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Požehnané sviatky Vianoc

„tak krásna
zázračná
noc, v nej
Boh nám
syna dal“
nájdete nás aj na www.jarovnice.sk

Požehnané sviatky
Vianoc, plné Božích
milostí, lásky
v rodinách, pokoja
v duši a úsmevov na
detských tvárach.
Šťastný a úspešný Nový
rok 2016 Vám želá
starosta obce
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Spoločenská
kronika
» Novorodenci
September 2015
• Špiváková Iveta
• Kalejová Jolana
• Kalejová Laura
• Bilá Mária
• Červeňák Igor
• Popušová Jasmína
Október 2015
• Januv Ivan
• Kalejová Januvová Jasmína
• Kaleja Sebastián
• Košč Ľuboš
• Bilý Sebastián
• Giňová Viktória
• Bolvan Sebastián
• Bolvan Vladimír
• Popuša Peter
• Bilý Lukáš
• Husár Slavomír
• Husár Mário
• Bilý Dávid
• Kalejová Anna Mária
• Červeňáková Laura
• Kukurica Sebastián
• Holubová Adriana
• Bilá Laura

Financovanie modulovej školy

V októbri 2013 sme
vďaka podpore zo
štátu otvorili 8 tried
v novej modulovej škole
pri základnej škole I.
v Jarovniciach. Už
v tom čase prebiehali
rokovania o rozšírení
tejto školy. Koncom
minulého roka sme
začali práce na
prístavbe a nadstavbe
k modulovej škole.

Zo štátneho rozpočtu bolo
na celý projekt modulovej školy
vyčlenených 600.000 €. V prvej
etape výstavby, počas ktorej sa
postavilo 8 tried, bolo prefinancovaných 200.000 € a v nadstavbovej etape 400.000 €. V tejto
etape sa postavilo 16 ďalších
tried a v podkrovných priestoroch sa budú nachádzať kabinety a priestory pre mimoškolskú
činnosť. Obec na tento účel vyčlenila viac ako 500.000 €. Celková
hodnota projektu výstavby je
viac ako 1,100.000 €. Po skonče-

ní výstavby sa v modulovej škole
nachádza 24 vyučovacích tried,
v ktorých sa vyučuje 700 žiakov.
Základnú školu I. navštevuje
spolu 1090 žiakov. Vďaka tejto
výstavbe sa značne odbúrala
dvojsmenná prevádzka školy, aj
keď nie úplne.
(Spracovala: M.V.)

November 2015
• Čonková Veronika
• Červeňák Sebastián
• Kalejová Nikola
• Giňová Zuzana
• Bilá Zuzana
• Ferková Anna Mária
• Kalejová Viktória
• Sivák Kristián
• Kaleja Tobias
» Sobáše

Budova modulovej škly (Foto: redakcia)

September 2015
• Tomáš Goga a Anežka Kalejová
Januvová
• Anton Novotný a Erika Iliašová
Október 2015
• Tomáš Bilý a Petra Kalejová
• Lukáš Novotný a Katarína Karabinošová
• Jozef Kaleja a Sára Duždová
•I ng. Marek Zakuťanský
a Ing. Dušana Guziová
• Ján Horvát a Veronika Slepčíková
• Stanislav Bolvan a Aneta Kalejová
• Peter Kaleja a Viktória Giňová
Lukáš Bandy a Miroslava
•
Giňová
November 2015
• Vladimír Husár a Ivana Kalejová
Januvová
• Stanislav Novotný a Viktória
Kolarčíková
• Dávid Kaleja a Anežka Giňová
(pokračovanie na strane 3)

Prestrihnutie pásky pri otvorení školy - zľava: Peter Pollák, Romana Kanovská, Florián Giňa (Foto: redakcia)
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Otvorenie modulovej školy

Otvorenie prístavby
a nadstavby modulovej
školy sa uskutočnilo
30. novembra tohto
roka. Prítomných hostí
privítal starosta obce. Po
príhovoroch slávnostne
prestrihli pásku
splnomocnenec vlády
SR Peter Pollák, štátna
tajomníčka Ministerstva
školstva, vedy, výskumu

a športu SR Romana
Kanovská a starosta obce
Florián Giňa.
Nasledovala prehliadka priestorov školy a krátky kultúrny
program. Deti zo základnej školy
si pripravili pre prítomných hostí
krátku báseň, spoločnú pieseň
a rómsky tanec. Štátna tajomníčka a splnomocnenec vlády sa
zapojili do vyučovacieho procesu
v triede prvého a druhého ročníka, kde sa porozprávali s deťmi

(pokračovanie zo strany 2)

o práve prebiehajúcom učive,
ktorý predmet ich najviac zaujíma a vypočuli si spoločne prednesenú poéziu.
Podľa slov štátnej tajomníčky
je potrebné využívať priestory modulovej školy nielen na
výučbu, ale aj na mimoškolskú
záujmovú činnosť, na školské
krúžky a rôzne aktivity. Je potrebné viesť deti k vzdelaniu v celodennej prevádzke školy.
(Spracovala: M.V.)

• Pavol Červeňák a Martina Kalejová
» Blahoželáme jubilantom
Október 2015
• Apolónia Kalejová
• Anton Jakabčín
• Mária Šoltýsová
• Bernardina Kostrabová
• Jolana Skybová
• Anton Makara
• Helena Kalejová Januvová
• Františka Dlugošová
November 2015
• Justína Kropuchová
• Magdaléna Lichvárová
• Alžbeta Stašíková
• Jozefína Spišáková
• Mária Kožárová
• Jozef Dužda
• František Tkáč
December 2015
• Mária Giňová
• Helena Žigová
• Anna Karabinošová
• Margita Kalejová Januvová
Prajeme im pevné zdravie!
» Opustili nás
• Aurélia Červeňáková
• Jolana Popušová
(Spracovala: M.D.)

Ponuka
počítačových
kurzov
Splnomocnenec vlády počas rozhovoru so žiakmi (Foto: redakcia)

Počítačové centrum, ktoré je
súčasťou Obecnej knižnice
ponúka obyvateľom Jarovníc
možnosť využívať bezplatný
prístup na internet. Kto má
záujem, môže absolvovať aj
bezplatný kurz Základy práce
na počítači. Pozývame deti,
študentov, nezamestnaných,
mamičky na materskej, ale aj
seniorov našej obce. Bližšie
informácie vám poskytneme
na telefónnom čísle 0948 198
170 alebo mailom:
pocitacovecentrumjarovnice@gmail.com
Počítačové centrum je otvorené
v týchto dňoch:
Pon
Uto:
Str:
Štv:
Pia:

8:00-12:00 13:00-15:00
pre verejnosť zatvorené
8:00-12:00 13:00-17:00
8:00-12:00 13:00-15:00
8:00-12:00
(Spracovala: A.Z.)

Deti recitujú básničku (Foto: redakcia)
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Vtipy na
dobrú náladu

Október – mesiac úcty k starším

Janko sa na Vianoce pýta otca:
- Otecko, vieš, ktorý vlak má najväčšie meškanie? No predsa ten,
ktorý si mi sľúbil minulé Vianoce.

