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XX. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY



V AUGUSTOVOM ČÍSLE NÁJDETE:

4-5 Krempašskí hasiči oslavovali
6-7 Na tej Detve...

Kvalitný choreografi cký kurz, množstvo poznatkov z oblas�  fol-
klóru, Slováci z celého sveta – to je možné iba v Detve pri príle-
žitos�  medzinárodného fes� valu Podpolianske slávnos� , ktoré sú 
lákadlom pre všetkých folkloristov. Túto neopakovateľnú atmosfé-
ru zažili naši folkloris�  z Krempách, Vyšných Lápš a Novej Belej. 

7  Médiá národnostných menšín
7 Koľko je Jabloniek na slovensko-poľskom pohra-
ničí?
8 -9 Život sv. Jána Krstiteľa v obrazoch... (1)
10 Horčičné zrnko
11 Zopakovali si svoj sľub po polstoročí
12-14 O význame cyrilo-metodskej tradície
15 Z diania na Slovensku  
16-17 Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska
18 O kultúre, umení a spolupráci...

Nový riaditeľ Slovenského inš� tútu vo Varšave M. Novotný 
bol hosťom Spolku Slovákov v Poľsku. V rámci rozhovoru venoval 
pozornosť kultúrnej činnos�  Spolku a navrhol spoluprácu pri or-
ganizovaní umeleckých ak� vít, poduja� . Pochádza z pohraničnej 
slovensko-poľskej oblas�  a problema� ku slovenskej národnostnej 
menšiny pozná.   

19-23 XX. dni slovenskej kultúry v Malopoľsku
Krása spišského i oravského folklóru, ktorú si mohli diváci pozrieť 

počas akcií v rámci XX. dni slovenskej kultúry v Malopoľsku ostala 
už natrvalo v našich srdciach. Krátku spomienku na � eto poduja� a 
prinášajú reportáže dokumentujúce účinkujúcich i divákov. 

19 Pochopiť Durštín
20-21 Deň slovenskej kultúry v Novej Belej
22-23 V Podvlku
26-27 Bude mať Slovensko nového blahosla-
veného?
28-30 Farnosť Nižné Lapše v roku 1832 (4)

Na obálke: Členovia folklórneho súboru Očovan z Očovej. Foto: A. Jendžejčíková. Grafi cká 
úprava: E. Koziołová.
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Večerný program sa  začal slávnostnou sv. omšou v Ma-
riánskej bazilike na hlavnom krakovskom námes� , ktorú 
celebroval otec biskup Ján Škodoň, rodák z Chyžného, 
spolu s dp. Jozefom Bednarčíkom a dp. Pawłom Kubánim. 
Otec biskup vo svojej kázni vyzdvihol význam cyrilo-me-
todskej misie do strednej Európy z hľadiska šírenia Božie-
ho slova v tomto regióne.

Po slávnostnej sv. omši si prišli na svoje predovšetkým 
milovníci vážnej hudby, pretože si mohli vypočuť priamo v 
bazilike niekoľko symfonických skladieb z Košíc.

Ako prvé zazneli ľubozvučné tóny skladieb českého 
hudobného skladateľa Antonína Dvořáka z cyklu Legendy, 
ktoré nás vniesli do sveta vážnej hudby. Ako druhú v po-
radí sme si mohli vypočuť Symfóniu pre tenor, bas a veľký 
orchester Poslanie Slova autorstva slovenského hudobné-
ho skladateľa a dirigenta Mirka Rajčiho, ktorá mala v kra-
kovskej bazilike svoju premiéru. Tenorové par� e zaspieval 
tenorista Slovenského národného divadla Ľudovít Ludha 
a � e basové Gustáv Beláček. Orchester počas koncertu di-
rigoval dirigent a skladateľ Marián Lejava.

Následne boli hos� a pozvaní na slávnostnú recepciu do 
priestorov Národného múzea v Sukieniciach, kde sme si 
po krátkom príhovore gen. konzula SR mohli pri poháriku 
dobrého vína a chutnom občerstvení pozrieť stálu výstavu 
tohto múzea. Azda na záver vyjadrím za mnohých účastní-
kov slová poďakovania a pochvaly Generálnemu konzulátu 
SR za to, že tak dôstojne a nádherne zorganizoval v Krako-
ve oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na 
Veľkú Moravu, teda na územie dnešného Slovenska. 

autor    MARIÁN SMONDEK

N
a slávnosť 1150. výročia príchodu sv. vierozvestcov 
na územie dnešného Slovenska a vtedajšej Veľkej 
Moravy sa obyvatelia Slovenska pripravovali dlh-

šie obdobie. Dalo by sa dokonca povedať, že prípravné 
obdobie na tento sviatok trvalo celý rok. Vyvrcholenie 
slávnos� , ktoré trvali tri dni, sa uskutočnilo začiatkom júla 
v Nitre pod záš� tou prezidenta SR I. Gašparoviča. Trojdňo-
vý program sa začal v piatok, 5. júla cyrilo-metodskou ná-
rodnou púťou, ktorej sa zúčastnili aj najvyšší predstavitelia 
slovenského poli� ckého, kultúrneho či cirkevného života 
a následne pokračoval ďalšie dva dni. Pri tejto príležitos�  
Slovenská pošta pripravila prezentáciu poštovej známky 
k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše úze-
mie a v Nitrianskej galérii bola otvorená výstava Cyrilo-me-
todské mo� vy v slovenskej známkovej tvorbe. Svoje brány 
pre návštevníkov otvoril aj Nitrianský hrad. Archeologický 
ústav SAV pripravil v hradnej katedrále výstavu Najstaršie 
doklady kresťanstva na Slovensku a na Svätoplukovom ná-
mes�  bol prvý deň slávnos�  zavŕšený koncertom Sloven-
skej fi lharmónie, ktorá uviedla premiéru oratória podľa 
eposu Jána Hollého Cirillo-metodiada a veľkomoravským 
orlojom – živými obrazmi dávnych cyrilo-metodských čias. 
V tento deň sa uskutočnil aj historický turnaj O meč krá-
ľa Svätopluka. V sobotu sa uskutočnil historický seminár 
a bola otvorená výstava Sv. Cyril a Metod v Ponitrianskom 
múzeu. Na Svätoplukovom námes�  sa v rámci medziná-
rodného folklórneho fes� valu Slavica fest predstavili sú-
bory zo slovanských krajín a večer potešil hlavne mladšiu 
generáciu koncert IMT Smile a piano show Jozefa Hollého. 
Posledný deň slávnos� , nedeľa, sa niesla v znamení domá-
cich, nitrianskych slávnos� .

