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„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa,
bude žiť, aj keď umrie“ (Jn 11,25).

S

viatky Všetkých svätých a Spomienka na všetkých verných zosnulých majú niečo spoločné.
Preto nasledujú jeden za druhým. Oba
sviatky hovoria o večnom živote. Keby
sme neverili v život po smrti, nemalo
by zmysel sláviť sviatok Všetkých svätých a ešte nezmyselnejšie by bolo chodiť v tieto dni na cintorín. Veď koho by
sme navštevovali a prečo by sme tam
mali zapaľovať sviečku a nosiť kvety?
Tieto sviatky nás pozývajú k zamysleniu sa nad žalmom 90, konkrétne nad
veršom: „Nauč nás rátať naše dni, aby
sme našli múdrosť srdca!“
Na jeseň listy na stromoch zožltnú a
odpadnú. Aj človek je ako listy na stromoch. Strom na jar opäť rozkvitne, ale
s novými listami. Aj svet po nás bude
existovať naďalej, ale s inými obyvateľmi. Je to aj s nami tak? Tu sa analógia
pretrháva, pretože Ježiš nám prisľúbil
: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí
vo mňa, bude žiť aj keď umrie.“ To je
veľká výzva viery všetkých, ktorí veria
v osobného Boha.
Kto videl ﬁlm „Doktor Živago“, iste
si spomenie na slávnu pieseň Lary. Ak
to preložíme z talianskej verzie, tak to
bude znieť: „Ja neviem kde, ale bude
nejaké miesto, z ktorého sa už nevrátime...“ Pieseň dobre sprostredkuje
zmysel známeho románu Pasternarka,
podľa ktorého ﬁlm vznikol. Dvaja zaľúbení sa stretnú, ale nepriaznivý osud
ich stále znova oddeľuje od seba (dej sa
odohráva v čase boľševickej revolúcie)
– až po poslednú scénu, keď sa ich cesty znova skrížia, avšak bez toho, aby sa
spoznali.
Ústrednú pieseň ﬁlmu si dovolím
doplniť o slová: Áno, miesto, z ktorého sa už nevrátime – a ani sa vrátiť nechceme! Ježiš odišiel, aby ho pre nás
pripravil. On nám svojím vzkriesením

uvoľnil cestu a svojimi blahoslavenstvami nám ukázal cestu, ktorou ho
máme nasledovať. Je to miesto, kde sa
pre nás zastaví čas, aby ustúpil večnosti, kde bude absolútna láska . Nielen
Božia láska a naša láska k Bohu, ale aj
úprimná a svätá láska, ktorá bola žitá
na zemi.
Viera veriacich nezbavuje strachu
pred smrťou. Ona však zmierňuje tento
strach nádejou. V prefácii omše za zosnulých sa uvádza : „a hoci nás zarmucuje neodvratný údel smrti, potešuje
nás prísľub budúcej nesmrteľnosti.“
K tomu sa pridáva zarážajúce svedectvo, ktoré prichádza tiež z Ruska,
modlitbu vojaka Alexandra Zacepu z
druhej svetovej vojny. Tento vojak ju
napísal niekoľko okamihov pred bojom, v ktorom stratil život.
Tá modlitba znie :
„Počuj , ó Bože! Ani jediný raz v mojom živote som sa s tebou nerozprával.
Dnes však mám chuť sa s tebou tešiť.
Vieš , odvtedy, čo som bol malé dieťa
mi stále hovorili, že neexistuješ – a ja
hlupák som tomu uveril. Nikdy som nepozoroval tvoje diela. V túto noc som sa
však z krátera od granátu zahľadel na
hviezdne nebo. A fascinovaný ich trblietaním som okamžite pochopil, aký strašný to môže byť omyl. Neviem, ó Bože,
či mi podáš svoju ruku. Ale ja k tebe
hovorím, a ty ma chápeš. Okrem tohto
ti nemám už nič čo povedať... Chcem
ti ešte povedať – a ty to vieš- že ten boj
bude tvrdý. Môže sa stať, že ešte v túto
noc budem klopať na tvoje dvere. A aj
keď som doteraz nebol tvojím priateľom
– keď prídem- vpustíš ma dovnútra? Čo
sa teraz deje? Vari plačem?...Pozdravujem ťa, Bože. Idem a zrejme sa už sotva
vrátim...“
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Rok viery
Pápež Benedikt XVI. vyhlásil apoštolským listom Porta ﬁdei Rok viery.
Začal sa 11.októbra 2012 v deň 50.výročia otvorenia II. vatikánskeho koncilu potrvá do 24.11.2013 – sviatku
Krista Kráľa.
Rok viery má prispieť k plnšiemu
obráteniu sa ľudí k Bohu, k posilneniu
viery a k novej evanjelizácii v dnešnom
svete a takisto má byť príležitosťou
bližšie sa oboznámiť a pochopiť dokumenty II. vatikánskeho koncilu.
V prebiehajúcom Roku viery až
do 24.11.2013 môžu veriaci s opravdivo kajúcim duchom získať úplné
odpustky v prospech duší v očistci
alebo pre seba, ak: 1) pristúpia k sviatosti zmierenia, 2) prijmú sväté prijímanie, 3) pomodlia sa na úmysel Svätého Otca, 4) vykonajú niektorý nižšie
špeciﬁcký odpustkový úkon.
Špeciﬁcké odpustkové úkony:
a) keď sa zúčastnia v ktoromkoľvek kostole alebo na inom vhodnom
mieste na troch kázňach počas svätých
misií, alebo sa zúčastnia na troch prednáškach alebo katechézach vysvetľujúce učenie II. vatikánskeho koncilu alebo Katechizmu katolíckej Cirkvi.
b) keď navštívia počas púte pápežskú baziliku, kresťanské katakomby,
katedrálny kostol alebo iné miesta určené ordinárom špeciálne na Rok viery
a zúčastnia sa tam na nejakom posvätnom obrade alebo tam aspoň chvíľku
pobudnú v sústredení a zbožnom rozjímaní, ktoré zakončia modlitbou Otče
náš, Verím v Boha, modlitbou k bl.
Panne Márii, prípadne k svätým apoštolom alebo patrónom.
V našej diecéze sú stanovené tieto
miesta:
Katedrála sv. Martina v Spišskej
Kapitule, Bazilika sv. Kríža v Kežmarku, Bazilika Navštívenia Panny Márie
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v Levoči, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade
Farské kostoly: v Spišskej Novej Vsi,
v Starej Ľubovni, v Spišskej Starej Vsi,
v Liptovskom Mikuláši, v Ružomberku, v Dolnom Kubíne, v Námestove,
v Zákamenom, v Trstenej, v Tvrdošíne
Kostoly zasvätené: Najsvätejšej Trojici, Božskému Srdcu Ježišovmu, svätým apoštolom, sv.Martinovi, sv. Cyrilovi a Metodovi.
c) Keď v dňoch určených miestnym
ordinárom na Rok viery sa na ktoromkoľvek posvätnom mieste zúčastnia na
slávení Eucharistie alebo Liturgie hodín
a k tomu sa pomodlia Verím v Boha.
Sú ustanovené nasledovné dni:
Sviatky Pána: slávnosť Narodenia
Pána, sviatok Krstu Krista Pána, Veľkonočná Nedeľa, slávnosť Nanebovstúpenia Pána, slávnosť Zoslania Ducha
Svätého, slávnosť Krista Kráľa.
Sviatky Panny Márie: slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie,
sviatok Návštevy Panny Márie, slávnosť
Nanebovzatia Panny Márie, slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie.
Sviatky svätých: slávnosť sv.Jozefa,
sviatok Katedry sv.Petra, slávnosť sv.
Petra a Pavla, slávnosť sv.Cyrila a Metoda, výročný deň smrti sv.Cyrila (14.2.),
vyročný deň smrti sv.Metoda (6.4.)
d) V ľubovoľnom dni počas Roka
viery, pri zbožnej návšteve krstnej kaplnky alebo iného miesta, kde sa vysluhuje sviatosť krstu, a obnovia si krstné
sľuby.
Veriaci, ktorí sa opravdivo kajajú
a nemôžu sa zúčastniť týchto slávení
pre vážne dôvody pri zachovaní základných predpokladov, stačí ak sa v myšlienkach spoja s veriacimi prítomnými
na slávení a vypočujú si najmä slová
Svätého Otca alebo diecéznych biskupov prostredníctvom televízie alebo
rozhlasu a pomodlia sa s nimi Otče
náš, Verím v Boha, či ďalšie modlitby
v súlade s Rokom viery a obetujú Bohu
svoje ťažkosti alebo utrpenie svojho života, môžu získať úplné odpustky.
(spracované podľa: Inštrukcia spišského diecezného biskupa o udeľovaní
odpustkov v Roku viery v Spišskej diecéze)