∞

Keď Ti šampusový štupel trafí do
oka,
keď Ťa vyšetria a uznajú za cvoka,
keď Ti bude od chlastu na blití,
keď sa Ti prskavka v zadku rozsvieti,
keď vonku na štyroch psovi vravieť budeš slečna,
keď zistíš, že pyrotechnika je
nebezpečná,
keď v prednom vačku Ti buchne
delobuch
a zapáli Ti z riti vyprdený puch
keď poletíš obúkom ponad strechu,
rozrežeš prdel na kúsku plechu
tak potom priať šťastie už Ti
neskoro bude,
preto Ti to prajem teraz ešte
v kľude.

∞

Policajti vyšetrujú smrť babky,
ktorá sa počas Vianoc zadusila
rybacou kosťou. Pýtajú sa dedka:
- Dedko a to ste nevideli, že sa
babka dusí?
- Čóó? Ja slabo počujem.
- Pýtame sa vás, že či ste nevideli,
že sa babka dusí?
- Ja som len videl, že stále otvára
ústa a gúľa očami ako kapor,
a tak som si myslel, že len spieva
koledy.

∞

- „Miláčik, čo darujeme mojej
mame? Na Vianoce sme jej
darovali kreslo. Čo by sa k tomu
hodilo?“
- „Elektrický prúd“, hovori na to
muž.“

∞

Idú dve blondínky po ulici a jedna
hovorí:
– Vieš, že tento rok budú Vianoce
v piatok?
Druhá na to:
– Dúfajme, že nie trinásteho!

Pozvaní hostia (Foto: redakcia)

V živote človeka sú
chvíle, keď začne
uvažovať o svojom
živote a hodnotiť svoju
životnú cestu. Na tvári
sa strieda úsmev so
slzami. Veď boli radosti
a boli aj smútky. Pri
príležitosti Mesiaca
úcty k starším pozval
starosta obce občanov
na spoločné posedenie.
Skláňame sa v úcte pred rokmi,
ktoré ste naplnili činmi pre blaho
nás všetkých. Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté
a žičlivé, predsa len bolo krásne.
To vystriedalo detstvo vašich
detí. Úzkosť a trápenia z detskej
slzičky a v srdci ešte dodnes teplo
a odovzdanosť detskej dlane,
v očiach úsmev detských pier.
V mysli sa roja spomienky – na
všetko. Predovšetkým na chvíle
pohody. Na to, že ten huncút má
už svoje vlastné deti a vnúča-

tá, ktoré oplácajú aj za rodičov
lásku svojim starým a prastarým
rodičom. Minú sa roky uprostred
starostí i radostí, v životnej aktivite človeka. Až jedného dňa je tu
staroba, ani sa nenazdáme ako,
jednoducho je tu.
Pozvaných hostí privítal starosta obce krátkym príhovorom
a privítal speváčku Jadranku,
ktorá svojim spevom a piesňami
spríjemnila celé spoločné popoludnie. Aj napriek viacerým krížikom na chrbte známe melódie
rozhýbali prítomných a vyzvŕtali
svoje opotrebované kĺby v tanci.
Po krátkom občerstvení nasledovalo ďalšie hudobné kolo.
Speváčka Jadranka zaspievala
nielen moderné piesne ale aj
známe obľúbené ľudové pesničky. Prítomní hostia mali možnosť
sa osobne pozhovárať, odfotiť so
speváčkou Jadrankou, a taktiež
vypýtať si autogram.
Spoločne strávené chvíle vášho
života sú hudbou, ktorá zaznieva
a vyžaduje obdiv a úctu. S radosťou a potešením sme v Mesiaci
úcty k starším pre vás pripravili
malú slávnosť. Veríme, že ste sa

medzi nami dobre cítili a zostali
vám na spoločné popoludnie
pekné spomienky.
(Spracovala: M.V.)

Život
Život je jar,
vôňa našej zeme,
prvý puk na vŕbe,
radosť, že žijeme.
Život je kvet
plný letnej vône,
život je krása
vpísaná do tváre.
Život je cesta
s míľnikmi radosti,
často pokropená
kvapkami bolesti.
Život je láska
človek k človeku.
Život je teplá dlaň
a láskavé slovo,
záblesk vďaky v očiach
za všetko, čo bolo.
(Jolana Trombauerová)

∞

Keď príde v noci za Tebou veľký
chlap s bielou bradou v
červenom kabáte a bude Ťa
pchať do vreca, tak sa neboj,
možno len niekto písal Ježiškovi,
že Ťa chce pod stromček…

∞

Štyri etapy života muža:
– Veríš na Mikuláša.
– Neveríš na Mikuláša.
– Robíš Mikuláša.
– Vyzeráš ako Mikuláš.

∞

Policajt sa rozhodne, že si uloví
vianočného kapra.
Zobral náradie a začal sekať
(pokračovanie na strane 5)

Pozvaní hostia (Foto: redakcia)
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(pokračovanie zo strany 4)

dieru do ľadu.
Odrazu príde za ním jeden pán
a kričí:
- Okamžite prestaňte sekať do
toho ľadu!
- Akým právom mi to zakazujete!?
- Právom správcu zimného štadióna!

∞

Aky je rozdiel medzi traktorom
a mrazom? Ak vam po chrbte
prejde mraz,da sa to vydrzat.

∞
∞

Viete co je uplna zima? Ked ty
hovoris zima a druhy pocuje lad.

Tanec pani Novotnej a pána Duždu (Foto: redakcia)

Plody zeme
Plody zeme je výstava
dopestovaných plodov
zo záhrad našich
dôchodcov a ukážka ich
ručných prác.

Každoročne pri príležitostí
osláv úcty k starším sa uskutoční
aj výstava plodov zeme. Tento
rok nebol výnimkou a na výstave
nechýbali krásne plody zo záhrad
a sadov a krásne ručné práce
a maliarska tvorba. Koše plné

Speváčka Jadranka (Foto: redakcia)

krásne dopestovanej koreňovej
zeleniny, zemiakov, paradajok,
paprík, tekvíc, sladkého ovocia,
gaštanov a orechov. Vázy s farebnými kvetmi a prekrásne ručne
vyrábané ozdoby.
(Spracovala: M.V.)