Slávnostný program v Krakove pri príležitos�  1150. výročia 
príchodu slovanských vierozvestcov na územie Veľkej Moravy 
pripravil Generálny konzulát Slovenskej republiky v Krakove.

V tento deň sa ako prvé v priestoroch archeologické-
ho múzea v Krakove uskutočnilo slávnostné otvorenie vý-
stavy Archeologické klenoty Východoslovenského múzea 
v Košiciach. Po úvodných príhovoroch sme si mohli po-
zrieť viaceré zaujímavé nálezy z východného Slovenska, 
o.i. aj z obdobia Veľkej Moravy.

 Ľ. Molitoris na otvorení výstavy

Cyrilo-metodské slávnosti v Krakove

Počas prehliadky výstavy Koncert košickej fi lharmónie

Zahájenie výstavy v archeologickom múzeu
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autor    A. JENDŽEJČÍKOVÁ, F. PACIGA
foto    KAJOT

Koncom júla t.r. krempašskí hasiči mali až tri dôvody na osla-
vu – posviacku a odovzdanie do prevádzky nového zásahového 
vozidla, úctyhodné 127. výročie existencie zboru a 87. výročie 
činnosti dychovky, ktorá je združená pri hasičskom zbore. Práve 
to priviedlo do Krempách gratulantov, zástupcov jednotlivých ha-
sičských zborov z okolitých obcí a zhromaždilo obyvateľov obce 
i turistov pred zbrojnicou.

N
a poludnie sa pohol od zbrojnice parádny sprie-
vod hasičov so zástavami, ktorý na bohoslužbu 
odbavovanú bývalými farármi dp. J. Wróblom, 

dp. J. Wieczorkom a terajším a dp. D. Ostrowskim, viedla 
domáca dychovka. Počas sv. omše za hasičov a ich rodiny, 
odzneli viaceré prosby o bezpečný návrat z každého zásahu, 
ako aj poďakovania za Božiu opateru pri zásahu. V homílií 

bola zdôraz-
nená nezišt-
nosť služby 
dobrovoľných 
hasičov, ich 
angažovanosť pri záchrane cudzieho majetku, zdravia i ži-
vota. Vyzdvihnuté bolo aj heslo Bohu na slávu a blížnemu 
na pomoc, ktoré je pre každého hasiča prvoradé.

Po sv. omši sa pochod opätovne sformoval a prepocho-
doval k zbrojnici, kde program pokračoval. Dychovka pe-
kne zahrala a týmto privítala všetkých prítomných. Slova 
sa ujali domáci hasiči a privítali pozvaných hos�  z radov 
dobrovoľných hasičov, samosprávnych, okresných a voj-
vodských orgánov, miestnych organizácií a kňazov. 

Referát o histórii zboru predniesol veliteľ J. Tazik. Zú-
častnení sa v krátkos�  dozvedeli o postupnom vývine 
dobrovoľného hasičského zboru v Krempachoch. Začiatky 
zboru sa spájajú s 19. storočím. To� ž v roku 1885 prepu-
kol v obci požiar, ktorý spôsobil obyvateľom veľké škody 

Krempašskí hasiči oslavovali

Kapelník F. Paciga preberá vyznamenanie pre dychovku

E. Siarka udeľuje medailu predsedovi zboru Slávnostná chvíľa posviacky vozidla
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a to ich prinú� lo organizovať pro� požiarnu ochranu. Pre-
to v roku 1886 vznikla prvá hasičská organizácia, do ktorej 
patrilo 5 ľudí. O rok na to kúpili v Budapeš�  prvú ručnú 
striekačku. Veliteľom zboru bol M. Paluch, neskôr V. Sur-
ma, J. Brižek. Náradia pribudalo i zbor sa rozrastal, pre-
to v polovici 30-tých rokov 20. storočia postavili drevenú 
zbrojnicu. V neskoršom období veliteľom sa stal J. Paluch 
a po ňom V. Krištofek. Členovia i vedúci zboru si uvedomo-
vali, že vhodné náradie im pomôže pri zásahu a postupne 
zveľaďovali hasičské nástroje. Významným medzníkom 
bolo pridelenie zboru v roku 1969 prvého zásahového vo-
zidla značky ŻUK a v roku 1972 väčšieho značky STAR-25 so 
vstavanou vodnou nádržou na 2500 litrov vody. Pribúdajú-
ce náradie bolo v rokoch 1979-1984 dôvodom pre prestav-
bu zbrojnice. Veliteľom zboru bol vtedy J. Paluch, mladší. 
Zbor získal v roku 1988 Za zásluhy pre hasičstvo zásahové 
vozidlo značky STAR 266 s plnou výbavou. Pri oslave 100. 
výročia mu bol udelený Zlatý odznak zväzu a dostal vtedy 
aj zástavu. 

V rokoch 1995-2000 veliteľom zboru bol J. Tomaškovič. 
V roku 2001 zbor kúpil ľahké zásahové vozidlo značky Lub-
lin III. V súvislos�  so zvyšujúcim sa počtom zásahového ná-
radia bolo potrebné kúpiť väčšie vozidlo. Po dlhšej dobe sa 
podarilo zaobstarať vozidlo značky DAF AV75RC 4x4 s vý-
konom 220 km a s vodnou nádržou 3000 litrov, ktoré po-
svä� li 21. júla t.r. Nákup bol zrealizovaný vo fi rme „Profi s” 
Tymbark. Vozidlo stalo 220 � síc zlotých, ktoré zbor získal: 
od Gminy Nový Targ – 175 � s. (z toho 20 � s. z obecného 
rozpočtu Krempách), urbáru - 10 � s. a 35 � s. to boli vlastné 
zdroje zboru. Krstnými rodičmi nového auta boli manželia 
Emilia a Julian Łukasz a Mária a Jozef Pacigovci. Slávnostné 
posvä� l nové vozidlo miestny farár. A hneď nato už šofér 
naštartoval auto, aby ho prezentoval zhromaždeným. Po-

četní hos� a gratulovali hasičom k novému vozidlu, výročiu 
a dychovke, ktorá už osemdesiatsedem rokov neúnavne 
podporuje činnosť zboru.