My kráčame s radosťou za Pánom Ježišom
s jeho Matkou Máriou
Niekoľko mesiacov sme čakali na
veľký deň 2. október 2012. Náš cieľ
Medžugorje. Už po 3. krát putujeme
spolu s naším kňazom vdp. Františkom
Čurejom na miesto, kde sa spája nebo
so zemou. Kde Matka Božia prichádza
už 31 rokov každý deň, aby ľudstvo
posilňovala, usmerňovala vo viere a
napomínala.
Nie je to nič ťažké, čo nám naša Nebeská matka hovorí.
Je október, mesiac svätého ruženca
a spolu s nami ide i náš duchovný otec.
Je to veľmi milé, všetkých nás napĺňa
radosť. I napriek jeho zdraviu, berie so
sebou svoj kríž a posilňuje i nás v napredovaní kresťanskej viere, aby sme sa
i my stali pútnikmi za Ježišom. Nabáda
nás ku Ježišovi cez srdce Božej matky.
Jeho ochota slúžiť nám laikom, dáva
živý príklad, ako máme žiť svoj každodenný kresťanský život.
V autobuse je nás 50. Ľudia z rôznych dedín Oravy i my z Kvačian Hanka, Betka, Vierka, Helka, Martuška,
Janka, Zuzka so svojou malou dcérkou
Tamarkou. Ozdobou našej skupinky je
milý pán Julko Kudzbel. Veľmi sme sa
tešili jeho prítomnosti. V našej skupine
boli i dve pútničky z Lipt. Matiašoviec.
Milý duchovný otec František!
Sme Vám vďační za túto nádhernú
púť. Hneď na začiatku pred cestou ste
nám odslúžili svätú omšu, dali požehnanie na cestu a tak sa spolu s Vami
vyberáme na túto dlhú púť za Máriou
a vieme, že vašou prítomnosťou nás táto
púť naplní hlavne po duchovnej stránke. Vy ste kňaz, ktorý nosí kríž vpredu
i vzadu, vydávate zo seba maximum, čo

len kňaz môže svojim ovečkám dať. Je
11. hod a naša púť sa začína. Ideme za
našou Nebeskou matkou, aby sme pri
Vás ešte viac pochopili Ježišove učenie
lásky. Smer Medžugorje.
Tí, čo v Medžugorji neboli, sú plní
očakávania, ale s veľkou úctou a dôverou vstupujú na toto miesto, Bohom
posvätené, tí, čo už tu boli.
V tomto roku si náš vdp. farár František Čureja spolu s nami pripomenul
10 rokov pôsobenia pastorácie v našej farnosti. Touto cestou Vám milý
duchovný otec vyslovujeme veľké Pán
Boh zaplať, za to že ste tu, že nás vediete
k úcte Panne Márii, aby sme cez jej materinské srdce prechádzali ku Ježišovi.
Ďakujeme za to neustále a vytrvale.
Srdce kňaza je srdce druhého Krista, ktorým je láska a dobro. Vaše srdce
sa neuzatvára do seba. Vaše srdce vie,
že láska sa meria obetou a preto sa vaše
srdce rozdáva v láskavosti, dobroprajnosti a pokore. Toto vieme už niekoľko
rokov, ako pôsobíte v Kvačanoch. Za
10 rokov ste tu urobili viac než dosť.
Pri tých hmatateľných a viditeľných
veciach sa nebudem zmieňovať, lebo
to každý človek vidí, ale v duchovnom
živote v srdciach ľudí nastali zmeny. Je
v nich pokoj a tento stav sa nedá ničím
nahradiť. Pochopili sme, že modliť sa
oplatí. Preto i vás milí čitatelia Katarínskeho hlasu, ako laik vyzývam k modlitbe srdcom, zvlášť v rodinách. Často
sa stáva, že výsledok sa nedostaví hneď,
niekedy sú to i celé roky. Touto cestou
vás všetkých chcem povzbudiť, aby ste
Bohu dôverovali, aby ste sa neodkláňali
od neho. On robí pre nás zázraky každý
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deň. Záleží však na každom človeku,
čo si pod pojmom zázrak predstavuje.
Mojim zázrakom je aj to, že tu v tejto farnosti sú ľudia na čele s duchovným otcom Františkom, ktorí tvoria
skutočnú farskú rodinu. Je úžasné sa
stretnúť s týmito ľuďmi na svätých
omšiach vo všednom dni. Za tieto
duchovné zázraky vyslovujem Bohu
a nášmu duchovnému otcovi z celého
srdca jedno veľké a úprimné ďakujem.
Vydávame sa na cestu do Medžugorija v mesiaci, ktorý je zasvätený Matke
ružencovej. Vydávame sa na dlhú púť,
aby sme pre našich blížnych vyprosili
veľa Božích milostí. Každý človek to
v dnešnej dobe potrebuje. Otec František nás usmerňuje a hovorí o jednom
z posolstiev, ktoré citujem:
„Mária Kráľovná pokoja dáva výzvu celému svetu v dennej modlitbe
svätého ruženca“.
Mária veľmi priamym posolstvom
z 25. júna 1985 povedala: Pozývam
Vás všetkých, aby ste sa povzbudzovali
k modlitbe ruženca. „Zasveťte čas ruženecu“.
Ďakujeme Vám duchovný otec za
povzbudivé slová, ktorými ste napĺňali naše srdcia počas siedmich dní v
Medžugorji.
Počas pôsobenia desiatich rokov
svoje príhovory ste často adresovali
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tvrdo i do našich rodín. Ďakujeme aj
za slová, ktoré sa často nezhodovali s
naším zmýšľaním, ale aj v takýchto slovách bolo cítiť posolstvo Matky Božej
cez pôsobenie Ducha Svätého. Tieto
vaše napomenutia nás zcelovali a urobili odolnejšími nepáchať hriech. Práve naopak, nútilo nás to vziať do ruky
ruženec. Je to, jediná cesta a pre Vás
ťažká, aby ste z nás urobili opravdivých
kresťanov.
Matka v Medžugorji nás učí, aby
sme začali meniť život v našich rodinách, aby sme prehodnotili svoj život

