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Vážení  spoluobčania..... 

Len pred časom sme si priali príjemné leto, deťom a ţiakom sme ţelali pekné prázdniny a máme tu október 

a obdobie, ktoré nám prináša opäť nové moţnosti a príleţitosti súvisiace s týmto ročným obdobím – s jeseňou. Zber 

úrody v záhradách vrcholí a my si začíname uţívať kratšie dni babieho leta. Všetky činnosti a práce v našich záhra-

dách je potrebné vykonávať tak, aby sme mysleli na ohľaduplnosť a bezpečnosť svoju, ale i našich susedov. 

Aj v tomto letnom období, ktoré máme za sebou sme preţili niekoľko spoločných akcií. Verím, ţe všetky akcie, na 

ktorých sme mali príleţitosť sa stretnúť, budú akousi motiváciou k tomu, aby sme mali v našej obci záujem o spoločné 

aktivity, o spoločné chvíle. 

Tento mesiac je mesiacom, ktorý patrí Vám, starším. Rozprávame o tom, ţe október je mesiac úcty k starším. Chcem 

Vám všetkým starším spoluobčanom  prostredníctvom novín zaţelať všetko len to najlepšie do ďalších dní vašej „je-

sene ţivota“. Nechcem však vynechať ani Vás ostatných a chcem Vám rovnako zaţelať všetko dobré. 

                                                                                              S pozdravom Mgr. Ľubomír Hreha, starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

       

                                                    Deň samosprávy 

Deň samosprávy – športový deň, ktorý kaţdo-

ročne usporadúva Zdruţenie miest a obcí vra-

novského regiónu sa tentoraz konal 09. sep-

tembra 2015 v obci Čierne nad Topľou. Prího-

vorom nás privítal starosta obce pán Vladislav 

Dvorjak a predseda zdruţenia Andrej Kulik, 

ktorí nám zaţelali veľa športových úspechov.  

Ako hosť k nám zavítal aj predseda Prešov-

ského samosprávneho kraja MUDr. Peter 

Chudík, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, 

ţe je dôleţité takto sa stretávať a vymieňať si 

svoje pracovné skúsenosti a nájsť si chvíľu aj 

pre oddych a zábavu.  Druţstvá boli rozdelené 

do dvoch skupín – ţeny a muţi, ktoré súťaţili 

v rôznych športových disciplínach. Obec repre-

zentovalo druţstvo ţien, ktoré získalo 1.miesto 

v behu štafety na 400 m a  2. miesto vo volejbale. Pohár víťazov za 2. miesto vo futbale získali naši chlapci-

futbalisti, ktorí svojou snahou prispeli k víťazstvu.         Mária Vravcová 

       BYSTRIANSKE  NOVINY 

P. Kaliňák odovzdáva hasičské vozidlo našim hasičom 
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Informácia o prevedených prácach 

Deň za dňom uteká, mesiac s mesiacom sa strieda. Leto ubehlo ako voda a my tu máme jeseň. Pochmúrne 

a studené rána prechádzajú do teplých ale aj studených a upršaných dní, ale pracovať sa musí. Naši zamestnanci 

čistili a kosili verejné priestranstvá v obci, ihriská, cintorín, korytá miestnych potokov a pozemky, ktorých majiteľom je 

obec Bystré. Bola ukončená výstavba bytového domu na Druţstevnej ulici. Zamestnanci urobili  terénne úpravy v jeho 

okolí, vystavili prístupový chodník k bytovému domu a taktieţ začali s výstavbou parkoviska za bytovým domom. Bolo 

prestavané aj oplotenie Materskej školy Bystré 172. Začalo sa s rekonštrukciou budovy Materskej školy Bystré 172, 

ktorá bola dočasne presťahovaná do hasičskej zbrojnice. Taktieţ sa začalo aj  s rekonštrukciou Materskej školy Sídli-

sko 311, ktorá je presťahovaná do Komunitného centra. Dokončuje sa výstavba zberného dvora na Druţstevnej ulici. 

