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Výstavba a rozvoj v obci
Od začiatku 
kalendárneho roka 
pokračovala v obci 
výstavba začatých 
a nových investičných 
projektov.

Komunitné centrum
Výstavba budovy komunitné-

ho centra pokračovala plynule od 
konca minulého roka. Aktuálne je 
stavba ukončená a pripravená na 
kolaudáciu. V rámci projektu bolo 
obstarané vybavenie: kuchynka, 
nábytok, výpočtová technika, 

schodolez v hodnote 25 064,40 €. 
Celkovo bolo v  tomto projekte 
preinvestovaných 302 348,33 €.

Novostavba materskej školy
Nová škôlka vyrástla v  areáli 

Základnej školy s  materskou 
školou. Vznikne v  nej 8 nových 
tried. Projekt obec financova-
la z  nenávratného finančného 
príspevku. Náklady na výstavbu 
presiahli 1 800 000 €. Súčasťou 
nákladov je aj vybavenie mater-
skej školy.

Chodník v obci
Výstavba chodníkov v  obci 

v  rámci aktuálneho projektu 
začala s etapami v rómskej osade. 
Pokračovala smerom k  budove 
požiarnej zbrojnice a  pošty. 
Následne sa práce presunuli na 
začiatok obce v smere od obce 
Lažany a postupovali až smerom 
na obec Hermanovce. Týmto pro-
jektom sme pokryli celú hlavnú 
cestu v  obci v  časti Jarovnice. 

Spoločenská 
kronika
» Novorodenci
• Sebastián Giňa
• Dejvit Kaleja
• Melánia Kalejová
• Karin Bolvanová
• Melisa Kalejová Januvová
• Miroslav Ferko
• Samuel Popuša
• Matias Kaleja
• Lukáš Červeňák
• Adam Giňa
• Karol Červeňák
• Šeherezáda Peštová
• Zuzana Giňová
• Alex Billý
• Selim Dužda
• Timea Kalejová
• Dávid Bilý
• Viktória Giňová
• Kate Lacková
• Hailey Kukuricová
• Karinka Bilá
• Melisa Lacková
• Denisa Bolvanová
• Sebastián Kaleja

• Maroš Ferko
• František Červeňák
• Mária Magdaléna Horvátová
• Jasmína Kukuricová
• Marek Husár
• Melisa Čarná
• Mária Magdaléna Bilá
• Martin Bolvan
• Slávka Kalejová
• Ján Laci
• Samuel Bolvan
• Erik Giňa
• Klaudia Kalejová
• Timea Kalejová
• Marek Bandy
• Amy Kalejová
• Lucia Bilá
• Eduard Bilý

• Nathan Daduč
• Lukáš Kaleja
• Nikola Kalejová
• Tomáš Laci
• Tomáš Kaleja
• Natália Kalejová
• Annamária Kalejová
• Hasan Giňa
• Jesica Červeňáková
• Roman Bilý
• Izák Bilý
• Peter Popuša
• Jasmína Kalejová
• Amy Ferková
• Jozef Feri

(pokračovanie na strane 3)

Komunitné centrum (foto: redakcia)

Novostavba materskej školy (foto: redakcia)

Novostavba materskej školy (foto: redakcia)
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Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov 
samosprávnych krajov
Prvý krát v histórii 
Slovenska sa v jeden 
deň konali spojené 
voľby do orgánov 
samosprávnych krajov 
a do orgánov samosprávy 
obcí. K urnám mohli 
obyvatelia prísť v sobotu 
29. októbra 2022 v čase 
od 7:00 h do 20:00 h.

Pre nasledujúce volebné 
obdobie bol obecným zastu-

piteľstvom schválený v  uzne-
sení počet poslancov obce 
Jarovnice v  novom volebnom 
období r.  2022-2026 v  súlade 
s  § 11 ods. 3 pís. f ) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p. v počte 12. Ďalej bol 
schválený jeden volebný obvod 
pre celé územie obce Jarovnice 
v  súlade s  § 166 ods. 2 zákona 
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 
výkonu volebného práva, a počet 
poslancov v obvode 12.

Výsledky volieb
Počet zapísaných voličov vo 

volebných zoznamoch obce bol 
3 891.

Voľby do orgánov samosprá-
vy obce

Z celkového počtu zapísaných 
voličov sa volieb zúčastnilo 2 417 
voličov, čo bolo 62,14 %. Počet 
platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby starostu 
obce bolo 2 216. Počet platných 

• Jozef Červeňák
• Melisa Popušová
• Nataša Lacková
• Aisha Lacková
• Karin Giňová
• Viktória Kalejová
• Annamária Majkutová
• Paulína Ďuďáková
• Lenka Giňová

• Simeon Bolvan
• Justin Kaleja
• Justin Kaleja
• Martin Husár
• Bryan Kukurica
• Alex Červeňák
• Martin Rakáš
• Jenifer Husárová
• Richard Husár
• Katty Červeňáková
• Timea Giňová
• Daniel Kaleja
• Dezider Červeňák
• Emilio Ferko
• Selena Bolvanová
• Sofia Kukuricová
• Ivana Kukuricová
• Sebastián Bilý
• Alex Kaleja
• Ateš Kaleja
• Kati Bolvanová
• Natália Giňová
• Jakub Husár

• Nihal Červeňáková
• Simon Kaleja
• Juraj Červeňák
• Melisa Kalejová Januvová
• Adela Husárová
• Peter Husár
• Nikola Rakášová
• Denis Kaleja
• Sofia Čarná
• Amy Husárová
• Timea Červeňáková
• Christofer Nehila
• Róbert Kaleja
• Amy Kukuricová
• Amy Duždová
• Jesica Bilá
• Justin Popuša
• Sajmon Popuša
• Ivan Richard Bilý
• Sofia Kalejová

• Ester Giňová
• Miroslava Čikalová
• Justin Giňa
• Peter Červeňák
• Melisa Giňová
• Denis Giňa
• Daniel Červeňák

Oprávnené výdavky na tento 
projekt boli vo výške 1 036 580 €.

Prestupné bývanie
Najväčším projektom, na ktorý 

obec dostala nenávratný príspe-
vok je projekt s názvom: Prestupné 
bývanie v obci Jarovnice. Projekt 
je rozdelený do 5 etáp. Príspevok 
na prvú etapu bol obci schválený 
v máji roku 2020. Výška príspev-
ku je 2 188 271,51 €. Výstavba sa 
začala na jar tohto roka. Aktuálne 
práce pokračujú na výstavbe troch   
bytových domov v katastri Jarov-
nice a jedného bytového domu 
v katastri Močidľany.

Zvýšenie kapacít zdravotné-
ho strediska

Tento projekt bol pre odstúpe-
nie vysúťaženého dodávateľa sta-
vebných práce odložený. Zmluvu 
s novým zhotoviteľom obec pod-
písala v septembri tohto roka.

Spracovala: M.V.

(pokračovanie zo strany 2)

(pokračovanie na strane 4)

Chodník (foto: redakcia)

Chodník (foto: redakcia)
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• Jaroslav Majkut
• Timea Ferková
• Viktória Popušová
• Richard Giňa
• Sofia Kalejová
• Jaroslav Červeňák
• Bryan Červeňák
• Diana Lichvárová
• Džastína Čonková
• Nataša Žigová
• Charlotte Pancuráková
• Martin Giňa
• Amy Bilá
• Sofia Lacková
• Aisha Kalejová
• Melisa Červeňáková
• Natália Čurijová
• Amy Giňová
• Saymon Popuša
• Samuel Červeňák
• Sofia Gizela Vraštiaková
• Sofia Kukuricová
• Klára Husárová
• Kemal Pešta

• Chuan Dávid Kaleja Januv
• Jitka Červeňáková
• Renáta Kalejová
• Patrik Popuša
• Miroslav Giňa
• Ján Bilý
• Jenifer Dudová
• Samuel Holub
• Jeremiáš Ferko
• Sára Husárová
• Denisa Kukuricová
• Tobias Laci
• Michal Giňa
• Justin Kaleja
• Reyyan Kalejová
• Dominik Bilý
• Valéria Čurijová
• Tobias Giňa
• Milan Červeňák
• Anežka Digová
• Timea Husárová
• Justin Husár
• Richard Husár
• Selim Pohlodko
• Katy Červeňáková
• Brayen Kaleja

• Dávid Giňa
• Emília Kalejová
• Timea Giňová
• Peter Lacko
• Timea Popušová
• Megan Kukuricová
• Nihan Knezelová
• Justin Kaleja
• Amy Popušová
• Viktória Kamencová

 hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby do obecného zastupi-
teľstva bolo 2 206.

Voľby do orgánov samospráv-
neho kraja

Z celkového počtu zapísaných 
voličov sa volieb zúčastnilo 334 
voličov, čo bolo 8,58  %. Počet 
platných hlasovacích lístkov odo-
vzdaných pre voľby predsedu 
samosprávneho kraja bolo 262. 
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby poslancov 
samosprávneho kraja bolo 285.

Spracovala: M.V.

Ustanovujúce zastupiteľstvo
Ustanovujúce zastupiteľ-

stvo v obci Jarovnice sa konalo 
9.  novembra 2022 v  zasadačke 
obecného úradu. Slávnostný akt 
zloženia sľubov starostu obce 
a poslancov obecného zastupi-
teľstva začal hymnou Slovenskej 
republiky. Po otvorení zasadnutia 
podpredseda miestnej volebnej 
komisie prečítal správu z volieb 
a  po sľube starostu obce mu 
odovzdal Osvedčenie o  zvole-
ní. Po starostovi všetci poslanci 
obecného zastupiteľstva prečítali 
a podpísali sľub poslanca a dostali 
Osvedčenie o zvolení.

(pokračovanie zo strany 3)

Sľub poslanca obecného zastupiteľstva (foto: redakcia)

Sľub starostu obce (foto: redakcia)

Voľby v okrsku č. 1 (foto: redakcia)

(pokračovanie na strane 5)
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• Natália Duždová
• Sofia Bilá
• Simon Pešta
• Teodor Dužda
• Lenka Čorňáková
• Amy Bilá
• Larisa Lacková
• Jasemin Červeňáková
• Eugen Petik
• Kaity Lacková
• Kristián Bolvan
• Peter Dužda
• 
• Neurčené Bilý
• Simon Kukurica
• Tobias Husár
• Barbora Peštová
• Samuel Laci
• Katy Rakášová
• Melisa Balogová
• Anna Mária Kalejová
• Tomáš Kaleja
• Martin Bolvan
• Rayen Holub
• Olívia Mariňáková
• Magdaléna Gáborová
• Tomáš Kaleja
• Damián Kopka
• Adam Ferko
• Sebastián Ferko
• Marek Kaleja
• Raymon Červeňák
• Júlia Bilá
• Bryan Popuša
• Kristián Giňa
• Marek Červeňák

» Manželstvo uzavreli
•  Lukáš Machciník a Lenka Sivá-

ková
•  Daniel Kaleja a Daniela Kale-

jová
•  Dušan Bandy a Žaneta Kotlá-

rová
•  Peter Červeňák a Vanesa Čer-

veňáková
•  Ivan Bolvan a Anna Lacková
•  Jozef Popuša a Lucia Kalejová
•  František Kaleja a Žaneta Kale-

jová
•  Samuel Giňa a Mária Popušová
•  Marek Červeňák a  Simona 

Kuchárová
•  Tomáš Kaleja a Nikola Kalejová
•  Jakub Dužda a Mária Kalejová
•  Daniel Červeňák a  Monika 

Popušová
•  Peter Kukurica a Vanesa Bol-

vanová
•  Kristián Kopka a Mária Husá-

rová

Voľby starostu - výsledky hlasovania v okrskoch
1.okrsok 2.okrsok 3.oksok SPOLU

1 Červeňák Marián 1 0 2 3

2 Giňa Florián 402 418 456 1276

3 Kaleja Peter 240 350 347 937

Voľby poslancov OcZ - výsledky hlasovania v okrskoch
1.okrsok 2.okrsok 3.oksok SPOLU

1 Bilý Bartolomej 94 232 146 472

2 Bilý Dušan 96 224 140 460

3 Bilý Jaroslav 73 221 148 442

4 Bilý Slavomír 62 204 118 384

5 Bolvan Lukáš 9 51 28 88

6 Bolvan Marián 25 68 91 184

7 Červeňák Dušan 49 192 107 348

8 Červeňák Lukáš 234 223 207 664

9 Červeňák Marek 69 218 132 419

10 Červeňák Marián 41 191 126 358

11 Ferko Dušan 107 244 228 579

12 Ferko František 116 250 222 588

13 Ferko Zdenka 17 41 61 119

14 Giňá Anton 203 201 208 612

15 Giňa František 51 52 90 193

16 Giňa Jaroslav 86 121 143 350

17 Giňa Marek 137 205 213 555

18 Giňa Miroslav 166 95 103 364

19 Harazin Andrei 88 23 55 166

20 Holub Bartolomej 25 26 26 77

21 Holub Marek 33 22 28 83

22 Holub Patrik 30 31 50 111

23 Horváth Peter 21 38 29 88

24 Husár František 101 177 142 420

25 Husár Marek 53 42 40 135

26 Husár Roman 259 186 240 685

27 Kaleja Bartolomej 34 163 94 291

28 Kaleja Dušan 31 169 103 303

29 Kaleja Dušan 56 148 153 357

30 Kaleja Martin 72 158 167 397

31 Kaleja Milan 92 182 256 530

32 Kaleja Václav 24 42 44 110

33 Kaleja Vladimír 52 199 115 366

34 Kaleja Vladislav 87 236 207 530

35 Kaleja Januv Martin 70 105 98 273

36 Kaleja Januv Peter 82 200 141 423

37 Kundríková Mária 89 16 50 155

38 Makara Anton 144 11 74 229

39 Pešta Marek 103 186 206 495

40 Popuša Jozef 35 67 57 159

41 Rakáš Dalibor 117 113 179 409

42 Sedlák Miroslav 149 12 77 238

43 Trišč Peter 156 26 96 278

Voľby poslancov OcZ - celkové výsledky
SPOLU

1 Husár Roman 685

2 Červeňák Lukáš 664

3 Giňá Anton 612

4 Ferko František 588

5 Ferko Dušan 579

6 Giňa Marek 555

7 Kaleja Milan 530

8 Kaleja Vladislav 530

9 Pešta Marek 495

10 Bilý Bartolomej 472

11 Bilý Dušan 460

12 Bilý Jaroslav 442

13 Kaleja Januv Peter 423

14 Husár František 420

15 Červeňák Marek 419

16 Rakáš Dalibor 409

17 Kaleja Martin 397

18 Bilý Slavomír 384

19 Kaleja Vladimír 366

20 Giňa Miroslav 364

21 Červeňák Marián 358

22 Kaleja Dušan 357

23 Giňa Jaroslav 350

24 Červeňák Dušan 348

25 Kaleja Dušan 303

26 Kaleja Bartolomej 291

27 Trišč Peter 278

28 Kaleja Januv Martin 273

29 Sedlák Miroslav 238

30 Makara Anton 229

31 Giňa František 193

32 Bolvan Marián 184

33 Harazin Andrei 166

34 Popuša Jozef 159

35 Kundríková Mária 155

36 Husár Marek 135

37 Ferko Zdenka 119

38 Kaleja Václav 110

39 Bolvan Lukáš 88

40 Horváth Peter 88

41 Holub Marek 83

42 Holub Bartolomej 77

43 Holub Patrik 11

Voľby starostu - celkové výsledky
SPOLU

1 Giňa Florián 1276

2 Kaleja Peter 937

3 Červeňák Marián 3

Komunáne voľby (pokračovanie zo strany 4)

(pokračovanie na strane 6)
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Školský rok 2022/2023
Po dvoch rokoch prísnych 
epidemiologických 
podmienok a dištančnom 
vyučovaní, tento rok deti 
bez obmedzení mohli 
zasadnúť do školských 
lavíc.

Brány našich základných škôl 
a  materskej školy slávnostne 
otvorili 5. septembra. V  tomto 
školskom roku do lavíc našich škôl 

zasadne 1527 žiakov, ktorí sa budú 
učiť v 70 triedach.

V  základnej škole I. sa tento 
školský rok učí 1  177 detí. Na 
prvom stupni 608 detí v 28 trie-
dach. Druhý stupeň navštevuje 
553 detí v 26 triedach.

Základnú školu s  materskou 
školou navštevuje spolu 353 detí, 
ktoré sa učia v 16 triedach. Detí 
na druhom stupni je 215 v  11 

triedach. Prvý stupeň sa učí v 6 
triedach s počtom detí 138.