Historické pozadie „dušičiek“
Každoročne 1. novembra slávime
slávnosť Všetkých svätých a 2.novembra spomienku Na všetkých verných
zosnulých. Cirkev už po stáročia vyjadruje v tejto slávnosti a spomienke
nádej na vzkriesenie.
Zmyslom týchto sviatkov tzv. „dušičiek“ je uvedomenie si, že po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do
božieho kráľovstva, kde nás očakáva
blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení.
Začiatky
slávenia
slávnosti
Všetkých svätých má svoje korene vo
sviatku všetkých svätých mučeníkov,
ktorý sa slávil už vo 4.storočí 13.mája,
prípadne v prvú nedeľu po Turiciach.
Slávnosť Všetkých svätých sa prvýkrát
slávila v Ríme 13.mája 609, keď pápež
Bonifac IV, prebral od cisára Fokasa
pohanský chrám všetkých bohov, tzv.
Pantheon a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii a všetkým svätým
mučeníkom. Pápež Gregor III. v 8.sto-

ročí zmenil slávenie Všetkých svätých
z 13.novembra na 1.novembra, keď v
Bazilike Sv.Petra slávnostne posvätil
kaplnku k úcte všetkých svätých.
Veriaci si v tento deň pripomínajú aj svätých, ktorí nie sú oﬁciálne
vyhlásení za svätých. V deň slávnosti
všetkých svätých Cirkev oslavuje oslávenú Cirkev v nebi a prosí ju o orodovanie za nás – (Cirkev putujúca).
Na slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných
zosnulých. Túto spomienku zaviedol
svätý opát Odilo z Cluny roku 998.
Vplyvom clunyjských mníchov sa táto
spomienka v 11.storočí v Cirkvi veľmi
rozšírila. V Ríme ju prijali v 14.storočí.
(spracované podľa:
www.oscadnica.fara.sk)

a to sa dá jedine modlitbou ruženca.
Možno by niektoré rodiny pri tomto
spytovaní svedomia povedali: Robíme
všetko. Naozaj robíme všetko? To bolí
i srdce kňaza. Ľudská múdrosť hovorí,
že každý človek potrebuje tri srdcia.
„Srdce matky, srdce kňaza, srdce lekára“.
Srdce je pre človeka dôležitý orgán,
nepozná odpočinok. Každý človek potrebuje matkino srdce, lebo ho Boh napĺňa nezištnou láskou a obetou a tak
každá matka zveruje svoje dieťa pod
ochranou Panny Márii.
Srdce kňaza je srdce druhého Krista, ktorým je láska a dobro a taký je i
náš duchovný otec František. Vypočuje každého veriaceho i neveriaceho, modlí sa bez rozdielu za všetkých
s láskou, udeľuje sviatosti a slúži sväté
omše. Vo svojom srdci nosí chorých,
starých, opustených a trpiacich. Vlieva
nádej a silu na znášanie kríža. Ako je
dobre, mať na blízku ochotného Šimona Cyrenejského v osobe kňaza.
Ďakujeme, otec František za 10
rokov pastoračnej činnosti tu v Kvačanoch. Veríme, že vaša vynaložená
práca a podlomené zdravie budú vtlačené ako pečať do srdca Panny Márie,
cez ktorú nás vediete milovať jej syna
Ježiša Krista.
Šťastná to farnosť, kde bije a slúži takéto srdce kňaza. Je v ňom srdce
Ježiša Krista. Nám neprislúcha súdiť
kňaza, ale Panna Mária nás vyzýva
modliť sa za kňazov, aby boli kňazmi
podľa Ježišovho srdca a dokázali odolať útokom zlého ducha.
Končím svoj článok a zároveň vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle ,aby
sa pridali k putovaniu i za našou Sedembolestnou Pannou Máriou na
kopčeku v Kvačanoch, kde máme tiež
kúsok Medžugorija, v podobe posvätného kameňa, Kráľovnou Pokoja, ktorý je usadený pod
soškou Božieho
milosrdenstva. I
my tu môžeme
vyprosovať veľa
božích milostí
modlitbou, srdcom, ako si to
Mária želá. Pripojte sa k nám
každú nedeľu o
14. 15 hod. a putujme spoločne.
Ona naše prosby
vypočuje.
H.H.
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Duchovný život a pracovné aktivity vo farnosti
(pokračovanie)

Ako sme prežili 2. polrok po stránke duchovnej? Jednoduchá odpoveď:
Ako kto.
Vdp. farár navrhol pre deti ako darček k MDD, ísť do kina. Zúčastnilo sa
ich včetne aj niektorých rodičov 60.
Vstupné hradil farský úrad. Všetci boli
s darčekom (rozprávkou) spokojní.
V júli OÚ poriadal deň varenia
kotlíkového gulášu pod názvom „ Kvačiansky kotlík“, na ktorý bol pozvaný aj
vdp. farár. Pri tejto akcii bola vydražená kniha „Kvačianskou dolinou“ ktorej
cena sa vyšplhala až na 131 eur. Autorom tejto knihy bol rodák z Kvačian p.
Július Šuba, ktorý túto sumu venoval
na opravu hlavného oltára. Odovzdal
ju osobne náš. p. starosta spolu aj so
starostom z družobnej obce Tvarožná
z Moravy a s J. Šubom vdp. farárovi, ktorý bol za to veľmi vďačný. V mene celej
farnosti mu aj ja vyslovujem úprimné
Pán Boh zaplať. Kiež by takýchto akcií
bolo čo najviac.
15. 8. 2012 – sviatok Nanebovzatie
Panny Márie sme si fatimskú pobožnosť urobili pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie i keď ešte nebola celá
oplotená. Bola to veľmi pekná pobožnosť. Počasie bolo pekné. Bolo nás asi
25 s deťmi.
Koncom prázdnin 28. 8. pre deti sa
konal vo farskej záhrade deň pod názvom „ Požehnaný deň farskej rodiny”.
Boli to rôzne hry, hádanky, kvízy a sútaže. Zúčastnilo sa ich 40 detí a mladé
mamičky, ktoré upiekli koláče. Nechýbali ani staré mamy, ktoré varili kotlíkový guláš. Deň sa začal svätou omšou
o 8 hod., kde miesto kázne bola veľmi
pekná scénka, ako sa mladá dievčinka
rozprávala s Pánom Bohom. Náladu
deťom spestril p. J. Húska, ktorý ich
rozveselil púšťaním CD. Všetko bolo
ozvučené. Celý tento deň prebiehal zásluhou hlavných organizátoriek a to p.
Z. Parížekovej, sl. J. Štepaniakovej a sl.
J. Gromskej. Patrí im za to veľká vďaka.
Prialo nám aj počasie. Bolo veľmi pek-

