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Nepredajné

ČAS VIANOC
„ Ahoj, Kikuš, naši išli na víkend preč…“ ozýva sa
stále z našich rádii a zázračných televíznych skriniek.
Už skoro dva mesiace nás upozorňujú reklamy na
to, že prichádzaju Vianoce, najkrajšie sviatky roka.
Všade vládne vianočná atmosféra , nákupna horúčka, naháňačka za darčekmi. Ale na Štedrý deň sa
to všetko upokojí. Prichádzajú Vianoce zo svojím tajomným čarom, prestretým stolom so štedrovečernými pokrmami a slávnostnou atmosférou prevoňanou ihličím. V týchto chvíľach v sebe oživujeme túžbu po pokoji, pokore a nádeji. Vianočné sviečky sa
rozhoria ako iskierky radosti v očkách naších detí.
Veď vianoce sú sviatkom detí, patria hlavne im, sú
oslavou zrodu nového života.

Preto sa správajme k životu ako k vlastnému dieťatu,
prejavme mu lásku, nehu a porozumenie.
Nech všetky dni v Novom roku budú pre nás malé
vianoce. Nech v našich srdciach neprevláda nenávisť a zloba, potreba byť lepší ako sú tí druhí. Najvzácnejším darom človeka je vedieť povedať ďakujem, prepáč a mrzí ma to. Vedieť podať ruku nepriateľovi a povedať mu, že si ho aj napriek všetkému
vážime. Najkrajším darom človeka je úprimný úsmev,
pohladenie a pochopenie. Preto v čase Vianoc, ale
aj počas celého roka, štedro rozdávajme tieto dary
bez obáv, že sa nám raz minú, ich zásoby sú nevyčerpateľné, ich krása neprekonateľná a ich cena
nenahraditeľná.

Dovoľte mi v mene vedenia obce malým vinšom prispieť k vianočnej atmosfére vo vašich príbytkoch,
popriať Vám krásne Vianoce a v Novom roku 2010
prežiť iba krásne chvíle plné pohody, porozumenia
a lásky.
„ 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!“
Gabriela Kopnická

Požehnané Vianoce a šťastný Nový rok!
Pokojné a šťastné Vianoce prežité s najbližšími, nech je Nový rok bezstarostný a plný pohody.
Vážení spoluobčania!
Prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a rodinného šťastia v novom roku!
Michal Pačan, starosta obce
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OZNAM
Zabezpečenie požiarno-bezpečnostných opatrení v súvislosti s vykurovacím obdobím v roku 2009/2010
Z hľadiska štatistiky požiarovosti považujeme „vykurovacie obdobie“ za jedno z najrizikovejších, nakoľko
práve v tomto období vzniká veľký počet požiarov a to hlavne v súkromnom sektore (v rodinných domoch, v
bytových domoch a v priestoroch s nimi súvisiacich).
Z tohto dôvodu považujeme za potrebné upozorniť na tieto skutočnosti občanov prostredníctvom obecných
novín.
Vážení občania!
S blížiacim sa zimným obdobím vystupuje do popredia používanie palivových spotrebičov, elektrotepelných
spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania. Tomuto obdobiu sa zvykne hovoriť „vykurovacie obdobie“.
Aby sme sa v tomto období spoločne vyhli vzniku nežiadúcich požiarov a s tým súvisiacich vzniknutých škôd
na zdraví a majetku občanov, chceme Vám poskytnúť aspoň stručné rady o tom, ako im predchádzať:
- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte
ich bez dozoru,
- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
- dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.
Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch a Vy a
celá Vaša rodina prežijete vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.
Spracované: OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi

SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM
105 – roční
Štefan Novotný
85 – roční
Ondrej Perháč
80 – roční
Ondrej Brandt
75 – roční
Anna Belinská
Ján Čipkár
Juraj Maras
Michal Mnich
Anna Smreková
70 – roční
Mária Ďorková
Anna Marschalová
Anna Semanová
Mária Semanová
Katarína Župová
60 – roční
Ján Horváth
NARODILI SA
Jakub Bencko
Veronika Mižičová
Marek Pačan
Michal Pačan
ROZLÚČILI SME SA
Michal Maras
1933 –2009
Zuzana Čechvá
1931 – 2009
Michal Pačan
2009 – 2009
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AKCIE OBECNÉHO ÚRADU
VZDAJME ÚCTU ŠEDINÁM
Keď sa človek prvý krát nadýchne a celou miestnosťou sa ozýva plač, nastala chvíľa kedy sa zrodil
nový ľudský život. Malý zázrak, o ktorý sa pričinili
dvaja ľudia - rodičia. Život je zázrak, je to nakrajší
dar, aký sme mohli dostať. A tak ako sa v roku menia
ročné obdobia, tak sa i u človeka mení kolobeh života. Po jari a lete v živote človeka prichádza jeseň
poznačená svojou mudrosťou, vážnosťou a úctou.

Staroba je výzva. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Nedá sa tomu vyhnúť. Sem-tam niečo bolí,
objaví sa vráska, skôr či neskôr obelejú vlasy. Človek sa ocitne v jeseni života a v spomienkach sa
obzerá do minulosti. Spomína na časy, kedy sa ako
malé dieťa hrával s kamarátmi na ulici, ako mladý
človek prvý krát nastúpil do práce, založil si rodinu.
Krásne spomienky plné radosti ale aj bolesti, utrpenia a smútku. Roky tečú rýchlo ako voda a natoľko
domŕzajú, že si mnohí z nich myslia, že sú nepotrební, lebo sťažujú život iným – mladým. Ale nie je
to tak. Sú nevyčerpateľnou studnicou životných skúseností. Ich šediny znamenajú múdrosť, ich mozole
pracovitosť a skromnosť a ich vrásky vzbudzujú úctu
a rešpekt.
Vzdajme úctu šedinám a vráskam, aby sme na sklonku svojho života mali možnosť poďakovať touto modlitbou:
Blahoslavení, ktorí majú porozumenie pre moje
potkýnajúce sa nohy a trasúce sa ruky.
Blahoslavení, ktorí pochopia, že moje ucho sa
musí namáhať, aby porozumelo všetkému, čo

MIKULÁŠ
Čo vlastne znamená 6. december? Pre niekoho možno ďalší všedný deň, no
pre nás deti je to Mikuláš. Slávi sa práve 6. decembra. My deti sa tešíme, pretože každému sa újde nejaká sladkosť či ovocie.
Aj tento rok Obecný úrad v Slovinkách nezabudol pozvať k naším deťom Mikuláša, ktorý na koči v sprievode anjelov prešiel po obci, aby obdaril aj pocestných
a potom všetky deti, ktoré ho čakali v priestoroch obecného úradu. Svätého
Mikuláša hovoreným slovom privítali naši kňazi a deti zase predviedli, aké sú
šikovné a to básničkou či pesničkou.
Svätý Mikuláš bol biskup, ktorý rád pomáhal ľuďom a nič za to nechcel. Najznámejšia legenda hovorí, že biskup raz dal trom nevestám v noci pred ich výdajom
peniaze do vienka. Tradícia, že sa dávaju darčeky večer pred svätým Mikulášom
tak, aby o tom nikto nevedel, sa zachovala až do dnes.
Lucia Frycová

mi hovoria.
Blahoslavení, ktorí nikdy nepovedia: Dnes si to
rozprával už dvakrát.
Blahoslavení, ktorí mi prejavia svoju lásku, úctu
a blízkosť.
Blahoslavení, ktorí mi svojou dobrotou uľahčujú zostávajúce dni.
Gabriela Kopnická