V materskej škole máme zapísa-
ných 209 detí, z tohto počtu je 163 
predškolákov.

V  súkromnej materskej škole 
je zapísaných 107 detí a z toho je 
predškolákov 43.

Spracovala: E. H.

•  Tomáš Mariňák a  Monika 
Strakayová

•  Šimon Čorňák a Petra Dlugo-
šová

•  Marek Popuša a Nikola Giňová
•  Dávid Bilý a Mária Husárová
•  Roman Laci a Gabriela Majku-

tová
•  Stanislav Kaleja a Alena Kale-

jová
•  Roman Kaleja a Mária Giňová
•  Marián Kaleja a Simona Kale-

jová
•  Matej Trišč a Patrícia Kollárová
•  Miroslav Bilý a  Daniela Čer-

veňáková
•  Tomáš Čureja a  Magdaléna 

Popušová
•  Juraj Laci a Dana Červeňáková
•  Miroslav Bandy a  Margaréta 

Bilá
•  Martin Kaleja a Erika Rakášová
•  Lukáš Bilý a Jitka Kalejová
•  Milan Kaleja a Oľga Žigová
•  Jaroslav Bilý a Valéria Kalejová
•  Kristián Bilý a Silvia Kalejová
•  Ján Bilý a Vanesa Kalejová
•  Jozef Kaleja a Daša Kukuricová
•  Pavol Kaleja a Soňa Kalejová
•  Stanislav Bilý a Jitka Červeňá-

ková
•  Tibor Husár a Marta Kalejová 

Januvová
•  Tomáš Mišalko a Sára Giňová
•  Vojtech Kaleja Januv a Patrícia 

Kalejová
•  Dušan Giňa a Anita Žigová
•  Peter Bilý a Daniela Giňová
•  Dalibor Rakáš a Marcela Kale-

jová
•  Jozef Horváth a Naďa Bilá
•  Richard Wolf a Mária Kandrová
•  Ivan Bolvan a Adriána Kalejová
•  Jakub Kandra a Miroslava Jani-

šová
•  Marek Červeňák a Renáta Bol-

vanová
•  Dušan Kaleja a  Anežka 

Horváthová
•  Dávid Giňa a Monika Kurejová
•  Abrahám Červeňák a Radosla-

va Bilá
•  Marek Červeňák a Nataša Čer-

veňáková
•  Peter Kukurica a Mária Ferková
•  Marián Kaleja a Patrícia Bilá
•  Lukáš Diga a Laura Kalejová
•  Marek Giňa a Božena Bilá
•  Ľudovít Čarný a  Katarína 

Giňová
•  Marek Giňa a Božena Bilá
•  Martin Bilý a Natália Šarišská

Voľby predsedu VÚC - výsledky hlasovania v okrskoch
1.okrsok 2.okrsok 3.okrsok SPOLU

1 Biganič Michal, PaedDr. 16 1 3 20

2 Bync Ján, PhDr., PhD. 13 1 7 21

3 Goliaš Ľubomír 2 0 0 2

4 Kaliňák Michal, PhDr., PhD. 30 0 24 54

5 Kuffa Filip, Ing. et Ing. 7 0 4 11

6 Majerský Milan, PaedDr., PhD. 69 3 27 99

7 Mazurek Milan, Bc. 24 1 8 33

8 Mihalčin Jozef, Ing. 3 0 0 3

9 Reváková Patrícia, Mgr. 12 0 3 15

10 Tomková Ingrid, Mgr. 4 0 0 4

Voľby predsedu VÚC - celkové výsledky

1 Majerský Milan, PaedDr., PhD. 99

2 Kaliňák Michal, PhDr., PhD. 54

3 Mazurek Milan, Bc. 33

4 Bync Ján, PhDr., PhD. 21

5 Biganič Michal, PaedDr. 20

6 Reváková Patrícia, Mgr. 15

7 Kuffa Filip, Ing. et Ing. 11

8 Tomková Ingrid, Mgr. 4

9 Mihalčin Jozef, Ing. 3

10 Goliaš Ľubomír 2

Voľby poslancov VÚC - výsledky hlasovania v okrskoch
1.okrsok 2.okrsok 3.oksok SPOLU

1 Celuba Jaroslav 23 0 8 31

2 Dudič Marián 16 1 8 25

3 Durkáč Anton, Ing. 27 0 10 37

4 Džubáková Sylvia, Mgr. 32 1 11 44

5 Ernst Radoslav, Ing. 32 2 18 52

6 Fabián Miroslav 38 2 21 61

7 Haluška Ladislav, Ing. 28 0 14 42

8 Heredošová Katarína, Mgr., DiS,art. 45 1 16 62

9 Hovanec Milan, Mgr. 30 2 15 47

10 Hrabčák Marek, Ing., PhD. 46 1 22 69

11 Jánošík Vladimír, Ing. 17 0 9 26

12 Jurko Martin, Ing. 23 0 5 28

13 Kandráč Peter 27 0 12 39

14 Kanuščák Jozef, Bc., MBA 35 0 17 52

15 Kocurko Peter, Ing. 10 0 3 13

16 Kolarčík Jozef, Mgr. 62 1 21 84

17 Pribulová Beáta, Mgr. 44 0 14 58

18 Radačovský Erik, Mgr. 39 0 11 50

19 Reištetter Slavomír 14 0 6 20

20 Repaský Michal, Ing. 60 1 34 95

21 Tomufčík Peter, Bc. 20 1 2 23

22 Zborovjan Marek, Ing., MBA, DBA 33 1 6 40

Voľby poslancov VÚC - celkové výsledky
SPOLU

1 Repaský Michal, Ing. 95

2 Kolarčík Jozef, Mgr. 84

3 Hrabčák Marek, Ing., PhD. 69

4 Heredošová Katarína, Mgr., DiS,art. 62

5 Fabián Miroslav 61

6 Pribulová Beáta, Mgr. 58

7 Ernst Radoslav, Ing. 52

8 Kanuščák Jozef, Bc., MBA 52

9 Radačovský Erik, Mgr. 50

10 Hovanec Milan, Mgr. 47

11 Džubáková Sylvia, Mgr. 44

12 Haluška Ladislav, Ing. 42

13 Zborovjan Marek, Ing., MBA, DBA 40

14 Kandráč Peter 39

15 Durkáč Anton, Ing. 37

16 Celuba Jaroslav 31

17 Jurko Martin, Ing. 28

18 Jánošík Vladimír, Ing. 26

19 Dudič Marián 25

20 Tomufčík Peter, Bc. 23

21 Reištetter Slavomír 20

22 Kocurko Peter, Ing. 13

Voľby do VÚC(pokračovanie zo strany 5)

(pokračovanie na strane 7)
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Ružencová záhrada v Tyliczi
Naši členovia Jednoty 
dôchodcov radi cestujú 
a spoznávajú krásy 
nielen Slovenska ale aj 
zahraničia. Tento rok 
sa rozhodli uskutočniť 
výlet do dedinky Tylicz 
v Poľsku.

Dedinka Tylicz sa nachádza pri-
bližne šesť kilometrov od hraníc 
Slovenska s Poľskom. Táto maleb-
ná dedinka ponúka oázu pokoja, 
pohladenie na duši, povzbudenie 
vo viere a nezabudnuteľný záži-
tok.

V  obci sa nachádza farský 
kostol sv.  Petra a  Pavla, nový 
kostol zasvätený Panne Márii 
a ružencová záhrada s pôsobivou 
krížovou cestou a Golgotou. Naši 

dôchodcovia sa na výlet vydali 
ráno v pondelok 6. júna a okrem 
dedinky Tylicz navštívíli aj kúpeľné 
mesto Krynica.

Farský kostol sv.  Petra 
a sv. Pavla v Tyliczy

Bol postavený z nadácie bisku-
pa Piotra Tylického v roku 1612. 
Kostol bol postavený v zrubovej 
konštrukcii, steny boli vodorovne 
odebnené. Rozmiestnenie interié-
ru je jednoloďové, s užším od lode, 
trojbočne uzatvoreným presbyté-
riom a sakristiou na jeho severnej 
strane. Polychrómia s ornamen-
tálnymi a  figurálnymi motívmi 
bola vykonaná v  roku 1960 K. 
Morwayom a K. Puchałom. V pres-
bytériu a pri ňom sa nachádzajú tri 
rokokové oltáre z II. pol. XVIII. st., 
z toho hlavný oltár so zázračným 

obrazom Matky Božej s Dieťaťom 
(nazývanej Tylická) z prelomu XVI. 
a XVII. st. Tento obraz sa aktuálne 
nachádza v novom kostole.

Zdroj: visitmalopolska.pl

Jež v  deň posvätenia chrámu 
v Tyliczi. Zdôraznil tiež, že svätyne 
sú miestami osobitného duchov-
ného vplyvu, ktoré si vybral Boh, 
a zároveň sú znakmi ľudskej túžby 
po Bohu. Pútnici tu hľadajú Boha, 
pretože tieto sväté miesta spájajú 
zem s nebom. Každá svätyňa je 
zvláštnym miestom uctievania 
a získavania Božej priazne. Je to 
tiež miesto, ktoré má privilégium 
získať za bežných podmienok 
úplné odpustky pre veriacich, 
ktorí navštívia tento chrám na 
oslavu jeho titulu, teda na pamiat-
ku mena Panny Márie. Pri vyhláse-
ní dekrétu o zriadení Sanktuária 
Panny Márie Tylickej, ochrankyne 
rodín a  uzdravovania chorých, 
biskup Andrzej Jež požiadal o oso-
bitnú modlitbu na tomto mieste 

na úmysly Svätého Otca.
Ako vznikol kostol v Tyliczi, 

Mariánska svätyňa?
Prelát Marián Stach, ktorý 

v Tyliczi pôsobil ako farár 33 rokov 
pri listovaní farských kroník z 30. 
rokov 20. storočia, narazil na výraz 
„svätyňa“, označujúci historický 
farský kostol svätých apoštolov 
Petra a Pavla, kde bol v tom čase 
uctievaný obraz Matky Božej. 
Tento výraz použil biskup navšte-
vujúci farnosť Tylicz. Vtedajšiemu 
farárovi to tak utkvelo v  hlave 
a  srdci, že na to myslel počas 
ďalších rokov svojho pôsobenia 
vo farnosti. S týmto vedomím sa 
začal usilovať získať povolenie 
na stavbu nového kostola, aby sa 
vytvorili podmienky pre rozvoj 

•  Ivan Bolvan a Katarína Holu-
bová

•  Václav Kaleja a Monika Miková
•  Dušan Červeňák a Patrícia Ber-

kyová
•  Martin Lacko a Vanesa Popu-

šová Giňová
•  Dávid Čarný a Denisa Bilá
•  Lukáš Kaleja a  Martina Čer-

veňáková
•  Nikolas Bolvan a Mária Ferková
•  Jakub Kaleja a Marta Bilá

» Jubilanti
• Helena Robová
• Helena Kalejová
• Helena Kostrábová
• Dorota Paľová
• Mária Koprusová
• Mária Juhasová
• Anna Giňová
• František Tkáč
• Bartolomej Červeňák
• Jolana Nemčíková
• Rudolf Hatala
• Milan Urvinitka
• Margita Kukuricová
• Vojtech Kaleja
• Helena Kandrová
• Oľga Novotná
• František Kaleja
• Kristína Červeňáková
• Jozef Trišč
• Mária Miklušová
• Helena Jacková
• Alojz Anderko
• Milan Tupta
• Margita Novotná
• Helena Marciňáková
• Jana Lichvárová
• Ján Juda
• Paulína Novotná
• František Novotný
• Viktor Kostolník
• Marta Novotná
• Mária Kostolníková
• Mária Stanková
• Františka Kolcunová
• Berta Jakabčinová
• Bartolomej Červeňák
• Mária Kočišová
• Mária Matisová
• Jolana Bilá
• Margita Novotná
• František Kostolník
• Bernardina Kostrabová
• Anton Makara
• Mária Kandrová
• Anton Smolko

Sanktuarium
Matki Božej Tylickiej

„Ty, coś w Tyliczu tron sobie obrała,
by nas wspomagać w życia czas,
wierzymy Matko żeś nas pokochała
i nie odrzucisz nigdy nas.
Byłaś nam źródłem wiary i męstwa,
zawsześ nas strzegła
spojrzeniem Swym,
w mrokach cierpienia
i w dniach zwycięstwa -
Tyś nam królową my ludem Twym“

„Mariánske svätostánky sú 
domy, kde Mária žije a v ktorých 
jej človek otvára svoje srdce,“ 
povedal v homílii počas slávnost-
nej svätej omše biskup Andrzej 

Kostol sv. Petra a Pavla (foto: redakcia)

Obraz Panny Márie (foto: redakcia)

(pokračovanie na strane 8) (pokračovanie na strane 8)

(pokračovanie zo strany 6)
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» Opustili nás 2020/21
• Neslihan Bilá
• Miroslav Kaleja
• Jolana Kijovská
• Anna Škvarková
• Erika Peštová
• Irena Husárová
• Mária Husárová
• Františka Dlugošová
• František Kaleja
• Eduard Bandi
• Katarína Červeňáková
• Margita Makarová
• Marek Kaleja
• Eva Bilá
• Elemír Červeňák
• Michal Popuša
• Pavol Bačinský
• Paulína Duždová
• Laura Bolvanová
• Anna Kalejová
• Milan Tamáš
• Tobias Kaleja
• Lukáš Kaleja

OÚ Jarovnice

(pokračovanie zo strany 8)

kultu Panny Márie Tylickej, aby 
mohli nielen farníci, ale aj cti-
telia Panny Márie z iných území 
sa zhromaždiť v novom chráme, 
ktorý je jej zasvätený.

Na Veľký piatok 2001 dostal 
farár dlho očakávané povolenie na 
stavbu nového chrámu. 10. júna 
toho istého roku bolo posvätené 
miesto na stavbu kostola a 14. júna 
2002 sa začalo s prvými výkopmi. 
Dňa 12. septembra 2002 sa usku-
točnilo slávnostné položenie zák-
ladného kameňa na stavbu kos-
tola, ktorému predsedal vtedajší 
tarnovský biskup Wiktor Skworc. 
Základný kameň ešte predtým 
požehnal Svätý Otec Ján Pavol II. 
v roku 1999 počas kanonizačnej 
svätej omše v  kostole sv.  Kingi 
v Starom Sączi.

Samotný farár veľmi odhod-
lane zmobilizoval všetkých 

farníkov okolo stavby nového 
chrámu, keďže ho postavili len za 
7 rokov. 1. septembra 2007 biskup 
Wiktor Skworc za účasti počet-
ných kňazov a laických veriacich 
posvätil nový kostol zasvätený 
Panne Márii, kde sa dnes nachá-
dza Zázračný obraz Panny Márie 
Tylickej, prenesený z historického 
kostola svätých apoštolov Petra 
a Pavla. Dnes tento chrám uchva-
cuje svojou krásou a atmosférou 
na modlitbu a osobné stretnutie 
s Pannou Máriou Tylickou.

Najdôležitejšie miesto v chráme 
zaberá Najsvätejšia sviatosť, po 
ktorej nasleduje obraz Matky 
Božej. Sú tu aj relikvie poľských 
svätcov: sv. Kingi, sv. Jána Pavla II., 

sv. Faustíny Kowalskej, sv. Maxi-
miliána Mariu Kolbe a blahosla-
vených: Karolina Kózkówna a o. 
Jerzy Popiełuszko. Tieto relikvie sú 
uctievané živým uctievaním pro-
stredníctvom rôznych druhov slu-
žieb a autentickej úcty veriacich. 

Napríklad v prvú sobotu v mesia-
ci sa ukladajú relikvie sv.  Jána 
Pavla II., počas novény k Božiemu 

milosrdenstvu sprevádza veria-
cich sv.  Faustína, a  pri stretnu-
tiach s mládežou – blahoslavená 
Karolína. Pri zmene ružencových 
tajomstiev zasa relikvie sv. Maxi-
miliána a sv. Jána Pavla II., pričom 
počas vlasteneckých slávností boli 
uložené relikvie blahoslaveného 
o. Jerzy Popiełuszko. Jedným 
slovom, svätí v znamení svojich 
relikvií sú s veriacimi a modlia sa 
s nimi.

