny-tradície a rozvoj“ podporený zo
zdrojov Európskej komisie. Na stretnutí p. Alfonz Chovan priblížil našim
hosťom históriu našej obce a vypracovanie Územného plánu obce Kvačany.
Na záver chcem poďakovať poslancom a všetkým občanom, ktorí svojou
prácou prispeli k skrášleniu a zviditeľneniu našej obce a tým vytvorili príjemnejšie prostredie nie len pre našich
občanov, ale aj turistov, ktorí navštívia
našu obec.
Starosta

Dedina opäť ožila
divadlom...

Začiatkom februára sa zišla skupinka nadšencov pre ochotnícke divadlo.
Dali sme hlavy dokopy a spoločnými
silami sme sa rozhodli zahrať po dlhej
dobe komédiu „Piťulík“. O réžiu sme
požiadali pána učiteľa Milana Červeného, ktorý nás neodmietol za čo sme mu
veľmi vďačný. Pôvodne sme chceli „Piťulíka“ hrať na Veľkú noc, no pre pracovné vyťaženie hercov sme sa dokázali len ťažko skĺbiť a nacvičiť to v tomto
čase, preto sme to museli presunúť o
pár týždňov neskôr. „Piťuík“ je hra v
dvoch dejstvách, z nie príliš dávnej
doby. Starý rodičia chceli svojho vnuka
dostať na vysokú školu cez úplatného
úradníka. Keď bolo všetko vybavené aj
dohodnutá výška úplatku, „Piťulík“ nezmaturoval. Aj keď sa divadlo nehralo
v zimnom období ako býva zvykom,
účasť divákov bola veľká čím sme boli
príjemne prekvapení. Všetkým hercom
a zúčastneným ďakujeme, že si aj v tejto uponáhľanej dobe našli čas a dali sa
na túto náročnú úlohu:
Ďakujeme:
pánovi Milanovi Červenému - réžia
Galicovej Anne – stará mama
Ďuroňovi Vladimírovi st. – starý otec
Polakovičovej Adriane – Lilka
Galicovi Milanovi – Tibor
Kojšovej Gabriele – Žuži
Burdelovi Jánovi ml. – Dekan Fakulty
Kojšovi Milanovi – Tajomník
Lasákovej Barborke – sekretárka
Drbjakovej Anne - šepkárka
A.P
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Zo života obce
Vážení spoluobčania, po dlhšej odmlke sa znovu prihovárame prostredníctvom Hlasu v obci, aby sme aspoň v
skratke zhodnotili čo všetko sa v obci
udialo odvtedy ako sme sa naposledy
prihovorili. Okrem toho, že sme privítali jar a začalo nás hriať viac slniečko, sme poupratovali svoje príbytky,
vykonali jarné práce v záhradách a v
láske, pokoji a v zbožnosti prežili Veľkonočné sviatky.
Nie je toho málo, keď to zhodnotíme po stránke kultúrnej oživili sme
po troch rokoch ochotnícke divadlo a
herci ochotníckeho súboru v réžii pána
Milana Červeného odohrali komédiu
pod názvom ,,Piťulík,, v hereckom
obsadení: pani Anna Galicová, Vladimír Ďuroň st. Milan Galica, Adriana
Polakovičová, Ján Burdel ml. Gabriela
Kojšová, Milan Kojš, Barborka Lasáková a spoza opony Anna Drbjaková.
Podľa účasti divákov usudzujeme, že
divadlo do našej obce patrilo a aj patrí
a znovu bol kultúrny dom po dlhom
čase plný, aj keď predstavenie bolo v
sobotu podvečer a veľa občanov ﬁnišovalo s jarnými prácami. Všetkým
ochotníkom a režisérovi prajeme veľa
zdravia, chuti, elánu do ďalšej tvorivej
práce. Veríme tomu, že sa do takýchto
aktivít zapoja aj nové a hlavne mladé
tváre, ktoré budú rozvíjať ochotnícku
scénu aj naďalej.
Mládenci máj mesiac lásky privítali
postavením obecných májov v Kvača-

