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Referendum o ochrane rodiny
V novembri 2014 vyhlásil Prezident Slovenskej republiky referendum o ochrane
rodiny. Konalo sa dňa 7. februára 2015. Všetci oprávnení voliči v našej obci
hlasovali v dvoch okrskoch.Počet oprávnených voličov bol 3 040. Počet občanov
ktorým boli vydané hlasovacie lístky bol 542. Účasť bola 17,82 %.
Otázka č. 1 - Súhlasíte s tým, aby
sa manželstvom nemohlo nazývať
žiadne iné spolužitie osôb okrem
zväzku medzi jedným mužom
a jednou ženou?

Otázka č. 2 - Súhlasíte s tým,
aby párom alebo skupinám osôb
rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich
následná výchova?

Otázka č. 3 - Súhlasíte s tým, aby
školy nemohli vyžadovať účasť detí
na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich
rodičia alebo deti samé nesúhlasia
s obsahom vyučovania?
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Ježiš z Nazareta
Taliansky režiser
Zefirelli nakrútil film
o Ježišovi pod názvom
Ježiš z Nazareta.
V jeruzalemskej veľrade
necháva vystupovať
jedného jej mladšieho
človeka, ktorý ma za
úlohu bedlivo pozorovať
Ježišovu činnosť. Neskôr
nadväzuje kontakty
s Judášom a podieľa sa aj
na jeho odsúdení.
Keď vo veľkonočné ráno príde
konštatovanie, čo sa vlastne
v hrobe odohralo, sám badá poslednú stopu po Ježišovi, prázdne
plachty. Uvažuje nad všetkým
a vtedy pristúpi k nemu jeden
z vojakov s poznámkou: načo
to všetko? Teraz vlastne všetko
skončilo. Židovský učenec nato
však povie: teraz iba všetko
začína!
Udalosti Zeleného Štvrtku,
Veľkého Piatku a veľkonočnej
nedele hlboko otriasli všetkými
ktorý nasledovali Ježiša. Vzkriesený Kristus odvaľuje zo sŕdc apoštolov a žien neistotu a bolesť.
Maria Magdena- keď prišla
k hrobu plakala. Po otázke Ježiša:
žena prečo plačeš? Koho hľadáš?

Ona si myslela že je to záhradník.
Až keď ju Ježiš oslovuje po mene
spoznáva Vzkrieseného Krista.(Jn
20, 11)
Učeníci - prvý deň v týždni
boli zo strachu pred Židmi zhromaždení pred zatvorenými za
zatvoreným dverami. Ježiš si vstal
doprostred a povedal im Pokoj
Vám! (Jn 20, 19)
Tomáš- jeden z dvanástich,
ktorý nebol s nimi keď prišiel
Ježiš. Chcel vložiť vidieť Ježiša na
vlastne oči. A keď príde ta chvíľa
vyzná: „Pán môj a Boh môj.“ (Jn
20, 29)
Emauzský učeníci- keď sa vracali z Jeruzalema do Emauzy, boli
zronený. Zronenosť Emauzských
učeníkov vyplýva z ich predstav
o Ježišovi: My sme dúfali, že On
vykúpi Izrael. (Lk 24,28-21) Rozhovor Emauzských učeníkov
s Ježišom vyvrcholil vo chvíli,
keď pri lámaní chleba spoznali
Ježiša: Či nám nehorelo srdce,
keď sa s nami cestou rozprával.
Vrátili sa rozprávali ostatným čo
sa im stalo cestou. (Lk 24, 32-35)
Po Veľkom Piatku zostal na
tvári človeka, plač, pochybnosti, zronenosť. Od chvíle keď sa
ženy stretávajú zo Vzkrieseným
Kristom, keď medzi apoštolov
prichádza vzkriesený Kristus, tak
apoštoli ako aj ženy, žijú vieru vo
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Vzkrieseného Krista.
Nedeľné veľkonočne ráno
nás pozýva žiť vieru vo Vzkrieseného Krista, znamená kráčať
zo zmŕtvychvstalým Kristom.
Žiť život v prítomnosti vzkrieseného Krista- znamená že plač
sa premení na radosť, bolesť na
uzdravenie, žiť Veľkú noc znameZdobenie vajíčok
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Magdalény, zronenosť Emauzských učeníkov, bola dôvodom
toho, že Oni ešte stále hľadali
Ježiša medzi mŕtvymi. Žiť vieru
Veľkonočného nedeľného rána
znamená, že aj v čase skúšky je
vždy priestor pre radosť z viery.
Radosť nemožno žiť rovnakým
spôsobom vo všetkých etapách
a okolnostiach života, pretože niektoré okolnosti v živote
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História
krížovej cesty