ne. V závere tohto pekného dňa naše
organizátorky zaspievali vdp. farárovi
peknú pesničku k jeho 45 narodeni-

nám, ktoré mal 22.8. 2012 a odovzdali
mu veľkú tortu, ktorú upiekla p. Harychová. S ňou nás po chutnom guláši
všetkých ponúkol.
V mesiaci september vo sviatok Povýšenia sv. kríža sme putovali s krížom
až ku kaplnke Sedembolestnej Panne
Márii, cestou modliac sa krížovú ces-

tu, ktorú sme obetovali predovšetkým
za našu farnosť. V tento deň vdp. farár
opravenú kaplnku aj vysvätil. Bolo to
v podvečer sviatku Sedembolestnej P.
Márii. Po vysvätení sme sa pomodlili
ruženec k Sedembolestnej Panne Márii (7 tajomstiev po 7 zdravasov). Na
konci pobožnosti vdp. farár poďakoval
p. Harychovej, ktorá mala najväčšiu
zásluhu a túžbu opraviť túto kaplnku.
Bola aj najväčšou ﬁnančnou darkyňou
na oprave tejto kaplnky a jej zásluhou
putujeme každú nedeľu k tejto kaplnke.
Niekedy nás je aj 12 žien.
15.9.2012 bola vo farnosti veľká
slávnosť. Pani Mária Belková, naša farníčka sa dožila požehnaných 100 rokov.
Nikto, ani z najstarších občanov si nepamätá, že by sa niekto takéhoto jubilea
v obci dožil. Vdp. farár mal za svojho
pôsobenia v pastorácii prvú sv. omšu
za takúto jubilantku. Babku doviezli na
vozíčku do kostola a spolu so svojimi
deťmi, vnúčatami, pravnúčatami, prap-

ravnúčatami, so sestrou, s príbuznými
a veriacimi z farnosti, sme sa o 13 hod.
v kostole zúčastnili za ňu pri slávení
najsvätejšej obety.
V mesiaci september sme mali pri
detskej sv. omši v piatok 21.9 posvätenie úrody. Každý , kto chcel, doniesol
v košíčku svoju úrodu, ktorú vdp. farár
posvätil.
Október, ako všetci vieme je mesiac
mariánsky, ale i misijný. Modlí sa sv.
ruženec. Návšteva detí na októbrové
pobožnosti je oproti vlaňajšku menšia.
Skúsili sme to aj formou rozpisu, ale
pre neúčasť detí sa od tohto upustilo.
Ktoré deti prídu, tie sa modlia, veď je
to len pre ich dobro a obetu
k úcte Panne Márii. Aj skupina žien, jedného muža a
jedného dieťaťa, priniesla
takúto obetu k Medžugorskej Panne Márii, kde sme
ako po predošlé roky putovali už tretí krát s naším
vdp. farárom. Odchádzali
sme 2. a vracali sme sa 9. 10.
2012 Bolo nás 9 z Kvačian ,
2 ženy z Lipt. Matiašoviec a
vdp. farár. Medzi nami bola
aj 5 ročná Tamarka Parížeková, na ktorú sme všetci boli pyšní, lebo všetko
zvládla s nami. Dokonca putovala aj s
nami bosá na Pod Brdo a na Križevac,
kde na obe miesta sa ide po skalách.
Fotili si ju aj zahraniční pútnici. Najväčším darom bolo pre nás stretnutie
sa osobne s vizionárkou Vickou, ktorej sa zjavuje Panna Mária. Niektorí
pútnici z našej skupiny a aj Tamarka
dostali od nej požehnanie. Nedá sa to
slovami všetko vyjadriť, aké duchovno
tam človek zažije. Môj osobný názor je,
že aj najzatvrdnutejší človek tam musí
nájsť opravdivú vieru a sa prinavrátiť
k Bohu. Prosili sme za naše rodiny, farnosť, ale aj ďakovali.
Od 11. 10. 2012 až do 24. 11. 2013
sa začal „Rok Viery“. Vyhlásil ho pápež
Benedikt XVI. Je určený všetkým, aby
vyznávali vieru a hlásali o nej svedectvo.
29. nedeľa v období cez rok bola misijná nedeľa. Modlime sa za misioná-
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rov, ktorí sú hlásateľmi predovšetkým
v afrických a ázijských štátoch, kde ich
práca je ťažká. Buďme aj my v našej farnosti vyznávačmi viery a misionármi
pri hlásaní evanjelia.
1. 11. je sviatok Všetkých svätých a
na druhý deň 2. 11- dušičiek. Navštívme hroby našich drahých zosnulých a
predovšetkým, ako povedal náš vdp.
farár, nejde o výzdobu hrobov, ale o
modlitby za ich duše. „Odpočinutie
večné daj mi Pane”.

Aktivita
Čo sa týka pracovných aktivít vo
farnosti, bolo v 2. polroku pomerne
dosť.
Koncom júna bola organizovaná
brigáda na Suchej, v cirkevnej hore.
Zúčastnilo sa jej 11 chlapov. Dobre
im pomohol pri ťahaní dreva kôň p. V.
Hajurku a traktor p. J. Plazu. Vo farskej záhrade pracovali ženy a miništranti, kde sa natieral plot a potrebné

upratovacie práce. Pracoval s nami aj
vdp. farár. Bolo veľmi teplo, takže po
práci padlo dobre si posedieť pod lipou pri chutnom guláši a občerstvení.
Všetkým, ktorí sa zapojili do tejto brigády úprimné Pán Boh zaplať.
Od 16. 7. vdp. farár odišiel na týždeň na dovolenku a potom, keď sa vrátil začal na určitý čas bývať v dome p.
Galicovej na D. Lúke, nakoľko sa začali prekladať okná a vchodové dvere
na farskom úrade. Robilo sa aj kúrenie
vprednej časti fary, takže práce bolo
dosť. Murárske, maliarske u kurenárske práce robili ﬁrmy. Za tri týždne
bolo všetko hotové, takže 8. a 9. augusta šikovné ženy, ktorým patrí tiež
veľké poďakovanie, faru poriadili.
Čo sa týka kaplnky Sedembolestnej P. Márii spravilo sa oplotenie. Časť
urobili chlapi, ktorí kaplnku opravovali a ostatnú časť oplotenia dokončili
p. D. Harych a p. Ľ. Parížek. Drevo na
latky darovala p. Galicová, nahobloval
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ich p. J. Ďuroň a natrel p. V. Ďuroň.
Všetkým veľká vďaka.
Zásluhou p. H. Harychovej a spol.
sa vyzdobili všetky kríže, ktoré sa nachádzajú vo farnosti, za čo jej a ostatným ženám patrí tiež sa poďakovať.
Ďalšia brigáda sa uskutočnila koncom septembra pri chystaní, pílení a
ukladaní dreva na farskom úrade, nakoľko p. R. Lasak pre pracovné povinnosti sa tejto práce vzdal. V mene celej
farskej rady mu ďakujem za doterajšiu
prácu, ktorú vykonával na farskom
úrade a kiež by sa našiel taký pracovník, ako bol on.
Chlapom z Novej ulice a ženám,
ktoré sa zúčastnili tejto brigády úprimné Pán Boh zaplať.
predsedníčka
pastoračnej rady, V. S.