Z ampliónu na kúpalisku:
„Prosíme dámu v červených plavkách so žltými bodkami, aby sa
okamžite dostavila do šatne.
Zabudla si ich obliecť!“

∞
∞

Hovorí snehuliak drudému snehuliakovi: „Mrznú mi gule!“
„Pán riaditeľ, môžete mi dať
zajtra voľno?“ pýta sa v práci
pán Novák. „Manželka chce, aby
som jej pomohol s vianočným
upratovaním.“
„Z takého dôvodu vám predsa
nebudem dávať voľno!“ rezolútne to odmietne riaditeľ.
„Ďakujem,“ vydýchne si zamestnanec. „Vedel som, že je na vás
spoľahnutie.“

∞

Novoročné ráno
„Tak šťastný a veselý nový rok.
Ako si sa vyspal? „
„Ale ušlo to, len keby o mňa stále
nezakopávali čašníci!“

∞

„Dal som manželke pod stromček
psa.“
„A prečo psa?“
„Už sa teším, ako ma s ním bude
posielať večer von!“

∞

Výstava plodov zeme (Foto: redakcia)

Boli Vianoce a sudca bol v príjemnej nálade. Spýtal sa predvedeného muža: „Za čo ste tu?“
„Za predčasné vianočné nákupy.“
„To predsa nie je žiadny priestupok. Ako skoro ste nakupoval? „
„Tri hodiny pred začiatkom otváracej doby.“

∞

Bavia sa tri ženy, čo dali manželom k Vianociam.
„Kúpila som manželovi vec, čo
urobí stovku za 10 sekúnd - je to
Honda.“
„Ja som mu kúpila vec, čo urobí
stovku za 5 sekúnd - je to Porsche!“
Tretia je triumfuje: „Ja som mu
kúpila vec, čo urobí 200 za sekundu - je to osobná váha!“

∞

Ručné vyrábané ozdoby a dopestované ovocie a zelenina (Foto: redakcia)

(pokračovanie na strane 6)
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„Predstavte si, prvýkrát sa u nás
zišiel na štedrovečernej večeri
párny počet ľudí!“
„Ako to, veď ste boli traja!“
„Hej, ale potom prišlo sedemnásť
hasičov!“

∞

Bavia sa kolegyne po sviatkoch:
„Čo ti dal manžel pod stromček?“
„Norkový kožuch.“
„A sedí?“
„Áno, oni tam mali schovanú
priemyselnú kameru!“

∞

Dva kapre plávajú vo vani a jeden
sa pýta druhého: Ešte stále si
myslíš, že nás chcú iba okúpať?

∞

- Kam pôjdeš na Silvestra?
- Ale, manželka rozhodla, že se
mi bude páčiť doma pri televízii.

∞

Ježiško, prosím ťa, nič mi nenos,
naopak, radšej by som bol keby si
si odniesol moju starú!

∞

Dve blondínky sa túlaju po lese
vyše 4 hodiny, zrazu jedna povie:
ja už som unavená, kašlime na to,
zoberme neozdobený…

∞

Zlodej sa na Štedrý deň dostal do
väzenia. Bol z toho celý namäkko:
- Ach, či som ja len nešťastný.
Každý je doma pri rodinke alebo
v kostole. Bože, to by sa kradlo!

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka
zosnulých
Katolícka cirkev
1. novembra slávi
prikázaný sviatok
Všetkých svätých, na
ktorý 2. novembra
nadväzuje deň
Spomienky na všetkých
verných zosnulých,
ľudovo nazývaný
Dušičky. Veriaci si
počas omší pripomínajú
svätých, ktorí viedli
pravý kresťanský
život, žili a zomreli vo
viere v Ježiša Krista.
Spomínajú a modlia sa
aj za tých, ktorí nemajú
miesto v kalendári,
neboli vyhlásení
za svätých, ale žili
čestným životom,
konali dobro a vedeli sa
obetovať pre iných.

A aj v dnešnej dobe sa rozširuje
tento počet svätých. Ak by sme
zalistovali v dejinách Cirkvi, tak
nájdeme známe i menej známe
osobnosti. Niektoré sú zaradené
do liturgického kalendára celej
Cirkvi a v rámci celého liturgického roka si na nich spomíname
počas slávenia sv. omší. Niektoré
sú zaradené len do miestnych
liturgických kalendárov, čo znamená, že všetky uvedené formy
slávenia sú len napr. v cirkvi
jedného národa, odkiaľ uvedený svätec pochádzal, alebo kde
pôsobil, žil.
Samozrejme, že nielen ten je
svätý, kto bol oficiálne vyhlásený
za blahoslaveného alebo svätého. Ale v celých dejinách Cirkvi
žilo veľmi veľa veriacich, ktorí si
tiež zaslúžia nazývať sa svätými,
pre spôsob života, ktorý viedli.
A tak sviatok Všetkých svätých je
práve preto, aby sme v celom slávení Cirkvi nezabudli aj na tých,
ktorých mená sa počas liturgického roka nespomínajú. Za dvetisíc
rokov existencie Cirkvi nie je len

844 strán v latinskom jazyku
a pripravila ho Kongregácia pre
Boží kult a správne vysluhovanie
sviatostí. V tomto zozname okolo
20 percent tvoria ženy. Čo sa týka
mien, prvenstvo patrí menu Ján
(331), medzi ženami si prvenstvo
udržuje Mária.
K druhému sviatku - Pamiatke všetkých zosnulých - treba
povedať, že podľa učenia Cirkvi
rozlišujeme tri stavy, kam sa
môže človek dostať po skončení pozemskej púte. Nebo, peklo
a očistec. Očistec je stav, ktorý
nie je trvalý, ale je prechodným
stavom a z neho sa človek dostáva do neba. Práve za tých, ktorí
ešte nedosiahli nebeský stav, sa
modlí celá Cirkev na druhý sviatok - v deň Pamiatky zosnulých.
Aby práve modlitbou, a nielen
súkromnou, ale aj spoločnou
vyprosila dosiahnutie trvalého
nebeského stavu. Je zaujímavé
pozrieť sa práve v tento deň na
naše cintoríny. Ako dokážeme
vyzdobiť hroby, pomníky svojich
blízkych. Na jednej strane zápa-

Vianočné
vinšovačky
A zas nám nadišli tie radostné
sviatky, ktoré nám tak sladia ten
náš život krátky. V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde
prorok Dávid skladal svoje žalmy,
tam medzi troma čiastky zeme,
narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleme. A na tieto sviatky i ja
sa radujem, z úprimného srdca
toto vám vinšujem: Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, vaším
dobrým radcom a dobrým priateľom. 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…

t

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

t

Aby ste v čarovnej atmosfére
Vianoc zabudli na starosti všedných dní a nový rok prežili čo
najlepšie zo srdca praje…
(pokračovanie na strane 7)

ilustračné foto (Foto: archív redakcie)

Na začiatku mesiaca november
slávime dva sviatky: 1. novembra
je Slávnosť všetkých svätých a 2.
novembra slávime spomienku na
všetkých verných zosnulých. Slávnosť všetkých svätých je sviatok,
ktorý môžeme nájsť v dejinách
Cirkvi už v 4. stor. V tradícii Cirkvi
postupne narastal počet tých,
ktorí boli zapísaní do zoznamu
svätých. Čím sme ďalej od založenia Cirkvi, tým ich počet pribúda.
Sú to všetko vzory konkrétnych
ľudí, ktorí svojím životom jednak
ukázali vernosť svojej viere,
evanjeliu Ježiša Krista, samotnému Kristovi i Kristovej Cirkvi,
ale každý aj nejakým iným, svojským, originálnym spôsobom.