D E≈ DEREŠOVÝ
Je krásne zimné nedeľňajšie popoludnie. Síce bez snehu ale vo vzduchu už cítiť
atmosféru blížiacich sa Vianoc. Pred kultúrnym domom zastavil autobus, vystúpilo z neho zo dvadsať ľudí, vykladajú kufre, rekvizity, kulisy. Sú to herci z Divadla
Alexandra Duchnoviča v Prešove, ktorí k nám prichádzajú predviesť svoje umenie v divadelnej hre Deň derešový. Blíži sa tretia hodina popoludní, začiatok predstavenia a ja, sediac v hľadisku, mám trápny pocit, že hercov na javisku bude
viac ako nás divákov. Ktovie, ako sa cítia úcinkujúci, vidiac ten evidentný nezáujem občanov o tento druh umenia. Mimochodom krásny a svojrázny, jazykom, či
výrazovými prostriedkami veľmi blízky a originálny. A isto mi dá za pravdu aj tých
pár divákov, ktorí si dali tú námahu, prišli a strávili určite príjemnú hodinku v hľadisku kinosály kultúrneho domu. Divadelná hra nás pobavila, rozosmiala, ukázala život na dedine, v malej pospolitosti z jeho humornejšej stránky, zaujala rečovou štavnatostou a originálnym humorom. Som vďačná súboru DAD za to, že sú,
že robia to, čo robia, robia
to s láskou a dobre. A ďakujem tiež tým, ktorí sa prišli na predstavenie pozrieť,
obdarili úcinkujúcich potleskom za ich úsilie. Veď
nielen počítačmi a televíziou je človek živý. Ak prídeme o svoje tradície, budeme chudobní. A práve
takí ľudia ako sú umelci z
DAD nám dávajú šancu byť
bohatými. Bohatými svojou
kultúrou, tradíciami, svojráznym ľudovým umením.
Ešte raz vďaka za príjemný
zážitok.
Ing. Anna Krajňáková

4

SLOVINSKÝ OBČASNÍK

december 2009

MATERSKÁ ŠKOLA V SLOVINKÁCH INFORMUJE
Milí Slovinčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila v tento vianočný čas a zároveň Vás poinformovala o novinkách, ktoré sa týkajú Vašej, ale i našej materskej školy. V lete
sme dostali neľahkú úlohu, ktorú nám dal Regionálny úrad verejného zdravotníctva, a to, realizovať prestavbu školskej jedálne a úpravy v umyvárňach detí. Táto
úloha by sa nedala splniť, ak by ju nepodporili poslanci obecného zastupiteľstva
pod vedením pána starostu Michala Pačana, za čo im vyslovujeme aj touto cestou poďakovanie.
V školskom roku 2009/10 je v materskej škole zapísaných 48 detí. Začali sme
pracovať podľa nového školského vzdelávacieho programu, ktorý má názov „S
Adamkom za krásou a za zdravím“ a je zameraný na zachovávanie ľudových tradícií v obci a na výchovu k ochrane prírody a krajiny. Veď krása Slovinskej prírody je uchvacujúca a stojí za to, aby sme naše deti viedli k jej ochrane, aby ostala
zachovaná ešte pre mnohé generácie. Tento náš program sme usilovne pripravovali s pani učiteľkami počas letných mesiacov, aby sme v septembri mohli
začať ešte lepšie a zaujímavejšie pracovať s deťmi. Deti sa v MŠ učia formou hier