S ohľadom na budúcu svätyňu 
sa pred jej postavením začala 
výstavba Golgoty a Mariánskych 
chodníkov, aby sa tí, ktorí prídu 
k Panne Márii Tylickej, mohli na 
týchto miestach ponoriť do mod-
litby. Preto je tento dodatočný 
náboženský priestor určený na 
reflexiu a uvažovanie o živote, pre-
chode a spáse duše, integrovaný 
do krásy krajiny Tyliczu a obklo-
pený sviežou zelenou trávou, 
bohatstvom bylín, kvetov, kríkov 

a  rôznych stromov. 17. októbra 
2009 biskup Wiesław Lechowicz 
posvätil sochu sv. Floriána, Fatim-
skú jaskyňu, Ružencové kaplnky 
a sochu vtedajšieho Božieho slu-
žobníka a dnes sv. Jána Pavla II., 
ktorý sa nachádza v centre Mari-
ánskych chodníkov, v takzvanom 
Avenue svätých. Na parkovisku 
pri kostole stojí kamenná socha 
sv.  Krzysztofa. Na cestách na 
Golgotu - postavy biskupa Piotra 
Tylickiho, kráľa Kazimíra Veľkého, 
potom blahoslaveného Jerzyho 
Popiełuszka a  blahoslaveného 
kardinála Stefana Wyszyńského 
a jaskyne Sedembolestnej Panny 
Márie.

Keď bola Golgota a chodníky 

(pokračovanie zo strany 7)

Oltár v Sanktuáriu (foto: redakcia)

Ružencová záhrada (foto: redakcia)

Kostol Panny Márie (foto: redakcia)
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Lucia, panna 
a mučenica
Sviatok: 13. december

*okolo 286 Syrakúzy, Sicília, 
Taliansko † 310 (?) tamtiež

Význam mena: svetlá, žiariaca 
(lux – svetlo; z lat.)

Atribúty: prebodnuté hrdlo, meč, 
lampa, fakľa, oči na tanieri

Patrónka chudobných, slepých, 
kajúcich prostitútok, cho-
rých detí, farmárov, sklenárov, 
tkáčov, sedlárov, čalúnnikov, 
krajčírov, elektrikárov, nožiarov, 
kočišov, školníkov, úradníkov, 
vrátnikov, tulákov, spisovateľov, 
notárov, advokátov; pri očných 
chorobách, slepote, úplavice, 
bolestiach hrdla, pri infekčných 
chorobáach

Francesco del Cossa: Lucia, 1435-
1477, National Gallery of Art, 
Washington
Lucia sa narodila v Syrakúzach 
(Taliansko) bohatým rodičom 
a bola vychovávaná v kresťan-
skej viere. V detstve stratila otca 
a  ako mladé dievča zasvätila 
život Bohu. Svoj sľub panen-
stva držala v tajnosti, keďže jej 
matka si želala, aby sa vydala za 
mladého pohanského chlapca. 
Lucia presvedčila matku, aby sa 
išla modliť k hrobu sv. Agáty za 
uzdravenie sa zo svojej ťažkej 
choroby. Boh vyslyšal ich mod-
litby. Vtedy priznala matke svoje 
zasvätenie Bohu a túžbu prežiť 
svoj život medzi chudobnými. 
Matka plná vďačnosti za svoje 
uzdravenie dala Lucii súhlas 
a ušetrené peniaze rozdelila chu-
dobným. Odmietnutý a zahan-
bený nápadník udal Luciu ako 
kresťanku vtedajšiemu konzulo-
vi. Bolo to v čase Diokleciánovho 
prenasledovania kresťanov.
Lucia bola predvolaná pred súd. 
Sudca ju presviedčal ako mohol, 
aby sa vzdala svojej viery. Ona 
mu však odpovedala: „Vaše 
naliehanie je zbytočné. Nikdy 
ma neodlúčite od lásky k môjmu 
Pánovi, Ježišovi Kristovi.“ Opýtal 
sa jej: „A ak ťa budeme mučiť, 
znesieš tú bolesť?“ „Áno, lebo 

zriadené, farár požiadal biskupa 
Andrzeja Ježa, biskupa z  Tar-
nowa, aby zriadil svätyňu Panny 
Márie Tylickej, ochrankyne rodín 
a uzdravovania chorých. Kňazská 
rada v Tarnowe, akceptujúc argu-
menty farára Mariána Stacha, dala 
kladné stanovisko k  zriadeniu 
Sanktuária v Tyliczi a v sobotu 27. 
augusta 2016. počas slávnostnej 
eucharistie jeho Excelencia O. Bp. 
Andrzej Jeż - biskup Tarnowski 
urobil historický akt pozdvihnu-
tia kostola na Sanktuárium Panny 
Márie Tylickej – ochrankyne rodín 
a uzdravovania chorých.

Kult Matky Božej v našej vlasti 
bol vždy a  stále je silný. Tylicz 
nadväzuje na túto tradíciu a teší 
sa z osobitného príhovoru Panny 
Márie, ochrankyne rodín a uzdra-
vovania chorých. Tylicz nezažil 
prírodné katastrofy ani iné ťažké 
situácie. Obyvatelia veria, že za 
to vďačia ochrane Svätej Matky. 
Sú tu naozaj dobrí ľudia, ktorí 
sa od Márie, Ochrankyne rodín, 

učia zbožnosti, dobrote a plneniu 
Božej vôle. Na druhej strane Mária 
vo svojom povolaní uzdravovať 
chorých dáva mnohým veriacim 
silu niesť kríž choroby, utrpenia 
a  invalidity. Starostlivosť Panny 
Márie o farnosť v Tyliczi je viditeľ-
ná na každom kroku a každý deň.

MATKA BOŽIA - OCHRANA RODÍN 
A UZDRAVENIE CHORÝCH - ORODUJ 
ZA NÁS

Zdroj: parafiatylicz.pl
Krynica
Krynica -Zdrój je poľské kúpeľ-

né mesto ležiace v Malopoľskom 
vojvodstve, v tesnej blízkosti slo-
venských hraníc. Je to mesto s viac 
ako dvestoročnou tradíciou.

Dvadsaťtri minerálnych alka-
lických prameňov preslávilo Kry-
nicu už v  polovici 19. storočia. 
Úplný začiatok kúpeľov sa spája 
s menom rakúskeho dôstojníka 
Franza Stix von Saunbergen, ktorý 
kúpil pozemky so žriedlami a zve-
ľadil ich. Koncom 19. storočia už 
toto mesto kvôli kúpeľom navšte-

vovalo asi 6 tisíc ľudí ročne. Rok 
pred vypuknutím druhej svetovej 
vojny to už bolo 38 tisíc ľudí ročne. 
Mesto však neobišla pustošivá 
druhá svetová vojna a z popola 
pomaly vstalo až koncom päťde-
siatych rokov minulého storočia. 
Dnes možno v  mestečku obdi-
vovať jedinečné monumentálne 
sanatóriá a  historické kúpeľné 
domy, krásne parky a  mestskú 
zeleň, pomníky alebo fontány. 
Centrum všetkého tvorí historic-
ký Liečebný dom s  niekoľkými 
pekne zrekonštruovanými hotel-
mi, na mieste starej budovy hlav-
ného prameňa je dnes postavený 
moderný dom Hlavný prameň 
s promenádou. Najznámejším pra-
meňom je Zuber, s jednou z najsil-
nejších minerálnych vôd v Európe. 
Pomáha pri zvýšenej kyslosti 
žalúdka, ochoreniach zažívacieho 
traktu, chorobách pečene, žlčníka, 
vredoch a cukrovke.

Zdroj: dromedar.zoznam.sk
Spracovala: M.V.

(pokračovanie na strane 10)

(pokračovanie zo strany 8)

Ružencová záhrada (foto: redakcia)

Golgota v záhrade (foto: redakcia)
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Klub dôchodcov
V tomto roku oslavuje 
klub dôchodcov výročie 
založenia. Členovia 
sa stretli spoločne 
osláviť toto výročie 
v sále kultúrneho domu 
začiatkom júla.

Slávnostný príhovor predsed-
níčky JDS pri príležitosti osláv 
20.výročia založenia ZO JDS 
v Jarovniciach, konanej 6.júla 2022

Vážené seniorky, seniori,
Vítam Vás na dnešnej sláv-

nostnej schôdzi. Vítam aj našich 
vzácnych hostí: Ing.  Mikuláša 
Bibku - podpredsedu OO JDS 
Sabinov a predsedu ZO JDS Šariš-
ské Michaľany, Cecíliu Girovú - 
predsedníčku ZO JDS Rožkovany 
a členku predsedníctva OO JDS 
Sabinov, pána starostu Mgr. Flo-
riána Giňu, prednostku OcÚ pani 
Mgr.  Janku Marcinčinovú, pána 
kaplána Bystríka Sabola a zástup-
cu poľnohospodárskeho družstva 
v Jarovniciach pána Mgr. Mirosla-
va Stanka.

Kým začnem hodnotiť činnosť 
našej organizácie JDS, vrátim sa 
ešte do minulého storočia, kon-
krétne do roku 1982, kedy začal 
v našej obci svoju činnosť klub 
dôchodcov (KD) za predsedova-
nia predsedu MNV pána Antona 
Zboraya. Predsedom KD bol pán 
František Kovaľ. Bol to aktívny 
predseda, keďže organizoval bri-
gády a pomáhal s dôchodcami pri 
úpravách v obci, vysádzal strom-
čeky pred OcÚ, dôchodcovia sa 
stretávali a zúčastňovali kultúr-
nych podujatí v obci, ale takisto 
navštevovali aj divadlo v Prešove. 
Po roku 1989 Kluby dôchodcov 
začali stagnovať, hľadali si miesto 
v  novej spoločnosti. Krátko bol 
predsedom aj pán Pavol Novot-
ný a v roku 1992 sa tejto funkcie 
predsedu KD ujala nebohá pani 
Mária Tkáčová, ktorá pokračovala 
vo funkcii aj po založení ZO JDS 
až do roku 2012, kedy zo zdravot-
ných dôvodov odstúpila.

Jednota dôchodcov na Sloven-
sku vznikla ako občianske združe-
nie podľa zákona č. 83/1990 Z.z. zo 
dňa 27. 3. 1990. Je pravda, že prvé 
organizácie sa zakladali prevažne 
na západnom a strednom Sloven-
sku. V našom kraji sa začali zakla-
dať až od roku 1997. Predsedom 

Krajskej organizácie bol nebohý 
PhD. Michal Balvirčak, a  keďže 
sme sa spoznali, tak ma požiadal, 
aby som pomohla založiť organi-
zácie aj v okrese Sabinov. Spolu 
s pánom Bodnárom a Ďaďovským 
sme navštívili Sabinov, Orkucany, 
Šarišské Michaľany a ďalšie obce 
v okolí. Ako prvé boli založené JDS 
v Orkucanoch a Sabinove. Naša 
bola založená 14.mája 2002. Na 
prvej schôdzi bol prítomný aj pán 
Balvirčak a tiež 43 členov a pán 
starosta Marián Kyjovský.

Dnes má naša organizácia 92 
členov. Za uplynulých 20 rokov 
nám zomrelo 52 členov, 4 členo-
via sú v domove dôchodcov a 6 sa 
odsťahovali z obce. Chcem pripo-
menúť ešte jednu udalosť, ktorá je 
spojená s JDS. Pred 24 rokmi, keď 
našu obce postihla veľká povodeň 
a  zahynulo pri nej 50 občanov, 
medzi nimi aj deti, som pracovala 
ako prednostka OcÚ. Pomoc nám 
prichádzala z celého Slovenska aj 
Česka, či už finančná alebo mate-
riálna. Finančnú zbierku urobili aj 
členovia JDS na Slovensku, a tak 
v septembri na účet obce poslali 
140 000,– SK, čo mňa osobne 
milo prekvapilo. Preto, keď som 
odišla do dôchodku som začala 
premýšľať ako založiť aj u nás ZO 
JDS. Tým, že sme si založili orga-
nizáciu, sme sa začlenili do veľkej 
rodiny seniorov, ktorá má už vyše 
100 000 členov po celom Sloven-
sku. Ústredie v Bratislave má svo-
jich zástupcov aj na úrade vlády 
a tí vyjednávajú s vládou o riešení 
problémov dôchodcov.

Od založenia našej organizácie 
(čiže 20 rokov) je stále 5-členný 
výbor na čele s  predsedníč-
kou a  3-členná revízna komisia 
s obmenou funkcionárov. Pred-
sedníčkou bola do roku 2012 pani 
Mária Tkáčová a od VČS (výročnej 
členskej schôdze) som bola zvole-
ná za predsedníčku ja. Ako členky 
výboru dlhé roky pracovali pani 
Mária Kandrová, Kristína Bačin-
ská, Františka Jacková, Paulína 
Baluchová, Jana Triščiková, Ber-
nadeta Kostrábová a  Agnesa 
Tuptová. Terajších členov Vám 
nemusím menovať, lebo ich vidíte 
na akciách, ktoré výbor pre Vás 
pripravuje.

Musím sa pochváliť, že naša 
organizácie od jej založenia je 
veľmi aktívna a odštartovala pestrú 

činnosť pre dôchodcov. Organizu-
je pravidelne VČS, zájazdy a púte, 
niekedy aj spevácke súťaže, pred-
nášky, oslavy Dňa matiek, mesiac 
úcty k starším, vianočné posede-
nie pri jedličke, pečenia vianoč-
ného pečiva pre dôchodcov, ktorí 
sú už chorí a osamelí. Takisto sa 
organizovali výstavy ovocia, zele-
niny, ručných prác a pod. Celkovo 
zorganizovaných bolo doteraz 26 
zájazdov a púti, kde boli s nami 
aj duchovní otcovia. Napríklad 
pán kaplán Obšitník a pán farár 
Palečko boli s nami v Poľsku, pán 
kaplán Sabol bol s  nami v  Kra-
kove. V roku 2014 sme navštívili 
Šaštín, Rajeckú Lesnú, boli sme pri 
hrobe generála Milana Rastislava 
Štefánika v  Brezovej pod Brad-
lom. Ďalej sme boli v rodisku bl. 
Zdenky Schelingovej v obci Krivá 
na Orave, cestou sme sa zastavili 
v múzeu Oravskej dediny v Zuber-
ci a v charitnom dome v Starom 
Smokovci. S duchovným otcom 
Radoslavom Gejgušom, ktorý je 
u nás už viac ako 10 rokov sme 
navštívili Hejce v Maďarsku, kde 
spadlo lietadlo a  zahynul tam 
aj náš rodák Ľuboslav Balucha. 
Absolvovali sme aj 2-dňový 
zájazd na Velehrad Hostin, Slav-
kov u Brna. Takisto sme spolu boli 
aj v Ľutine, na púti v Turzovke na 
hore Živčak a  v  Rajeckých Tep-
liciach, či v  múzeu vo Svidníku 
alebo v múzeu Solivary v Prešove. 
Na pozvanie pani Ing. Betky Janu-
sovej a Katky Hotokovej sme sa 
zúčastnili návštevy v závode Mine-
rálne vody Prešov a Baldovce. Naši 
seniori si pochvaľovali aj púť na 
horu Butkov -Ladce, či zájazd do 
Tatier na Ľadový dom. Okrem 
posledných 2 rokov sme každo-
ročne organizovali naše športové 
hry a zúčastňovali sme sa Okres-
ných a  Krajských hier. V  tomto 
roku to boli už 13-te okresné hry 
a domov sme sa vrátili s 3 medai-
lami. Navrhli sme 3 babičky, ktoré 
sa zúčastnili na okresnej súťaži 
Naj Babička okresu (p. Bačinská, 
Baluchová, Novotná). Každoročne 
využívame poukazy na rekondič-
né pobyty, ktoré sú nám prideľo-
vané na základe počtu členov.

Hlavným poslaním JDS a KD je 
spríjemňovať starnúcej generácii 
jeseň života a  stretnutiami na 
schôdzach alebo v našej miest-
nosti v  kaštieli a  iných rôznych 

my, ktorí veríme v Krista a sna-
žíme sa viesť čistý život, máme 
Ducha Svätého, ktorý žije v nás 
a  dáva nám silu, inteligenciu 
a česť.“ Vtedy jej sudca pohro-
zil, že ju odvedie do nevestinca, 
aby potupil jej česť. Ona mu 
na to povedala: „Telo sa nakazí 
len vtedy, ak duša privolí.“ 
Sv. Tomáš Akvinský obdivoval 
túto odpoveď sv. Lucie. Keď ju 
chceli odviezť, Lucia sa nemohla 
pohnúť z miesta, kde sa nachá-
dzala. Tak sa rozhodli ju upáliť, 
ale tiež im to nevyšlo. Nakoniec 
ju mučili a sťali mečom. Počas 
mučenia nabádala prítomných, 
aby zostali verní náboženstvu 
Ježiša Krista až do smrti.
Hoci sa nemôže overiť pravdi-
vosť rôznych gréckych a latin-
ských verzií skutkov sv.  Lucie, 
už v 6.storočí sa uctievala medzi 
pannami a mučeníkmi v Ríme. 
V  stredoveku ju vzývali ako 
ochrankyňu pred očnými choro-
bami, pravdepodobne preto, že 
jej meno je spojené so svetlom. 
Tak vznikali legendy. Napríklad 
jedna hovorí o tom, ako vládca 
poslal vojakov, aby jej násilím 
vybrali oči. Ale ona znovu uvi-
dela.
Zobrazuje sa s  prebodnutým 
hrdlom (spôsob mučeníckej 
smrti), s  palmovou ratolesťou 
a význam jej mena jej prisúdil 
ďalšie atribúty: horiacu lampu, 
sviecu a oči ležiace na miske. Je 
patrónkou slepých.