365 svätých ľudí. Len predchádzajúci pápež Ján Pavol II. počas
svojho pontifikátu vyhlásil 482
svätých a 1 338 blahoslavených.
Preto v deň Všetkých svätých
sa skutočne slávi spomienka či
oslava všetkých tých, ktorí sa stali
svätými v celých dejinách Cirkvi.
Zoznam oficiálnych svätých
nájdeme v knihe, ktorá sa nazýva
martyrológium. Posledné martyrológium vyšlo v roku 2004 a je
v ňom oficiálne uznaných 6 658
osôb, ktoré boli pozdvihnuté
k úcte oltára. Ďalších 6 881 je
síce bez mena, ale uvádza sa
miesto a rok ich mučeníckej
smrti. Rímske martyrológium
vyšlo už v druhom vydaní, má

síme s vierou, na druhej strane
vidíme, že aj po mnohých rokoch
veríme, máme nádej, dúfame…
v iný život. To sú naše modlitby
pri hroboch, naše rozhovory
s nimi… Tento deň má v sebe
akúsi tajomnú silu, ktorá poukazuje na iný, večný život. Nech
teda prežijeme obidva sviatky
v ich hĺbke. V úcte ku všetkým
tým, ktorí sú už svätí, ale aj
v pomoci cez modlitbu voči tým,
ktorí ju ešte nedosiahli, zamyslení
a zahĺbení sa aj do seba samého
o otázke a zmysle večného života.
(prebrané a upravené od Stanislav
Brtoš / http://www.luno.hu)
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Deti z materskej školy v maľarni
Pamiatku zosnulých
si pripomenuli aj deti
z miestnej materskej
škôlky. Navštívili hrob
nášho rodáka a maliara
Szinyei Merse Pál, kde
mu zapálili sviečky.
Pri tejto príležitosti
6. novembra navštívili

aj Maľareň, kde sú
vystavené faksimílie
jeho obrazov. Deti boli
veľmi zvedavé a so
záujmom si prezerali
obrazy „uja maliara“.
Aj keď sú deti ešte
malé a nedokážu oceniť
umelcovo dielo, je

(pokračovanie zo strany 6)

dôležité už v detskom
veku privádzať deti
k umeniu a k poznaniu,
že v našej obci sme
mali takéhoto slávneho
maliara, načo by sme
mali byť patrične hrdí.
(Spracovala: A.Z.)

t

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…

t

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,
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!

t

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

t

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne. Nie sú dôležité
dary ale v novom roku nech sa
darí.

t

Deti v maľarni (Foto: redakcia)

Ako vyzerajú rómske vianoce
Na celom svete sa
slávia vianočné sviatky
ale každý ich prežíva
inak. Každý z nás má
iné tradície a zvyky.
Takto je to aj u nás
v obci. Týchto zopár
riadkov vám priblíži
Vianoce rómov u nás
v Jarovniciach.
Počas celého štedrého dňa
rodiny prijímajú vinšovníkov,
žiadneho nesmú odmietnuť.
Na štedrú večeru sa pripravuje
buď šošovicová polievka alebo
kapustnica. Druhý chod tvoria
bravčové rezne, ryba, pečený
bôčik plnený mletým mäsom,
vajíčkami a rožkami, ďalej údená
krkovička a zemiakový šalát. Pečú
sa kysnuté koláče. Tradičný je prekladaný kysnutý koláč: kysnuté
cesto naplnené tvarohom preložené mriežkou z kysnutého
cesta, džemom a opäť mriežka.
Voľakedy tieto kysnuté koláče
piekla v pekarniku zručná pekár-

ka, ktorá za 100 korún napiekla kysnuté
koláče pre rodinu, ktorá si ich objednala. Pekárka takto piekla aj niekoľko dní.
Okrem kysnutých koláčov sa pečú
aj cukrové koláčiky z hladkej múky,
smetolu, vajíčok, cukru, vanilky
a prášku do pečiva. Z tohto cesta
sa vykrajujú rôzne tvary koláčikov
a tie sa plnia džemom, tvarohom
alebo nutelou a následne sa
zdobia čokoládou alebo kokosom. Stolovanie je pripravené
pre všetkých členov rodiny
a jeden tanier je odložený pre Ježiša. Pod týmto
tanierom sú peniaze,
ktoré symbolizujú šťastie
a hojnosť peňazí. Pred
večerou je spoločná
modlitba a čítanie verša
z biblie. Po modlitbe otec
rodiny prekrojí jablko,
ak je striedka jablka
zdravá aj rodina bude
zdravá ak je jablčná
strieda nezdravá aj v rodine
budú choroby. Po jedle sa
podávajú koláče a šľahačka
s ovocím.
(Podľa rozprávania spracovala: M.V.)

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 chránia, nech Vám
dá Boh v Novom roku,sťastie,
radosť, lásku, smiech, veľa Božieho požehnania. Krásne Vianoce
a šťastný Nový rok praje…

t

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

t

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.

t

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

t
(pokračovanie na strane 8)
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Fujavicu šťastia, víchricu pohody,
závej radosti, len malú vločku
všedných starostí a hlavne lavínu
zdravia a lásky v Novom roku.

t

Keď ti snehová vločka padne
na noštek a ty pocítiš jej jemný
božtek, usmej sa do neba, veď
vieš, že tam niekde som ja
a myslím na teba. Prajem krásne
Vianoce.

t

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

t

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

t

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

Advent
Začiatky adventu
siahajú do 4. storočia,
kedy sa v oslavoval
určitý počet
adventných nedieľ
(2 až 6). Až pápež
Gregor Veľký († 604)
stanovil adventný
čas na 4 týždne.
Adventné obdobie teda
ľudstvo oslavuje už
od 7. storočia nášho
letopočtu. Začína sa 4
nedele pred Štedrým
dňom a práve na Štedrý
deň končí. Samotné
slovíčko „advent“ je
latinského pôvodu
a znamená v preklade
„príchod“. Je to teda
obdobie prípravy na
príchod Mesiáša - na
narodenie Ježiša.