Z kroniky
17. 09. 2007
začala ﬁrma z Dolného Kubína robiť
špric na steny
20. -21. 9. 2007
obhadzovanie stien – vakovka, ﬁrma
z Dolného Kubína
24. 9. 2007
osádzanie okien v zadnom pitvorci
a na chvôr - ﬁrma z Dolného Kubína
25. 9. 2007
robenie zachytávačov na sneh + oprava
ríň ﬁrma J. Bačo. Ján Ďuroň premiestnil a doviezol zdvíhací rebrík
2. 10. 2007
betónovanie dier na anglickom dvorci a 4. 10 Slávo Kojš dokončil otvory
na anglickom dvorci.
4. 10 – 19. 10. 2007
dokončenie omietky stien – ﬁrma
z Dolného Kubína
10. 10. 2007
boli sa v Poľsku kúpiť latky na terasu
na faru
18. 10. 2007
boli reštaurátori pozrieť cokel a vzali
krížovú cestu na reštaurovanie
25. 10. 2007
veľká brigáda v kostole, upratovanie
po vakovaní.
Na Dlhej Lúke vietor zlomil kríž na
cintoríne, ktorý bol opravený a osa-

dený v grantoch 1997 (odhnité drevo). Koncom októbra bol osadený
nový kríž, ktorý urobil Vladimír Ďuroň ml. a zabetónoval ho Vladimír
Ďuroň st. Na sviatok Všetkých svätých 1. novembra ho posvätil Vdp.
František Čureja
November začal chladom. Na Kvačianskom cintoríne pobožnosť
o 13.30 bolo dosť dobre, aj slniečko
svietilo. Na cintoríne Dlhá Lúka pobožnosť o 15.00 hod. a fúkal studený
vietor.
Zasadanie Farskej rady častejšie.
31.10. 2007
informácie o prácach v kostole
31. 10. 2007
boli reštaurátori z Košíc, aj pamiatkári zo Žiliny.
Reštaurátori objednali farbu, spísali
grant na fresky a poslali na ministerstvo kultúry 4-krát. Vzali aj sochu sv.
Jozefa na reštaurovanie.
1. 11. 2007
bol pozrieť v kostole pán z Čiech
ohľadom ozvučenia
5. 11. 2007
opravovanie omietky v kostole
v Kvačanoch po murároch ﬁrmy
z Dolného Kubína. Omša sa ešte nebude slúžiť na Katarínu. Uvažuje sa,
že sv. omše budú v kultúrnom dome,
ale farská rada nesúhlasila, tak budú
sv. omše na Dlhej Lúke v kaplnke.
9. 11. 2007
prišiel pán Tyrol skladať organ. Bol
ubytovaný u Tylkov a tam sa aj stravoval. 2-krát pripravila obed aj p.
Vierka Staníková
Omietka v kostole sa stále opravuje,
pomáhajú murári Jozef Tylka, Eduard Kojš ml. a Adamčiak Milan za
oltárom a pod chvôrom, špalety obloky pomocník Pavol Tkáč st.
Muselo sa to poopravovať, boli pozrieť reštaurátori a kázali to opraviť,
steny nemohli byť hrbaté.
11. 11. 2007
na Martina začal padať sneh, zima,
vietor - kurňava ako na Hromnice.
12. 11. 2007
oprava stien pokračuje, aj okná sú
zle osadené. Cokle na stĺpoch začali
robiť Štefan a Jaroslav Bálekovci
14.-15.11. 2007
padá sneh, vietor, kurňava

Preh�ad ob�anov Kva�ian s trvalým bydliskom
z poh�adu vierovyznania
47; 8%
25; 4%
58; 10%
264; 48%

112; 20%

59; 10%

praktizujúci katolíci bývajúci
v Kva�anoch
praktizujúci katolíci
nebývajúci v Kva�anoch
nepraktizujúci katolíci v
Kva�anoch
navštevujúci sv. omše
zriedka
evanjelici

iní
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100 rokov

HLAS V OBCI KVAČANY
PRÁCE
V OBCI
Práce v obci pokračovali aj v období
letných prázdnin. V Materskej škole sa
začala realizácia rekonštrukcie sociálnych zariadení, ktorá sa ukončila k začiatku nového školského roku.
Zábradlie na moste oproti Materskej škole v rámci bezpečnosti nespĺňalo svoju funkciu, preto ho bolo potrebné vymeniť.

V spolupráci s Povodím Váhu a
PSÚ Kvačany boli vykonané práce na
jarku, ktorý tečie popri cintoríne v
Kvačanoch a vlieva sa do potoka Kvačianka. V roku 2O11 tento jarok bol
príčinou záplavy obce. Práce spočívali
v prerezávke krovinovitého porastu, v
prehĺbení a vyčistení koryta jarku, čistení prietokov a rúr pod mostmi. Taktiež Povodie Váhu s prispením svojej
techniky nám pomohlo vyčistiť zbernú
nádrž na vodu na Dlhej Lúke. Zrealizovalo sa vysprávkovanie cesty od rodinného domu Mareka Považského po
cestu na Dlhú Lúku.

pisov vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra Obce Kvačany na deň 21.06. 2012.
Za hlavného kontrolóra Obce Kvačany
uznesením č. 6/2012 bol zvolený Ing.
Pavel Tylka. Prajeme mu veľa úspechov
v jeho práci.
Pri oprave elektrických rozvodov
v budove obecného úradu sa zistilo, že
obec platila elektrárňam za nájom hodín za obecný úrad a aj za nájom hodín
za miestnosť, ktorá vznikla po bývalej pošte. Zlúčením odberných miest
vznikne jedno odberné miesto, čím
sa ušetria ﬁnančné prostriedky za nájom hodín. Taktiež bolo nutné vykonať
elektrickú inštaláciu ku konvertorom
na nízku tarifu, nakoľko boli pripojené
na vysokú tarifu.
Veľa času sme strávili pri zisťovaní
stavu na telocvični ZŠ v Kvačanoch. Po
zvážení postupu Obecným zastupiteľstvom sme za pomoci právničky podali
žalobu na súd na zhotoviteľa o dielo.
Bývalým starostom Ladislavom Klepáčom bol priznaný dlh voči obci, ktorý
je zverejnený na internetovej stránke
www.kvacany.sk
Medzi Obcou Kvačany a PSU Kvačany bola uzatvorená zmluva o užívaní
verejných priestranstiev, ktorej obsah
je zverejnený na internetovej stránke
www.kvacany.sk

POĎAKOVANIE
Touto cestou by som sa chcel
poďakovať p. Michaele Mliečkovej a p. Barbore Kudzbelovej, ktoré z vlastnej iniciatívy
vyčistili kanál v parku oproti
Materskej škole. Veľké ďakujem patrí aj ženám, ktoré sa
zúčastnili na brigáde pri čistení priestorov na cintoríne
v Kvačanoch.