Zdroj:zivotopisysvatych.sk

(pokračovanie na strane 11)

(pokračovanie zo strany 9)

Sv. Lucia (foto: redakcia)
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Ľudové zvyky 
na Luciu
Tento deň naši predkovia pova-
žovali za najväčší stridží deň. 
Povráva sa, že vtedy mohli ľudia 
vidieť lietať na metlách strigy. 
Pred zavedením gregoriánske-
ho kalendára bol 13. december 
považovaný za najkratší deň 
v roku.
Verilo sa, že Lucia bola najväčšou 
bosorkou a že v noci sa stretá-
vajú vospolok všetky strigy. Už 
deň pred Luciou sa odporúčalo 
dobre najesť cesnaku, aby ochrá-
nil jedinca pred zlými duchmi. 
Cesnakom sa zvykli natierať aj 
vráta maštalí, aby sa pred čarami 
uchránil aj statok.
Na Luciu sa dievky poobliekali 
do bielych plachiet a s pomúče-
nými tvárami chodili po dedine. 
Búchali na dvere a bez dovolenia 
vošli dnu. Husím krídlom omietli 
steny, štetkou ich obielili a tým 
symbolicky vyhnali zlo z domov. 
Tieto zvyky však v  súčasnos-
ti pretrvali len na niektorých 
dedinách. Niekde v  noci pred 
13. decembrom chlapci kradnú 
z  domov brány a  kontajnery, 
ktoré potom skrývajú.
S dňom sv. Lucie sa spájajú aj 
rôzne ľúbostné čary. Dievčatá 
si vtedy starostlivo pripravili 13 
lístkov, na ktoré napísali mená 
chlapcov srdcu milých a každý 
deň jeden lístok spálili. Meno, 
ktoré zostalo na poslednom 
lístku, malo byť menom budú-
ceho manžela.
Najznámejšia ľudová múdrosť 
hovorí: „Od Lucie do Vianoc, 
každá noc má svoju moc.“ Ľudia 
zvyknú robiť rôzne úkony, ktoré 
majú chrániť ich majetok, zdravie 
a lásku. Aj dnes ešte môžeme na 
vidieku večer na Luciu stretnúť 
dievčatá zahalené v  bielych 
plachtách a s husacím pierkom 
v ruke, ktorým z vás symbolicky 
zmietnu zlé sily. Chlapci zasa 
chodievajú po domoch s reťazou 
vinšovať hojnosť hospodáreniu 
a domáci ich obdarujú slaninkou 
alebo drobným peniazom. Mlá-
denci si od Lucie do Štedrého 
dňa vyrábali drevený stolček, 
avšak bez použitia klincov, a na 
polnočnej omši sa na neho 
postavili. Potom uvideli všetky 

akciách pomáhať zabúdať na sta-
rosti a choroby.

Vážení seniori!
Vďaka projektom, ktoré pred-

kladám na OcÚ na zastupiteľstvo 
obce a žiadam o pomoc, môžeme 
tieto akcie organizovať už 10 
rokov. Využívam túto príležitosť 
a  chcem úprimne poďakovať 
pánovi starostovi a  pani pred-
nostke za finančnú a materiálnu 
pomoc doteraz a takisto aj počas 
covidu. Poďakovanie vyjadrujem 
aj OO JDS v Sabinove za dobrú 
spoluprácu a aktivity, ktoré orga-
nizuje pre seniorov. Úprimne 
ďakujem aj našim sponzorom 
pani Betke Janusovej za ceny do 

tomboly, za minerálnu vodu, ktorú 
nám poskytuje na naše akcie, za 
družbu s  našou organizáciou. 
Pánovi Ing. Eliášovi za chlieb ku 
gulášu a ceny do tomboly a tiež 
dobrú spoluprácu. Poďakovanie 
patrí aj pani riaditeľke knižnice, 
pani Dobrovičovej, a  všetkým 
duchovným otcom, ktorí pôsobi-
li v našej obci za uplynulých 20 
rokov a duchovne nás posilňovali.

Na záver milí seniori chcem Vás 
v mene svojom a v mene výboru 
uistiť, že sa aj naďalej vynasnaží-
me aktívne prispievať k zlepšeniu 
života dôchodcov v našej obci. Je 
pravda, že budeme potrebovať 
aj vašu pomoc, návrhy na zlep-
šenie činnosti. Vyslovujem preto 

úprimné poďakovanie za ochotu, 
prácu a aktivitu členkám a členom 
výboru, ktoré sa vždy postarali 
o pohostenie pri akciách, ktoré 
sme usporadúvali. Ďakujem tiež 
športovcom, ktorí našu organizá-
ciu reprezentovali na miestnych, 
okresných a krajských športových 
hrách.

Ďakujem všetkým Vám a  do 
ďalších 20 rokov našej činnosti 
poprajme si mier, pokoj, dobré 
zdravie, silu a trpezlivosť znášať 
choroby a starobu, ktorá nie je až 
tak zlá, ak si ju sami nepokazíme.

Ďakujem Vám všetkým za účasť. 
Osobitne našim hosťom, ktorí pri-
jali pozvanie.

Október – mesiac úcty k starším
Mesiac október patrí 
úcte k starším. Starosta 
obce sa tento rok mohol 
opäť stretnúť so staršími 
obyvateľmi našej obce pri 
spoločnom posedení.

Druhý októbrový pondelok 
si starosta obce vyhradil pre 
našich starších občanov. Po 
dvoch pandemických rokoch sa 
mohli stretnúť so starostom obce 

bez obmedzujúcich opatrení. 
Stretnutie sa uskutočnilo v sále 
kultúrneho domu pri príležitosti 
„úcty k  starším“. Na úvod všet-
kých prítomných privítala pani 
prednostka a  predstavila vzác-
neho hosťa, speváka, pána Petra 
Stašáka, ktorý svojimi piesňami 
spríjemnil príjemné popoludnie. 
Sálou kultúrneho domu sa niesli 
známe tóny a slová obľúbených 
piesní: Žijem, žije, Kubašská voda, 

Adio bella a mnoho iných. Rezké 
melódie niektorých prítomných 
postavili zo stoličiek a zatanco-
vali si. Po krásnom kultúrnom 
programe sa naši seniori občer-
stvili chutným obedom a kávou. 
Na záver pán starosta osobne 
každému odovzdal malý darček. 
Veríme, že popoludnie sa všetkým 
prítomným páčilo a tešíme sa na 
stretnutie opäť o rok.

Spracovala: M. V.

nájdete nás aj na
www.jarovnice.sk

(pokračovanie na strane 12)

(pokračovanie zo strany 11)

Úcta k starším (foto: redakcia)
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bosorky v  dedine. Zachrániť 
pred nimi sa mohli tak, že keď 
utekali, sypali za seba mak.
Na Luciu treba jesť pre zdravie 
cesnak a cibuľu a dom sa pokro-
pí svätenou vodou na ochranu 
pred zlými silami. Tento deň sa 
nesmie do domu pustiť cudzia 
žena, a  tiež by sa nemalo nič 
darovať či požičiavať, nesmelo sa 
šiť, ani priasť. Na Luciu, podob-
ne ako na Barboru, si dievčatá 
dávali do vázy čerešňové alebo 
jabloňové vetvičky, a pokiaľ do 
Štedrého dňa vykvitli, zaručene 
ich stretla láska.

Zdroj: kukkonia.sk

História 
piesne Tichá 
noc
Pieseň Tichá noc, svätá noc 
umocňuje čaro Vianoc už 
takmer dve storočia História 
piesne Tichá noc, svätá noc, 
ktorá bola do dnes preložená do 
73 jazykov veriacich na celom 
svete, sa začala písať v Rakúsku 
na Vianoce 1818. Jej text zložil 
kaplán Josef Mohr. Keď rakúske 
mestečko Oberndorf žilo naplno 
prípravami na vianočné sviatky 
v decembri roku 1818, miestny 
učiteľ a  organista oberndorf-
ského kostola sv. Mikuláša Franz 
Gruber sa rozhodol skontrolovať 
organ a… stalo sa… V organe 
to zlovestne zaškrípalo, zahrko-
talo a hotovo! Hľadaním chyby 
zistil, že vinníkom tejto prekérnej 
situácie nie je nikto iný, ako celá 
kostolná kolónia myší, ktorá si 
urobila slávnostnú predvianoč-
nú večeru z mechov organu. Čo 
sa dialo v mozgu učiteľa neved-
no, no výsledkom bola prosba 
o pomoc práve známeho milov-
níka hudby, kaplána Mohra. 
Zložil báseň, teda text piesne, 
ktorý začínal: „Stille Nacht, 
heilige Nacht…“ a  s  radosťou 
i  vďačne ju priniesol už ako 
vianočný darček svojmu učite-
ľovi Franzovi Xaverovi Grube-
rovi. Gruber hlboko dojatý jej 
nádherným posolstvom pokoja 
a  lásky, si sadol a  za necelú 
hodinku skomponoval na slová 
básne kaplána Jozefa Mohra 
nesmrteľnú melódiu… Obaja 

Rok 2022 v našej knižnici
Naša knižnica aktívne 
pracovala aj v tomto 
roku. Pravidelne sme 
sa stretávali s našimi 
stálymi čitateľmi, so 
súťažnými kolektívmi 
Osmijankovej literárnej 
záhrady, so záujemcami 
o činnosť v počítačovom 
centre, s návštevníkmi 
Maľarne nielen zo 
Slovenska, ale aj 
z Maďarska.

V marci sa dvere našej knižnice 
už tradične otvárajú častejšie ako 
inokedy. Zorganizovali sme via-
cero informatívnych a výchovno-
-vzdelávacích programov pre 
našich škôlkarov, pre žiakov zák-
ladných škôl a žiakov zo špeciálnej 
školy. O čom to všetko bolo?

Výročie rozprávkara Pavla 
Dobšinského sme oslávili v Deň 
ľudovej rozprávky. Podujatie sme 
okrem iného obohatili aj tradič-
ným ľudovým krojom. Mozgové 
závity našich „osmijankovcov“ 
(deti zapojené do súťaže Čítame 
s  Osmijankom) sme precvičili 
v  Deň mozgu v  našej knižnici. 
V  rámci spolupráce s  našimi 
seniormi v  priestoroch našej 
knižnice sa konala akcia Ź úcty 
k životu – okresné kolo v prednese 
poézie a prózy pre seniorov.

Do čitateľského maratónu 13. 
ročníka projektu Čítajme si 2022, 
sa zapojilo v našich priestoroch 
172 detí zo základných škôl našej 
obce. V celom projekte tento rok 
čítalo 62 062 detí.

Našich „osmijankovcov“ na 
konci súťažného ročníka prišiel 
pozdraviť a  potešiť bábkohe-

(pokračovanie zo strany 11)

(pokračovanie na strane 13) Z úcty k životu (foto: obecná knižnica)

Deň mozgu (foto: obecná knižnica)

Deň ľudovej rozprávky (foto: obecná knižnica)

Maďarskí študenti na návšteve Maľarne (foto: obecná knižnica)

Medové leto (foto: obecná knižnica)
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autori sa vo svätú noc roku 1818 
vydali na cestu z Arnsdorfu (kde 
bol Gruber učiteľom) do Obern-
dorfu v  salzburgskom okrese 
(v Salzburgu účinkoval známy 
skladateľ Mozart), tam v kosto-
le svätého Michala mal kaplán 
Josef Mohr slúžiť polnočnú svätú 
omšu. Keďže organ vypovedal 
svoju službu pri posledných rorá-
toch, učiteľ vzal so sebou gitaru, 
aby po svätej omši vianočnú 
pieseň nacvičil s veriacimi. Táto 
novátorská produkcia neznámej 
koledy vyvolala u  miestneho 
konzervatívneho publika takmer 
škandál, ale veriaci odchádzali 
domov hlboko nadšení - netu-
šiac, že ich nová vianočná pieseň 
Stille Nacht, heilige Nacht sa 
začne rýchlo šíriť a stane takou 
svetoznámou a  obľúbenou. 
Práve pokazený organ (vlast-
ne pôvodne pestrý jedálniček 
kostolných myší) dopomohol 
k  tomu, že sa pieseň začala 
rýchlo šíriť aj do ďalších miest 
a  končín sveta. Totiž organár-
sky majster z Zillertalu, ktorého 
zavolali, aby opravil pokazený 
organ, tu počul spievať novú 
pieseň, naučil sa ju a priniesol 
ju do svojej dedinky. V dedine 
bol obuvník, ktorý mal hudob-
ný sluch. Pieseň sa rýchlo naučil 
a potom, keď predával po trhoch 
svoje obuvnícke výrobky, aby 
prilákal zákazníkov, začal najprv 
spievať spomenutú pieseň. Keď 
sa ľudia zhromaždili okolo neho, 
potom začal ponúkať a predávať 
svoj tovar. Tento spôsob si osvo-
jili aj iní predavači, a tak pieseň 
prenikala ďalej a ďalej. O nejaký 
čas si prerazila cestu aj za hranice 
rodného Rakúska, v tlači sa obja-
vila vianočná pieseň až v roku 
1840. V uvedenom roku 1840 ju 
„dali do obehu“ v Drážďanoch, 
o ďalších tridsať rokov v Amerike 
a Angličania ju importovali do 
svojej indickej kolónie. A one-
dlho jej prisúdili titul najkrajšia 
pieseň sveta a plným právom, 
veď je neprekonateľnou nosi-
teľkou tajomnej hĺbky a  sily 
zrodu…

rec Lukáš Tandara programom 
Semienka v Osmijankovej literár-
nej záhrade.

Pre našich registrovaných det-
ských čitateľov sme počas letných 
prázdnin pripravili 3 náučno-
-zábavné dopoludnia Medové 
leto 2022. Zaujímavosti o včelách 
a ich živote doplnil rozprávaním 
aj naozajstný ujo včelár, ktorý 
svoje stretnutie osladil aj medom 
z vlastných úľov.

Prijali sme ponuku ZŠ s  MŠ 
v Jarovniciach a zapojili sme sa do 
ich projektu Letná škola. Medové 
leto a Život a dielo SzinyeiMerse-
Pála boli 2 dopoludnia pre týchto 
zapojených žiakov túžiacich po 
vzdelávaní aj počas prázdnin.

V  novom školskom roku 
2022/2023 sme sa opäť zapojili 
do projektu Osmijankova literárna 
záhrada.

Jeden český knihovník raz 
povedal: „Čítanie je spolupráca 
čitateľa so spisovateľom.“

Pozývame aj vás, staňte sa 
našimi čitateľmi, staňte sa spolu-
pracovníkmi spisovateľa.

Spracovala: M. D.

(pokračovanie zo strany 12)

(pokračovanie na strane 14)Letná škola (foto: obecná knižnica) Medové leto (foto: obecná knižnica)
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Čítajme si (foto: obecná knižnica)
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Zimná 
modlitbička
Aby bol briežik,
na briežku sniežik,
na sniežku sane,
daj nám to, Pane!

Zima je pre deti.
Zima je biela
ako tá dušička
z detského čela.

Daj deťom sniežika,
daj bielym bielu.
Daj radosť radosti,
daj nám ju celú!

Milan Rúfus

Vianočné 
vinšovačky
A zas nám nadišli tie radostné 
sviatky, ktoré nám tak sladia ten 
náš život krátky. V ďalekej kraji-
ne, tam kde rastú palmy, tam kde 
prorok Dávid skladal svoje žalmy, 
tam medzi troma čiastky zeme, 
narodil sa Kristus Pán v mesteč-
ku Betleme. A na tieto sviatky i ja 
sa radujem, z úprimného srdca 
toto vám vinšujem: Aby bol Kris-
tus Pán vašim tešiteľom, vaším 
dobrým radcom a dobrým pria-
teľom. Do nového roka Vinšujem 
vám to, však viete čo, aby ste sa 
dostali tam, však viete kam, aby 
ste sa radovali s tým, však viete 
s kým, aby ste mali mnoho toho, 
však vy dobre viete čoho. Pekné 
sviatky praje…

✴

Aby sa ti v  novom roku stále 
dobre darilo a aby sa v tvojich 
hrncoch iba dobre varilo.