V súčasnos�  v zbore pôsobí 50 členov a v tom je aj žen-
ská a mládežnícka čata i 25-členná dychovka. Predsedom 
zboru je Albín Paluch a veliteľom Jozef Tazik, kým tajomní-
kom Fran� šek Kačmarčík a pokladníkom Jacek Zygmond.

Pri tomto úctyhodnom 127. výročí existencie zboru 
boli odovzdané 46 hasičom i ak� vistom vyznamenania, 
o. i. predseda zboru Albín Paluch bol ocenený medailou 
B. Chomicza za zvláštne a dlhoročné zásluhy pre hasičstvo. 
Predsedníctvo vojvodskej správy DHZ udelilo zlaté, strie-
borné a bronzové medaily za zásluhy pre hasičstvo. Zasa 
Okresná správa DHZ ocenila M. Lukaša odznakom Vzorný 
hasič. Za dlhoročné pôsobenie v zbore získali odznaky: 
J. Kačmarčík (60 rokov), V. Kalata (55), A. Paluch (50), 
A. Tazik (50), V. Zygmond (45), J. Zygmond (45), J. Tomáš-
kovič (40) a F. Surma (30). Miestna správa zboru a Obecná 
rada udelili ocenenie Za zásluhy pre obec Krempachy voj-
tovi Gminy Nový Targ J. Smarduchovi. Zasa Rada Gminy 
Nový Targ poc� la ocenením Za zásluhy pre Gminu Nový 
Targ: Dobrovoľný hasičský zbor v Krempachoch, dychovku 
DSZ v Krempachoch, J. Łukasza, F. Pacigu, J. Pacigu a K. Pa-
lucha. Všetkým oceneným gratulovali aj pozvaní hos� a. 

Záver patril obedu, počas ktorého prihrávala hasičská 
dychovka, večer sa zas účastníci zabávali pri kapely „Spryt-
ni.”            

KREMPACHY

Hasiči odmenení striebornou medailou

Koncert dychovky

E. Siarka, J. Tazik a J. Kuczkowicz gratulujú k zlatým vyznamenaniam  

J. Kačmarčík vyzdvihuje odznak za dlhoročnú službu v prospech zboru
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Na tej Detve...
autor     DOROTA MOŚ

Slová tejto ľudovej pesničky veľmi dobre vystihujú tohtoročnú 
jubilejnú už v poradí 40 Krajanskú nedeľu, ktorá sa niesla v duchu 
verbovania a rukovania na vojnu švárnych slovenských mládencov, 
ktorých vo svojich dielach ospevoval aj A. Sládkovič. Roztrúsení po 
celom svete Slováci sa práve v druhý júlový víkend zišli v Detve, 
aby oslávili slovenský folklór a zdôraznili svoju národnú hrdosť. 

V rámci predprípravy na folklórne slávnos�  sa konal 
v Detve už poradí IV. ročník Letnej školy výučby cho-
reografi e slovenského ľudového tanca a slovenských 

reálií, ktorý bol zameraný na mikroregión Podpoľania. Zú-
častnilo sa ho 38 záujemcov z krajanských súborov zo sied-
mych krajín: Chorvátska, Srbska, Ukrajiny, Poľska, Česka, 
Maďarska a Rumunska. Od nás sa kurzu zúčastnila šesť-
členná zostáva z FS Spiš z Novej Belej a z FS Hajduky z Vy-
šných Lápš. Účastníkov milo prekvapil bohatý sprievodný 
program, v rámci ktorého sa dozvedeli veľa zaujímavos�  
o minulos� , ale i súčasnos�   Detvy a jej okolia. Príležitos-
ťou boli návštevy kultúrnych pamiatok, múzeí a neopako-
vateľné stretnu� a so zaujímavými ľuďmi, ktorí sa venujú 
tradíciám tohto regiónu.

V rámci choreografi ckého kurzu každý deň v doobed-
ňajších hodinách v telocvični Spoločnej odbornej školy 
v Detve prebiehal výcvik pod prísnym okom choreografa 
pána Mgr. Mar� na Urbana a jeho manželky. Celkovo sme 
venovali 38 hodín výcviku choreografi e slovenského ľudo-
vého tanca. Prak� cké školenie doplnili prednášky z oblas�  
slovenského folklóru a reálií prednašané doc. Jankom Bla-
hom, významnou osobnosťou VŠMU v Bra� slave, ktorý 
pôsobí na Katedre tanečnej tvorby. 

Pozreli sme si Podpolianske múzeum, Tvorivé dielne – 
Detviansky tulipán, Detvianska výšivka krivou ihlou, ktorej 
ukážku sme videli v Očovej a Detve. Detvianske ženy v mi-
nulos�  krášlili výšivkami nielen vlastný odev, ale aj ošate-
nie mužov, de�  a neskôr aj bytové tex� lie - dečky, obrusy, 
vankúše. V Očovej sme sa prizerali výrobe fujár majstrom 
Dušanom Holíkom, ktorý nám aj zahral na jednej z nich. 
On je autorom Fujarového spevníka, ako povedal, zostavil 
ho pre nasledujúce generácie. Medzi detvianske artefakty 

patria neopakovateľne vyrezávané polychrómované kríže, 
ktoré sme stretávali na našich cestách. 

Posilou pre telo bol výlet na Kaľamárku a Melichovú 
skalu. Melichova skala je 30 m vysoká skalná veža vyčnie-
vajúca z okolitých miernych svahov. Bola vyhlásená za prí-
rodnú pamiatku. Viaže sa k nej povesť o závistlivej žene 
s nošou na chrbte, ktorá cestou na svadbu skamenela. Ka-
lamárka je prírodná lokalita v Detvianskom predhorí Poľa-
ny. Vyznačuje sa atrak� vnym, extrémne členitým reliéfom 
vhodným ako horolezecké cvičné terény. 

Pán primátor mesta Detva Ing. Ján Šufl iarsky usporia-
dal stretnu� e pre zástupcov folklórnych súborov Slovákov 
zo zahraničia, na ktorom o. i. sme sa zapísali do pamätnej 
knihy a spoločne  zaspievali Na tej Detve. 