Dňa 14. septembra
2012
oslávila naša spoluobčianka pani
Mária
Belková,
rod. Glončáková
významné životné
jubileum 100 rokov života. Takéhoto
krásneho životného jubilea sa v našej
obci dožíva snáď prvá. Pán farár listoval v matrike a nenašiel žiaden zápis
ktorý by zaznamenal dožitie sa tak vysokého veku.
Pri tejto príležitosti sa konala slávnostná svätá omša v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej počas ktorej oslávenkyni zablahoželali veľadôstojný pán
farár František Čureja v mene katolíckej cirkvi, páni Vierka Staníková za
veriacich farnosti a za občanov obce a
komisiu pre sociálne veci a rodinu pani
Márii zablahoželali poslanci a členovia
komisie pri OÚ v Kvačanch .
Po svätej omši sa konala narodeninová oslava v sále kultúrneho domu
kde okrem rodinných príslušníkov milej babičke prišli zagratulovať aj predstavitelia OÚ, pán starosta Jozef Grúň,
ktorý je zároveň vnukom našej oslávenkyne a predseda komisie pre sociálne veci a rodinu pán Martin Chovan
s členmi Máriou Tkáčovou, Annou
Drbjakovou, Dankou Grúňovou a Štefanom Kokoškom.
Pani Mária Belková je najstaršou
obyvateľkou obce Kvačany. Narodila
sa 14. 09. 1912 vo Veľkom Borovom.
V roku 1956 jej zomrel manžel a do
Kvačian sa prisťahovala v roku 1965,
kde žije dodnes. Svojho životného partnera stratila mladá a tak musela zastupovať aj otca aj mamu. S láskou vychovala tri dcéry a teraz sa teší z 8 vnúčat,
25 pravnúčat a 13 prapravnúčat.
Počas svojho života zažila toho
veľa. Prežila chvíle, na ktoré spomína
s úsmevom, ale aj také, ktoré boli ťaž-

Zmena úradných hodín na Obecnom úrade Kvačany

Obecný úrad Kvačany
Podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, každá obec musí
mať kontrolóra obce. V našej obci sme
kontrolóra nemali. Preto Obecné zastupiteľstvo v Kvačanoch v uznesení
2/2012 zo dňa 08.03.2012 podľa §18a,
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších pred-

Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Úradné hodiny
10.30 – 15.30
Nestránkový deň
7.00 – 17.00
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00

Obedňajšia prestávka
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ké a smutné. Dnes má na tvári úsmev
a okolo seba rozdáva lásku a pokoru,
s ktorou oslávila aj svoje krásne životné
jubileum.
Milej jubilantke prajeme hlavne veľa
pevného zdravia, božieho požehnania,
lásky najbližších a množstvo krásnych
chvíľ prežitých v kruhu svojej rodiny
ale aj v kruhu obecnej rodiny!
Nech Vám Pán Boh požehnáva
každý čin a každý krok,
aby sme sa radovali
s Vami dlho, rok čo rok.
Nech Vám dá dar zdravia
v ňom je žitia sila,
aby ste tu šťastne
ešte dlho žila.

Poďakovanie

Rodina Márie Belkovej sa chce
úprimne poďakovať veľadôstojnému pánu farárovi Františkovi
Čurejovi, farskej rade, komisii pre
sociálne veci a rodinu a všetkým
čo prispeli k dôstojnému priebehu
oslavy.

Október - mesiac úcty
k starším
Príchodom jesene stalo sa už tradíciou, že si každoročne v mesiaci októbri uctievame starších spoluobčanov.
Na prejav úcty nestačí len 1. október
- Svetový deň seniorov a následne október - ako Mesiac úcty k starším, kedy
si pripomíname zásluhy starších spoluobčanov o náš dnešok.
Úctu treba prejavovať počas celého roka... nájdime si čas, vľúdne slovo,
úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra. Nezabúdajme, že každému z nás pribúdajú roky. Neúprosne a
neomylne ich prideľuje čas zo svojho
náručia nám všetkým. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Tak, ako
sa pominú letné dni a znenazdania
prichádza jeseň a my len hľadíme, čo
sa to v prírode deje. Nedá sa tomu vyhnúť. Človek sa ocitá v jeseni života a
v spomienkach sa obzerá do minulosti.
A spomienky sú pestré ako tá príroda na jeseň. Hýri najkrajšími farbami
– zlatožltá, červená, hnedá, pomaly sa
vytráca zelená a nahrádza ju obyčajná
šedá. Tak aj v spomienkach sa nájdu
najkrajšie prežité roky, ale aj vážne, až
smutné obdobia. Pripomíname si a bi-

lancujeme s Vami, čo ste počas svojho
života urobili pre svoje deti, rodinu, či
pre svoje okolie. Ceníme si Vaše skúsenosti, životné múdrosti, vážime si Vaše
vrásky, vlasy postriebrené šedinami,
teplo v srdci, odovzdanosť dlane. Tešíme sa s Vami, že ste mali šťastie dožiť sa
vyššieho veku.
Mnohí už stoja na prahu obdobia,
v ktorom sa postupne strácajú životné sily, fyzické i psychické schopnosti,
prichádzajú zdravotné ťažkosti a stráca
sa životný elán. Verte, že krásu a pôvab
Vášmu životu budú dodávať jedinečné
okamihy šťastia, ktoré budeme prežívať
spolu s Vami, našimi rodičmi, starými rodičmi... každý z Vás je milovaný,
každý z Vás je potrebný. Každé obdobie
života má svoje svetlé i tienisté stránky. Nenechajte sa domnelou tmou veku
odradiť a ochudobniť o nádej na šťastie.
A aj keď sa na oblohe Vášho života rozprestrú husté mraky, majte na pamäti,
že za nimi sa ukrýva žiarivé slnko, ktoré jedného dňa určite vyjde.
V mene komisie pre sociálne veci
a rodinu v spolupráci s komisiou pre
kultúru a vzdelávanie Vám úprimne
prajeme, aby ste jeseň života prežili
v šťastí, zdraví a v pokoji si užívali život
v kruhu svojich rodín, ale aj v kruhu
najväčšej rodiny - našej obce .
Anna Drbjaková

Kvačiansky kotlík
Dňa 14. 7. 2012 sa v našej obci uskutočnil prvý ročník akcie „Kvačiansky
kotlík“ . Keďže nultý ročník bol úspešný, organizátori si robili starosti ako to
celé dopadne tohto roku. Najviac nás
trápilo počasie, čo je polovica úspechu
každej akcie, ale to nám našťastie počas
hlavného programu vyšlo, a tak 18 súťažných družstiev mohlo miešať svoje

ingrediencie naplno. O úspešnosti akcie svedčí aj počet zúčastnených návštevníkov, ktorých bolo cca 500, čo nás
veľmi teší.
Počas celej súťaže nás sprevádzal
hudbou a slovom moderátor- zabávač
– Balco, ktorý všetko odštartoval spoločným štartom o 9:00 hodine odpálením od spoločného ohňa.
Program nám oživil aj pán
Július Šuba, ktorý nás veľmi
potešil, keď nám oznámil, že
by bol veľmi rád ak by mohol pokrstiť na Kvačianskom
kotlíku knihu „Kvačianskou
dolinou“.
Krstnou mamou bola
Anička Hajurková.
Hneď po krste bol originál knihy daný do dražby,
o ktorú bol veľký záujem a
cena knihy sa aj preto vyšplhala na krásnych 130,- Eur.
Úspešným výhercom sa stali naši priatelia z družobnej
obce Tvarožná, ktorí postavili do súťaže dve družstvá.