V čase, keď na stromčeku zasvietia sviečky a šťastím zažiaria očká detí,
keď odchádza už starý rok a za ním nový prichádza, chcem Vám všetkým
v mene svojom, ale aj v mene našich zamestnancov zaželať: „Vianoce
lásky a pokoja, nech každú Vašu bolesť zahoja. V kruhu najbližších tešte sa spolu, až budete sadať k štedrému stolu. Nech zvony zvonia a srdcia plesajú, nech sviece horia a čaše štrngajú, keď ku šťastiu máte iba
krok, prajeme Vám krásne Vianoce a šťastný Nový rok.“
riad.MŠ: Mgr. Lučanská Eva
a hrových aktivít, ktoré sú prispôsobené na ročné
obdobia a aktuálne témy.
Preto aj celý december sa v našej materskej škole
nesie v znamení príprav najkrajších sviatkov v roku a
to sú Vianoce. Samozrejme ich príchod predchádza
očakávanie darčekov od Mikuláša. To je čas, keď aj
najväčší „živáni“ sa zamýšľajú nad svojim správaním
a snažia sa byť dobrí, aby si zaslúžili darček od Mikuláša. Vianoce však nie sú len o darčekoch. Je to
čas, kedy si uvedomujeme potrebu prítomnosti lásky, pochopenia a spoločne prežitých chvíľ v kruhu
najbližších. Aj my vedieme naše deti v MŠ k tomu,
aby si uvedomovali potrebu nie len byť obdarovaný,
ale prežívať radosť z obdarovávania. Dôkazom toho
sú aktivity, ktoré sa realizovali v rámci výchovno-vzdelávacích aktivít „Tešíme sa na Mikuláša“, v ktorej sa
menili na malých anjelikov, čertíkov a Mikuláškov a
obdarovávali svojich kamarátov, ale aj zamestnancov školy. Atmosféru Vianoc, príchod na svet malého Ježiška i poklonu troch kráľov prežili pri návšteve
divadelného predstavenia „Betlehem“, ktoré zahrali
bábkoherci z Prešova v priestoroch telocvične základnej školy. Príprava Vianoc vrcholí príchodom
Mikuláša do materskej školy a posedením pri vianočnej jedličke s rodičmi a pozvanými hosťami. Spríjemnené bude vystúpením našich detí s kultúrnym
programom.

PREDSTAVUJEME
Človek, ktorého Vám chceme dnes predstaviť v tejto rubrike, myslím si obľúbených slovinských novín,
nie je rodený Slovinčan. Avšak za posledných dvadsať rokov, ktoré strávil v Slovinkách, ho spoznala
veľká väčšina občanov Sloviniek.
Rodáka z obce Jakubany, pána Jozefa Krajňaka
na Slovinky pritiahol hlas srdca v roku 1989, aby sa
tu oženil, založil si rodinu a pracoval v závode Železorudné bane Slovinky ako baník. Ťažká fyzická práca v bani si vyžaduje celého chlapa, majstra viacerých remesiel, ktorého v bani neprekvapí žiadna
situácia. S každou si musí vedieť dať rady. Presne to
spĺňa „náš Jožko“. Charakteristický šibalský úsmev a
večne neopúšťajúci humor, ako aj zodpovednosť, precíznosť a poctivosť v práci sú pravdepodobne hlavné črty
nášho spolupracovníka. Práca, alebo ako to on hovorí
„robotička“ sa mu stala celoživotným koníčkom. Je to
chlap, ktorý neposedí na jednom mieste. Prácu v bani vo
voľnom čase mení za prácu okolo rodinného domu, prípadne prácou v lese si čistí svoje banícke pľúca. To všetko s obdivuhodným elánom, pred ktorým ako sa hovorí
„klobuk dolu“. Kedže práca v bani je riziková , vznikajú aj
tu rôzne nebezpečné situácie. Keďže tieto môžu riešiť
len banskí zachranári so špeciálnym výcvikom, stal sa aj
on v roku 1990 banským záchranárom. Pravidelne chodí do Prievidze na hlavnú banskú záchrannú stanicu do
pohotovosti, počas ktorej riešia rôzne situácie v uhoľných
baniach, rudných baniach a tuneloch. Za dlhoročné aktívne pôsobenie v záchranárskom zbore v septembri toho
roku na celoštátnych oslavách Dňa baníkov v Banskej
Štiavnici, udelil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek Čestný odznak ministra Vzorný záchranár.
Srdečne mu blahoželáme, prajeme veľa zdravia a
mnoho ďalších úspechov živote.
Ing.Jozef Mnich, Rudné bane Slovinky