Zamestnanci obce spolu s členmi Dobrovoľného hasičského zboru Bystré upravili okolie areálu futbalového ihriska za 

potokom pri Dreveňaku, kde vystavali štartovaciu plochu pre hasičské súťaţe. Bol postavený nový prístrešok pri pra-

meni Ščevica a zamestnanci obce upravili aj okolie prameňa. Vymenili sa podlahy na prístupových chodbách do je-

dálne a v jedálni Základnej školy Bystré a taktieţ sa upravil aj vnútorný interiér jedálne.  

Je za nami uţ väčšia časť roka – polovica jesene. Začíname si  zvykať, ţe je uţ skorá tma a my si  vychutnávame 

chvíle v izbe domova. Niekto v ruke s dobrou knihou, niekto s krásnou výšivkou. 

Máme viac času jeden na druhého, a tak si ho vychutnajme a nemyslime na to, ako uteká čas. 

 

Všetko má svoj čas..... 

 

S týmto slovným spojením sme sa stretávali v poslednom čase, asi kaţdý deň. Na otázku  „Kedy?“ sme boli uţ aj 

unavení odpovedať. Obec Bystré, ktorá je  zriaďovateľom materských škôl v obci,   reagovala na výzvu Ministerstva 

poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a podala ţiadosti o nenávratný finančný príspevok  na re-

konštrukciu materských škôl. Tak sa začalo nespočetné mnoţstvo papierovej prípravy, návštevy rôznych úradov 

a inštitúcií...  Ale dočkali sme sa a v našej obci sa rozbehla rekonštrukcia našej Materskej školy Bystré Sídlisko 311. 

Je to obdobie, ktoré je pre nás ťaţkým obdobím, ale záro-

veň radostným. Budeme mať „novú materskú školu“.    Za-

slúţi si to aj ona (po päťdesiatich rokoch), ako aj tí, ktorí 

v nej vyrastajú a trávia tam svoje rané detstvo.Čo je v tomto 

období pre nás  všetkých potrebné? Snáď povzbudenie 

a pochopenie... Veríme, ţe toto obdobie sťahovania 

a vysťahovania všetkých, ktorých sa to týka rýchlo ubehne 

a my sa budeme uţ len tešiť a vychutnávať si nové teplo 

nášho školského domova. 

Uţ vopred chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek 

spôsobom pomáhajú pri týchto rekonštrukčných prácach. 

                                                                                           

Deti z Materskej školy Bystré Sídlisko 311. 

 

Čo je nové v materskej škole Bystré 172 

2.spetembra 2015 zazvonil zvonec a brány našej MŠ sa 

po prázdninách znova otvorili. V tomto školskom roku 

2015/2016 do našej MŠ Bystré 172 nastúpilo 45 detí. Po 

dvoch týţdňoch prevádzky sme našu materskú školu 

opustili z dôvodu rekonštrukcie celej budovy. Za pomoci 

pracovníkov obecného úradu a členov hasičského zboru 

sme sa v dňoch 14. a 15. septembra presťahovali do 

priestorov hasičskej zbrojnice. Tu budeme pôsobiť po 

dobu celej rekonštrukcie. Ďakujeme všetkým za pomoc 

pri vysťahovaní MŠ Bystré 172. Uţ teraz sa tešíme na 

našu ,,novú materskú školu“. 

kolektív MŠ 
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                     Október -  mesiac úcty k starším 
 Je veľmi príjemné, ak v zhone všedných dní sa môţe človek venovať 

aj chvíľam osláv. A práve 6. októbra 2015 bola taká príleţitosť. Dô-

chodcovia z Klubu dôchodcov oslavovali svoj mesiac - Mesiac úcty 

k starším. A bolo nás tam naozaj neúrekom: 153 členov Klubu dôchod-

cov a 10 významných hostí.  Medzi nás zavítal starosta obce Mgr. Ľu-

bomír Hreha, prednosta Okresného úradu Vranov n/T  Pavol Molčan, 

riaditeľ ÚPSVR Vranov n/T Ing. Ľubomír Lukič, kňazi troch cirkví  - Mgr. 