Pán Július Šuba sa rozhodol venovať
zisk z dražby nášmu pánovi farárovi na
opravu hlavného oltára, za čo mu veľmi
ďakujeme .
Počas celého dňa bol pripravený
program aj pre deti, ktoré mohli skákať
na nafukovacom hrade, kresliť si, nechať sa maľovať na tvár. No o najväčšiu
zábavu sa postarali asi profesionálni
požiarnici z Liptovského Mikuláša, keď
nastriekali plné parkovisko peny a bol
zážitok sledovať rozžiarené deti, ako sa
v nej zabávajú.
Dospelých tak ako minulý rok prišla zabaviť ľudová hudba v podaní bratov Murínovcov z Podbieľa.
Po ich predstavení sa prešlo na samotné vyhodnotenie toho najlepšieho
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gulášu. Odborná porota ochutnávala,
chválila aj kritizovala a podľa toho bodovala. Na 1.mieste Kvačianskeho kotlíka 2012 sa umiestnilo družstvo „Gurmán s. r. o.” z Gálovian, na 2. mieste
družstvo „Vietor“ z Liptovského Jána a
na 3. mieste obhajcovia titulu z minulého roka mladíci z Kvačian s názvom
„Hakunamatata“. Všetkým výhercom
gratulujeme.
Nakoniec sa žrebovala štedrá tombola s množstvom cien, za čo všetkým

sponzorom touto cestou veľmi pekne
ďakujeme.
Veľmi nás teší , že sa do tejto akcie
zapájajú aj obecné zložky ako Urbár,
Poľnohospodárske družstvo a samotná Obec, ktorá túto akciu zastrešuje
ﬁnančne. V mene komisie pre kultúru
a vzdelanie ďakujem jej členom, ale aj
všetkým čo nám pomohli s organizáciou a už teraz sa tešíme na Kvačiansky
kotlík 2013.

Nový školský rok v kvačianskej školičke
Mnohých možno
zaujalo pomenovanie
„školička“. Čo to ? Veď
my, bývalí žiaci školy
spred pár rokov, sme
o nej vždy hovorili
ako o škole, ktorú navštevuje minimálne 250 až 300 žiakov!
Táto skutočnosť už dávno nie je pravdou. Demograﬁa Slovenska sa odráža
i v obciach nášho školského obvodu
a v školskom roku 2012/1013 ju navštevuje „len“ 178 žiakov.
Školský rok sme začínali zložito.
8.-9. októbra sme mali tematickú inšpekciu, ktorá mala posúdiť súlad
nášho školského vzdelávacieho programu so štátnym. Naplniť 1066 strán
ŠkVP v programe SMILE dalo učiteľom
v septembri riadne zabrať, no na druhej strane nás obohatilo ďalšou skúsenosťou pri prekonávaní administratívnych činností v súvislosti s prepojením
obsahu a metodiky vyučovania.
Konečne sa teda môžeme v plnej
miere venovať svojim žiakom a napĺňať
ciele, ktoré sme si pre tento školský rok
stanovili nasledovne:

Úspešne realizovať piaty
rok školskej reformy v podmienkach
školy, a tak ukončiť reformu na úrovni regionálneho školstva posledným 9.
ročníkom. Po zhodnotení skúseností
pedagógov v metodických orgánoch
školy navrhnúť zaradenie tematických
celkov jednotlivých predmetov do ročníkov. Dbať na to, aby zmeny logicky
podporovali medzipredmetové vzťahy so zreteľom na dôsledné osvojenie
vzdelávacích štandardov ISCED1 a ISCED2 žiakmi našej školy.
Aktivity školy v priebehu
školského roka zamerať na posilnenie sebaúcty a zdravého sebavedomia,
a tým predchádzať rôznym príčinám
spoločenských problémov. Deti so
zdravým sebavedomím sú citovo stabilnejšie, lepšie odolávajú stresu, sú optimistické, vedia riešiť aktívne problémy. Deti so sebaúctou veria, že napriek
prekážkam a problémom veci zvládnu.
V rámci Jubilejného roka sv.
Cyrila a Metoda pri príležitosti 1150.
výročia ich príchodu na naše územie
a k 20. výročiu vzniku SR aktivity školy zamerať na dôstojné sprítomnenie