✴

Aby ste v  čarovnej atmosfére 
Vianoc zabudli na starosti všed-
ných dní a nový rok prežili čo 
najlepšie zo srdca praje…

✴

Aby ste zvládli predvianočný 
zhon s  ľahkosťou a v pohode, 
samotné Vianočné sviatky 
v radosti a pokoji a do nového 
roka všetko naj naj prajú…

✴

Ak láska topí ľad čo pani Zima 
vyčarila, ak dá človek viac čo 
v sebe skrýva, ak vládne všade 
ticho a počuť len praskať mráz, 

Kto bol kardinál Jozef Tomko?
Jozef Tomko sa narodil 
11. marca 1924 
v Udavskom, okres 
Humenné. Základnú 
školu vychodil v rodisku 
a v rokoch 1935-
1943 gymnázium 
v Michalovciach. 
V školskom roku 
1943/44 vstúpil do 
seminára a začal 
študovať bohoslovie 
na Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte 
Slovenskej univerzity 
v Bratislave; v jeseni 
1945 ho košický biskup 
Jozef Čársky poslal na 
štúdiá do Ríma.

V Pápežskom kolégiu sv. Jána 
Nepomuckého dostal ďalšiu 
kňazskú formáciu a študoval na 
Pápežskej lateránskej univerzite 
v  Ríme. Sviatosť kňazstva prijal 
12. 3. 1949 v Ríme. Po roku 1948 
sa nemohol vrátiť na Slovensko. 
V rokoch 1950-1965 pôsobil ako 
vicerektor a ekonóm Pápežského 
kolégia sv.  Jána Nepomucké-
ho v  Ríme a  venoval sa štúdiu 
odborných teologických disciplín 
na Pápežskej lateránskej i  na 
Pápežskej gregoriánskej univerzi-
te. Roku 1951 obhájil dizertačnú 
prácu De inhabitatione Spiritus 
Sancti secundum B. Petrum de 
Tarantasia (O  inhabitácii Ducha 
Svätého podľa bl. Petra Taran-
tasia) na Pápežskej lateránskej 
univerzite a  dosiahol doktorát 
teológie. Roku 1956 obhájil 
dizertačnú prácu Il rapporto di 
lavoro in Cecoslovacchia negli 
anni 1945-1954 (Pracovné vzťahy 
v Československu 1945-1954) na 
Pápežskej gregoriánskej univerzi-
te a dosiahol doktorát zo socioló-
gie. Roku 1961 obhájil dizertačnú 
prácu Die Errichtung der Diözesen 
Zips, Neusohl und Rosenau (1776) 
und das königliche Patronatsrecht 
in Ungarn (Zriadenie biskupstiev 
Spiš, Banská Bystrica a Rožňava 
[1776] a  kráľovské patronátne 
právo v  Uhorsku) na Pápežskej 
lateránskej univerzite a dosiahol 
doktorát práv.

V školskom roku 1955/56 pred-
nášal na medzinárodnej univerzite 
sociálnych štúdií Pro Deo v Ríme. 
Roku 1958 mu pápež Ján  XXIII. 

udelil titul pápežského komor-
níka. Na Vianoce 1959 bol signa-
tárom iniciatívy na vybudovanie 
Slovenského ústavu sv.  Cyrila 
a  Metoda v  Ríme, ustanovizne 
na výchovu kňazského dorastu, 
zároveň i strediska náboženské-
ho a kultúrneho života Slovákov 
v zahraničí. V rokoch 1960-1963 
vložil všetok svoj voľný čas a ener-
giu do práce na vybudovaní tejto 
ustanovizne, pričom bolo treba 
prekonať obrovské námietky zo 
strany českých katolíckych kruhov 
a veľké prekážky politické, admi-
nistratívne i finančné. Keď sa roku 
1961 uvoľnilo dôležité miesto 
v kuriálnom úrade Kongregácie 
pre náuku viery, výberová komi-
sia ho uznala za najvhodnejšieho 
kandidáta na túto funkciu. Tak 
vstúpil do arény riadenia duchov-
ných i administratívnych záležitos-
tí katolíckej Cirkvi. Počas Druhého 
vatikánskeho koncilu (1962-1965) 
pracoval ako odborný poradca pre 
vieroučné otázky.

V  roku 1966 sa stal vedúcim 
Doktrinálneho oddelenia Kongre-
gácie pre náuku viery, v októbri 
1967 sekretárom prvej Synody 
biskupov o  miešaných manžel-
stvách v Ríme. V rokoch 1968-1970 
pôsobil ako sekretár Kardinálskej 
komisie pre miešané manželstvá 
a stal sa členom Pápežskej komi-
sie pre rodinu. Zastupoval kato-
lícku Cirkev na ekumenických 
stretnutiach o  teológii manžel-
stva a o miešaných manželstvách 
v Ríme (1970), Štrasburgu (1971), 
Madride (1972), Bazileji (1973) 
a inde. Roku 1969 reprezentoval 
katolícku Cirkev na ekumenickom 
týždni o teológii rozvoja v Cartigny 
(Švajčiarsko). V novembri 1972 bol 
členom úradnej delegácie Svätej 
stolice pri návšteve Svetovej rady 
cirkví a Luteránskej svetovej fede-
rácie v Ženeve. Okrem toho sa ako 
oficiálny delegát zúčastňoval na 
mnohých iných medzinárodných. 
a  ekumenických stretnutiach, 
napríklad na oblastných stretnu-
tiach predstaviteľov biskupských 
konferencií Ázie (Manila 1970), 
Oceánie (Sydney 1973), Latinskej 
Ameriky (Puebla 1979) atď.

Pápež Pavol VI. ho 17. 6. 1970 
vymenoval za pápežského prelá-
ta, 21. 12. 1974 za podtajomníka 
Kongregácie pre biskupov. Pápež 
Ján Pavol II. ho 12. 7. 1979 vyme-

noval za titulárneho arcibiskupa 
a generálneho tajomníka Synody 
biskupov (patrila k najdôležitej-
ším a najnáročnejším funkciám 
v pokoncilovej Cirkvi), čím sa stal 
jedným z najzaneprázdnenejších 
pracovníkov vyššej cirkevnej 
hierarchie; bolo totiž potrebné 
prebudovať cirkevnú štruktúru 
v duchu Druhého vatikánskeho 
koncilu a uvádzať do života jeho 
uznesenia.

Biskupskú vysviacku prijal 
15. 9. 1979 v Ríme, v historickej 
Sixtínskej kaplnke. Obrad vysviac-
ky vykonal sám pápež ako pria-
teľské gesto voči novému bisku-
povi aj ako prejav úcty a obdivu 
k trpiacej Cirkvi na Slovensku. Dňa 
18. 10. 1979 sa stal členom Pápež-
skej komisie na interpretáciu 
dekrétov Druhého vatikánskeho 
koncilu. Ako generálny tajomník 
celosvetovej Synody biskupov 
sa musel zaoberať množstvom 
rôznorodých problémov katolíc-
kej Cirkvi, ktorá v pokoncilovom 
období prekonávala mnohé krízy. 
Niektorí biskupi a biskupské kon-
ferencie (napríklad v Holandsku) 
si koncilové uznesenia vykladali 
liberálne a ich reformné novoty sa 
dostávali do rozporu s tradičným 
učením Cirkvi. Inde sa zas preja-
vovali konzervatívne tendencie 
a neochota meniť tradičné formy 
náboženskej úcty a obradov.

Pri hľadaní správnej cesty sa 
prejavil ako dôsledný, svedomi-
tý a usilovný pracovník, ktorý si 
svojím vystupovaním a konaním 
získaval obdiv i  priateľstvá na 
celom svete.

Dňa 24. 4. 1985 ho pápež Ján 
Pavol II. vymenoval za proprefek-
ta Kongregácie pre evanjelizáciu 

(pokračovanie na strane 15)

(pokračovanie zo strany 13)

Kardinál Jozef Tomko (foto: internet)
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padajúce vločky a  v  detských 
očiach je vidieť jas, tak prišla 
doba, keď každý pre každého 
má pár prívetivých viet, pre ten 
zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc 
nič krajšieho niet!

✴

Až vianočné zvony odbijú 
polnoc a oznámia príchod čaro-
krásnych Vianoc, zabudni hneď 
na všetky starosti a preži chvíle 
v zdraví, šťastí a radosti.

✴

Blížia sa tie krásne chvíle vianoč-
né, v láske, šťastí, harmónii preži-
te ich spoločne. Nie sú dôležité 
dary ale v novom roku nech sa 
darí.

✴

Blížia sa Vianoce, tie nádherné 
chvíle, prežite ich v láske, šťastí, 
a  v  harmónii, nie sú dôležité 
dary, len nech sa Vám vždy 
dobre darí, nielen teraz, ale 
stále, majte vždy usmiaté tváre. 
Nielen v tejto svätej chvíli, nech 
je k Vám Ježiško milí. Dary božej 
milosti nech Vás po celý rok chrá-
nia, nech Vám dá Boh v Novom 
roku, sťastie, radosť, lásku, 
smiech, veľa Božieho požehna-
nia. Krásne Vianoce a  šťastný 
Nový rok praje…

✴

Bohatý stôl, výbornú rybu, svia-
točná večera nech nemá chybu. 
Veľa darčekov, čo srdce pohla-
dia, rodinu, priateľov, čo nikdy 
nezradia. K  bohatstvu krôčik 
a ku šťastiu krok, veselé Vianoce 
a šťastný Nový rok Vám všetkým 
praje…

✴

Do Nového roku veľa štastia, 
lebo je krásne, veľa zdravia, lebo 
je vzácne, veľa lásky, lebo jej je 
málo a veľa všetkého, čo by za 
to stálo.

✴

Do pohára šampanské, do 
srdiečka lásku, k  tomu božtek 
pre šťastie, zdravia plnú kapsu. 
Všetko najlepšie do nového roku 
praje…

✴

Fujavicu šťastia, víchricu pohody, 
závej radosti, len malú vločku 
všedných starostí a hlavne lavínu 
zdravia a lásky v Novom roku.
Keď ti snehová vločka padne 
na noštek a ty pocítiš jej jemný 
božtek, usmej sa do neba, veď 

národov a na generálnej audien-
cii súčasne oznámil, že na Turíce 
vymenuje 28 nových kardinálov, 
medzi nimi aj arcibiskupa Jozefa 
Tomku. Tak sa 25.  5.  1985 na 
turíčnom konzistóriu stal členom 
kardinálskeho zboru, prefektom 
Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov a kancelárom Pápežskej 
Urbanovej univerzity. Záverečná 
časť konzistória, odovzdávanie 
„kardinálskych klobúkov“ novým 
kardinálom, sa konala po prvý raz 
v dejinách verejne na Svätopeter-
skom námestí. Viaceré časopisy 
vtedy poukazovali na to, že je to 
po prvý raz v dejinách, čo Slovák 
stojí na čele jednej rímskej kon-
gregácie. Ani kardinálska hodnosť 
neovplyvnila jeho pracovný štýl 
a vystupovanie. Neúradoval iba 
v kanceláriách, ale oboznamoval 
sa so situáciou na mieste, čo zna-
menalo časté, dlhé a namáhavé 
cesty. Na Slovensko mohol prísť 
až roku 1968, ale v čase tzv. „nor-
malizácie“ jeho nedobrovoľné 
vyhnanstvo pokračovalo.

Znovu sa objavil na Slovensku 
roku 1989 na vysviacke nového 
spišského biskupa, čo bolo 
symptómom meniaceho sa posto-
ja štátu k Cirkvi. Jeho vystúpenie 
na zasadnutí pléna Slovenskej 
národnej rady 21.  4.  1991 bolo 
historickou udalosťou, slovenská 
verejnosť mala po prvý raz mož-
nosť vidieť slovenského kardinála 
v jeho dôstojnosti, veľkosti a sta-
rostlivosti o osud národa v krízo-
vej situácii postkomunistického 
obdobia. Vo svojom prejave zdô-
raznil návrat ku koreňom našej 
kresťanskej cyrilo -metodskej 
minulosti. Po pôsobení na čele 
významnej Kongregácie pre 

evanjelizáciu národov, prevzal 
dve dôležité funkcie na vatikán-
skom dvore: pápež ho povolal do 
sedemčlennej komisie kardinálov 
pôsobiacej vo Vatikáne a súčas-
ne sa stal členom dozornej rady 
Vatikánskej banky IOR. V oboch 
prípadoch nahradil talianskeho 
kardinála Carla Furna, ktorý sa po 
dosiahnutí osemdesiatich rokov 
vzdal svojich funkcií. Bol tiež 
predsedom Pápežského komitátu 
pre medzinárodné eucharistické 
kongresy.

Popri svojej mnohostrannej 
činnosti a cestách stihol napísať 
niekoľko pozoruhodných kníh: 
o  koncilovej konštitúcii Lumen 
gentium rozpravu Svetlo národov 
(Rím 1972); pastorálnu konštitú-
ciu Gaudium et spes komentoval 
a vysvetlil v knihe Kresťan a svet 
(Rím 1974). Vydal knihu nábo-
ženských úvah Blaženstvá (Rím 
1973) a  k  cyrilo -metodskému 
jubileu vyšla jeho štúdia Význam 
sv. Cyrila a Metoda v slovenskom 
katolicizme a v slovenských deji-
nách (Rím 1984), ktorú vydal aj po 
anglicky. Rozpravami Ekumeniz-
mus a Kristus včera i dnes prispel 
do zborníka Otázky dneška (Rím 
1976). O práci a o cieľoch Biskup-
skej synody napísal monografiu Il 
Sinodo dei Vescovi (Synoda bisku-
pov: podstata, metóda a perspek-
tívy, Rím 1985).

Poznatky a skúsenosti z dlhoroč-
ného pôsobenia na čele Kongre-
gácie pre evanjelizáciu národov 
zhrnul v knihe La Missione verso 
il Terzo millennio (Rím - Bologna 
1998), ktorá vyšla aj po slovensky 
(Misie do tretieho tisícročia, Bra-
tislava 2000). Po slovensky vyšli 
jeho spomienky na návštevy misij-

ných území Na misijných cestách 
(Rím 1989, Trnava 1991), výbery 
jeho príspevkov, rozpráv a preja-
vov Budovať Cirkev (Trnava 1994), 
Odkaz slovenskému národu a spo-
ločenstvám (Bratislava 1991), ako 
aj preklady jeho kníh Zriadenie 
Spišskej, Banskobystrickej a Rož-
ňavskej diecézy a kráľovské pat-
ronátne právo v Uhorsku (Spišská 
Kapitula -Spišské Podhradie 1994). 
V roku 2003 vydal spolok sv. Voj-
techa publikáciu Na misijných 
cestách II.

Vo viacerých krajinách ho 
poctili čestným doktorátom: Cal-
lumet College, Hamond, Indiana 
(USA); Fu Jen University, Tchaj -pej 
(Taiwan); Teologická fakulta Uni-
verzity Komenského, Bratislava; 
Teologická fakulta Warszawa; St. 
Vincent Academy, Latrobe, Por. 
(USA); Universidad de Estado, 
Buenos Aires (Argentína); Uni-
versidad Catolica, Buenos Aires 
(Argentína). Ďalšie pocty: Grande-
-Croix de l Ordre de la Couronne 
de Chene (Luxembourg 1988); 
Rad Bieleho dvojkríža l. triedy 
Slovenskej republiky (Bratislava 
1995); Grand Cruz de la Orden 
del Libertador San Martín, Argen-
tína (Buenos Aires 1999). Za 
prínos v rozvoji kultúry, vzdelania 
a humanity na Slovensku mu 11. 
decembra 2001 čestný doktorát 
udelila Lekárska fakulta Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Štátne vyznamenanie Sloven-
skej republiky Rad Bieleho dvojkrí-
ža I. triedy za mimoriadne zásluhy 
o Slovenskú republiku J. Tomkovi 
udelil prezident SR Michal Kováč 
29.  3.  1995 v  Bratislave. Dňa 
28. 10. 2002 v Ríme prezident SR 
Rudolf Schuster odovzdal J. Tom-

(pokračovanie na strane 16)

(pokračovanie zo strany 14)

Kardinál Jozef Tomko s pápežom Františkom (foto: internet)
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vieš, že tam niekde som ja 
a myslím na teba. Prajem krásne 
Vianoce.