Ján Sabo, Mgr. Marek Ivan, ThDr. Miroslav Iľko, PhD. Prítomná bola aj 

prednostka Ocú Mária Vravcová a ďalší hostia.  Zahájenie predsedníč-

ky Klubu dôchodcov Evy Hrehovej vystriedali príhovory starostu obce, 

evanjelického kňaza a prednostu Okresného úradu. Potom  znel sálou krásny spev detí evanjelického detského spe-

vokolu Mravčekovia pod vedením p. Štefana Kovaľa a pani Aničky Chmeľovskej. No a keď zobral do rúk harmoniku 

pán Peter Lenďak, rozospieval všetkých. Obecenstvo snaţivo spievalo, čo bolo jasným prejavom pohody. Najstarším 

občanom boli odovzdané darčeky. Jubilantom aj touto cestou blahoţeláme ku krásnemu veku. Sú to tí, ktorí pamätajú 

toho veľmi: Mária Nováková, Mária Kerestešová a Anna Kaţová. Ďalšia pieseň zaznela z úst pani Ruščinovej ako 

darček starostovi obce pri jeho ţivotnom jubileu 50 rokov – Všetko najlepšie pán starosta!  A tak v príjemnom ovzduší 

sa všetci pohostili, veď kuchárky dobre navarili, za čo ďakujeme. Dobre nám padlo aj pohladenie na dušu od darcu 

pána Čiţmára ako revanš za výlet do Maďarska.  Z plánov do budúcnosti vieme, ţe od 01.01.2016 bude v našej obci 

v Kultúrnom dome zriadený denný stacionár, hádam sa osvedčí a pomôţe ľudom ktorí sú osamotení a chcú sa stretá-

vať. Sme vďační za okamih šťastia pri stretnutí s toľkými seberovnými. Máme skoro rovnaké spomienky, ţili sme mla-

dosť v inej dobe, v dobe keď mladosť berie všetko – radosť, lásku, plány a nadšenie do ţivota. My však tie spomienky 

máme a iba na dobré veci spomíname. Ďakujeme za chlieb náš kaţdodenný a dnes aj za chlieb z obecnej pekárne, 

ktorý sme dostali ako dar a za ktorý ďakujeme pánovi starostovi. Dúfam, ţe aj v budúcom roku sa stretneme, aby 

v slovách spomienok sa nám vrátili najkrajšie roky ţivota. Sú to tieţ roky nášho ţivota, ktorý sme doteraz ţili. Naše 

roky - náš ţivot.                     Anna Dţamová 

                                                                                                      

       

Všetko najlepšie!  60 rokov súboru Bystrančan 

17.10.2015 sa nám v sále kultúrneho domu predstavil folk-

lórny súbor Bystrančan s programom, ktorý bol oslavou 60 

rokov jeho činnosti. Plná sála, kde v úvode starosta obce 

privítal  poslanca NR SR Ing. Hrehu, riaditeľa Úradu práce 

vo Vranove Ing. Lukiča, bývalých členov súboru i nás ostat-

ných, sledovala odovzdanie pamätných listov pre pána 

Krajňáka, pána Šarišského a pána Haľka za ich prácu 

a účinkovanie v súboroch Cementár a  Bystrančan. A potom 

sa to začalo. Moderátorka večera Veronika Furiková prí-

tomných oboznámila s podrobnou históriou najprv súboru Cementár, ktorý sa neskôr premenoval na Bystrančan. 