• Z oslavy Dňa matiek

noch a na Dlhej Lúke. Všetkým veľmi
pekne ďakujeme. Poďakovanie patrí
aj p. Vladimírovi Hajurkovi, ktorý na
tento účel už viac rokov prepožičia
svoj voz a koníka. Postavením májov
sme deﬁnitívne pozdravili jar.
Druhá Májová nedeľa už tradične
patrí naším mamám. Tento krát sme
oslavy Dňa matiek zahájili už v predvečer sviatku návštevou operety ,, Cigánske srdce,, v Banskej Bystrici, podporené Miestnym spolkom Slovenského
Červeného Kríža a Farským úradom
za ktoré veľmi pekne ďakujeme. V
nedeľu oslavy pokračovali tradične
v Kultúrnom dome vystúpením detí
materskej a základnej školy so svojím
programom a tradičným občerstvením ktoré pripravili členovia sociálnej
komisie pri OU v Kvačanoch.
Prvý jún,, Deň detí,, pripravili členovia komisie pre mládež, šport a iné
záujmové činnosti v areáli futbalového ihriska, Noviniek pre tento rok
bolo veľa, je vidieť, že si komisia dala
záležať a dôsledne sa pripravili. Deti
pri registrácii dostali svoje číslo, ktoré
bolo v tombole odmenené. Program
deťom spríjemnila aj skupina členov
historického šermu z Liptovského Mikuláša, fotograﬁa s hadom, poľovnícky
kútik, miestni požiarnici a mala výučba v zdravotníctve od členiek MS SČK.
Občerstvenie bolo v podobe chutného
guláša, grilovanej klobásky, kofoly a
pre rodičov pivo, za ktoré organizátori
´ďakujú sponzorom a výťažok venujú
pre deti do Materskej školy.

Oblasť športu
Futbalový klub TJ
Družstevník Kvačany vstúpil do jarnej
súťaže.
Futbalisti
už takmer odohrali
svoje majstrovské
stretnutia na domácich a súperových ihriskách a príjemne prekvapili hlavne dorastenci ktorí
postúpili do vyžšej triedy. Prajeme
všetkým veľa úspechov a futbalového
šťastia, aby mohli aj takto reprezentovať našu obec.

Kvačianskí hasiči
Členovia hasičského zboru sa
zúčastnili okresnej súťaže v Liptovskom Trnovci.
Umiestnili sa na
veľmi
peknom
druhom mieste.
Na víťaza stratili
tri sekundy, čo je skutočne veľmi pekné
umiestnenie, Prajeme im do budúcnosti viac šťastia a pri akomkoľvek zásahu
nech je to ich prvenstvo pri pomoci
občanom.

MSČK
MS SČK na svojej výročnej členskej schôdzi zvolil nový výbor.
Pre d s e d n í čkou
miestneho spolku
slovenského červeného kríža sa
stala pani Michaela Mliečková. Touto
cestou jej ale aj ostatným členkám výboru prajeme veľa tvorivých nápadov
v ďalšej práci. Zároveň si dovoľujeme
poďakovať za dlhoročnú prácu bývalej predsedníčke výboru pani Márii
Tkáčovej ako aj ostatným členkám
výboru ktoré ukončili prácu vo výbore. Všetkým prajeme pevné zdravie .
Nesmiem zabudnúť pripomenúť, že aj
v tomto roku sa na výročnej schôdzi
odmeňovali aj darcovia najvzácnejšej
tekutiny ,,dobrovoľní darcovia krvi,,
Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM a prajeme im veľa zdravia, aby mohli tento
humánny čin zopakovať čo najviac.
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POĎAKOVANIE