Krížová cesta v dnešnej podobe
pochádza z neskorého stredoveku. Hlavnými šíriteľmi tejto
pobožnosti boli sv. Bernard
z Clairvaux, svätý František
z Assisi a svätý Bonaventúra. No
určite svoj pôvod má v sprievodoch pútnikov, ktorí kráčali po
stopách Pána Ježiša nesúceho
kríž v uliciach Jeruzalema.
Dominikánsky brat Rinaldo vo
svojej knihe Liber peregrinationis v roku 1294 píše, že vystúpil k Božiemu hrobu tou cestou,
po ktorej kráčal Kristus s krížom.
Opisuje aj viaceré zastavenia:
napríklad, Herodesov palác, nádvorie, kde bol Ježiš odsúdený na smrť, - miesto, kde stretol
plačúce jeruzalemské ženy, či
miesto kde Šimon Cyrenejský
vzal na svoje plecia Kristov kríž.
Keď sa už nemohlo putovať do
Svätej zeme, začali sa na Západe
budovať Kalvárie, aby pripomínali ľuďom túto nesmierne
dôležitú udalosť z dejín spásy.
Aj v Ríme, neďaleko Lateránskej
baziliky sú známe Sväté schody,
prenesené z Jeruzalema, po
ktorých podľa tradície kráčal
Pán Ježiš.
Krížovú cesta, ako ju poznáme dnes, s jej 14 zastaveniami
nachádzame v Španielsku,
v prvej polovici 17. storočia,
najmä vo františkánskom prostredí. Z Iberského polostrova
sa dostala na Sardíniu, ktorá
vtedy bola pod španielskou
kráľovskou korunou, a následne na Apeninský polostrov.
Jej presvedčeným šíriteľom
bol františkán, svätý Leonard
z Porto Mauricio, ktorý zomrel
v roku 1751. On sám postavil
na rozličných miestach vyše 572
krížových ciest, okrem iných aj
v Koloseu, ktorú posvätil 27.
decembra, vo Svätom roku
1750 pápež Benedikt XIV.
Koloseum, kde sa na veľký
piatok koná krížová cesta, stojí
v centre Ríma už skoro dvetisíc
rokov. Dokončené bolo v roku
80 po Kristovi. Zahynulo tu
mnoho kresťanov, ktorí za svoju
vieru obetovali životy. Prvá krížová cesta na pamiatku umučenia Ježiša Krista sa v Koloseu
konala v roku 1750. Vtedy ju
viedol pápež Benedikt 14., no
búrlivé udalosti 18. i 19. storočia
zabránili rozvoju tejto tradície.
Obnovil ju až pápež Pavol VI.
v roku 1964., ktorý ju osobne
viedol 14 krát.
(Spracovala M.V.).

(pokračovanie na strane 2)