✴

Keď uvidíte svoje sny kráčať 
v snehu a na srdiečkach pocí-
tite nehu, keď snehová vločka 
zacengá Vám na nose, nech tíško 
znejú slová: Prajem Vám krásne 
Vanoce!

✴

Lyžičku hrdosti, hrnček radosti, 
kotlík úspechu, jazierko peňazí, 
more šťastia, oceán zdravia 
a celý vesmír lásky v Novom roku 
praje…

✴

Meníme rok, meníme sny, túžby, 
názory, požiadavky na život, 
meníme partnerov…, ale nikdy 
nemeníme priateľov! Príjemné 
prežitie Silvestra a šťastný nový 
rok.

✴

Morka, kačka, hus aj kura, na 
vianoce ťažká kúra. pivko, vínko, 
slivovička, hneď je dobrá nála-
dička. V novom roku šťastne žiť 
a zdravie si ochrániť. veselé via-
noce a šťastný nový rok.

✴

Mráz namaľoval na okná biely 
kvet a vianočný čas opäť prišiel 
k nám. Pod bielou perinou spí 
celý svet a každý začal veriť roz-
právkam. Prajem krásne Vianoce!
(Zdroj: folklorista.sk)

Vianočný list 
pre teba…
Ako dobre vieš, moje narodeni-
ny sa blížia. Každý rok sa koná 
oslava na moju počesť a myslím 
si, že tak bude aj tento rok. Počas 
týchto dní veľa ľudí nakupuje 
darčeky. Rozhlas a televízia vo 
svojich reklamách na každom 
kroku upozorňujú svet na moje 
blížiace sa narodeniny.
Je krásne vedieť, že najmenej raz 
ročne si niektorí ľudia na mňa 
spomenú. Ako iste vieš, oslava 
mojich narodenín začala už pred 
mnohými rokmi. Spočiatku ľudia 
chápali a boli vďační za všetko, 
čo som pre nich urobil. Teraz sa 
zdá, že nik už nepozná skutočný 
dôvod osláv.
Rodiny a  priatelia sú spolu, 
zabávajú sa, ale nepoznajú 

kovi svoje osobné ocenenie „Kríž 
prezidenta Slovenskej republiky 
I. stupňa“.

Jeho osobnosť je významným 
prínosom nielen pre slovenský 
národ, ale aj pre celý duchovný 
svet. Kardinál Jozef Tomko má 
veľké zásluhy v zakladaní misij-
ných rádov v Ázii, Afrike i Oceánii, 
kde bolo postavených množstvo 
kostolov.

zdroj: tkkbs.sk
Homília kardinála Re pri 

poslednej rozlúčke s kard. Joze-
fom Tomkom

Prinášame homíliu kardinála 
Giovanniho Battistu Re, dekana 
Kardinálskeho kolégia, pri záduš-
nej svätej omši za zosnulého kard. 
Jozefa Tomka, spojenej s obradom 
poslednej rozlúčky za prítomnosti 
Svätého Otca Františka, vo štvr-
tok 11. augusta 2022 o 11. hodine 
pri Oltári katedry vo Vatikánskej 
bazilike.

Zhromaždili sme sa okolo 
Pánovho oltára, aby sme sa mod-
lili a  vyjadrili posledný bratský 
pozdrav kardinálovi Jozefovi Tom-
kovi, ktorého si Pán povolal k sebe 
vo veku 98 rokov. Bol najstarším 
z kardinálov.

Konáme to pohnutí a podpo-
rovaní tou vierou, ktorá nás uisťu-
je, ako nám povedal svätý Pavol 
v prvom čítaní svätej omše, že pri 
strate tohto pozemského príbytku 
dostaneme od Boha príbytok nie 
ľudskou rukou zhotovený, večný 
dom v  nebi (porov. 2 Kor 5,1), 
v jednote s Bohom a v nesmier-
nosti jeho lásky. Celý dlhý a inten-
zívny život kardinála Tomka bol 
zasvätený službe Bohu a bratom 
a, takmer celý, venovaný službe 
tu v  Rímskej kúrii. V  priebehu 
rokov zastával množstvo úradov, 
ktoré vždy považoval za „povola-
nie slúžiť“. Spolu s ním odchádza 
postava, ktorá robila česť Rím-
skej kúrii pevnou vierou, ktorá 
ho charakterizovala, opravdivou 
spiritualitou, živým cirkevným 
cítením - „sensus Ecclesiae“, veľkou 
rovnováhou v  úsudku, umier-
nenosťou, zdravým rozumom, 
prívetivosťou a  jemnocitom vo 
vystupovaní. Veľmi mladý vstúpil 
do seminára za Košickú diecézu. 
Len čo sa v  roku 1945 skončila 
Druhá svetová vojna, Jozef Tomko 
bol vyslaný svojím biskupom do 
Ríma, aby dokončil štúdiá na 
Pápežskej lateránskej univerzite, 
kde získal doktorát z kánonického 

práva, a potom si urobil doktorát 
z  teológie a  sociálnych vied na 
Gregoriánskej univerzite. Po ukon-
čení štúdií mu historické udalosti 
v jeho krajine, v dôsledku nástu-
pu Československej socialistickej 
republiky a odporu komunistic-
kej vlády voči Katolíckej cirkvi, 
zabránili v návrate do vlasti. Tak 
bol 12. marca 1949 vysvätený za 
kňaza tu v Ríme a inkardinovaný 
(začlenený) do Rímskej diecézy. 
Spočiatku mu bola zverená úloha 
vicerektora Pápežského kolégia 
Nepomucenum. V roku 1962 bol 
prijatý na vtedajšiu Kongregáciu 
Svätého ofícia, kde sa vďaka svojej 
zjavnej teologickej príprave, stal 
čoskoro vedúcim úradu pre vie-
rouku. V tých rokoch publikoval 
rad článkov a textov, ktoré upúta-
li pozornosť pre svoju vieroučnú 
kompetentnosť a jasnosť výkla-
du. V decembri 1974 ho 
pápež Pavol VI. vyme-
noval za podsekretára 
Kongregácie pre bisku-
pov. Dňa 12. júla 1979 
mu pápež Ján Pavol  II. 
zveril úrad generálne-
ho sekretára Biskupskej 
synody a prial si osobne 
mu udeliť biskupskú 
vysviacku. Keďže iba 
veľmi málo ľudí mohlo 
dostať povolenie od 
česko -slovenskej vlády 
prísť zo Slovenska do 
Ríma, biskupská vysviac-
ka sa neuskutočnila vo 
Vatikánskej bazilike, ale 
v  Sixtínskej kaplnke, 
a z vôle pápeža bola oso-
bitne slávnostná, preto-
že pápež chcel zdôrazniť svoju 
blízkosť Slovensku a celej umlča-
nej Cirkvi v tej tak tvrdej a ťažkej 
situácii pre katolíkov žijúcich na 
druhej strane toho, čo Churchill 
nazval „železnou oponou“. Ako 
motto pre biskupský erb si zvolil 
slová svätého Pavla: „Ut Ecclesia 
aedificetur“ (Aby sa Cirkev vzmá-
hala). A budovať Cirkev a slúžiť jej 
bolo úsilím, či lepšie povedané 
celoživotnou vášňou kardinála 
Tomka. Ako generálny sekretár 
sa arcibiskup Tomko usiloval roz-
vinúť činnosť Biskupskej synody, 
ktorá bola inštitúciou vo svojich 
počiatkoch, pretože ju pár rokov 
predtým vytvoril Pavol VI. Arci-
biskup Tomko sa jej snažil vtla-
čiť silný dynamizmus, konajúc 
v  úzkej spolupráci s  pápežom 

Jánom Pavlom II., s ktorým cítil 
vždy hlboký súzvuk a priateľstvo. 
V tých rokoch vydal monografiu 
s  názvom „Biskupská synoda, 
povaha, metóda, perspektívy“, 
ktorá bola veľmi oceňovaná.

Počas šiestich rokov ako 
sekretár Synody mal kardinál 
Tomko viackrát za úlohu zastu-
povať pápeža a Svätú stolicu na 
stretnutiach biskupov v rôznych 
častiach sveta. Mal tak možnosť 
nadobudnúť hlboké poznanie 
reality mnohých miestnych cirkví 
a  zakúsiť kolegialitu v  cítení 
i v činoch. Týmto spôsobom ho 
Prozreteľnosť pripravila na rozšíre-
nie srdca v dimenzii univerzálnej 
Cirkvi. A tak bol v roku 1985 meno-
vaný za prefekta Kongregácie pre 
evanjelizáciu národov a  hneď 
nato kreovaný za kardinála. Pre-
svedčený, že „Boh otvára Cirkvi 

horizonty ľudstva, ktoré je pre 
semeno evanjelia pripravenejšie“ 
(Redemptoris missio, 3), kardinál 
dal príklad veľkého misionárskeho 
a apoštolského nasadenia. Okam-
žite sa postaral o priame kontakty 
s tými, čo pôsobili na misijných 
územiach. S duchom otvorenos-
ti voči národom a zmyslom pre 
univerzálnosť vynaložil všetku 
svoju energiu na stovku ciest na 
územia zverené jeho dikastériu, 
pričom vždy kládol do centra svo-
jich príhovorov Krista a prejavoval 
veľkého ducha otvorenosti voči 
národom, ich kultúram, a zmysel 
pre univerzálnosť. Monografia „Na 
misijných cestách“, vydaná v roku 
2008, dokumentuje veľký misi-
onársky nepokoj, ktorý ho pod-
necoval, a to, čo kardinál Tomko (pokračovanie na strane 17)

(pokračovanie zo strany 15)
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význam osláv.
Spomínam si, že aj vlani bola 
usporiadaná takáto slávnosť na 
moju počesť. Slávnostná tabuľa 
bola plná delikates, ovocia 
a rôznych maškŕt. Výzdoba bola 
vskutku fantastická a všetko to 
dopĺňali nádherne zabalené dar-
čeky. Chceš však niečo vedieť? 
Bol som oslávenec, ale nebol 
som pozvaný.
Keď prišiel deň D, prišiel som, ale 
nechali ma vonku, pred zabuch-
nutými dverami. A  ja som tak 
veľmi chcel byť s nimi.
Popravde, neprekvapilo ma to, 
pretože v  posledných rokoch 
všetci predo mnou zatvárajú 
dvere.
Nepozvaný, ale predsa som 
sa rozhodol potichučky vojsť. 
Postavil som sa nebadane do 
rohu miestnosti a  sledoval 
som. Všetci jedli, pili, podaktorí 
aj opití, rozprávali oplzlé vtipy 
a  nesmierne sa na všetkom 
bavili. A naviac, keď do miest-
nosti vstúpil veľký tučný muž 
oblečený v červenom s dlhou 
bielou bradou. Vyzeral ako opitý, 
sadol si do kresla a všetky deti sa 
rozbehli k nemu, kričiac: „Santa 
Claus, Santa Claus!“, akoby táto 
oslava bola na jeho počesť!
O polnoci sa všetci začali objí-
mať. Tak som roztvoril svoju 
náruč čakajúc koho by som 
objal. A vieš čo? Nikto ma nepri-
šiel objať. Ľudia si začali rozdávať 
darčeky, otvárali ich plní očaká-
vania. Keď už boli všetky otvo-
rené, nesmelo som sa obzrel, či 
tam snáď nebude aspoň jeden 
aj pre mňa.
Veď ako by si sa cítil ty, keby 
na tvojich narodeninách boli 
obdarovaní všetci okrem teba – 
oslávenca?
Vtedy som pochopil, že som 
nechcený, nepozvaný a  preto 
som rýchle odišiel.
Každý rok sa sviatok mojich naro-
denín zhoršuje. Ľudia pamätajú 
len na jedlo, pitie, zábavu, ale na 
mňa akosi zabúdajú.
Bol by som rád, keby si mi tieto 
Vianoce dovolil vstúpiť do 
svojho života.
Potešilo by ma, keby si uznal 
skutočnosť, že pred vyše dvetisíc 
rokmi som prišiel dobrovoľne na 
tento svet obetovať svoj život na 

urobil v prospech misijného roz-
voja a posilnenia miestnych cirkví: 
vytvorenie mnohých nových 
diecéz, reformu seminárov, vybu-
dovanie nových kostolov, vzdelá-
vacích centier, sociálnych centier, 
vylepšenie misijnej spolupráce 
organizovanej Pápežskými misij-
nými dielami v  mnohých kraji-
nách. V duchovnom testamente, 
napísanom 26. februára 2007, 
kardinál Tomko potvrdzuje, že 
služba vykonávaná na čele Kon-
gregácie pre evanjelizáciu náro-
dov ho „chytila za srdce“, a upres-
ňuje: „túto službu som vnímal ako 
príspevok k  budovaniu a  rastu 
mystického tela Cirkvi a miloval 
som mladé misijné cirkvi v celej 
ich kráse a  krehkosti: slávnosti, 
biskupov a misionárov, semina-
ristov, rehoľné sestry, ľud, často 
chudobný. Bolo pekné namáhať 

sa a  trpieť pre túto živú misio-
nársku Cirkev“! (Z  duchovného 
testamentu). Ukončiac z dôvodu 
dosiahnutia kánonického veku 
úlohu prefekta Dikastéria pre 
evanjelizáciu národov, bol meno-
vaný za predsedu Pápežské-
ho výboru pre medzinárodné 
eucharistické kongresy. Viac krát 
ho poveril či už Ján Pavol II. alebo 
Benedikt  XVI., aby zastupoval 
pápeža na mimoriadnych sláve-
niach. Spomeniem aspoň to, keď 
bol osobitným vyslancom Bene-
dikta XVI. na storočnici posviacky 
kostola Nepoškvrneného počatia 
v Moskve v roku 2011. Pri tej prí-
ležitosti, hovoriac po rusky, kardi-
nál Tomko spomenul slávnu, hoci 
veľmi bolestnú minulosť, a prejavil 
uznanie novému náboženskému 

prebudeniu v ruskej spoločnosti 
po udalostiach roku 1989.

Teraz v  modlitbe zverujeme 
tohto nášho spolubrata Bohu, 
aby mu vo svojej nesmiernej 
láske dal tú radosť a  ten pokoj, 
ktoré si zaslúžil svojou vernou 
a  veľkodušnou službou Cirkvi, 
pápežovi a Svätej stolici. V evan-
jeliu sme počuli: „Veríte v Boha, 
verte aj vo mňa… Idem vám 
pripraviť miesto… [Potom] zasa 
prídem a vezmem vás k sebe, aby 
ste aj vy boli tam, kde som ja“ (Jn 
14,1. 2. 3).

Sú to slová vyslovené počas 
Poslednej večere, keď apoštoli 
smerovali k stretu so zdanlivým 
zlyhaním Ježiša v  jeho smrti na 
kríži. „Veríte v Boha, verte aj vo 
mňa“. Aj my sa pridŕžame týchto 
slov, keď slúžime svätú omšu za 
zosnulého kardinála, a prosíme 

Boha, aby aj nám 
doprial zakončiť náš 
pozemský beh v bez-
výhradnej vernosti 
a  s  neustálym nasa-
dením v službe Cirkvi 
a bratom, o čom nám 
kardinál Tomko zane-
chal poučné svedec-
tvo.

Zdroj: Vatican News

Duchovný tes-
tament kardinála 
Jozefa Tomka

V mene Otca i Syna 
i Ducha Svätého idem 
vyjadriť aspoň niekoľ-
ko pocitov, ako sa mi 
to patrí v  čase, keď 
dovršujem 83 rokov.

Som synom farnosti Najsvätej-
šej Trojice v Udavskom, a tak neo-
písateľnej Trojici patrí moja prvá 
vďaka za všetky dobrodenia lásky, 
ktorými ma naplnila.

Ďakujem Pánu Bohu za mojich 
rodičov, za chudobu, v ktorej som 
vyrastal, a za bohatú vieru, v ktorej 
dozrelo moje kňazské povolanie. 
Ďakujem za moju mamu, s ktorou 
žijem v  spoločenstve svätých, 
a  prosím o  zaslúženú odmenu 
pre môjho otca, jednoduchého 
robotníka, ktorý sa až do konca 
namáhal, aby si zabezpečil chlieb, 
najmä počas vojny.

Vyrastajúc v  tradícii viery 
v katolíckej farnosti, som absol-
voval osemročné gymnaziálne 
štúdiá v  zmiešanom prostredí, 
ale pod vedením skvelého kňaza, 

profesora náboženstva. Spolu 
s mojou mamou boli títo dvaja 
kňazi (Hések a Dr. Hlaváč) nástroj-
mi Prozreteľnosti pri formovaní 
môjho povolania.