Na záver si každý z nás odniesol Osvedčenie o absolvo-
vaní kurzu choreografi e slovenského ľudového tanca. 

Kurz bol usporiadaný Ministerstvom školstva, vedy, 
výskum a športu SR v spolupráci s Úradom pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí a Mestským úradom v Detve. Prebiehal 
v dňoch od 4. do 14. júla 2013. Organizačne toto vzdelá-
vacie poduja� e zabezpečilo Centrum ďalšieho vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bra� slave. Celý projekt koordi-
novala Mgr. Ľudmila Ábelová, ktorá sa veľmi dobre stara-
la o kurzantov, aby sa cí� li v Detve ako doma a za to jej 
prostredníctvom Života srdečne ďakujeme.

Dodatočne to, čo sme sa naučili v rámci kurzu a Školy tan-
ca z Dolnej zeme podľa ukážok tanečníkov zo Srbska, sme 
predviedli publiku v sobotu na jarmočnej scéne, kde sa mala 
možnosť pridať k nám aj verejnosť, počas prebiehajúceho 
48. ročníka Folklórnych slávnos�  pod Poľanou v Detve. 

Počas  výcvikuUkážka  vyšívania  krivou  ihlou

V  múzeu
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Podpolianske slávnosti
Folklórne slávnos�  pod Poľanou sú medzinárodným 

sviatkom folklóru a tradičnej ľudovej kultúry, ktorý sa 
uskutočnil v druhý júlový víkend v Detve. Celé mesto i jeho 
okolie naplno ožilo hudbou, spevom, sviatočnou atmosfé-
rou a privítalo vyše 1500 účinkujúcich z celého sveta. Me-
dzi nimi aj účastníkov jubilejného 40. ročníka krajanskej 
nedele. 

Návštevníci fes� valu si mohli vybrať z množstva sprie-
vodných poduja� , akými boli o. i. programy v kostole, 
ukážky zo salaša, škola tanca, škola hry na fujaru, jarmok 
tradičných ľudových remesiel, rezbársky dvor, národopis-
né výstavy, výstavy výtvarných umelcov, fotografov a iné.

Program 40 Krajanskej nedele mal názvov Keď regi-
ment mašíroval cez náš dvor a poukázali v ňom na ver-
bovanie a silu vojny. Predstavili sa v ňom folklórne súbory 

PÚČIK z Brna (Česká republika); NADEJE z Paríža (Francúz-
sko); SKUS Fraňo Střapáč z Markovca (Chorvátsko); ZELE-
NÝ JAVOR z Krempách (Poľsko); CEROVINA z Čerpotoka 
(Rumunsko); SKUS Janka Čmelíka - KLASY zo Starej Pazo-
vy (Srbsko); MORENA z Londýna (Anglicko); DOMOVINA 
(Slovak domovina dancers) z Windsoru (Ontario, Kanada); 
Folklórna skupina PIŠPEK z Pispeka (Maďarsko). FS Zelený 
Javor z Krempách predviedol divákom výbornú ukážku rá-
zovitého spišského folklóru. Súbor nacvičuje a vedie Mária 
Wnęková.

Médiá národnostných menšín
10. júla t.r. sa v poľskom sneme konalo zasadnu� e Ko-

misie národnostných a etnických menšín, na ktoré boli 
prizvaní zástupcovia menšinových médií, ktoré získavajú 
podporu z Ministerstva administra� vy a digitalizácie PR. 
Rokovania sa tykali informácie o médiách venovaných 
národnostným, etnickým menšinám a obyvateľom použí-
vajúcim regionálne jazyky – ich aktuálnemu stavu a per-
spek� vnemu rozvoju. Slovenskú národnostnú menšinu 
a redakciu Život na tomto zasadnu�  zastupovala šéfreda-
ktorka Agáta Jendžejčíková. V rámci diskusie zástupcovia 
jednotlivých menšín zdôrazňovali význam každého médiá 
pre ich menšinové prostredie. Existencia týchto médií sa 
spája s fi nančnou podporou zo strany ministerstva a v tej-
to otázke bolo súhlasné stanovisko všetkých prítomných, 
že podpora by mala byť vyššia, pretože rastú náklady spo-
jené s vydávaním a prípravou tlačovín a doteraz je skôr 
tendencia, že z roku na rok je táto podpora menšia. Z úst 
poslancov zazneli návrhy, aby všetky vychádzajúce tlačovi-
ny speli k profesionálnym redakciám, farebnému vzhľadu 
a kvalitnej tlači, čo však podľa prítomných nie je najdôle-
žitejšie, pretože základnou úlohou každého menšinového 
časopisu, novín, týždenníka, štvrť ročníka, ročenky je splniť 
svoje základné poslanie v menšinovom prostredí, priniesť 
informácie, podporiť záujem o svoje prostredie, vytvárať 
pozi� vny vzťah k odkazu predkov, mať účasť na formovaní 
národného sebavedomia a byť spájacím článkom v rámci 
istej komunity. Na záver zasadnu� a komisia prijala uzne-
senie, v ktorom sa obrá�  na ministra, aby sa v budúcoroč-
nom rozpočte navýšili prostriedky v rámci grantovej pod-
pory pre menšinové médiá. (aj)     

Koľko je Jabloniek na 
slovensko-poľskom pohraničí?