Advent sa začína 1. adventnou
nedeľou, teda nedeľou medzi 27.
novembrom a 3. decembrom
a končí sa po západe slnka na
Štedrý večer (na vigíliu Sviatku Narodenia Pána). Zároveň
je to začiatok nového Litrugického roka. „Nový rok“ teda
oslavujeme my, kresťania, na 1.
adventnú nedeľu. Každá nedeľa
v období adventu má svoj špecifický liturgický význam. Prvá
nabáda na bedlivosť, druhá je
v znamení pokánia a tretia sa
nesie v znamení radosti. Hoci
pre advent je typická fialová
farba, práve v tretiu adventnú
nedeľu, ktorá sa nazýva Gaudete, ju nahrádza veselšia ružová.
Akoby už táto farba zvestovala
a nabádala k oslavám a radosti.
Štvrtá adventná nedeľa hovorí
o udalostiach bezprostredne
pred narodením Ježiša. Adventné
obdobie vrcholí vigíliou. Nakoľko
advent sa vyznačuje dvojakým
očakávaním (narodenie a druhý
príchod), preto aj advent je
rozdelený na dve časti, kde 17.
december tvorí hranicu tohto

rozdelenia. Prvá časť adventu
do 17. decembra dáva dôraz na
očakávanie druhého príchodu
Krista a druhá časť je prípravou
veriacich na stretnutie s Kristom
pri jasliach. Toto delenie je veľmi
dobre vidieť v liturgických textoch a modlitbách. Klasickým
symbolom adventného obdobia
je adventný veniec. V našich krajinách nie je možno tak rozšírený
ako napríklad v Spojených štátoch. Tam sa adventným vencom
ozdobujú dvere domov. Tento
symbol sa však do užívania dostal
podstatne neskôr, ako samotné
oslavy adventného obdobia. Prvá
zmienka o ňom pochádza až z 19.
storočia, presnejšie z roku 1838
z Hamburgu, kedy teológ Johann
Heinrich Wichern zavesil veniec
na dvere sirotinca. Pod vencom
bola pokladnička na milodary
pre opustené deti. Wichern pripevnil každý deň na veniec jednu
sviečku. Dnes sa už na adventných vencoch používajú len 4
sviečky, ktoré symbolizujú práve
4 adventné nedele.
(Spracovala: M.V. Zdroj: misie.sk)

t

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

t

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

Recepty na
vianočné
perníky
I.
Suroviny:
350 g hladká múka
250 g práškový cukor
30 g Hera
2 ks vajce
1/2 KL sóda bikarbóna
1 KL perníkové korenie
3 PL med
1 ks vajce
1 KL kakao
(pokračovanie na strane 9)

ilustračné foto (Foto: archív redakcie)

Svätý Otec František oznámil mimoriadny
Svätý rok milosrdenstva
„Drahí bratia a sestry, často
som premýšľal o tom, ako by
Cirkev mohla urobiť očividnejším svoje poslanie byť svedkom
milosrdenstva. Je to cesta, ktorá
začína duchovným obrátením.
A musíme kráčať touto cestou.
Preto som sa rozhodol vyhlásiť
mimoriadne jubileum, ktoré sa
zameria na Božie milosrdenstvo.
Bude to Svätý rok milosrdenstva.
Chceme ho prežívať vo svetle
Pánových slov: „Buďte milosrdní,
ako je milosrdný váš Otec“ (Lk
6,36). A toto zvlášť pre spovedníkov: veľa milosrdenstva! Tento
Svätý rok sa začne na nastáva-

júcu slávnosť Nepoškvrneného
počatia Panny Márie [pozn. 8.
decembra 2015], a zavŕši sa 20.
novembra 2016, v nedeľu Nášho
Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru
a živej tváre Otcovho milosrdenstva. Organizáciu tohto jubilea
zverujem Pápežskej rade na podporu novej evanjelizácie, aby ho
mohla animovať ako novú etapu
cesty Cirkvi v jej poslaní zaniesť
každému človeku evanjelium
milosrdenstva.“
Otvorenie jubilea sa uskutoční v čase 50. výročia ukončenia
Druhého vatikánskeho koncilu
(1965) a nadobúda preto oso-

bitný význam podnecovania
Cirkvi, aby pokračovala v práci
začatej koncilom. Oficiálne
a slávnostné ohlásenie Svätého
roku sa uskutoční prečítaním
a zverejnením príslušnej buly pri
Svätej bráne v Nedeľu Božieho
milosrdenstva, sviatok zavedený
sv. Jánom Pavlom II., ktorý sa
slávi v Druhú veľkonočnú nedeľu.
Symbolické je aj to, že na Svätý
rok pripadne nedeľný liturgický
cyklus „C“ s čítaniami z Evanjelia
podľa Lukáša, ktorý je nazývaný
„evanjelistom milosrdenstva“.
(pokračovanie na strane 9)
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Dobre známe sú podobenstvá
o stratenej ovci, stratenej minci
a milosrdnom otcovi z Lukášovej
15. kapitoly.
Aké miesto má Svätý rok v tradícii Cirkvi?
Katolícka cirkev začala s tradíciou Svätého roka v roku 1300
za pontifikátu pápeža Bonifáca VIII., ktorý počítal so slávením
jubilea každých sto rokov. Od
roku 1475 sa slávenie „riadneho
svätého roku“ začalo opakovať
po 25 rokoch, aby ho mohla
zažiť každá generácia. Doteraz
bolo 26 riadnych svätých rokov.
Naposledy to bol Jubilejný rok
2000. Zvyk vyhlásiť „mimoriadny
jubilejný rok“ siaha až do 16. storočia. V minulom storočí pápež
Pius XI. vyhlásil Svätý rok 1933
pri príležitosti 1900. výročia vykúpenia, a v roku 1983 tak urobil
Ján Pavol II. pri príležitosti 1950.
výročia. Katolícka cirkev pripisuje Jubilejnému roku duchovný
význam v možnosti obnoviť
vzťah s Bohom a blížnym. To
znamená, že Svätý rok je vždy
príležitosťou k prehĺbeniu viery
a k životu s novým úsilím o vydávanie kresťanského svedectva.
Jubilejným rokom milosrdenstva
pápež František kladie do stredu
pozornosti milosrdného Boha,
ktorý pozýva všetkých, aby sa
vrátili k nemu. Stretnutie s ním
inšpiruje k čnosti milosrdenstva.
Obrad začiatku Jubilea spočíva
v otvorení tzv. svätej brány. Je to
brána, ktoré je otvorená iba počas
Svätého roka, inak je zamurovaná. Svätú bránu majú všetky štyri
hlavné baziliky Ríma: sv. Petra,
sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za
hradbami a Santa Maria Maggiore. Obrad otvorenia svätej
brány symbolicky vyjadruje, že
pri príležitosti Jubilea sa veriacim
ponúka osobitná cesta smerom
k spáse. Svätá brána na ostatných bazilikách bude otvorená
po Bazilike sv. Petra. Milosrdenstvo je témou veľmi drahou pre
pápeža Františka, ktorý to vyjadril
už ako biskup, keď si zvolil heslo
„miserando atque eligendo“. Ide
o citát z homílie sv. Bédu Ctihodného, keď komentuje evanjelium
o povolaní Matúša slovami: „Ježiš
vidiac vyberača daní, zadíval sa
na neho pohľadom lásky a povolal ho hovoriac: Poď za mnou!“
To, že si Rembrandt vybral
skoro slepého starca kvôli odovzdaniu Božej lásky, má špecifický význam. Objavuje sa svetlo,
ktoré pochádza z vnútorného
ohňa, ktorý nikdy nevyhasne ohňa lásky. A tak otec poznáva
svojho syna nielen telesnými
očami, ale aj vnútornými očami
srdca. Zdá sa, že ruky, ktoré se
dotýkají chrbta syna, ktorý sa
vrátil, sú nástrojom otcových