Program rozdelený do dvoch častí – šarišskú a zemplínsku - bol popretkávaný tancom a spevmi. Vystúpil aj súbor 

Bystranček, kde sa predviedli naši najmladší tanečníci – vlastne tanečníčky, lebo malých tanečníkov akosi nie je 

v súbore vidno. Po prvej časti a krátkej prestávke program postupne gradoval. Pozreli sme si krásne prevedenie čep-

čenia nevesty na Zemplíne, zahrala a zaspievala nám cimbálovka pod vedením primáša p. Bakaľára a potom vystú-

penie vyvrcholilo dynamickým čardášom. Pri poslednom tanci si tanečníci vyslúţili standing ovation a nevyhli sa ani 

prídavkom, aj keď uţ na ich tvárach bolo badať známky úna-

vy. Originálna  bola aj myšlienka organizátorov, ţe pri vystú-

peniach sa na plátne premietali fotografie od vzniku súboru 

aţ po súčasnosť. Bola to milá spomienka na tých, ktorí súbor 

budovali, ktorí celé tie roky rozdávali radosť a lásku 

k ľudovému tancu, ale aj na tých, ktorí uţ nie sú medzi nami. 

Celé to budilo dojem, ako keby boli na scéne aj so súčasnými 

členmi súboru. Poďakovanie za krásne preţitý večer patrí 

všetkým, ktorí nám ho pripravili a do ďalšej práce im prajem 

len to dobré. Verím, ţe o 10 rokov -  pri sedemdesiatke sa 

opäť všetci stretneme. 
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                                                         Primície v našej obci 

V našej obci sme 14. 6. 2015 a 21. 6. 2015 slávili výnimočné udalosti primičných svä-

tých omší našich dvoch primiciantov, rodákov, Stanislava Benedikta Andreka  

(diecézneho kňaza pre Roţňavskú diecézu, Lučenec) a Stanislava Orečného SVD 

(Misionára Spoločnosti Boţieho slova s misijným určením Filipíny). Primičným kazate-

ľom na primíciách vdp. Stanislava Andreka bol bývalý správca farnosti ThDr. Ján An-

drej PhD. a primičným kazateľom, ktorého si pozval vdp .Stanislav Orečný, bol misijný 

sekretár páter Ján Kušnír SVD. Ďakujeme Bohu za dar ich ţivota, povolania a odhod-

lania sa pre sluţbu tým, ku ktorým sú poslaní, za ich rodičov, rodinu a blízkych, v kru-

hu ktorých sme mohli spolu preţiť príjemné chvíle počas slávnosti sv. omše, ale aj pri 

pohostení vonku a pri primičnom stole. Veľká vďaka patrí pánu starostovi Mgr. Ľubo-

mírovi Hrehovi za pomoc pri organizovaní týchto slávností a všetkým farníkom, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom priloţili ruku k dielu a vytvorili 

príjemnú rodinnú atmosféru a podmienky pre pokojný 

priebeh slávností. Povedala by som, ţe to bola rodinná 

slávnosť celej našej obce ako aj cirkevných obcí, ktoré 

pôsobia na území obce Bystré.   

 

 

Spomienka na leto 

V dňoch 18. 7. až 25. 7. 2015 Občianske zdruţenie TAJM Bystré v spolupráci s Obecným úradom Bystré a Základnou 

školou v Bystrom organizovalo uţ VIII. ročník Letného kresťanského tábora pre deti a mládeţ. Zúčastnilo sa ho spolu 

77 detí, ktoré doprevádzal páter Jozef Timko, cap. s pätnástimi animátormi (mamičkami niektorých detí, rehoľníkmi a 

rehoľnými sestrami, mladými dobrovoľníkmi, ktorí prešli niekoľkými tábormi a rozhodli sa poslúţiť svojimi darmi svojim 

mladším kamarátom). Bol to čas prehlbovania priateľstva s najlepším Priateľom, ako aj vzájomného priateľstva navzá-

jom medzi sebou. Bola to „Škola počas prázdnin“ – škola LÁSKY, vzájomnej POMOCI, škola hľadania SKUTOČNEJ 

RADOSTI a POZNÁVANIA hodnôt človeka, o ktoré sa môţe v ţivote oprieť. Úprimná vďaka všetkým, ktorí nám po-

mohli zabezpečiť všetko potrebné a bolo toho naozaj dosť: financie, strecha nad hlavou, dobré jedlo, priesto-

ry,...Ďakujeme Bohu, všetkým hore spomínaným, našim farníkom, rodičom a deťom, bez ktorých by nebolo moţné 

zaţiť to, čo sme si vzájomne mohli darovať a tým sme sa vzájomne OBOHATILI. Takţe sme zas o niečo BOHATŠÍ :) 

napriek tomu, ţe vo svete vládne finančná kríza... 
             sr. Jana Tomačšíková OSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Orečný SVD 