Dňa 25. júna navš� vili sídlo Spolku Slovákov v Poľsku 
a redakcie Život dve stážistky Štefánia Laskovská a Mária 
Slabejová zo Slovenska, ktoré pricestovali do Krakova na 
dvojtýždňovú odbornú stáž. Popri pracovných povinno-
s� ach si našli čas nielen na prehliadku krakovských pamia-
tok, ale sa tak� ež trošku oboznámili s históriou Slovákov 
žijúcich v Poľsku. Počas rozhovoru vysvitlo, že Štefánia Las-
kovská má svoje rodné korene nielenže neďaleko poľskej 
hranice, v obci Osadné, ale zároveň aj to, že i tu, na tomto 
úseku slovensko-poľského pohraničia sa nachádza obec 
Jablonka. A nielen jedna ale dokonca dve – Nižná a Vyš-
ná Jablonka. Obe boli písomne doložené približne v tom 
istom období, okolo roku 1436. Nuž, sú to ďalšie dve obce 
s týmto názvom, ktoré sa nachádzajú na slovensko-poľ-
skom pohraničí v jeho východnej čas� , ktoré by omnoho 
viac zodpovedali popisu z lis� ny prezentovanej poľským 
historikom Semkowiczom než Jablonka na Orave. (ms)

J.  Lorenc  z  FS  Zelený  javor  preberá  od  I.  Furdíka  poďakovanie  za  účasť 
na  40  Krajanskej  nedeli  v  Detve.  Foto:  ÚSŽZ 

FS  Zelený  javor  na  hlavnom  javisku.  Foto:  ÚSŽZ
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Ani tento mesiac mi to nedá, aby sme sa spoločne nevrátili do kostola v Oráv-
ke. Dlhé roky som tento kostol akosi obchádzal, nevedel som odhaliť jeho krásu, 
o ktorej toľkí písali a ani jeho mnohokultúrnosť, ktorá dýcha z jeho útrob. A ne-
vedel som ani, prečo? Ale dnes už viem. Bohatstvo tohto kostola je totiž natoľko 
obrovské, že niekedy na jeden pokus len veľmi ťažko stráviteľné. Keď do toho 
kostola vojdeme, doslova zavalí nás množstvo farieb a obrazov, prítmie, autentic-
ká atmosféra dávnych drevených kostolov s množstvom nástenných malieb. Majú 
síce svoju logiku, súvis, ale jej nájdenie a pochopenie dá náhodnému návštevní-
kovi naozaj zabrať. Aj preto je iniciatíva Malopoľskej turistickej organizácie v Kra-
kove naozaj chvályhodná. Odhaliť krásu tejto svätyne mi pomohla sprievodkyňa 
Lucyna Borczuch a tak som sa rozhodol podeliť sa s výkladom jednotlivých častí 
aj s čitateľmi časopisu Život. Ako je všeobecne známe, pod lampou býva najväčšia 
tma a tak aj najčastejšie nepoznáme to drahocenné, ktoré máme tak blízko.

N
ajvýznamnejším obrazovým mo� vom v kostole sv. Jána Krs� teľa 
sú obrazy znázorňujúce život patróna. O Jánovi Krs� teľovi toho 
nevieme príliš veľa. O jeho živote sa dozvedáme len z úryvkov 

Evanjelií. Najviac o ňom napísal evanjelista Lukáš, ale zmienky o jeho ži-
vote nájdeme aj u ostatných evanjelistov, týkajú sa však Jánovho pôsobe-
nia v dospelos� , krstu Ježiša a Jánovej mučeníckej smr� . Jánovo zvesto-
vanie, narodenie a opis jeho mlados�  nájdeme len u evanjelistu Lukáša, 
ktorý ich popísal dosť podrobne. O živote svätca sa môžeme dozvedieť aj 
z apokryfného spisu Život sv. Jána Krs� teľa egyptského biskupa Serapi-
ona, ktorého základ je postavený na údajoch z Evanjelií a tak� ež z bibli-
ckých výskumov, ale tými sa podrobnejšie zaoberať nebudeme.

Rané obdobie Jánovho života predstavujú v kostole štyri obrazy, ktoré 
sa nachádzajú na plafóne. Na každom z nich je napísaný úryvok z Evanje-
lia v la� nskom jazyku.

Zvestovanie Zachariášovi
„Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manžel-

ka Alžbeta �  porodí syna a dáš mu meno Ján.” (Lk 1,13)
Tento obraz sa nachádza najbližšie k oltáru. Vidíme na ňom zobra-

zený trojloďový chrám rozdelený stĺpmi. V pozadí oltár s poloblúkovým 
výklenkom so sochou Jahve a sedemramenným svietnikom. Prvý mo� v 
je vo Svätom Písme rozsiahlo opísaný. Tento deň plnil kňazskú službu 
v chráme Zachariáš, ktorý vďaka lósu, ktorý naň pripadol, mal tú česť 
zložiť Pánovi kadidlovú obetu. Na obraze je namaľovaná chvíľa, keď za 
ním prichádza archanjel Gabriel, ktorý mu zvestuje narodenie a poslanie 
jeho syna, sv. Jána. Zachariáš však nedokáže uveriť slovám anjela, pre-
tože on i jeho žena sú v pokročilom veku. Archanjel Gabriel mu všetko 
podrobne opisuje a následne Zachariášovi vraví, že onemie až do času, 
pokiaľ sa celé proroctvo nenaplní. Anjel je na obraze oblečený do modro 
červených šiat, kňaz Zachariáš má na sebe albu a zdobený ornát a v ru-
kách drží kadidlo. Zozadu vidieť množstvo zhromaždených, ktorí sa mo-
dlili pred chrámom a boli zároveň znepokojení tým, že Zachariáš tak dlho 
nevychádza. Interiér svätyne je v šedých farbách, zato hlavné postavy sú 
zobrazené farebne.

Navštívenie sv. Alžbety
„Len čo zaznel Tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo die-

ťa v mojom lone.” (Lk 1,44)
Druhá scéna, maľovaná ako druhý obraz od oltára na plafóne, zobra-

zuje štyri postavy, Pannu Máriu a sv. Alžbetu, sv. Jozefa a Zachariáša, ako 
sa vítajú na prahu domu. Podľa Biblie Alžbetu navš� vila len sama Mária, 
avšak na obraze je zobrazený aj Jozef ako starostlivý opatrovateľ rodiny. 
Rodičia sv. Jána bývali v mestečku Aim Karin asi 7 km na západ od Jeruza-
lema, v pozadí sú zobrazené dva vysoké horské š� ty. Ženy majú prikryté 

Život sv. Jána Krstiteľa v obrazoch... (1)

Zvestovanie Zachariášovi

 Navštívenie sv. Alžbety
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hlavy bielou látkou, sv. Alžbeta je oblečená do zelených šiat a červeného 
plášťa a Panna Mária do modrých šiat a zlatého plášťa. Muži sú zobraze-
ní ako starci so sivými vlasmi a bradami, tak� ež oblečení do dlhých šiat 
a plášťov. Sv. Jozef má biele šaty a zlatý plášť, Zachariáš šaty červené 
a biely plášť. Túto biblickú scénu sv. Lukáš už neopisuje tak rozsiahlo ako 
prvú, zato v jej opise nachádzame nepochybne najkrajší novozákonný 
chválospev – tzv. Magnifi kát, – ktorý vychádza zo starozákonných žalmov 
a proroc� ev a je poďakovaním Bohu za naplnenie jeho prisľúbení. Záro-
veň časť Alžbe� nho pozdravu sa stala súčasťou modlitby Zdravas, Mária: 
„Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.” Sviatok 
navš� venia zaviedol v roku 1263 generálny predstavený rehole fran� šká-
nov, a v katolíckej cirkvi sa ofi ciálne slávi od roku 1441 na základe uzne-
senia na koncile v Bazileji. 