vnútorných očí. Otcov dotyk je
večným žehnaním, synove spočinutie na otcovej hrudi pokojom - okamih prijatia a odpustenia je bez konca, trvá naveky.
Takmer slepý otec vidí ďaleko
a široko. Jeho zrak chápe stratených mužov a ženy. Je to zrak,
ktorý pozná a súcití s tými, ktorí
trpia tým, že se rozhodli odísť
z domova, s tými, ktorí vyplakali
more sĺz, keď sa dostali do osídel
hnevu, závisti, zúfalstva. Srdce
otca horí nekonečnou túžbou
priviesť deti domov. Akoby som
si prial svoje deti varovať pred
nebezpečenstvami, presvedčiť
ich, že doma nájdu to, čo hľadajú inde! Ale jeho láska je príliš

smútkom, nádejou a nekonečným čakaním. Otec netúži po
treste. Dieťa sa samo potrestá
svojím vnútorným alebo vonkajším odchodom. Stredobodom su
otcove ruky V nich sa nachádza
odpustenie, zmierenie, uzdravenie a skrze nich nachádza pokoj
nielen unavený syn, ale i trpiaci
otec. Sú to ruky Božie. Sú to ruky
mojich rodičov, učiteľov, priateľov, tých, ktorí ma uzdravovali.
Jeho ľavica je silná a svalnatá –
mužská, zviera pevne, ale s istou
nehou. Jeho pravica nezviera,
je mäkká, nežná, chce pohladiť,
maznať, ponúka súcit. Je materská, znázorňuje ruku ženy. Jeho
červený plášť znázorňuje ochran-

(pokračovanie zo strany 8)

Postup:
1. Vajcia a cukor vymiešať,
pridať roztopený teplý tuk (nie
horúci), med a perníkové korenie. V miske si preosejeme múku
so sódou bicarbónu. Vymiešané
vajcia s ostatnými prísadami
vylejeme do polovice preosiatej
múky, miešame varechou a stále
pridávame zvyšnú múku. Na to
potrebujeme už ruku, aby sme
cesto dobre vymiesili na vláčne
a nelepivé ale nie veľmi tvrdé,
Cesto dáme do mikroténového
sáčku a odložíme do chladu na
min. 24 hodín.
2. Perníkové cesto rozvaľkáme
na 3-5 mm, vykrajujeme rôzne
tvary a pečieme na 175 st.C. nie
veľmi dlho, aby sa nevysušili. Po
upečení perníčky ešte horúce
potierame vajíčkom ktoré sme si
pripravili.
3. Zdobíme bielkovou polevou:
vymiešať 150 gr. práškového
cukru (2x preosiaty) s jedným
bielkom. Miešať vareškou najmenej 20 min. Zdobíme mikrotenovým sáčkom alebo kornútkom
podľa vlastnej fantázie.
II.
Suroviny:
750 g hladká múka
350 g práškový cukor
4 ks vajce
125 g maslo
5 PL med
1 KL sóda bikarbóna
1 ks korenie na perníčky
1 ks vajce na potretie medovníčkov

Božie milosrdenstvo je znázornené aj obrazom, ktory namaľoval Harmenszoon Rembrandt van Rijn. (1606-1669) Nachádza sa v Ermitáži v Petrohrade.
(2,8?m x 1,8?m)

veľká na to, aby čokoľvek z toho
urobil. Nemôže nútiť, prikazovať.
Ponúka slobodu odmietnuť lásku
alebo milovať. Chce, aby jeho deti
boli slobodné. I za tú cenu, že ho
nepočúvnu, že ho opustia. Boh,
stvoriteľ neba i zeme si vybral, že
bude na prvom mieste a zo všetkého najviac Otcom.Teraz lepšie
rozumiem nesmiernemu pokoju
tohto portrétu Boha. To, čo vidím,
je Boh - matka, ktorá prijíma do
svojho lona späť toho, ktorého
stvorila na svoj obraz. Tie skoro
slepé oči, ruky, plášť, ohnuté telo,
to všetko vyvoláva božskú materskú lásku, poznamenanú žiaľom,

né krídla matky. Marnotratny syn
Má otrhaný odev, ale za pásom
má drahocenný meč - jediný znak
toho, že je stále synom svojho
otca, preto nepredal takú drahú
vec, i keď z peňazí získaných predajom by zase žil nejaký čas Má
zjazvenú nohu. Po dlhej ceste
sa mu topánky takmer rozpadli.
Je ostrihaný dohola ako vojaci,
väzni v koncentračných táboroch, ľudia, ktorí stratili svoju
individualitu, identitu. Je ako
práve narodené dieťa. Cíti sa ako
znovunarodený syn.
(Vdp. Radoslav Gejguš)

Postup:
1. Múku, práškový cukor, sódu
bikarbónu, korenie na perníčky
preosejeme cez sitko. Všetky suroviny spolu zmiešame na hladké
cesto a necháme aspoň 24 hodín
v chladničke odstáť. Ja si cesto
vždy večer vytiahnem a nechám
ho, aby malo izbovú teplotu,
potom si ho ešte dobre spracujem. Vyvaľkám cesto na 0,5 mm.
Vykrojím ľubovoľnými formičkami uložím na plech s papierom
a pečiem pri 180 °C.
2. Ihneď po vytiahnutí z rúry
potriem rozšľahaným vajíčkom.
Alebo ak chcete medovníčky
ozdobovať bielkovou polevou,
použijem na potretie žĺtok rozšľahaný s troškou vody, a bielok
vyšľahám so 150 g práškového cukru (aspoň 3x preosiať)
a trochu citrónovej šťavy. Medovníčky mám uložené v dóze a sú
stále mäkké ako čerstvo upečené.
III.
Suroviny:
400 g hladká múka
1 balíček perníkové korenie
(pokračovanie na strane 10)
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4 PL med
2 ks vajce
100 g maslo
1 KL sóda bikarbóna
150 g cukor
1 balíček bon‑pari
1 ks vajce
Postup:
1. Z cesta vyvaľkaného na hrúbku
3-4 mm povykrajujeme rôzne
tvary a preložíme na pripravený
papier. Keď sú na plechu ďalej
povykrajujeme menšie tvary
v prostriedku a slamkou urobíme
dierku pre stužku.
2. Pečieme na 180 stupňov
4 minúty. Po 4 minútach vyberieme z rúry a do vykrojených
okienok vložíme cukrík. Ďalej
pečieme 2-3 minúty.
3. Koláčiky necháme dobre vychhladnúť a ozdobíme bielkovou
polevou. Na koniec zavesíme na
stužku.
IV
Suroviny:
500 g múka hladká
190 g cukor práškový
3 ks vajcia
1 čl škorica
1 čl korenie perníkové
1 čl sóda bikarbóna
125 g maslo
125 g med
1 ks na potretie vajce
Postup:
1. Najskôr múku s práškovým
cukrom preosejem, pridám
maslo, pridám ostatné suroviny a všetko spolu zmiesime.
Vypracovane cesto necháme 1-2
hodinky v chladničke.
Stuhnuté cestíčko rozdelíme aby
sa nám ľahšie rozvaľkalo.
2. Cesto vyvaľkáme na cca 5 mm
hrúbku. Formičkou povykrajujem
a ukladáme na plech vyložený
papierom na pečenie. Rúru som si
predhriala na 170 - 180 stupňov
medovníčky natierame rozšľahaným vajíčkom (celým).
Pečiem asi 10 minút ale strážte
si ich aby náhodou neprihoreli.
V.
Suroviny:
600 g hladkej múky
200 g práškového cukru
150 g masla
3 vajíčka
6 PL medu
1 ČL sóda bikarbóny
1 ČL mletej škorice
1 ČL perníkového korenia
2 PL kakaa
Maslo na vymastenie plechu a 1
vajíčko na potretie perníčkov. Na
zdobenie môžeme použiť orechy,
mandle, alebo sneh z bielkov.
Postup:
(pokračovanie na strane 12)