Stanislav Andrek 
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16. ročník STREETBALL ŠČEVICA 

Uţ 16. ročník basketbalového turnaja “Streetball Ščevica“ sa uskutočnil 25.07.2015 v Bystrom pri Ščevici. Horúce 

počasie, na ktoré sme si uţ za ostatné roky zvykli, dobrá chladená Ščevica, basketbalové výkony, grilované klobásy, 

vecné ceny a hlavne dobrá nálada – takto by sa dali pomenovať hlavné znaky turnaja. 

Prekvapila niţšia účasť domácich tímov (asi dovolenky), ale o to viac potešila vyššia účasť tímov „od Vranova“, 

a znovu prišli aj dievčatá. Do turnaja sa prihlásilo 8 tímov. Hralo sa systémom – kaţdý s kaţdým. Hlad po basketbale 

bolo vidieť u všetkých účastníkov. Vyhrať chcel kaţdý, takţe sa počas turnaja v súbojoch pod košom aj pár- krát zais-

krilo. Patrí to k športu a našťastie všetko dobre dopadlo. 

Dievčatá za rok basketbalovo podrástli. V horúčave sa znovu prezentovali náročnou behavou hrou a vydarenými ak-

ciami. Dokázali vyhrať dva zápasy a potrápili aj favoritov.  

Od začiatku turnaja sa však vyprofilovali dva tímy (Klietkový chov a Siedmi), ktoré prevyšovali ostatné tímy skúse-

nosťami a presnosťou streľby. Rozpis zápasov im prisúdil bojovať o prvenstvo na turnaji v poslednom zápase – pravé 

vyvrcholenie turnaja. Oba tímy od začiatku zápasu dobre bránili a len ťaţko získavali dobré pozície na zakončenie. 

Celý zápas bol herne vyrovnaný, ale nakoniec lepšou fyzickou pripravenosťou a presnejšou streľbou rozhodol zápas 

pre seba tím Klietkový chov.  

Výsledky turnaja: 

 1. Klietkový chov 

 2. Siedmi 

 3. Jeden z nás je cigáň 

 4. Cosa Nostra 

 5. Travelers 

 6. Sweeties (dievčatá) 

 7. Jozef 

 8. Refo tím 

Tradične na konci turnaja sa uskutočnila súťaţ v trojkových hodoch 

– zvíťazil Bubo z Košíc, ktorý bol posilou tímu Siedmi. Ďalší ročník 

máme za sebou. S basketbalom bolo pri Ščevici príjemne a veselo. 

Tešíme sa na budúci 17. ročník „Streetball Ščevica“.  

              (PeKo) 
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Výstup na Šimonku 

          Ako je to kaţdoročne dobrým zvykom, aj tohto roku obec Bystré v spolupráci s obcami Hermanovce nad Topľou 

a Čierne nad Topľou,  Agrodruţstvom Bystré a firmou Zeocem a.s. Bystré usporiadala 35. ročník  výstupu na 

Šimonku.    

         V podvečer  28.augusta 2015 sa pri príleţitosti  71. 

výročia Slovenského národného povstania konala pri 

pomníku SNP v Hermanovciach nad Topľou beseda 

o dejinách SNP a ukáţka Klubu vojenskej histórie 

z Prešova. Ráno 29. augusta sa konal samotný vý-

stup na Šimonku. Stretnutie začalo o 9.00 hodine 

ráno  pri pamätníku  kladením venca  a odhalením 

pamätnej tabule legendárnemu náčelníkovi štábu 

slovenskej partizánskej brigády „Zväz Čapajev“ Ľu-

dovítovi Kukorelimu. Slávnostné príhovory  pred-

niesli zástupca Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov pán Milan Böhmer  z obce Čierne nad  
Topľou  a starosta obce Hermanovce nad Topľou  

Ing. Ján Krivák.  