december 2009

SLOVINSKÝ OBČASNÍK
PES VERNÝ PRIATEĽ
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ŠPORT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE SLOVINKY
Hra je najlepším výchovným prostriedkom. Hra u detí
rozvíja pohybové schopnosti – silu, rýchlosť, vytrvalosť, pohyblivosť. Prispieva k všestrannému rozvoju
a upevňuje zdravie, upevňuje sa priateľstvo, prispieva k nadobudnutiu nových vzťahov, pestujeme u detí
pevnú vôľu, sebaovládanie, cieľavedomosť. Aj na
našej škole je dlhoročná tradícia, čo sa týka športovej aktivity. Napriek tomu, že sme pomerne malá
škola, ktorú navštevuje 173 žiakov, dosahujeme pekné športové výsledky. Chceli by sme vyzdvihnúť
všetkých týchto športovcov a poďakovať sa im za
vzornú reprezentáciu školy, ale aj za to, že sa ochotne zúčastňujú rôznych športových podujatí aj na úkor
svojho voľného času, pretože šport majú naozaj radi.
Naša škola žije športom. Hneď na začiatku školského roka žačíname rôznymi medzitriednymi športovými súťažami a ani sa nenazdáme a už je tu jún. Šport
je u nás naozaj obľúbený, či už na prvom alebo na
druhom stupni. Pracujeme podľa záujmu žiakov v
rôznych športových krúžkoch: basketbalovom,
betmintonovom, futbalovom, turistickom, pohybové
hry – ktoré rozčleňujeme na rôzne iné športové aktivity. Žiakov pripravujeme aj na rôzne atletické disciplíny.
Nesmieme zabudnúť na podporu vedenia školy, ktorá nám vždy umožní zúčastniť sa týchto podujatí.
Takže veľmi pekne ďakujeme a my sa budeme snažiť čo najlepšie našu školu reprezentovať.
Ak by sme mali spomenúť mená naších športovcov,
bolo by ich určite veľa a tak stačí, keď vyslovíme jedno veľké - Ďakujeme všetkým!
Chcem sa poďakovať Všetkým, ktorí sa venujú a pri-
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pravujú naších žiakov na tieto rôzne športové súťaže. Pomáhajú a prispievajú aj finančne, či už obecný
úrad, združenie rodičov a iné organizácie.
K naším dlhoročným ativitám patrí aj aerobik dievčat, žien, učiteľov. Zaujímavou atraktívnou športovou disciplínou je Beh Poráčskou dolinou – poznám
sám seba? A som zdatný pre život? Je to pre záujemcov a vyznávačov športu v peknom prírodnom
prostredí obkolepené zeleňou.
V zime je pre žiakov zaujímavé korčuľovanie a malé
hokejové turnaje. Naším cieľom je, aby sme sprístupnili školský športový areál širokej verejnosti, prispieli
ku kladnému vzťahu k aktívnemu zdraviu, k telesnej
a pracovnej zdatnosti pri svojpomocnom budovaní v
areály školy.
Pre žiakov prvého stupňa sú veľmi zaujímavé cvičenia v prírode – pohybové hry pod názvom „Príroda a
my“. Cvičenia v prírode sú zamerané hlavne na osvojenie prirodzených cvičení a to chôdze, behu, lezenia, skokov, hádzania, úpolových činností a iných
pohybových hier. Neoddeliteľnou súčasťou je výchova žiakov ku aktívnej ochrane prírody, formovanie
kladných vlastností osobností a kolektívnej spolupráce.
O športe na našej škole by sa dalo veľa hovoriť, ale
už naozaj len v krátkostina záver. Čo je naším spoločným cieľom? Aby naše deti dosiahli optimálnu
úroveň hernej výkonnosti, mali osvojené poznatky o
herných činnostiach, pravidlách a funkciách na organizácii zápasov. Mali pozitívny vzťah k športovým
hrám, dodržiavali bezpečnosť a disciplínu pri hre.
Lívia Susová