Som vďačný svojmu biskupo-
vi Mons. Čárskemu, ktorý ma po 
dvoch rokoch štúdií na Teolo-
gickej fakulte v Bratislave poslal 
v roku 1945 do Ríma, do Pápež-
ského kolégia Nepomucenum, 
ktorého som bol po kňazskej 
vysviacke v Lateráne a prvej svätej 
omši (len osamote, 13. 3. 1949, 
keďže bolo príbuzným zabránené 
prísť) vymenovaný za vicerektora 
- ekonóma. Predsa však, vždy som 
miloval svoj národ a svoju vlasť.

Ďakujem Božej prozreteľnosti, 
že takto dala môjmu životu zvrat 
tým, že ma pripútala k Rímu. Božia 
ruka viedla všetky moje život-
né kroky: vyššie štúdiá, službu 
v rôznych rímskych dikastériách 
v oblasti vierouky, na Kongregácii 
pre biskupov, až kým si ma nový 
pápež, Ján Pavol II., nevybral za 
generálneho sekretára Biskupskej 
synody. On sám si prial osobne 
na mňa vložiť ruky 15. septembra 
1979 v Sixtínskej kaplnke, on ma 
viedol pri organizovaní zhromaž-
denia, bol som s  ním v  takmer 
spontánnom súzvuku myšlienok, 
radostí a utrpení.

Jemu vďačím aj za najkrajšie 
a najdlhšie obdobie svojho života, 
ako prefekt Kongregácie pre evan-
jelizáciu národov. Šestnásť rokov 
služby, ktorá ma naplno chytila 
za srdce a venoval som jej všetku 
energiu, v inšpirovanom zmysle 
môjho programu: „Ut Ecclesia 
aedificetur“ (Aby sa Cirkev vzmá-
hala). Vnímal som túto službu ako 
príspevok k  budovaniu a  rastu 
mystického tela Cirkvi a miloval 
som mladé misijné cirkvi v celej 
ich kráse a  krehkosti: slávnosti, 
biskupov a misionárov, semina-
ristov, rehoľné sestry, ľud, často 
chudobný. Bolo pekné namáhať 
sa a trpieť pre túto živú misionár-
sku Cirkev!

Musím povedať, že som dostal 
oveľa viac, ako som bol schopný 
dať, a neustále aj po niekoľkých 
rokoch dostávam prejavy vďač-
nosti. Zo svojej strany prosím 
o odpustenie, ak som sa niekedy 
cítil, že musím postupovať tvrdo. 
Prosím o odpustenie Boha i ľudí 
za chyby, ktorých som sa dopustil.

Som vďačný Jánovi Pavlovi II. za 
jeho poslednú delikátnu pozor-

(pokračovanie zo strany 16)
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kríži, aby som ťa zachránil. Dnes, 
jediné čo chcem je, aby si tomu 
veril celým svojím srdcom.
Rád sa s tebou o niečo podelím. 
Keďže ma mnohí nepozvali na 
svoje párty, budem mať svoju 
veľkú vlastnú grandióznu oslavu, 
akú si nikto nevie predstaviť.
Stále ešte prebiehajú prípravy. 
Dnes som poslal mnoho pozvá-
nok a toto je jedna z nich aj pre 
teba. Chcem vedieť, či prídeš, 
aby som ti rezervoval miesto 
a  napíšem tvoje meno zlatý-
mi písmenami do veľkej knihy 
pozvaných. Iba tí zapísaní budú 
pozvaní na párty. Tí, ktorí neod-
povedia na pozvánku, zostanú 
vonku.
Vieš, ako môžeš odpovedať na 
toto pozvanie?
Je to jednoduché, pošli za mňa 
túto pozvánku všetkým, na kto-
rých ti záleží…
Budem na vás všetkých čakať na 
tohtoročnej oslave…

Uvidíme sa čoskoro…
Milujem ťa!

Ježiš

Vtipy
Obchodník z realitnej kancelárie 
ponúka byt zákazníkovi!
„Tento byt má nevýhody aj 
výhody. Nevýhodou je, že na 
jednej strane je chemická tová-
reň, na druhej strane bitúnok.“
„A akú má výhodu?“
„Vždy viete, odkiaľ fúka vietor.“

☺

Policajt vypočúva zlodeja:
„Prečo ste sa vlúpali do tej istej 
samoobsluhy dvakrát?“
„Vyprovokovala ma tabuľka 
s  nápisom: Vstúp. Neodídeš 
s prázdnymi rukami!“

☺

- Čo máte vy a vaša manželka 
spoločné?
- Brali sme sa v ten istý deň!

☺

- Kedy je totálna hmla?
- Keď za vami idúce autá sa tlačia 
do vašej garáže.

☺

Chuť na pivo:
Keď má žena chuť na pivo, ide si 
ho zobrať a naleje si.
Keď má chuť muž, povie: „Milá-
čik, nedáme si jedno pivko?“, 
a  usadí sa pohodlne v  kresle, 
kým žena obslúži jeho aj seba.

(pokračovanie zo strany 17) nosť, keď ma poslal predsedať 
Pápežskému výboru pre medzi-
národné eucharistické kongresy. 
Ďakujem Bohu za hlbokú skúse-
nosť z Guadalajary v roku 2004, 
z Murcie a zo Slovenska. Kiež by 
som bol hoden prijať „viatikum“ 
v poslednej chvíli!

S  nesmiernou radosťou som 
privítal zvolenie Benedikta  XVI. 
a sledujem jeho plodnú petrovskú 
službu. Dominus conservet eum! 
(Nech ho Pán zachová!)

Zverujem svoju dušu milosr-
denstvu Boha, bohatého na milo-
srdenstvo, aby som mohol vidieť 
Kristovu tvár v Otcovom objatí! 
Nech ma Duch privedie na tento 
Svätý vrch!

26. februára 2007
Jozef kardinál Tomko

Zdroj: vaticannews.va

Kardinála Jozefa Tomka 
pochovali v Košickej katedrále

Košická katedrála sv. Alžbety sa 
od dnešného dňa stala miestom 
posledného odpočinku kardiná-
la Jozefa Tomka. Pri pohrebnej 
slávnosti s  trojicou kardinálov 
z  Čiech, Poľska a  Maďarska pri 
oltári koncelebrovalo 35 biskupov 
západného i východného obradu 
zo Slovenska a okolitých krajín. 
V zhromaždení nechýbali hlavní 
ústavní činitelia Slovenskej repub-
liky, zástupcovia verejného života 
a diplomati.

Pri svätej omši o  11. hodine 
v Košickej katedrále bol hlavným 
celebrantom pražský emeritný 
arcibiskup kardinál Dominik Duka, 
po boku s emeritným krakovským 
arcibiskupom kardinálom Sta-
nisławom Dziwiszom a  maďar-
ským prímasom, ostrihomsko-
-budapeštianskym arcibiskupom 
Pétrom Erdő. Pohrebný obrad 
v závere slávnosti viedol miest-
ny arcibiskup metropolita Ber-
nard Bober. Uprostred gotickej 
krásy Dómu sv.  Alžbety zazneli 
modlitby a spevy, ako aj svedec-
tvá o vzore, aký kardinál Tomko 
zanechal pre budúce generácie. 
Do dejín Slovenska i celej Cirkvi 
sa zapísal vierou, ľudskosťou, 
významnou službou pápežom 
a univerzálnej Cirkvi, vernosťou 
slovenským a cyrilometodským 
koreňom i bratským vzťahom voči 
iným národom. Koncelebrujúci 
kňazi v počte 350 zaplnili takmer 
polovicu katedrály. Mnohí veriaci 
sledovali slávnosť v okolí chrámu. 

Pri pohrebnej omši vo fialových 
rúchach bola rakva umiestnená 
pred oltárom, so zapálenou veľ-
konočnou sviecou. Tvár zosnulého 
sprítomňoval jeho veľký portrét 
s  biskupskou mitrou na hlave. 
Cirkevných i  štátnych predsta-
viteľov, medzi ktorými boli aj 
prezidentka Zuzana Čaputová, 
predseda Národnej rady Boris 
Kollár a predseda vlády Eduard 
Heger, na slávnosti privítal košický 
pomocný biskup Marek Forgáč. 
Spolu s biskupmi z okolia, vráta-
ne Ukrajiny, privítal aj ekumenic-
kých hostí a zástupcov Židovskej 
náboženskej obce. V zhromaždení 
nechýbali bývalí prezidenti Andrej 
Kiska a Rudolf Schuster.

„Právom nesieš 
spolu so sv. Jánom 
Pavlom  II. podiel 
na návrate slo-
body“ - kardinál 
Duka v homílii

Kardinál Dominik 
Duka sa v  homílii 
podelil s osobnými 
spomienkami na 
kardinála Jozefa 
Tomka a  poukázal 
na viaceré aspekty 
jeho osobnosti, 
ktoré ďaleko pre-
sahujú rámec jeho 
rodného Slovenska. 
Okrem iného uvie-
dol:

„Čo mali spoločné 
Wojtyła a  Tomko? 
Poznanie dvoch diktatúr, ktoré sa 
snažili zvrátiť Boží poriadok, zbaviť 
človeka, národy a štáty ich slobo-
dy a utvoriť z nich poslušnú masu 
novodobých otrokov ideológie. 
Otcovi kardinálovi pripadla iná 
úloha, a dovolím si povedať, úloha 
druhého muža Cirkvi. Je vymeno-
vaný za prefekta Kongregácie pre 
evanjelizáciu národov. Bol synom 
národa, ktorý nielenže nevlastnil 
kolónie, ale vedel, čo znamená 
strata suverenity a  nedostatok 
národnej a  politickej slobody. 
To boli najhlavnejšie témy, ktoré 
hýbali dvoma tretinami sveta, 
a tu kardinál Jozef Tomko zastával 
úrad ľudovo nazývaný „červený 
pápež“. Áno, on mal hlavné slovo 
pri výbere a menovaní biskupov, 
pri zriaďovaní nových diecéz a pri 
určovaní základných podmienok 
a vzťahov medzi Svätou stolicou 
a miestnymi cirkvami v Afrike, Ázii 

a iných regiónoch. Bola to veľká 
príprava na rozvoj Cirkvi v tých 
oblastiach, ktoré dnes plne repre-
zentujú našu Cirkev.“

Ďalej kardinál Duka pripomenul 
pôsobenie Jozefa Tomka ešte ako 
vicerektora a ekonóma českoslo-
venského pápežského kolégia 
Nepomucenum v Ríme:

„To mohlo existovať aj vďaka 
nemu a slovenskej emigrácii, jej 
veľkolepej hospodárskej a finanč-
nej podpore. Tak ako by náš spo-
ločný štát v roku 1918 nevznikol, 
keby nebolo Clevelandskej, Chi-
cagskej a Pittsburskej deklarácie, 
keď nemožno poprieť významnú 
a  rozhodujúcu pomoc sloven-
ských kňazov v  USA. Vieme, že 
práve východ Slovenska, rodisko 

otca kardinála, má veľké spojenie 
s  rodákmi spoza oceánu. To ho 
viedlo aj k založeniu Ústavu svä-
tých Cyrila a Metoda v Ríme v roku 
1959, keď tento ústav znamenal 
pre slovenský katolicizmus veľkú 
podporu aj v príprave a formácii 
kňazského dorastu. To sú skutoč-
nosti, ktoré nemôžem vynechať 
a musím ich s úžasom obdivovať.“

Popri celoživotnej plodnej 
činnosti kardinál Jozef Tomko 
zanechal predovšetkým príklad 
kňazského života. Kazateľ to pri-
pomenul cez svedectvo blízkej 
osoby:

„Rád by som zacitoval pani 
Dagmar Halasovú, manželku 
nášho prvého spoločného veľvy-
slanca pri Svätej stolici po roku 
1989, ktorá už takmer tridsať 
rokov s obdivom hovorí: „Áno, je 
to Kristov kňaz.“ A keď pochválila 
homíliu otca kardinála, povedal: 

(pokračovanie na strane 19)

Pohreb kardinála Tomka (foto: vaticannews)
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☺

„Mám stále väčšie a väčšie prob-
lémy s pitím piva.“ hovorí Fero 
svojmu susedovi v  hostinci. 
„Čo, zdravie?“ „Nie, nedostatok 
peňazí…“

☺

Tetky sa na dedine zhovárajú:
- Ty, Mara, vidíš. aké sú dnešné 
dievky skazené? Túlajú sa celú 
noc s chlapčiskami.
Zuza na to:
- Veru veru, my sme boli porád-
ne. My sme frajera o  polnoci 
pustili oblokom do komory.

☺

Je pravda, že sa budú zvyšovať 
mzdy?
Áno, ale podľa abecedného 
poriadku: (A) armáda, (B) byro-
kracia, (C) cenzori, (D) dosť.

☺

Janko, plávaj otvoriť dvere, ide 
inštalatér.

☺

Viete, koľko váži ideálna svokra?
Tri kilá aj s urnou.

☺

- Aký je rozdiel medzi batériou 
a mužom?
- Batéria má aj kladnú stranu.

☺

Pre Slováka sú len dve veci, ktoré 
mu urobia naozajstnú radosť, 
a to: vlastné šťastie a susedovo 
nešťastie.

☺

Dcéra sa pýta:
„Mami, keď vyrastiem, dostanem 
takého muža, ako je otecko?“
„Určite, zlatko.“
„A  keď sa nevydám, bude zo 
mňa taká stará dievka, ako teta 
Betka?“
„Možno aj horšia.“
„No, to som v peknej kaši.“

☺

Pubertiak hovorí sestre:
- Prečo si na Luciu nešla na 
stretnutie stríg a bosoriek? Bola 
by si najväčšou hviezdou!

☺

- Aký je rozdiel medzi socializ-
mom a demokraciou u nás?
- Asi taký, že za socializmu, mala 
iba jedna strana pravdu. Teraz 
tvrdia všetky strany v parlamen-
te, že len ony majú pravdu.

☺

„Ale, pani Dagmar, keby som 
neveril tomu, čo konám, nemohol 
by som žiť.“

Na záver svojej homílie vyslovil 
kardinál Duka slová poďakovania 
aj v mene svojich predchodcov:

„Dovoľte mi, aby som sa na 
záver poďakoval ako nástupcovi 
kardinála Jozefa Berana, ktorý 
svojho času s otcom kardinálom 
Jozefom Tomkom zdieľal rímsky 
exil, ako nástupcovi kardinála 
Františka Tomáška, ktorý, ako 
zaznamenávajú kroniky spra-
vodajských služieb, sa mnoho-
krát radil s kardinálom Tomkom 
o  postupe, ako ďalej pracovať 
pre slobodu Cirkvi a našich náro-
dov. Sám by som chcel poďako-
vať za všetky stretnutia, za jeho 

otcovské, ale veľmi hlboké rady 
a ponaučenia, a dovolím si pove-
dať, za jeho priateľstvo. Medzi 
nami bola nielen nerovnosť veku, 
ale aj skúseností, a preto môžem 
povedať, že žiak zostane svojmu 
učiteľovi vždy vďačný. Otec kardi-
nál Jozef, Pán Boh zaplať za všetko, 
čo si vykonal pre Kristovu cirkev, 
pre naše cyrilometodské zeme. 
Právom nesieš spolu so sv. Jánom 
Pavlom II. podiel na návrate slo-
body, za ktorú vďačíme všemo-
húcemu a milosrdnému Bohu, prí-
hovoru Matky nášho Pána Ježiša 
Krista Sedembolestnej a  našim 
svätým ochrancom, svätým Cyri-
lovi a Metodovi. Pán Boh zaplať!“

„Vkladal do viery srdce, dával 
jej skutočný ľudský rozmer“ – 
prezidentka Zuzana Čaputová

V  závere svätej omše sa pri-
hovorila prezidentka Slovenskej 

republiky Zuzana Čaputová. Pri-
pomenula slová zosnulého kardi-
nála: „Hoci som nežil na Sloven-
sku, žil som pre Slovensko“. Jeho 
odkaz vyjadrila týmito slovami: 
„Zapísal sa do dejín ako Slovák 
s doteraz najvyšším postavením 
vo vatikánskej cirkevnej hierarchii, 
ale zároveň je zapísaný v našich 
srdciach ako ten, kto nám dodával 
optimizmus a nádej.“ Prezidentka 
Čaputová si zaspomínala aj na 
osobné stretnutie s kardinálom 
Tomkom pri svojej návšteve Vati-
kánu v decembri 2020:

„Vkladal do viery srdce, dával 
jej skutočný ľudský rozmer. Pova-
žoval za jej poslanie ľudí posilňo-
vať a zbližovať. Viera v jeho chá-
paní vychádzala predovšetkým 

z  dôvery a  lásky. 
A bolo v nej miesto 
aj pre ateistov či 
stúpencov iných 
n á b o ž e n s t i e v . 
Potvrdzujú to aj 
jeho slová: „Eku-
menizmus je pre 
nás  ver iac ich 
povinnosť viery. 
Je prianím Ježiša 
Krista: aby všetci 
jedno boli“.