          Počasie nám prialo a slniečko nešetrilo svojimi 

teplými lúčmi. Naše spotené tričká a tváre boli toho dôkazom.  Veselým krokom sme kráčali vyznačenou trasou, 

ktorú uţ mnohí z nás poznajú veľmi dobre. Cesta spolu s priateľmi  nám ubiehala  rýchlo a asi po dvojhodinovej 

túre sme sa dostali na samotný vrchol Šimonky. Hore nás čakala hromada turistov,  čo je dôkazom toho, ţe 

o tento výstup na najvyšší vrchol Slanských hôr je veľký záujem. Po zapísaní do knihy a odovzdaní vlajok sme 

spoločne posedeli na lúke pod Šimonkou, kde sme sa pri ohníku posilnili pečenou klobáskou a slaninkou.  Na-

brali sme posledné sily a vykročili  k cieľu cesty.  Na chate Mjr. Kukoreliho nás čakal chutný guľáš, ktorý nám  

pripravila dobrá kuchárka.    

          Unavení a bohatší o záţitky  po celodennej túre  sme sa pobrali domov. Verím, ţe v zdraví a plní elánu sa o rok 

zídeme znova. 

                                                                                                                                    Mária Vravcová, prednostka Ocú 

      

Ščevica Tour 2015 

Obec Bystré aj tohto roku usporiadala tretí ročník cykloturistického popoludnia Ščevica Tour 2015. Predpoveď počasia 

nám vyšla, a tak 1. septembra o 14:00 hodine sme sa všetci nadšenci cyklistiky zišli pred Dreveňakom. Príhovorom 

nás privítal starosta obce Mgr. Ľubomír Hreha a pán Ján Chmeľovský, ktorý nám podal pokyny týkajúce sa cyklotrasy. 

Štart začal pri lavičke  cez Topľu a pokračoval vyšľapaným chodníkom smerom na cestu k obci Remeniny. Na konci 

obce pri rybníku nás čakal pán starosta Ing. Slavomír Molitoris, ktorý pripravil pre deti prekvapenie ukryté v rybníku. 

Po občerstvení sme pokračovali do kopca k obci Skrabské, kde nás privítal starosta obce pán Ján Mičko, ktorý nás 

oboznámil s históriou kameňolomu. V lome nás prepadli vojaci a v truhle nám priniesli veľa sladkostí. Bol vyhlásený 

najstarší a najmladší člen cyklotúry, ktorým sa stali pán Jozef Miţik a Evka Katicová. Cesta nadol nám ubiehala rýchlo 

a po trávnatom poli sme sa dostali aţ k vytúţenému cieľu trasy. Spotených a vyhladovaných nás v priestoroch Dreve-

ňáku čakal chutný guľáš, ktorému sme nemohli odolať.          

                                                Mária Vravcová, prednostka Ocú 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 

 

Pamiatka zosnulých                                        

      V týchto jesenných dňoch akoby bol najlepší čas pripomenúť si a zaspomínať si na ľudí, ktorí z 

tohto sveta odišli. Stojíme pri hroboch ľudí, ktorí nám boli vzácni, snáď sa nám z pamäte vynoria aj 

spomienky na chvíle, ktoré sme s nimi preţili. Čas nemôţe zahojiť bolesť, ale naučí prijímať realitu 

straty. Pamiatka zosnulých - čas kedy si častejšie a intenzívnejšie spomíname na svojich rodinných príslušníkov a 

priateľov, ktorí uţ nie sú medzi ţivými. Navštevujeme hroby svojich blízkych, ticho pri nich postojíme, poloţíme kvety 

a zapálime sviečky. Naše spomienky sú tiché a pokojné. Sú dôkazom toho, ţe aj keď uţ nie sú medzi nami - neza-

búdame.                                                                          

Znovu prišiel čas zastaviť sa... 
v spomienkach vrátiť sa k našim blízkym, 
modlitbou s nimi zhovárať sa, 
nad hrobom zapadnutým lístím. 