Minulý rok uplynulo 25 rokov od vtedy, keď sa partia
nadšencov kynológie stretávala spolu aj so svojími
štvornohými priateľmi najprv len na vychádzkach lesom a neskôr aj na spoločných cvičeniach na futbalovom ihrisku. Bola to ich záľuba a túžba naučiť svojich psov poslušnosti. Za tých 25 rokov prežili spolu
veľa krásnych, ale aj krušných chvíľ. Neraz stáli zoči
voči otázke, pokračovať alebo zavesiť svoju záľubu
na klinec. Boli obdobia, kedy mal klub iba pár členov a nebol aktívny. A aj keď bolo ťažko, pochlapili
sa a nedovolili, aby
To, čo vybudovali zapadlo prachom. Vlastnými silami dvakrát vybudovali, ako ho my, slovinčania voláme - „ psičkársky areál – psičkáreň“. V roku 2010
majú plány rekonštruovať tento areál, opraviť ploty,
vymeniť prekážkovú dráhu, údržbu lavičiek a stolov,
natrieť strechy na budove a zveľadiť a upraviť terén
cvičiska. Všetku tú prácu robia vo svojom voľnom
čase.
Ich záľuba je prospešná aj našej spoločnosti. Neraz
sa zúčastnili aj na záchranných prácach, pomáhali
hľadať ľudí a zabezpečovať poriadok pri verejných
akciách.
Preto im chcem v mene vedenia obce popriať, aby
im tá láska k psom nikdy nevymizla, aby ich neopustila chuť pracovať a podieľať sa na zveľaďovaní areálu. Aby sa naplnili aj ich najtajnejšie sny a túžby a v
neposlednom rade im patrí veľké Ďakujem za ich
ochotu zúčastňovať sa obecných akcíí.
Gabriela Kopnická

VOLEJBALOVÝ MIX –
TURNAJ
V mesiaci november usporiadala naša škola v Slovinkách ďalšiu športovú akciu. Ste zvedaví o akú
akciu išlo? O medzitriedny volejbalový mix turnaj. A
tu sú výsledky:
žiaci V.ročníka – 3.miesto
žiaci VI.ročníka – 4.miesto
žiaci VIII.ročníka – 1.miesto
žiaci IX.ročníka – 2.miesto
Všetkým patrí veľká pochvala. Blahoželáme!

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO
Čo sú ADOS – y ?
ADOS – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
ADOS je zdravotnícke zariadenie, ktoré zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí. Na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou,
občanom, výlučne na základe doporučenia ošetrujúceho lekára. Úhradu za služby hradí zdravotná
poisťovňa. Túto prácu vykonávaju sestry z ADOS –
u. Ošetrujúci lekár doporučuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť osobám so zdravotnými problémami, ktoré z dôvodu svojho fyzického alebo duševného stavu nie sú schopné opustiť domáce prostredie. Podľa stavu pacienta sa ošertujúci lekár a sestra z ADOS – u dohodnú na rozsahu a frekvencii
ošetrení.
Najčastejšie poskytovanými výkonmi v ADOS sú:
odborné ošetrovanie rán, preležanín, vredov predkolenia, stómii, starostlivosť o katétre, kanyly, aplikácia injekcií, infúzii, odbery biologického materiálu
( krv, moč, výtery), ošetrovateľská rehabilitácia po
úrazoch, operáciach, cievných príhodach.
V obci sú takéto služby zabezpečované NZZ ADOS
VIA s.r.o.. Podrobnejšie informácie o týchto službách
dostanete u svojho ošetrujúceho lekára.
Mgr. Helena Pačanová
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NÁBOŽENSKÉ OKIENKO
„Zažiari tým, čo sedia vo tme“ (Lk 1,79)
Nedávno som bol v jednom kresťanskom spoločenstve na recitálovom predstavení, ktorého hlavným
dejom bolo vyobrazenie udalosti narodenia Ježiša
Krista. Hlavná scéna, ktorému dominovala betlehemská jaskyňa, úžasným spôsobom sprítomňovala realitu miesta, na ktorom sa narodil Vykupiteľ. Jednou
z najsilnejšie emotívnych scén bolo pri samotnom
narodení Ježiša vybehnutie šiestich účinkujúcich s
dvanástimi obrovskými horiacimi fakľami na javisko
a potom medzi divákov. V tej chvíli sme ako diváci ktor sedeli v tme športovej haly - boli týmto svetlom

silno osvietení. Po chvíli sa toto svetlo vrátilo k jaskyni a my sme ostali sedieť znova v tme. V tomto okamihu som si uvedomil pravdu o sebe, pravdu o človeku, pravdu o ktorej hovorí aj sám Ježiš Kristus:
„Svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako
svetlo“ (Jn 3,19b).
Preto Vám v týchto dňoch sviatkov Narodenia Svetla
prajem drahí slovinčania, aby ste neostali sedieť v
tmách svojich starostí a problémov, ale aby vo Vás
toto Svetlo viery, nádeje a lásky natrvalo zažiarilo.
Christos raždajetsja!
o. Vladimír Varga