významných jubileí s dôrazom na cyrilo-metodskú tematiku a vyzdvihnúť
historickú úlohu solúnskych bratov v
oblasti vzdelanosti, kultúry a viery.
Pýtate sa prečo sme zvolili práve
posilňovanie sebaúcty a zdravého sebavedomia našich žiakov? Postrehli
sme, že žiaci pri prezentovaní svojich
vedomostí (Monitor 9) sú málo sebavedomí, je im ľahostajné, aké výsledky dosiahnu, pojmu zdravá ctižiadosť
nerozumejú. Je to vlastne aj ich postoj
k životu, akú náročnú cestu sebauplatnenia si zvolia. Dnes je pre nich tá pohodlnejšia viac príťažlivá, nestanovujú
si vysoké ciele.
Dôvodov tohto stavu je viac. Vyplývajú zo smerovania celej spoločnosti,
z možností zamestnať sa v oblasti o ktorú sa zaujímajú, z nízkych požiadaviek
stredných škôl pri prijímaní žiakov na
ďalší stupeň vzdelávania, z vonkajšej
a vnútornej motivácie našich žiakov...
Hľadáme spôsob, ako ich priviesť k
tomu, aby týmto dôvodom nepodľahli.
Ponúkame im aktivity, ktoré ich zaujmú, obohatia o nové vedomosti i príjemné zážitky.
V rámci evalvácie využívania projektovej metódy učenia sa žiakov zorganizujeme
záverečnú prezentáciu
najúspešnejších žiackych projektov
školského roka s prístupom rodičovskej verejnosti pod názvom „Deň projektov“.
Uskutočníme motivačnú súťaž Cesta k úspechu pre žiakov, u ktorých zaznamenáme zlepšenie vzdelávacích výsledkov po skončení prvého polroka a
po ukončení koncoročnej klasiﬁkácie.
V priebehu celého školského roka
bude prebiehať súťaž O najaktívnejšieho žiaka školy. Žiakov s najväčším
počtom získaných bodov odmeníme
účasťou na školskom výlete, ktorý chceme pripraviť vo forme putovania po
historických pamiatkach súvisiacich
s odkazom Cyrila a Metoda na území
Slovenska.
Ako výstupný tlačený produkt výchovno-vzdelávacieho procesu tohto
školského roka vytvoríme Ročenku
školy pre každého žiaka.
To nie sú všetky aktivity. O mnohých ďalších sa môžete dočítať viac na
internetovej stránke školy www.zskvacany.edupage.org, ktorú si svojpomocne pravidelne aktualizujeme.
Pracujeme na všetkých stupňoch
realizácie našich plánov. Pedagogickí
zamestnanci si neustále zvyšujú svoje
kompetencie aktualizačným vzdelávaním, uvedomujúc si skutočnosť, že
učitelia nemôžu byť len stĺpy, ktoré síce
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cestu ukazujú, ale samy nikam nejdú...
Žiakom ponúkame niekoľko krúžkov
so zameraním na rozvoj telesnej kultúry (populárnym sa stáva ﬂórbal), na
zlepšenie ich manuálnych zručností
(krúžok Tradície a remeslá), ale aj literárno - dramatický krúžok, krúžok ﬁnančnej gramotnosti, krúžok skautov...
Tieto krúžky vedú naši učitelia. No
škola spolupracuje aj s inými inštitúciami, ktoré im na pôde školy poskytujú ďalšie vzdelanie. Sú to SZUŠ Dotyk
v Ružomberku , SZUŠ Ružomberského
katolíckeho kruhu a Liptovské múzeum
v Ružomberku. Spolupracujeme s nimi
na dlhodobých projektoch a pripravujeme ďalšie aktivity tak, aby sa táto spolupráca stala trvalo udržateľnou.
Verím, že rodičia našich žiakov
nám nielen veria, ale mám skúsenosť,
že aj podporujú. Pomáhajú realizovať
naše plány, lebo vedia , že sú užitočné
pre rozvíjanie životných zručností ich
detí.
Všetci spoločne sa budeme
usilovať naplniť zmysel motta školského vzdelávacieho programu našej školy
„Učíme sa pre život –múdrosť robí človeka slobodným“
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Jednou zo splnených akcií je brigáda rodičov, ktorá sa konala 22.09.2012,
v sobotu. Touto brigádou sme chceli
zveľadiť prostredie materskej školy –
namaľovať bránu, vykosiť areál , popíliť
a pripraviť drevo na zimu. Veľké ďakujem patrí rodičom: p. Šimovčekovi, p.
Bobákovi, manželom Grochalovcom,
A. Hajurkovej, M. Urbanovej a p. Mikušovi, ktorí nám svojou účasťou naozaj pomohli. Ďakujem patrí aj mojim
kolegyniam S. Tkáčovej a A. Sieklikovej.
Rodičom, ktorým nevyhovoval termín brigády na jeseň, sa môžu zúčastniť ďalšej, a to už na jar. Budeme brúsiť
a maľovať všetky preliezky, brány ap.
Nech sa naše deti cítia v tomto prostredí naozaj dobre. Záleží nám na tom.
Ďalšou pripravovanou akciou bola
šarkaniáda. Rodičia mali za úlohu pomôcť svojim ratolestiam zhotoviť šarkana z rôzneho materiálu a priniesť do
škôlky.
Všetky šarkany boli krásne...

Dňa 16.10.2012 deti zo žabkovej
triedy navštívili Soľnú jaskyňu v Liptovskom Mikuláši. V takejto jaskyni
sme s deťmi ešte neboli, chceli sme to
vyskúšať a oplatilo sa. Je to príjemné
prostredie, kde deti inhalujú a počúvajú relaxačnú hudbu pri hre s rôznymi hračkami. Ďalšia návšteva bude
13.11.2012. Už teraz sa tešíme...

Mária Rypáková
riaditeľka Základnej školy

Každý začiatok je ťažký
Prešli už skoro dva mesiace a život
v našej materskej škole beží na plné
obrátky. Preto by som si dovolila touto
cestou pripomenúť, čo všetko sme stihli a načo sa chystáme.
Naši najmenší sa stihli už aklimatizovať veľmi dobre v škôlkarskom
prostredí.
Svedčí o tom aj priložená fotka,
kedy sa malý Paťko G. (z Lipt. Sielnice)
tak unavil, že zadriemkal už na obede.
No nie je zlatý?

A podobných zážitkov máme veľa,
nielen pri obede, ale aj pri akciách, ktoré pripravujú všetky pani učiteľky pre
detičky.

Tvorivé dielne bola akcia, ktorá sa
konala 09. 10. 2012 v budove materskej
školy. Pani učiteľky pripravili rodičom
a ich deťom rôzny výtvarný, odpadový
materiál, ale aj občerstvenie vo forme
koláčikov, dobrého čajíku, džúsiku a
kávičky. Samozrejme, že aj rodičia si
priniesli jesenné plody, z ktorých tvorili rôzne jesenné potvorky, príšerky,
gaštankov a všeličo krásne. Môžem
povedať, že rodičov baví tvoriť, majú
naozaj dobrú fantáziu a predstavivosť,
takže sa tešíme na ich účasť na tvorivých dielňach na jar.

Deti navštevujú aj krúžky: tanečný,
výtvarný a anglický na základe našej
spolupráce so SZUŠ v Ružomberku. V
blízkom období sa tešíme na plnenie
ďalších akcií, ako je aj návštevu do ZŠ v
Kvačanoch a hlavne pomaly prichádzajúce Vianoce....
Myslím, že nie je toho málo, čo robíme a plníme s našimi najmenšími.
Preto už teraz sa tešíme na ďalší príspevok, s ktorým sa budeme môcť s Vami
podeliť.
Bc. Katarína Žišková
riaditeľka Materskej školy

Milé deti, 1. novembra si pripomíname sviatok, ktorého názov nájdete v
osemsmerovke. Najprv by sme však mali vypátrať, aké slovo je ukryté
v obdĺžniku. Vypíš každé tretie písmenko. Pomôcka: začni od srdiečka.
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Slovo _ _ _ _ _ _ _ znamená pripodobnenie
sa Pánu Ježišovi. Mali by sme milovať Boha,
každý deň sa s ním porozprávať, konať podľa
Desatora Božích prikázaní, ako to robili aj
svätí, na ktorých si v tento deň spomíname.
Avšak každý deň je zasvätený niektorému
svätému alebo svätej. Podľa tvojho krstného
mena zistíš, ktorý svätý alebo svätá je tvojím
ochrancom. Čo si zistil/a?

V tieto dni oslavujeme milosť, že sme
Ježišovi priatelia, že i my sa môžeme stať
svätými.
A ako môžeš prežiť tento deň, tak aby si
oslávil Pána Ježiša?
Napríklad tak, že:
- sa začítaš do knižky o nejakom
svätcovi alebo si pozrieš o ňom film
- si na internete pohľadáš informácie
o tvojom krstnom patrónovi
- sa s rodičmi porozprávaš o ich
obľúbených svätých priateľoch
- si nakreslíš svojho obľúbeného svätca
alebo symboly spojené s jeho životom
- budeš vo svojom srdci i v okolí
posilňovať to, čo je spojené so
svätosťou, so životom
- budeš rozdávať radosť a pokoj ešte
viac ako inokedy
- doplň si sám
_______________________________
_______________________________
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cintorín, spomienka, apoštol,
duša, modlitba, november,
pamiatka, sviatok, sviece,
svätý, Ježiš, Jozef, Mária,
kostol,
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