 

 

 

 

 Milan Rúfus napísal báseň 
viaţucu sa  práve k tomuto 
sviatku.  Aj keď  uţ nie je medzi 
nami, jeho tvorba hladí duše 
mnohých ľudí milujúcich lyriku i 
dnes.  

                    K pamiatke zosnulých 

               Budeme vyvolaní po mene 

                      a bude nás tam veľa. 

            Poodkladáme krídla zlomené 

ku nohám Stvoriteľa. 

A bude mu chcieť kaţdý predloţiť 

to svoje malé sólo. 

To nasnívané, čo len chcelo byť, 

i to, čo ozaj bolo. 

Stvoril som svet, vstúpi nám do reči 

Boh, nie tak aby slúţil 

naplňovaniu túţob človečích. 

no, aby človek túţil. 

Ak pridával som ohňa do rany, 

nebol som vo vás krutý 

Šťastie je v jeho dosahovaní, 

nie v jeho dosiahnutí. 

 Aţ rozspieva sa svetu dokorán, 

prihlasno vaša duša, 

napomeňte ju ticho, ţe jej pán  
aj šťastím ju len skúša. 

Dar ţivota kto z neho vezme diel, 

raz mi ho musí vrátiť. 

A ostane mu nie, čo nevedel, 

ale čo vedel stratiť. 

zlomené krídla…? práve zlomené 

sú ţehnávané Bohom. 

budeme vyvolaní po mene 

a bude nás tam mnoho. 

 

Sviatok všetkých svätých … 

Deň pred Pamiatkou zosnulých,1. novembra, si pripomíname  
Sviatok všetkých svätých. Veriaci si počas omší pripomínajú 
svätých, ktorí viedli pravý kresťanský ţivot, ţili a zomreli vo viere 
v Jeţiša Krista. Spomínajú a modlia sa aj za tých, ktorí nemajú 
miesto v kalendári, neboli vyhlásení za svätých, ale ţili čestným 
ţivotom, konali dobro a vedeli sa obetovať pre iných. Korene 
sviatku siahajú do 4. storočia. Vo Východnej cirkvi sa totiţ uţ vtedy 
slávila spomienka na všetkých tých, ktorí poloţili svoj ţivot pre 
vieru. V Západnej Cirkvi sa datuje vznik spomienky na všetkých 
svätých na začiatok 7. storočia. Pápeţ sv. Bonifác IV. nariadil, aby 
sa vo výročný deň posviacky chrámu Panteónu konala slávnosť 
všetkých svätých. Pápeţ Gregor III. v roku 731 vystaval v chráme 
sv. Petra kaplnku ku cti všetkých svätých apoštolov, mučeníkov a 
spravodlivých. Spolu s biskupmi nariadil, aby sa slávnosť uctievania 
všetkých svätých slávila v Ríme 1. novembra. Veriaci si tak začali 
pripomínať, ţe je mnoho svätých, ktorí počas roka nemajú svoj 
sviatok. Ich spoločná oslava tak začala spadať na 1. november. 
O sto rokov neskôr (roku 844) pápeţ Gregor IV. rozšíril slávenie 
tohto sviatku na celú Cirkev. Odvtedy sa kaţdoročne slávi po ce-
lom svete. 

Vznik Pamiatky zosnulých 

Pamiatka zosnulých alebo ľudovo Dušičky patrí neoddeliteľne  
k sviatku Všetkých svätých. Keď sa 1. november stal sviatkom 
Všetkých svätých, nasledujúci deň bol vyhlásený za Deň všetkých 
duší. Neskôr, v 10. a 11. storočí sa z tohto sviatku vyvinula aj Pa-
miatka zosnulých - Dušičky, ktorá pripadá na 2.novembra. 
Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998, ktorý sa 
takto snaţil čeliť pretrvávajúcim pohanským obradom. Vplyvom 
clunyjských mníchov sa táto spomienka behom 11.storočia veľmi 
rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí. Na Slovensku má úcta k 
mŕtvym, návšteva hrobov príbuzných v dňoch 1. a 2. novembra 
veľmi dávnu tradíciu, ktorá sa udrţala dodnes. Veriaci a ostatní 
obyvatelia prichádzajú na cintoríny, aby zapálením sviečok či 
kahancov a poloţením kytíc a vencov k hrobom spomínali na 
svojich zosnulých. Tento sviatok by mal byť našou spomienkou na 
blízkych, ktorí odišli z našich radov. Spomienkou na nich im 
vzdávame úctu za všetko, čo pre nás v ţivote vykonali a zároveň 
zostávajú v našom srdci ţiť naďalej. 