Nedovoľme, aby Ježišovo narodenie zakryli záveje zmaterializovaného a konzumného sveta.
Starší ľudia radi spomínajú, že v minulosti bývalo na
Vianoce iné počasie ako dnes. Hovoria o treskúcich
zimách, o metrovom snehu a veľkých závejoch. Cesta na Polnočnú bola v tých časoch namáhavá, ale
zaiste aj romantická a radostná. Dnes už nemáme
ani silné mrazy, ani veľa snehu a keď sa objavia nejaké záveje, odstráni ich technika. Vo svätej noci na
krátky čas opúšťame vianočnú náladu našich domovov, aby sme sa, podobne ako betlehemskí pastieri,
prišli pokloniť Spasiteľovi sveta. V tejto chvíli by mal
byť v našich srdciach pocit radosti a vďačnosti Bohu
za tento nepredstaviteľný dar pre náš svet a pre náš
život. Spolu so sv. Pavlom by sme mali byť šťastní z
toho, že: “ zjavila sa Božia milosť, ktorá prináša spásu všetkým ľuďom“ (Tit 2,11). Je ale pre nás ľahké
prežívať túto noc práve v jej hĺbke a v jej význame?
Myslím si, že je to pre nás veľmi ťažké. Ťažké preto,
že musíme prísť k zmyslu Vianoc ešte cez väčšie
záveje, ako naši predkovia. Tieto záveje nám nikto
neodhrnie, ak to nespravíme my sami. Sú to záveje,
ktoré zakrývajú zmysel Vianoc. Vianoc, v ktorých je
Boh neprítomný a na Krista sa zabúda. Prvý takýto
závej, ktorý zakrýva zmysel Vianoc by sme mohli
nazvať trhom, obchodovaním a konzumovaním. Veľa
našich súčasníkov prežíva Vianoce s novými vecami

a s plným žalúdkom. Keby sme sa ich mohli opýtať,
aký je napríklad pomer v posledných dňoch medzi
návštevou obchodov a návštevou kostola, tak by jednoznačne vyhral obchod. Uznáte sami, že je to veľmi silný závej, ktorý nedovolí spoznať a prežiť udalosť Ježišovho narodenia.
Druhým závej sa nazýva vianočné umenie. Nie, že
by sme v tejto chvíli nemali obdivovať krásu vianočných Betlehemov, ktoré vytvorili naši rezbári, alebo
nežnosť vianočných kolied. Veď je v nich zobrazený
veľký prejav viery a lásky k Ježišovi. Žiaľ, naša doba
vytvorila aj množstvo vianočných gýčov, ktoré nepozdvihnú myseľ človeka k Bohu, ale práve naopak,
deformujú jeho ducha a cit pre krásu. Tieto gýče
neprivádzajú človeka k Spasiteľovi sveta, ale k akémusi vyumelkovanému dieťaťu, podobnému hračke,
ktoré sa nazýva Barbi. Je ešte veľa iných závejov,
ktoré zakrývajú cesty vedúce ku kresťanskému zmyslu Vianoc. My sa skôr pýtajme: čo robiť, aby sme
dokázali odstrániť tieto záveje z ciest Božích? Pomôcť nám môžu pastieri. Keď anjeli od nich odišli,
povedali si: „Poďme teda do Betlehema a pozrieme, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán“. Pastieri
sa nezastavovali na žiadnych trhoch. Prišli rovno na
miesto, kde našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v
jasliach. Aj dnes záleží na tom slove „poďme“. Nezastavujme sa pri vianočnom stromčeku, ani pri dar-