Narodenie
„Ako ho chce nazvať, Ján sa bude volať.” (Lk 1,62-63)
Na obraze, ktorý sa nachádza už v druhej čas�  kostola, bližšie k chóru, 

je znázornené narodenie a obrezanie Jána Krs� teľa. Obraz je podelený 
na dve čas� . V hornej čas�  je na lôžku s baldachýnom znázornená sv. 
Alžbeta, ktorú obsluhuje žena a podáva jej jedlo. Vedľa lôžka sedí na sto-
ličke Zachariáš s tabuľkou, na ktorú píše meno svojho syna: „Ján sa bude 
volať.” Meno Ján znamená „Dar od Boha, Boh je milosrdný.” Týmto sa 
naplnilo celé proroctvo archanjela Gabriela a Zachariáš opäť prehovoril. 
V Biblii u Lukáša je zaznamenaný jeho chválospev známy ako Benedik-
tus, v ktorom nadväzuje na Gabrielovo proroctvo: „A ty, chlapče, budeš 
sa volať prorokom Najvyššieho, pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu 
cestu.” Sv. Ján sa narodil 6 mesiacov pred narodením Ježiša a je posled-
ným starozákonným prorokom, ktorého uznávajú i kresťania i moslimo-
via i v mandaizme. V dolnej čas�  sú namaľované tri ženy, ktoré obmývajú 
novorodeniatko. Je dosť pravdepodobné, že jedna zo znázornených žien 
môže byť Pannou Máriou.

Malý sv. Ján
„Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púš� .” (Lk 1,80)
Posledný obraz znázorňuje mladého Jána. Nakoľko popredné udalos�  

zo života sv. Jána boli bohato opísané, k poslednému obrazu nachádzame 
v Biblii len túto jednu vetu a následne sa v Evanjeliu Lukáša už objavuje 
ako dospelý muž, ktorý káže nad riekou Jordán. Na obraze vidíme dieťa 
idúce lesným chodníkom, oblečené do krátkej tuniky. V pravej ruke drží 
malý hrnček, v ľavej palicu so zástavkou. Na obraze je znázornených nie-
koľko zvierat, neďaleko chodníka sa pasie jeleň, ktorý symbolizuje túžbu 
zakrstu, na druhej strane sa pasie baránok, symbol Mesiáša, ktorý hľadí 
na Jána. Okolo malého chlapca rastú vysoké stromy a v pozadí je nama-
ľovaný š� t, na ktorý sa šplhá kamzík. Na nebi vidieť netopiera. Podľa tra-
dície Zachariáš bol zabitý rukami Herodesových vojakov, pretože nechcel 
prezradiť, kde sa nachádza dieťa spolu s matkou. Sv. Alžbeta zomrela 40 
dní neskôr a podľa Života sv. Jána Krs� teľa egyptského biskupa Serapi-
ona, keď mal sv. Ján 7 rokov. Nezávisle od zdroja informácii bol rýchlo 
osirotený. Čo sa s ním dialo práve 30 rokov, o tom nenájdeme v Biblii 
žiadnu zmienku. Ján pravdepodobne od najmladších rokov svojho života 
žil ako pustovník, anachoret, sám alebo v spoločnos�  iných. Nedá sa � ež 
vylúčiť to, že sa stretol s eséncami, ktorí žili v spoločenstve pri Mŕtvom 
mori v Qumran. Dokonca niektorí odvážnejší ho nazývajú hippisákom 
spred 2000 rokov, pretože jeho život sa výrazne líšil od života a zvykov 
ľudí tamtých čias. 

ORÁVKA  

Narodenie sv. Jána

Malý sv. Ján

autor     MARIÁN SMONDEK
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HORČIČNÉ ZRNKO

11. 8. 2013
19. nedeľa v Cezročnom období 

(Lk 12, 32 – 48)
Keď zomieral sv. Mar� n, zhromaždil okolo seba bratov.  

Všetkým oznámil, že sa blíži jeho koniec a chcel sa s nimi 
rozlúčiť. Vtedy začali nariekať a prosiť: „Prečo nás, otče, 
opúšťaš? A komu nás, opustených, zanecháš? Na tvoje stá-
do sa vrhnú draví vlci. Kto nás uchráni pred ich zubami, keď 
udrú pas� era? Vieme, že túžiš po Kristovi, ale odmenu máš 
zabezpečenú a oddialením sa nezmenší. Radšej sa zľutuj 
nad nami, ktorých opúšťaš.” Tento plač ho dojal. Obrá� l 
sa k Pánovi a na ich plač povedal iba toto: „Pane, ak som 
ešte potrebný tvojmu ľudu, neodmietam pracovať. Nech 
sa stane tvoja vôľa!” Aký dlhý čas je nám daný? Každý z ľu-
dí, ktorí sme sa objavili na tomto svete, sme dostali nejaký 
ten čas. Dlhší alebo kratší. Nevieme povedať, aký je presne 
krátky a aký je presne dlhý. Sme postavení pred veľkú zod-
povednosť, ako sa slobodne rozhodneme využiť čas. Nikto 
nemôže povedať, že mal málo času. Boh dáva všetkým do-
statok času na naplnenie jeho vôle a na zveľadenie daru, 
ktorým je čas. Je našou úlohou, pripraviť z darovaného 
času ešte krajší dar preňho. Ak náš čas naplníme dobrom, 
modlitbou a obetou, iste to nebudú pre nás iba prázdne 
minúty a hodiny, ktoré odišli do minulos� . Budú to využité 
okamihy spásy, ktoré sa nám pripísali vo večnos� .