Pôvod názvu a dátumu sviatkov Veľkej noci
Veľká noc je najstarším
a najvýznamnejším
sviatkom kresťanského
cirkevného roka, počas
ktorého si kresťania
pripomínajú umučenie,
smrť a vzkriesenie Ježiša
Krista. Slávi sa na prvú
jarnú nedeľu po splne
mesiaca. Nadväzuje na
židovské veľkonočné
sviatky – paschu, ktoré
sa slávili od 14. do 21.
dňa v mesiaci nisan
(náš marec až apríl) na
pamiatku oslobodenia
Izraelského národa
z egyptského otroctva.
Vysvetlenie pôvodu názvu
„veľká“ treba hľadať v časoch
židovského otroctva v starovekom Egypte. Faraón nebol
ochotný prepustiť svojich izraelských otrokov,
a preto Boh trestal krajinu desiatimi ranami.
Až po poslednej z nich,
keď zomreli všetky
prvorodené egyptské
deti, faraón prepustil
zotročený ľud. Židov,
ktorí pomazali veraje
svojich dverí krvou
baránka, sa táto
pohroma netýkala
a anjel smrti ich
obišiel. Baránok je
preto symbolom
Ježiša Krista, ktorého krv nás všetkých
zachránila od večného zatratenia. Ako sa
ďalej uvádza v Biblii, po
vyslobodení z Egypta
previedol Boh ľud na
čele s Mojžišom cez Červené more, ktoré rozdelil
a vysušil. Tu niektorí hľadajú
pôvod tradičného židovského
názvu pre Veľkú noc: pésach –
prechod. Iní slovo pésach vysvetľujú ako obídenie, vyhnutie sa,
a vzťahujú ho na anjela smrti,
ktorý obchádzal domy potreté krvou. Obídenie aj prechod
predstavujú veľké Božie skutky,
ktoré urobil počas jednej noci
pre svoj ľud, a preto každoročnú
spomienku na tento deň Izraeliti
nazvali Veľkou nocou.
Symbolika prechodu z otroctva do slobody sa preniesla aj do
kresťanstva ako prechod z hriechu do života v Božej milosti,
ktorý zabezpečil Ježiš Kristus
svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Udalosti spojené s jeho
ukrižovaním a vzkriesením sa
odohrali práve počas pésachu,

a preto sa židovská a kresťanská Veľká noc kryje aj časovo.
Nie však úplne, v prvokresťanských spoločenstvách existovali
nezhody o dátume slávenia.
Niektoré prvokresťanské spoločenstvá tento sviatok slávili
spolu so Židmi 14. deň mesiaca
nisan, iné na prvú nedeľu po 14.
nisane. Zo spisov cirkevného
otca sv. Ambróza sa dozvedáme,
že Cirkev sa na tom nedokázala
dohodnúť. Spor sa snažil riešiť
už v polovici 2. storočia pápež
Anicent a neskôr pápež Viktor II.,
ale ukončil ho až prvý Nicejský
snem v roku 325, ktorý nariadil,
že Veľká noc sa má sláviť v nedeľu
po prvom jarnom splne mesiaca, čo môže pripadnúť na jednu
z nedieľ
od 22.

Patchworkové vajíčko (snímka: OcÚ)

marca do 25. apríla. Podľa týchto
pravidiel sa určuje termín Veľkej
noci dodnes. Termín sviatkov
Veľkej noci je teda pohyblivý a je
závislý od lunárneho cyklu.
Medzitým v roku 525 požiadal
pápež Ján I. mnícha Dionýza
Exigua o radu v tejto záležitosti. Ten vytvoril tabuľku slávenia
Veľkej noci pre nasledujúce desaťročia. Jej prijatím bol „veľkonočný
spor“ ukončený. Až do reformy
kalendára pápežom Gregorom