Cestovný ruch
Už len necelý mesiac nás delí od
letných prázdnin. Je to obdobie, keď
do našej obce prichádzajú vo zvýšenej
miere návštevníci a dovolenkári nie len
zo Slovenska, ale takmer z celého sveta. Mnohý navštívia miestny pivovar
rodiny Brontvajovcov, ale stále je pre
nich najväčšia vzácnosť a perla prírody
práve Kvačianská dolina, dbajme o to a
prispievajme k tomu, aby sa tu návštevníci cítili dobre, mali kladný zážitok z
návštevy našej obce a aby sa tu aj radi
vracali.
Našu dedinu a Kvačiansku dolinu
zviditeľnil p. Ján Hajurka vybudovaním
informačných a smerových tabúľ pred
vstupom do obce a vstupom do Kvačianskej doliny.
Všetkým Vám prajem veľa zdravia,
pracovnej aj rodinnej pohody a príjemné strávenie letných dní .

Poľnohospodári
Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole Kvačany. Tak nejak už
patria do tejto obce aj naši družstevníci. Možno je to preto, že tu majú
svoje sídlo, hospodária na pozemkoch
a pre mnohých občanov tejto obce sú
zamestnávateľom. Čo majú nové naši
družstevníci okrem toho, že sa dennodenne starajú o zverené zvieratá, že
dennodenne pracujú na poľnohospodárskej pôde a svojou prácou dorábajú potraviny do dlhého potravinového
reťazca? Majú svoje úspechy aj oni.
Len tak pre zaujímavosť majú aj šampiónku. Na poľnohospodárskej výstave
Pinzgauského dobytka v Podturni vybrali za šampiónku výstavy dojnicu z
chovu PD Kvačany, no uznajte nepoteší
to. Na hospodárskom dvore Dlhá Lúka
aj tento rok prebehnú hodnotiace trhy
na plemenné barany. Počas ich konania
našu obec navštívia chovatelia takmer
z celého Slovenka. Prajeme vám veľa
úspechov a hlavne priaznivé počasie
pri zberových prácach.
Za obec AD

V mesiaci apríl sa v Materskej škole v Kvačanoch konala brigáda, pomoc
rodičov a priateľov školy – oteckov, zameraná na zlikvidovanie dreva, ktoré
bolo potrebné pripraviť na ďalšiu zimu.
Preto by som sa chcela v mene našich
najmenších poďakovať p. Benikovskému, ktorý nám zapožičal cirkulárku.
Veľká vďaka patrí hlavne rodičom a
priateľom školy: p. P. Cabanovi, J. Kudzbelovi s manželkou, P. Pačesovi s
manželkou, Ľ. Parížekovi, J. Chlebíkovi, R. Štefaniakovi, M. Sihockému.
Práce s drevom bolo vyše hlavy.
Nikomu z rodičov nevadilo, že drevo
chystajú po svojej práci, v rámci svojho
voľného času. Nikto si nesťažoval, hlavne keď bolo vidieť výsledok namáhavej
práce šikovných oteckov našich detí.
Urobili tak kus práce a pomohli našej
materskej škole a zároveň aj svojim a
Vašim deťom.
Toto je ľudskosť, toto je ochota pomôcť bez nároku na odmenu, toto je
radosť samých zo seba. Ďakujeme.
Bc. Katarína Žišková

A ešte raz divadlo...

Milé deti, v mesiaci jún slávime viacero
slávností.
Jednou z nich je slávnosť, ktorej názov
sa dozviete v nasledujúcich tajničkách.
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2.
3.
4.

Ježiš je Boží ....
Božím dieťaťom si sa stal pri ....
Rozhovor s Bohom
Všetko, čo ničí a poškodzuje náš život
s Bohom
5. Prikázaný sviatok 15.8. .... Panny Márie
6. Posledný prorok Starého zákona je ....
Krstiteľ
7. Žehnania a svätenia spolu nazývame.....
8. Každú svätú omšu začíname.....
9. Doplň citát sv. Augustína:,, Kto v kostole ... ,
dvakrát sa modlí.“
10. Ako sa jedným slovom nazývajú 12 Ježišovi
učeníci?
11. .... je Boží dom
12. Evanjelium je radostná ....
13. Boh je môj ....
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