18. 8. 2013
20. nedeľa v Cezročnom období

(Lk 12, 49 – 53)
V časopise Famiglia Cris� ana sa mladá žena podelila 

o skúsenosť zo svojho manželského života. Spomínala na 
okamihy, keď sa dostávajú do nepríjemných situácií na-
priek tomu, že si pred oltárom sľúbili vernosť a nerozluči-
teľnosť až do smr� . Spomenula rôzne hádky a nedorozu-
menia. Manželovi dokáže vyhodiť na oči veľké množstvo 
nedostatkov a zlozvykov. Zároveň si je vedomá, že manžela 
provokujú jej chyby a nedostatky. Ježiš hovoril o rozdelení 
v jednom dome a spomínaní manželia cí� a ono rozdele-
nie kvôli rôznos�  temperamentov a pováh. Ich spoločný 
život vyžaduje veľa snahy o vzájomné porozumenie a čas-
té odpúšťanie si. Napriek ohňu rozdelenia, ktorý sa neraz 
rozhorí medzi nimi, prežívajú lásku a sú si verní. Kde je sku-
točná láska a spoločná viera, tam spory a hádky nevedú 
k rozvratu manželstva. Po nich vždy nastupuje očistenie 
atmosféry, ako to býva po silných búrkach v prírode. Na 
svete nebude dokonalý pokoj dovtedy, kým v nás budú 
vášne a náruživos� , ktoré treba skro� ť. Tieto v nás budú 
až do smr�  a preto v práci so sebou samými nikdy nebu-
deme hotoví a nikdy si od práce na sebe neoddýchneme. 
Zároveň pla� , že chvíľky pokoja zažijeme vtedy, keď sa 
podarí skro� ť niečo z toho, čo spôsobuje oheň a rozdele-
nie v medziľudských vzťahoch. Sú to chvíľky víťazstva nad 
sebou samým a pokoj zažijeme vďaka pocitu, že na ceste 
k dokonalos�  sme sa posunuli o čosi dopredu.

25. 8. 2013
21. nedeľa v Cezročnom období

(Lk 13, 22 – 30)
Do Arsu jedného dňa zavítala vdova oblečená do čier-

nych šiat. Vyhľadala arského farára sv. Jána Máriu Vian-
neya. Prežívala veľký bôľ kvôli strate svojho muža. Bol o to 
väčší, že si jej manžel sám siahol na život. Strata muža bola 
o to ťažšia, keď sa zamýšľala nad jeho večnosťou. Videla 
ju úplne beznádejne a dovádzalo ju to na pokraj zúfalstva. 
Sv. Ján Mária Vianney, vedený Duchom Svätým, jej s isto-
tou povedal o spáse jej muža. Musel to zopakovať niekoľ-
kokrát, aby vdova jeho slová začala brať vážne a nie ako 
prázdnu útechu. Samovrah si medzi skokom z mosta a pá-
dom do vody s� hol vzbudiť dokonalú ľútosť. Svätec ženu 
povzbudil k modlitbe zaňho, ak sa ešte nachádza v očistci. 
Záležitosť večného života alebo večného zatratenie v nás 
vzbudzuje pozornosť. Niekedy sme pri takýchto myšlien-
kach a úvahách naladení op� mis� cky, inokedy prežívame 
obavy. V Božom slove máme dve dôležité usmernenia. 
Prvé: „Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, 
aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.” (Mt 18, 14). 
A druhé je z dnešného evanjelia: „Usilujte sa vojsť tesnou 
bránou.” (Lk 13, 23). Zvyšok je v rukách milosrdného Ne-
beského Otca, na ktorého sa pri myšlienkach na večnosť, či 
už svoju alebo večnosť blížnych, obraciame s dôverou.

1. 9. 2013
22. nedeľa v Cezročnom období

(Lk 14, 1. 7 – 14) 
Keď sa zamýšľame, ako by bolo možné zaujať bezpečné 

miesto, o ktoré nás nikto nepripraví a z ktorého nás nikto 
nepošle preč, odpoveďou nám je záverečná veta evanje-
lia: „Odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.” (Lk 14, 
14). Tento text nám nepripomína, aby sme sa usilovali pra-
covať kvôli odmene. Text pripomína, aby nám bolo vedľaj-
šie každé ľudské uznanie a v prvom rade, aby sme hodno-
� li sami seba a svoju prácu Božím súdom. Rozvážny človek 
žijúci podľa zásad evanjelia, nepovažuje za veľkú tragédiu, 
keď je on a jeho práca tu na zemi prehliadnutá, znevážená 
a slabo ocenená. Veriaceho zaujíma Boží súd a nie je prvo-
radé, čo si o ňom myslia ľudia. Sv. Pavol písal Korinťanom, 
žeby bolo preňho sklamaním, ak by na konci života zostal 
zavrhnutý, hoci kázal iným. (porov. 1 Kor 9, 27). Najväč-
šou hrozbou pre Pánovho učeníka je Božie zavrhnu� e. Ak 
sme naozajstnými kresťanmi, nemôže v nás vyhasnúť túž-
ba po Bohu, túžba po mieste v jeho prítomnos� . Žalmista 
túto túžbu prejavil v 42. žalme: „Po Bohu žízni moja duša, 
po Bohu živom; kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu 
tvár?” (Ž 42, 3). Pred Božím trónom končí ľudské zápolenie 
o prvé miesta a začína nekonečný pokoj tých, ktorí sa zba-
vili pýchy a celú svoju nádej vložili do Neho.

Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
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JUBILANTI

autor    FRANTIŠEK PACIGA
Polstoročie manželstva je pre jubilantov významným me-

dzníkom v ich živote. Poskytuje im radosť zo spoločne prežitých 
dní, ale aj priestor, aby sa zamysleli ako sa im žilo a upevňuje 
ich v presvedčení, že zvolená pred viacerými rokmi cesta života 
bola správna. 