v roku 1582 existoval jeden
termín Veľkej noci pre celú Cirkev.
Keďže východná cirkev reformu
kalendára neprijala, slávi Veľkú
noc odvtedy spoločne s katolíkmi
a evanjelikmi len občas. V modernej dobe už boli viaceré pokusy
stanoviť Veľkonočnú nedeľu na
jednu konkrétnu nedeľu. V roku
1897 sa v tejto veci obrátili na
pápeža astronómovia, v roku
1931 aj Spoločenstvo národov.
Druhý vatikánsky koncil sa tiež
zaoberal touto záležitosťou. Vo
vyhlásení z roku 1963 sa ohlasuje ochota stanoviť Veľkú noc na
určitú nedeľu v gregoriánskom
kalendári – ak s tým budú súhlasiť všetci, aj oddelené východné
cirkvi. Pápež Pavol VI. sa potom
chopil iniciatívy a navrhol od
roku 1977 – keď sa všetky termíny Veľkej noci časovo zhodovali – stanoviť Veľkú noc na druhú
nedeľu v mesiaci apríl. Takmer
všetky biskupské konferencie
s tým súhlasili, za predpokladu súhlasu východných
cirkví. Ekumenický patriarchát v Carihrade však
signalizoval „závažný
pastoračný problém“,
ktorý treba dlhšiu
dobu skúmať. Definitívne „nie“ prišlo
v roku 1982 od kláštorného spoločenstva na vrchu Athos.
Naposledy sa táto
otázka vynorila pri
veľkom miléniovom
stretnutí všetkých
hláv pravoslávnych
cirkví v decembri
2000 v Carihrade.
Vo Veľkom týždni
Rímskokatolícka cirkev
slávi tajomstvá spásy,
ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch
svojho života. Veľký týždeň
sa začína Kvetnou nedeľou,
čiže Nedeľou utrpenia Pána,
v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista
so zvesťou o jeho umučení.
Večernou omšou na pamiatku
Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje
cez Veľký piatok utrpenia a smrti
Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí
Veľkonočnou vigíliou a uzatvára
sa vešperami Nedele Pánovho
zmŕtvychvstania.
Obrady Veľkého týždňa, ktorých začiatky siahajú 4. storočia,
prešli v nasledujúcich storočiach
mnohými zmenami. Naposledy
boli zjednodušené a liturgicky
prispôsobené súčasným požiadavkám v r. 1951 a 1969.
(Zdroj: TASR, Spracovala M. V.)
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Zdobenie vajíčok
Zdobenie vajíčok má
v našich krajoch veľmi
dlhú tradíciu. Vajíčka sa
zdobia voskom, farbami,
háčkovaním, nálepkami,
varím s cibuľou
a zdobením stužkami.

(pokračovanie zo strany 2)

Háčkovaniu vajíčok a zdobeniu stužkami „ patchworkovému
vajíčku“ sa venuje aj pani Františka Marciňaková z našej obce. Je
to jemná práca a vyžaduje si čas
a dôslednú prípravu. So záľubou

zdobí pani Marciňaková vajíčka
a svoju nádhernú prácu nám rada
predviedla a ukázala. Výsledok
vidíte na fotografii pod článokm.
(spracovala M. V.)

Vtipy na
dobrú náladu
Slovák chytil zlatú rybku a tá mu
hovorí, že keď ju pustí, splní mu
dve želania.
- Prečo dve a nie tri?
- Vieš, doba je zlá.
- Dobre, tak si prajem, aby bol
tento rybník plný piva.
Stalo sa.
- A to druhé?
- Ešte jedno fľaškové na ráno!

∞

- Ako sa delia Slováci?
- Na tých, čo pijú od žiaľu, od
radosti a od rána.

∞

Ženský epitaf na náhrobku: Čo
čumíš tak hlúpo! To vieš, že by
som radšej ležala na pláži.

∞

Do cely prišiel nový väzeň. Starší
sa ho pýta:
- Koľko?
- Pätnásť rokov.
- Za čo?
- Kvôli psovi.
- Ty si dostal pätnásť rokov kvôli
psovi?
- Áno. Dovtedy hrabal v záhrade,
kým vyhrabal svokru.

∞

Háčkované vajíčka (snímka: archív OcÚ)

Valentínky
Dňa 11. 2. 2015 sme
realizovali aktivitu
s názvom Valentínky,
pre deti vo veku 8-15
rokov.
Aktivity sa zúčastnilo 12 detí,
ktorej cieľom bolo podporovať

Pýta sa syn matky:
„Mama, vieš, koľko zubnej pasty
je v jednej tube?“
„Nemám ani tušenia Janko.“
„Ale ja to viem! Od televízora až
ku gauču!“