Hlbší význam adventného venca
Pre mnohých ľudí
je adventný veniec
iba dekoratívnym
predmetom, ktorým si
cez advent skrášľujú
svoju domácnosť.
Nemá pre nich žiadny
ďalší hlbší význam.
Požehnanie adventného
venca má vyzdvihnúť
práve tento jeho
význam pre celú
rodinu.

ozelenie a ožije. Svetlo adventného venca žiari v temnotách,
ktoré sú niekedy aj v našej duši,
a zohrieva naše vychladnuté

srdce.
Modlitba požehnania adventného venca:
(Spracovala: M.V. Zdroj: www.vira.cz)

Milosrdný a dobrý Bože,
ty si prameň všetkého požehnania.
Prosím ťa, požehnaj tento adventný veniec a celú adventnú dobu,
nech sa opäť zacelí a zahojí všetko,
čo sa v priebehu uplynulého roka pokazilo…
Prosím ťa, požehnaj aj mňa,
aj všetkých ľudí, ktorých nosím v srdci.
Polož svoju žehnajúcu pravicu na všetkých ľudí.
Požehnaj dielo mojich rúk,
aby sa moja práca stala požehnaním pre druhých.

Adventným vencom vyjadrujeme nádej, že sa náš život vydarí
a že to, čo sa v priebehu uplynulého roku pokazilo, sa znova zacelí
a zahojí. V štyroch sviečkach,
ktoré postupne každú adventnú
nedeľu zažíhame, sa má vo všetkých oblastiach nášho života
zapáliť svetlo vtelenia. Ak je
adventný veniec požehnaný, už
to nie je len krásna predvianočná
výzdoba – skôr rodine pripomína, že do ich domu prichádza
sám Boh a že všetko rozporuplné v každom jednotlivcovi aj
vo vzájomných vzťahoch znovu
spája v jedno. Zeleň na adventnom venci nám má pripomínať
nepominuteľnosť života, ktorý
nám Boh daroval vtelením svojho
Syna. Všetko vyprahnuté znovu

Požehnaj všetkých ľudí, ktorí sa necítia milovaní.
Pošli im svoje požehnanie v podobe lásky.
Zošli svoje požehnanie v podobe nádeje všetkým zúfajúcim a zúfalým,‘
Zošli svoje požehnanie ako nový život tým, čo sú akoby bez života,
ako svetlo tým, ktorým sa v srdciach zotmelo.
Požehnaj tých, ktorí sú chorí a trpia sami sebou,
aby dokázali načerpať novú nádej.
Požehnaj umierajúcich tak, aby svojim umieraním boli požehnaním pominuteľnosti,
a tak sa stali sami požehnaním pre všetkých,
ktorí ešte zatiaľ žijú v časnej skutočnosti.
Požehnaj nás všetkých,
aby sme sa stávali požehnaním jedny pre druhých.
Napĺňaj svojim požehnaním celý svet,
aby sme i my dokázali vnímať tvoj svet ako jedno veľké požehnanie.
Napĺňaj svojim požehnaním všetkých mojich blízkych.
Daj, nech dnes všade vnímame tvoje požehnanie:
v tichu, v modlitbe, v stretnutiach, v rozhovoroch, pri práci a vôbec vo
všetkom, čo prežívame.
Požehnaj nás a všetkých našich blízkych
dobrotivý a milosrdný Boh, Otec i Syn i Duch svätý.

Svätý Mikuláš
Svätý Mikuláš bol
biskupom v Myre.
Patrí k svätým, ktorí
požívajú úctu po
celom svete. Svedčia
o tom mnohé kostoly
a oltáre, postavené na
jeho česť. Narodil sa
pravdepodobne v Patare
v Lýcii (Malá Ázia).
V meste Myra, ktoré
ležalo neďaleko mora,
sa stal biskupom.
Bol známy vďaka
svojej mimoriadnej
zbožnosti, nadšeniu
a zázrakom. Zomrel
v Myre. Pochovali ho
v biskupskej katedrále.
Doma dostal dobrú výchovu.
Zachovával pôst. Hovorí sa, že
v stredu a piatok jedol iba raz,
aj to až večer. Rodičia zomreli,
keď bol ešte mladým mužom.
Po sebe však zanechali taký
majetok, že Mikuláš sa nemusel
báť o svoje živobytie. On sa však

rozhodol všetko venovať chudobným. A tu sa spomína azda
najznámejšia príhoda z jeho
života. Jeden občan Patary prišiel o všetky svoje peniaze. Mal
tri dcéry. No nemohol ich vydať,
pretože nemal pre ne veno. A tak
sa rozhodol pre zúfalý čin. Chcel
ich dať na prostitúciu. Mikuláš sa
to dozvedel, a tak zobral mešec
zlata a v noci pod rúškom tmy
ho dal mužovi do okna. Malo
to byť na veno najstaršej dcéry.
To sa opakovalo druhý aj tretí
raz, zakaždým pre ďalšiu dcéru.
Muž ho na tretí raz spozoroval
a bol mu veľmi vďačný. Za čias
prenasledovania kresťanov,
začiatkom 4. storočia bol Mikuláš
ustanovený za biskupa v Myre.
Pretože bol veľmi horlivý, aj jeho
chytili, mučili a hodili do väzenia.
Potom však prišiel cisár Konštantín a jeho slávny Milánsky edikt,
vďaka ktorému boli kresťanskí
väzni – teda aj sv. Mikuláš – prepustení na slobodu. Vrátil sa do
Myry a pokračoval vo svojej práci.
Neúnavne bojoval proti bludu tej
doby – arianizmu. Zdá sa, že bol
prítomný aj na koncile v Nicei