Dovoľte mi pri 
rozlúčke s  kardi-
nálom Tomkom 
adresovať mu 
naposledy slová 
úcty a  obdivu: 
Vaša Eminencia, 
ďakujem Vám za 

všetko, čo ste urobili. Verím, že Váš 
odkaz a Váš duch, ktorým ste nás 
obdarovali, nám pomôže prejsť aj 
dnešnými ťažkými časmi. Pomôže 
nám spájať sa, rozumieť si, sprá-
vať sa k sebe ohľaduplne a ľudsky. 
Oživí v nás i medzi nami vzájomný 
rešpekt, súcit a lásku k blížnemu. 
Vaše posolstvo nás bude viesť ako 
hlas srdca, viery a svedomia.“

Príhovor prezidentky Zuzany 
Čaputovej (zdroj: RTVS live)

Chargé d’affaires Apoštolskej 
nunciatúry v Slovenskej republike 
Mons. Andrij Jevčuk prečítal kon-
dolenčný telegram Svätého Otca 
Františka, ktorý adresoval v deň 
úmrtia kardinála Jozefa Tomka 
Mons. Bernardovi Boberovi, košic-
kému arcibiskupovi:

„Keď som sa dozvedel správu 
o úmrtí kardinála Jozefa Tomka, 
významného syna tamojšej zeme, 
chcem vyjadriť jeho príbuzným, 

Vám, kňazskému zboru a všetkým 
veriacim svoju blízkosť a  svoju 
sústrasť so žiaľom, ktorý zasiahol 
celé cirkevné spoločenstvo a slo-
venský národ. Pri spomienke na 
tohto váženého a múdreho brata, 
ktorý s  oporou v  hlbokej viere 
a s prezieravým pohľadom slúžil 
s pokorou a sebazriekaním evan-
jeliu a Cirkvi, myslím s vďačnos-
ťou na jeho dlhú a plodnú prácu 
v rámci Svätej stolice, ako usilovný 
a rozvážny spolupracovník mojich 
predchodcov. Myslím tiež na jeho 
ducha modlitby, ktorý ho viedol 
aj v pokročilom veku k vytrvalé-
mu odriekaniu večernej modlitby 
ruženca na Námestí sv. Petra, čím 
dával pútnikom i turistom pekné 
a verejné svedectvo lásky k Panne 
Márii. Prosím Pána, aby prijal 
tohto svojho verného služobníka 
do nebeského Jeruzalema, a zo 
srdca udeľujem svoje požehna-
nie všetkým, ktorí plačú nad jeho 
odchodom, s  vďačnosťou voči 
Milosrdným sestrám sv. Vincenta 
de Paul  – satmárkam, ktoré ho 
opatrovali so všetkou starostli-
vosťou.

Pápež František“.
V mene rodákov z Udavského 

sa lúčil starosta obce Peter Hudák.
Košický arcibiskup metropolita 

Bernard Bober na záver poďako-
val trojici prítomných kardinálov. 
Cez vlastné svedectvo pripome-
nul vzťah kardinála Jozefa Tomka 
ku katedrále, ktorá bude jeho 
miestom posledného odpočinku. 
Jeho slová prinášame v audiopo-
dobe:

Mons. Bober ocenil aj slová 
prezidentky Čaputovej a osobitne 
poďakoval sestrám z Kongregácie 
milosrdných sestier sv. Vincenta 
de Paul, ktoré boli kardinálovi 
oporou a pomocou v Ríme: sestre 
Júlii Kolumberovej, sestre Irene 
Kopanicovej a sestre Pavle Dra-
ganovej.

Rakvu s telesnými pozostatkami 
kardinála Jozefa Tomka po skon-
čení slávnosti umiestnili v krypte 
pod hlavným oltárom katedrály, 
ktorú sprístupnia verejnosti.

Na obradoch poslednej roz-
lúčky sa zúčastnila aj delegácia 
Konferencie slovenského kléru 
v USA - kňazi Robert Siffrin a Peter 
Polando.

Zdroj: vaticannews.va
Spracovala: M. V.

(pokračovanie zo strany 18)

Pohreb kardinála Tomka (foto: vaticannews)
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Misijná nedeľa – 23. október 2022
Téma 2022: „Budete mi 
svedkami“ (Sk 1,8)
V mene pápeža Františka 
sa 23. októbra 2022 celá 
Cirkev stretáva, aby sa 
modlila a pomáhala. 
Svetový deň misií – 
Misijná nedeľa – je 
najväčšou akciou 
solidarity na celom svete. 
V každom kostole na 
svete myslíme na celú 
Cirkev a hlavne na tých, 
ktorí sa majú oveľa horšie 
ako my.

Aby sme nahliadli do rôznych 
kútov svetovej Cirkvi, každý rok 
vyberieme inú cieľovú krajinu. 
V tomto roku sme zvolili ázijskú 
krajinu Kambodžu, ktorú sme 
v apríli aj navštívili a prešli mnohé 
podporované projekty. Kambodža 
je veľmi chudobná krajina, odo-
hrávali sa tu veľké nepokoje a na 
jej obyvateľoch bola spáchaná 
genocída. Ešte aj v súčasnosti sú 
zranenia spôsobené výbuchom 
nášľapných mín v Kambodži veľmi 
rozšírené. Krutou spomienkou na 
problematickú minulosť tejto 
krajiny sú dôsledky, ktoré musia 
znášať aj tí, ktorí v  búrlivých 
rokoch režimu Červených Kmérov 
a počas následných občianskych 
nepokojov ešte ani neboli na 
svete.

Na plagáte k Misijnej nedeli je 
mladý chlapec Chen, ktorému 
amputovali nohy po tom, ako 
v jeho blízkosti vybuchla nášľap-
ná mína. Mal vtedy len 16 rokov. 
Jedného dňa sa s dvomi mladšími 
bratmi vybrali hľadať bambusové 
výhonky. Kráčali cez les a potom 
hore kopcom, ktorý hraničil s ich 
pozemkom. Túto cestu dobre 
poznali. Nanešťastie práve vtedy 
vybuchla mína a Chena pripravila 
o obe nohy.

Keď sa prebudil v  nemocni-
ci, uvedomil si, že jeho život už 
nikdy nebude taký ako predtým. 
Pociťoval úplnú beznádej, vedel, 

že jeho možnosti budú odteraz 
veľmi obmedzené. Mal z budúc-
nosti veľký strach a trápil sa, ale 
vďaka Centru Arrupe dostal mož-
nosť vzdelávať sa a začať na svojej 
budúcnosti pracovať.

Chena hneď po jeho úraze spo-
jili s biskupom Enriquem Figare-
dom Alvargonzalezom a  s  pra-
covníkmi centra. Centrum Arrupe 
spolupracuje s miestnymi nemoc-
nicami a pomáha ľuďom so zdra-
votným postihnutím pri hľadaní 
bezpečného domova, umožňuje 
im prístup k  vzdelaniu a  k  pra-

covným príležitostiam, ktoré sú 
pre nich obrovskou pomocou. 
O pomoci centra samotný Chen 
povedal: „Je to, akoby som dostal 
nový život.“

Cieľom zbierky na Misijnú 
nedeľu je podporiť prácu Cirkvi 
v Kambodži, ktorá sa stará o ľudí 
zmrzačených nášľapnými mínami 
a o ľudí so zdravotnými ťažkosťa-
mi. Snažíme sa im prostredníc-
tvom zbierky pomôcť tak, aby 
mohli žiť plnohodnotný život.

Zdroj: misijnediela.sk
Sestry CJ Jarovnice

Modlitba 
na začiatku 
Nového roku

Pane Ježišu, Ty si Cesta, Pravda 
a Život. Na začiatku tohto 
nového roka, ktorý začíname 
v Tvojom mene, pod ochranou 
Tvojej a našej Matky, Panny 
Márie, vrúcne Ťa prosíme: 
zachovaj nás vo svojej milosti 
a láske. Buď cestou našej vôle, 
buď pravdou našej mysle, buď 
životom našich duší a jediným 
cieľom nášho života. Chráň nás 
od zlého, zachovaj nás v zdraví, 
upevňuj našu vieru, obdarúvaj 
nás darmi Ducha Svätého, aby 
nás nič neodlúčilo od Teba, aby 
sme žili ako Božie deti, ktoré 
dennodenne vzývajú Otca na 
nebesiach.

Prosíme Ťa, daj, aby sme celý 
rok prežili v posväcujúcej 
milosti, aby sme svoje utrpenie 
a bolesti spájali s Tvojimi 
utrpeniami pre dobro Tvojej 
Cirkvi a na spásu sveta. 
Pomáhaj nám, aby tento rok 
bol pre každého z nás rokom 
spásy, aby sme nepadli do 
ťažkého hriechu, aby sme konali 
pokánie, nech Eucharistia 
stvárňuje v našich srdciach 
Teba a nech v blížnych slúžime 
Tebe. Daj, aby sme v tomto 
novom roku posvätnou liturgiou 
ešte väčšmi vzdávali vďaky 
Bohu Otcovi, spolu s Tebou Ho 
oslavovali, plnšie posväcovali 
seba, horlivejšie budovali Cirkev 
a Tebe sa vrúcnejšie klaňali ako 
svojmu Bohu.

Pane Ježišu, daj, aby sa zlí stali 
dobrými a dobrí nech sa deň 
čo deň stávajú lepšími a tak 
blaženejšími a šťastnejšími. 
Nech nik márne neprosí, ale 
nech každý u Teba nájde, čo 
potrebuje: smutný útechu, chorý 
zdravie, hriešnik odpustenie 
a milosť, slabý pomoc, bezradný 
radcu, pochybujúci istotu, 
opustený lásku, blúdiaci pravdu 
a každý spásu.

A napokon, ak by mal byť 
tento rok posledným rokom 
našej životnej púte, daj, 
aby sme odchádzali z tohto 
sveta posilnení a pripravení 
sviatosťami na cestu do večnosti 
a tak šťastne mohli vojsť do 
nebeského kráľovstva, kde Ťa 
budeme vidieť z tváre do tváre 
a s preblahoslavenou Pannou 
Máriou, so všetkými anjelmi 
a svätými chváliť a velebiť na 
veky vekov.

Amen.

nájdete nás aj na
www.jarovnice.sk
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Vianočná 
tajnička

1 Čistíme od špiny
2 Nosíme v ňom vodu
3 Rastie v lese
4 Buduje
5 Dá niekomu
6 Nosíme na nohách
7 Patriaca Eme
8 Drevená stavba
9 Malý červený chrobák

10 Patriaci malej Eve
11 Vojenský rozkaz
12 Vianočná pieseň
13 Patriaci Elemírovi

Vyrieš tajničku.
Správne odpovede posielaj-
te na adresu OcÚ Jarovnice, 
Jarovnice 223, mailom na 
vojtkova@jarovnice.sk do 
28. 02. 2023

Bludisko 1
Zisti koľko zvieratiek po ceste do 
iglu stretne malý eskimák.
Správne odpovede posielaj-
te na adresu OcÚ Jarovnice, 
Jarovnice 223, mailom na 
vojtkova@jarovnice.sk do 
30. 12. 2022.

Vtipy
Bača si výjde do mesta a keď sa 
vracia, tak ho zastihne hrozná 
búrka. Je asi 100 m od salaša, 
keď blesk udrie do stáda oviec 
a všetky zabije. Bača na to:
„No toto!“
Je asi 50 m od salaša, keď blesk 
udrie do salaša a  ten začne 
horieť. Bača na to:
„No toto!“
Zo salaša vybehne bačova 
svokra a bác, blesk ju zabije…
A bača na to:
„No preto!“

☺

Pýta sa lekár pacienta na pre-
hliadke:
- A koľko hodín denne spíte, pán 
Veverička?
- Asi tak 3 hodiny.
- Ale to je málo!
- Viete, ja spím obvykle aj v noci, 
pán doktor.

☺

Keď slimák prechádzal cez cestu, 
prešla ho korytnačka. Keď sa 
v nemocnici prebral, opýtali sa 

(pokračovanie na strane 22)
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Matematická 
tajnička
Vypočítaj príklady a zisti výsled-
ky v  červených okienkach. 
Správne odpovede posielaj-
te na adresu OcÚ Jarovnice, 
Jarovnice 223, mailom na 
vojtkova@jarovnice.sk do 
28. 02. 2023.

Maľovaná 
hádanka
Vymaľuj obrázok podľa návodu 
a zisti čo obrázok ukrýva.
Správne odpovede posielaj-
te na adresu OcÚ Jarovnice, 
Jarovnice 223, mailom na 
vojtkova@jarovnice.sk do 
30. 12. 2022.

ho, ako k nehode došlo.
- Nespomínam si. - odpovedal 
slimák.
- Zbehlo sa to všetko tak rýchlo.

☺

Koncert Slovenskej filharmónie. 
Skladba vrcholí, búrlivú pasáž 
strieda mierna, až tichá pasáž. 
Tu sa
z  predného radu zodvihne 
človek a do ticha zvolá:
„Je tu, prosím vás, niekde lekár?“
Vzadu sa zdvihne postava 
a spredu sa ozve:
„Pán doktor, ale hrajú, čo?!“

☺

Som z toho života celá pople-
tená.
Zn. Vianočka.

☺

Poplach na potápajúcej sa lodi. 
Tu kapitán kričí do megafónu:
- Len žiadnu paniku! Pre všet-
kých je vody dosť!

☺

„Pán vrchný, fľašu červeného 
vína!“
„Prepáčte pane, ale videl som, že 
ste prišli na novom aute.“
To máte pravdu, ale na fľašu vína 
mi ešte zostalo!

☺

(pokračovanie zo strany 21)
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ZIMNÉ  
TRBLIETANIE
Autor: Zdenka Semaníková

Keď zaspieva nám meluzína
pieseň tú svoju zmrazenú,
valasi všetky ovce svoje
z horských lúk domov 
poženú.

Jagavým snehom pani zima
pokryje celú krajinu
a snežné mraky slnka domov
na mnoho dní zas zakryjú.

Všetko, čo v lete riavou žilo
teraz spí spánkom pokojným.
I  lesný potok, čo tu zurčal
v ľade si pospí zopár dní.

Naberú síl na ďalšie žitie,
oddýchnu  pod bielou 
perinou, 
aby zas na jar všetko vzišlo
aj slnko nad našou krajinou.

Tiene
Priraď tieň k obrázku.
Správne odpovede posielaj-
te na adresu OcÚ Jarovnice, 
Jarovnice 223, mailom na 
vojtkova@jarovnice.sk do 
28. 02. 2023

Bludisko 2
Pomôž chlapcovi dostať sa 
k saniam.
Správne odpovede posielaj-
te na adresu OcÚ Jarovnice, 
Jarovnice 223, mailom na 
vojtkova@jarovnice.sk do 
28. 02. 2023
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3. časť
tajničky

Ja maďarsky

x

Samohláska

2. časť
tajničky

Vyhodnotenie 
súťaží z čísla 
1/2021
Správne odpovede na hádanky: 
Cencúle, paprika, mesiac, srdce. 
Výherca: Stanko Ružbarský
Správna odpoveď zo súťaže 
Pospájaj čísla 2: Ľadový medveď. 
Výherca: Dávid Makara.
Správna odpoveď zo súťaže Blu-
disko : Obe cesty boli správne. 
Výherca: Timotej Stanko.
Správna odpoveď zo súťaže Maľo-
vaná hádanka 2: Sob. Výherca: 
Jolana Novotná

Krížovka
Vylúšti krížovku.
Správne odpovede posielaj-
te na adresu OcÚ Jarovnice, 
Jarovnice 223, mailom na 
vojtkova@jarovnice.sk do 
28. 02. 2023.

Pospájaj čísla
Pospájaj čísla od 1 po 20 a zisti 
čo sa skrýva na obrázku.
Správne odpovede posielaj-
te na adresu OcÚ Jarovnice, 
Jarovnice 223, mailom na 
vojtkova@jarovnice.sk do 
30. 12. 2022.

Matematická 
hádanka
Zisti aké číslo sa ukrýva pod sne-
huliakom.
Správne odpovede posielaj-
te na adresu OcÚ Jarovnice, 
Jarovnice 223, mailom na 
vojtkova@jarovnice.sk do 
28. 02. 2023.