Samota nám zviera srdce, 
spomienky bolia, slzy sa tisnú do očí, 
ťažko sa žije bez tých, ktorých sme milovali, 
spomienka v srdci nám mnohým nestačí. 

Chýba nám ich dotyk, teplo domova, 
hoci oni už svoj domov majú,  
nech pamiatka zosnulých je dňom pokoja, 
pre všetkých, ktorí zo srdca spomínajú. 
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21.6.2015 Lívia Horváthová      16.7.2015 Noel Tracík 

21.6.2015 Nela Buţová       18.7.2015 Šimon Horný        

29.6.2015 Nina Humeníková        4.8.2015  Laura  Kovaľová        

  2.7.2015 Štefan Jurmák                26.8.2015 Šimon   Štofan                    

  3.7.2015 Filip Onder         9.9.2015 Laura  Mitrášová        

16.7.2015 Aschley Nicol Peštová    6.10.2015 Oliver Juričkov 

19.7.2015 Filip Petro 

 

 

 

 

 

 

Hrnčekový cuketový koláč s orechmi 

Potrebujeme: 

 2 hrnčeky nastrúhanej cukety (1 stredne veľká cuketa) 

 2 hrnčeky polohrubej múky 

 1 hrnček nasekaných vlašských orechov 

 1/2 hrnčeka kryštálového cukru 

 1/2 hrnčeka slnečnicového oleja 

 3 vajcia 

 1 balíček kypriaceho prášku 

 2 lyţice kakaového prášku 

 1 balíček vanilínového cukru 

 3 lyţice vlaţnej vody 

 tuk a múka na vymastenie a vysypanie plechu 

Na posypanie: 

 2 lyţice najemno pomletých orechov 

 1 lyţicu práškového cukru 

Postup: 

1.Cuketu ošúpeme, umyjeme, postrúhame na  strúhadle . 

2.K dvom hrnčekom postrúhanej cukete preosejeme múku s kypriacim práškom a kakaom, pridáme nasekané orechy, 

kryštálový a vanilínový cukor, vajcia, olej a 3 lyţice vlaţnej vody. Dôkladne vymiešame hladké cesto. 

3.Rúru predhrejeme 180/160 °C. Cesto vylejeme na vymastený a múkou vysypaný plech a pečieme asi 25 minút. 

4.V tanieri alebo v miske zmiešame najemno pomleté orechy s práškovým cukrom a cez hrubšie sitko preosejeme 

na horúci cuketový koláč. 

5.Cuketový koláč po vychladnutí nakrájame na kocky . Môţeme ho podávať ozdobený šľahačkou.    
          

          

22.6.2015    Lukáš Kočiš  -  Anna  Sabolová 
  1.8.2015    Jakub Krupa   -  Simona  Tomčíková 
12.9.2015    Bc. Marek  Jankovič  -  Ing. Eva Gajdošová 
19.9.2015    Jozef Ţipaj  -  Mgr. Viera Hudáková 
  5.10.2015  Vladimír Bublavý  -  MUDr. Lenka Vasilišinová    
10.10.2015  Pavol Soták – Zuzana Škorpilová 
 

MANŽELSTVO UZAVRELI 

 

VÍTAME NOVONARODENÝCH SPOLUOBČIANKOV 

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 
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    1.7.2015 Slavomír Hreha       50 r. 

  22.6.2015 Ján Fiľo                   53 r. 
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