čekoch, ani pri prestretom stole, ani pri vianočných
piesňach, poďme aj my rýchlo do Betlehema. Nájdime Máriu a obdivujme jej lásku k Ježišovi, nájdime
Jozefa a obdivujme jeho lásku k obidvom a predovšetkým nájdime Ježiša a povedzme mu: ďakujem
ti, že si sa pre mňa narodil, ďakujem ti, že si ma prišiel zachrániť z moci hriechu. Prijmi môj dar, ktorým
je môj sľub, že nedovolím, aby tvoje narodenie zakryli
záveje zmaterializovaného a konzumného sveta.

Vážení otcovia duchovní, milované sestry a bratia, všetci Slovinčania!
V týchto dňoch prichádza na svet láska. Medzi nás
znovu prichádza Láska, Syn Boží, druhá Božská
Osoba, Isus Christos. Lebo tak Boh miloval svet,

„že Svojho Jednorodeného Syna poslal na svet, aby
sme žili skrze Neho“ (1Jn 4,9).
V týchto dňoch si prajeme veľa lásky a prežívame ju
vo svojich rodinách s blízkymi a všetci spoločne v
našej obci.
V týchto dňoch sa veľmi veľa hovorí o láske všade, v
televízii, v novinách, vianočných pozdravoch, pohľadniciach a vidíte, že o láske hovorím aj ja. Nedávno
som dostal otázku, ktorá ma trošku zarazila: „Čo je
to láska?“. Všetci si dajme túto otázku. Asi aj preto,
že niekedy tento dar, ktorý sme dostali od Boha zovšednel a používa sa dosť ľahkovážne.
Láska je odovzdanie sa nás človeku, presne tak ako
sa odovzdal Christos nám. Neočakávať od iných, ale
v prvom rade dávať. A to je to, čo dokáže každý z
nás. Či ide o rodinu, priateľov, susedov alebo o človeka, ktorého stretneme na ulici. Skutočne niekedy
stačí „dať“ pozdrav, úsmev, priateľské gesto. Prosím Boha, aby každý človek pochopil skutočnú lásku a vtedy v Slovinkách každý uvidí ľudí, s ktorými sa
bude chcieť stretnúť znova a znova. Dovoľte mi, aby
som na tomto mieste prosil za všetkých Vás a aj Vy
prosili za mňa.
V tomto roku sme prežili v Slovinkách nádherné chvíle, ktoré nás všetkých obohatili. Boli to spoločné
akcie, stretnutia a hlavne modlitby. Veľmi sa teším
spoločne s Vami, že v našom chráme Nanebovstúpenia Pána nie tak dávno arcibiskupom Jánom boli

uložené sväté ostatky veľkomučeníčky Barbory a
svätých mučeníkov palestínskych. Každý vie a pozná jedinečnosť blahodate, za ktorou do Sloviniek
budú prichádzať ľudia z celého Slovenska. Vďaka a
sláva svätej Trojici, Všemohúcemu Bohu.
Neviem, čo nás v budúcom roku čaká. Nikto z nás
nevie. No ak pochopíme Lásku, Christa a odovzdáme svoj život iným, tak bude všetko dobré a príjemné. Toto s pokorou Vám všetkým zo srdca želám.

Nech sa ťa dotkne Božia vôľa s láskou.
Nech sa v tebe Láska namnoží
a dobrý osud plný radosti.
Rozdaj okolo plným priehrštím.
Do vianočnej hviezdy
Tíško šepkám slová
Aby Vás Ježiško po mene zavolal.
Dal Vám požehnanie, zdravie, veľa lásky
Nech Vám Štedrý deň povyhládza vrásky.
Na tele na duši šťastie sa prejaví.
Láska má takú moc zázraky v nás spraví.
Krásne Vianoce a požehnaný Nový rok 2010
Vám zo srdca praje
Štefan Kosturko

Christos raždajetsja! Slavite Jeho!
Christos sa rodí! Oslavujte ho!
Peter Kačmár
pravoslávny duchovný
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