∞

pozitívne medziľudské vzťahy
u detí a naučiť ich vzájomne sa
obdarovávať maličkosťami.
Deti za našej pomoci tvorili
rôzne Valentínky, napríklad pohľadnice, srdiečka zdobené krepovým papierom, sadrové srdiečka
a srdiečka na paličke. O aktivitu

prejavili záujem aj deti v predškolskom veku, ktoré si farbili
„valentínske obrázky“.
Krásne výrobky si mohli zobrať
domov a obdarovať nimi rodičov,
súrodencov, priateľov a blízkych.
(Spracovala: Mgr. Lenka Ďuricová)

-Deti, ako robí ovca?
-Bééé!
-A ako robí kohút?
-Kikirikí!
-A sviňa robí ako?
-Rozdajte si papiere. Od okna A,
B, A, B… :D

∞

Stretnú sa dvaja kamaráti
v krčme a jeden sa druhého pýta:
- Prečo zomrela tvoja svokra? - Ja
ani neviem načo žila

∞

Babke ukradli bicykel. Okoloidúci
sa pýta:
- A volali ste políciu?
- Áno.
- A čo vám povedali?
- Že oni to neboli.

∞

- Čo si taký veselý?
- Ale, v rodine sme mali včera
svadbu.
- Hej? A kto?
- Svokru si zobral pán Boh.
(Spracovala M.V.)

Deti s hotovými výrobkami (snímka: archív OcÚ)

(pokračovanie na strane 3)
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Súťaž pre deti
» Hádanky
Trošku vody, k tomu zem a volá
to: „Nechoď sem!“
Čo je to?

Oblohe pre radosť postavil
maliar most, minul naň farieb
dosť.

Pomôcky:
POP,ovl,
EN,isomer, K,
Om, KO

Patriaci
popoluške

Má meniny
5.12

II. časť
tajničky

Občiansky
preukaz

Čo je to?

» Obrázková hádanka
Pospájaj čísla podľa poradia
a zašli odveď čo sa na obrázku
nachádza (nájdete pod krížovkou).
Správne odpovede posielajte na adresu OcÚ Jarovnice,
Jarovnice 223, mailom na
vojtkova@jarovnice.sk do
30. 6. 2015. Správne odpovede
posielajte zvlášť za obrázkovú
hádanku a zvlášť za hádanky.
Výhercov budeme žrebovať za
každú katégoriu. Výherca získa
krásnu stavebnicu.

Chránená
oblasť na
Slovensku

Dokončovali
kopanie

Skratka
oválne

Odborový
dom kultúry
Patriaci
Daňkovi
Usadlosť
Stratí ostrosť

Ktorá
básnicky
Malá skala

Hudobný
smer

Osobné
zámeno
Druh mäsa

Operačný
systém

Izomér angl.

Rieka pri
Omsku

Samohláska

Kopaj

Tropická
popínavá
rastlina

Má meniny
30.10

Vyznačená
cesta

I. časť
tajničky

Samohláska
United States

Podkrovie

Knock out

Prekvapenie

Tekutina v
žilách

Vij vence

Základná
číslovka

Spoluhláska

Tamto
Krstná
England
Skratka Lake
Oswego

Dvojhláska

Ruža anglicky

ŠPZ Nitra

Patriaci
Ivanke

» Krížovka
V tajničke nájdete odpoveď
na otázku: Kto bol starostom
obce v rokoch 1954-1958?
» Vyhodnotenie krížovky a súťaže pre deti z čísla
4/2014.
Správna odpoveď na otázku
z krížovky bola Anton Macej.
Všetky správne odpovede boli
zaradené do žrebovania, z ktorých sme vyžrebovali výhercu:
Anton Roba, ktorý získal balíček predmetov z erbom obce
Jarovnice.
Správne odpovede na hádanky
boli: vločka, mráz, rukavica,
snehuliak. Všetky správne
odpovede boli zaradené do
žrebovania a výherca: Dominik
Tupta a Andrea Červeňáková,
získali krásnu stavebnicu Lego
City.

Pomôcky:
rose, tokáň,
NR, US, LO

Samohláska

Záplava

Čo je to?

Drobný kvietok na jar kvitne.
Hľadia z trávy modré očká.
Pekne vonia, keď deň svitne.

Popiskuje

Chem.zn.
Draslíka
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