r. 325, ale to nie je isté. Zomrel
v pokročilom veku a životopisy jednomyseľne tvrdia, že bol
pochovaný vo svojom biskupskom sídle Myra. V 11. storočí
však Myru obsadili moslimovia,
a tak roku 1087 boli pozostatky
sv. Mikuláša prenesené do talianskeho prístavného mesta Bari.
Tam postavili chrám, zasvätený
jemu. Za čias cisára Justiniána bol
aj v Konštantínopole postavený
chrám na počesť sv. Mikuláša.
Jeho sviatok si uctievali v celom
vtedajšom známom kresťanskom
svete. Na byzantských pečatiach
sa jeho obraz objavuje častejšie
než obraz kohokoľvek iného.
V neskoršom stredoveku mu
bolo iba v Anglicku zasvätených
skoro štyristo kostolov. Zvláštne
je to, že najväčšiu popularitu
má sv. Mikuláš v Rusku. Spolu so
sv. Ondrejom apoštolom je patrónom národa. Ruská pravoslávna
cirkev dokonca má sviatok jeho
prenesenia. Sv. Mikuláš je tiež
patrónom Grécka, Apúlie, Sicílie
a Lotrinska.
(Spracovala: M.V. Zdroj: Internet)

ročník II číslo 4/2015 strana 11

Obecný spravodajca Jarovnice

Súťaže, hádanky, omaľovánky, doplňovačky pre deti
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Vianočná súťaž - doplňovačka
V ktorej krajine majú počas
Vianoc letné prázdniny? Tajničku napíš do okienok.
1. Krásne dievča, 2. Vynašiel
ju Edison, 3. Zviera ktoré si na
chrbte nesie pancier, 4. Mimoriadne vysoký dom, 5. Malé
husle, 6. Ako sa povie po česky
november, 7. Veľmi starý, 8. Vianočné piesne, 9. Krajina v ktorej

majú býčie zápasy, 10. Jedlička
nemá lístie ale…
POZOR!!! Správne odpovede posielajte mailom
na vojtkova@jarovnice.sk
v dňoch od 24. 12. 2015 00:00
do 27. 12. 2015 23:59. Dve najrýchlejšie odpovede chlapcov
a dve odpovede dievčat získajú
tieto krásne stavebnice, ktoré
dostanú 28. decembra 2015!!!

Vyfarbi obrázok podľa návodu a zašli odveď čo sa na obrázku nachádza.
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Križovka pre voľné chvíle

(pokračovanie zo strany 10)

Všetko spolu spracujeme (nezľaknite sa, keď sa Vám budú aj „uši“
lepiť, to bude OK:-)). Vyvaľkáme
cesto na hrúbku 3 mm a môžeme
vykrajovať perníčky. Poukladáme
ich na vymastený plech a pečieme v rúre 4-5 minút pri teplote
200 °C. Keď perníčky vyberieme
z rúry, ešte horúce ich treba
potrieť rozšľahaným vajíčkom.
Budú pekne lesklé. Po vychladnutí zdobíme vyšľahaným bielkom
(bielok + cukru + pár kvapiek
citrónu pre lesk).
Tieto perníky sú hneď od začiatku
mäkučké. Kakao urobí perníčky
tmavšie a vynikne na nich zdobenie bielkom.

2. časť
tajničky

Patraci malej Maďarsky čo
Alici
to

Spojka

Odev kuchára Samohláska

Pomôcky:
om, nil, ICE,
mibe, RO

Datív od
slova noviny

Okresný
výbor

Nevezmi

Nie taliansky

Má meniny
26.1.

Osamotení

Oliver
domácky

Datív od
slova sova
Akadémia
vied

Patrici Bibe

Označenie štátu
Belgicka

3. pád
zámena my

Švédsky ak
Datív od slova
Domina

In Case of
Emergency

Časti tela
Čistí komíny

TIP: ja ich dávam do plechovej
dózy a dávam medzi ne jabĺčko,
ktoré po týždni vymením. Úžasná
chuť perníkov i jabĺčka.

Aj tu môže
byť vaša

Spojka

Má meniny
27.11.

Má meniny
30.10.

Ja francúzsky

Pomôcky: Nula anglicky
rondon, ám,
Oblastný
B, soi, non

Chemická
značka Síry

Strana

Október

3.pád od slova
lesy

Osobné
zámeno

Kód štátu
Rumunska

Európska
únia

1. časť
tajničky

reklama

Dlhá
samohláska

Dopravné
prostriedky

Vetva

Súťaž pre deti
» Hádanky
Akáže to krásavica stojí prostred
izbice? Zlaté vlasy púšťa z hlavy,
v nich zelené ihlice. A v tom
zlate a v tom striebre samé
sladké dobroty. A vôkol nej
kŕdeľ detí poskakuje do nôty.
Čo je to?

Letí, dudre, píska a dverami
trieska.
Čo je to?

V povetrí lieta, leží na zemi, na
strom si sadá, ale vták neni. Na
teple zahynie, zmizne na dlani.
Čo to môže byť, to mi uhádni!
Čo je to?

Nemá ruky ani nohy, nemá oči
ani nos – a maľuje celú noc.
Čo je to?

Chemická
značka sodíka

Eucharistická
bohoslužba

Existujem

futbalový klub

Chemická
značka
kyslíka

Však
maďarsky

» Obrázková hádanka
Pospájaj čísla od 1 do 66 a písmená podľa abecedy. Čo sa
ukrýva na obrázku?

Súťaž pre
dospelých

» Omaľovánka podľa čísiel
Vyfarbi obrázok podľa návodu
a zašli odpoveď čo sa na obrázku nachádza.
1 - žltá, 2 - zelená, 3 - modrá, 4 hnedá, 5 - červená, 6 - oranžová

» Krížovka
Správne odpovedzte na otázku:
Kto bol starostom obce Močidľany v rokoch 1945-1971?
Odpoveď nájdete v tajničke.

Správne odpovede posielajte na adresu OcÚ Jarovnice,
Jarovnice 223, mailom na
vojtkova@jarovnice.sk do
29. 02. 2016. Správne odpovede
posielajte zvlášť za obrázkovú
hádanku, zvlášť omaľovánku
podľa čísel a zvlášť za hádanky.
Výhercov budeme žrebovať za
každú kategóriu zvlášť. Výherca
získa krásnu stavebnicu.

» Maľovaná krížovka
Správne odpovede posielajte na adresu OcÚ Jarovnice,
Jarovnice 223, mailom na
vojtkova@jarovnice.sk do
29. 02. 2016.

» Vyhodnotenie krížovky
a súťaže pre deti z čísla 3/2015.
Správna odpoveď na otázku
z krížovky bola Andrej Spišák.
Zo správnych odpovedí sme
vyžrebovali výhercu: Elena
Novotná.
Správne odpovede na hádanky boli: jeseň, jablko, žihľava,
slivka. Zo správnych odpovedí
sme vyžrebovali výhercu, ktorý
vyhráva stavebnicu: Mathias
Balucha.
Správna odpoveď na obrázkovú hádanku bola: kvety a tráva.
Zo správnych odpovedí sme
vyžrebovali výhercu, ktorý
vyhráva stavebnicu: Alexandra
Makarová.

súťaže nájdete na strane 11
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