V nedeľu 30. júna t.r. vo farskom kostole v Krempa-
choch sme mali peknú slávnosť. Naši krajania Mária 
a Andrej Tažikoví oslávili 50. výročie sobáša. Ich ju-

bileum bolo o to krajšie, že práve v tom čase prebiehala v 
našej farnos�  biskupská vizitácia a ďakovnú sv. omšu za ich 
spoločný život celebroval miestny farár dp. D. Ostrowski 
a otec biskup J. Škodoň. Jubilan�  si obnovili svoj manžel-
ský sľub a prijali z rúk otca biskupa slávnostné požehnanie, 
ako aj gratulačný list od kardinála S. Dziwisza. Všetko sa 
to udialo na sv. omši za prítomnos�  rodiny, priateľov, zná-
mych a početne zhromaždených krempašských farníkov. 

Po bohoslužbe pozvali jubilan�  všetkých svojich hos�  
na pohostenie, ktoré usporiadali v požiarnej zbrojnici. Tam 
si vypočuli viaceré želania a dostali kvety i darčeky, ktoré 
im vinšovníci zo srdca darovali. Bol čas aj na spomienky na 
uplynulé roky života, počas ktorých sa rados�  striedali so 
starosťami, ale ako uisťovali oslávenci, pre všetky � e roky 
sa opla� lo spolu žiť. 

Mária sa narodila 25. marca 1940 v rodine Alžbety a Já-
na Tomáškovičových. Mala brata Jána, ktorý ako dvanásť-
ročný odišiel na Slovensko do Spišskej Starej Vsi. Tam získal 
stredoškolské vzdelanie a neskôr odišiel študovať do Ko-
šíc, kde absolvoval odbor diplomacia. V sedemdesiatych 
o osemdesiatych rokoch minulého storočia postúpil pra-

covať do Bra� slavy, neskôr Pra-
hy do diploma� ckých 

služieb. Pár rokov 
bol na Veľvysla-
nectve v Moskve. 
Sestra Helena sa 
vydala do rodnej 

Zopakovali si svoj sľub po polstoročí
obce, kým ďalšia sestra Žofi a 
odišla v roku 1946 na Slovensko 
a usadila sa v Huncovciach, kde 
sa vydala.

Mária vyrástla a ako mladá 
deva pomáhala rodičom na gaz-
dovstve. Manžela poznala od 
najmladších rokov a ako mladí 
ľudia spoločne trávili voľné chví-
le. Už ako svedomitá manželka 
a matka pracovala desať rokov 
v obuvníckom podniku v Novom 
Targu. Po celý čas spolu s manželom viedli aj gazdovstvo.

Andrej sa narodil 29. septembra 1939 v rodine Márie 
(rod. Lojekovej) a Jozefa Tažikových. Mal dvoch súroden-
cov. Sestra Mária sa vydala za Jána Petráška v rodnej obci. 
Brat Jozef sa zasa oženil s Ľudmilou Pacigovou, takisto 
z rodnej obce. 

Andrej získal základné vzdelanie v Krempachoch a isté 
obdobie navštevoval školu v Novej Belej, keď v jeho rodnej 
obci prebiehala výstavba novej školskej budovy. S rado-
sťou si spomína na učiteľov Eliáša, Gurkovú, Smiecha, Ma-
roša či Kovačika. Boli to preňho pekné, bezstarostné roky. 

Napokon ostal spolu s rodičmi na gazdovstve a pomá-
hal im. Už ako mládenec sa zapísal do miestneho požiar-
neho zboru. Vždy s ochotou pomáhal blížnym v prípade 
potreby. Tridsaťdva rokov bol pokladníkom v tejto orga-
nizácii a neskôr jej predsedom. V tomto kalendárnom 
roku uplynulo už päťdesiat rokov jeho služby v prospech 
miestneho zboru. Pri tejto príležitos�  mu gratulovali aj po-
žiarnici, v radoch ktorých pôsobí i jeho syn Jozef vo funkcii 
veliteľa zboru.

Na spoločnú cestu životom sa jubilan�  vydali 30. júna 
1963. Sobášil ich páter J. Galas. Svadbu, ako spomínajú, 
mali typickú pre svoju obec. Počasie im prialo a zišla sa 
vtedy celá rodina, známi, priatelia a kamará� . Svadob-
ná hos� na bola veselá, vládlo priateľské ovzdušie a hrala 
krempašská spišská ľudová kapela, pri melódiách ktorej sa 
všetci svadobčania zabávali až do bieleho rána. 

Jubilan�  Mária a Andrej vycho-
vali v slovenskom duchu dve de�  
Jozefa a Alinu. Dočkali sa päť vnú-
čat, ktoré im robia veľkú radosť. 
Žijú obklopení rodinou a v dobrom 
zdraví. Obaja sú členmi miestnej 
skupiny SSP v Krempachoch, pred-
plácajú a čítajú so záujmom Život i 
časopis Posol. Občas sa vyberú aj 
na návštevu k sestre Žofi i do Hun-
coviec. 

Ku gratulantom sa pripajá aj vý-
bor MS SSP v Krempachoch.               

Prajeme Márii a Andrejovi Taži-
kovým zdravia, lásky, rodinnej po-
hody a veľa spoločných dní. 

Mária a Andrej v deň sobáša

Jubilanti v kruhu rodiny
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE
Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, 

  nemá budúcnosť.

„Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? A či slnko 
nesvieti takisto na všetkých? Či rovnako nedýchame na vzduchu 
všetci? To sa vy nehanbíte uznávať iba tri jazyky a prikazovať, aby 
všetky ostatné národy a kmene boli slepé a hluché? Povedzte mi, či 
robíte Boha bezmocným, že to nemôže dať, alebo závistlivým, že to 
nechce?” (sv. Konštantín)

V júli tohto roku sme si pripomenuli 1150. výročie prí-
chodu dvoch solúnskych bratov Konštan� na a Meto-
da na územie dnešného Slovenska, kde sa v tom čase 

rozkladal vôbec prvý štát západných Slovanov, nazvaný ne-
skôr byzantským cisárom Konštan� nom Porfyrogenetom 
Veľkou Moravou. Na tzv. cyrilo-metodské duchovné dedič-
stvo a historický odkaz Veľkej Moravy sa dodnes odvoláva 
najvyšší zákon Slovenskej republiky a aj v minulos�  sa na 
neho odvolávali slovenskí národovci v Uhorsku, pričom 
založenie prvej celonárodnej slovenskej inš� túcie Ma� ce 
slovenskej spadá práve do obdobia osláv 1000. výročia 
príchodu týchto vierozvestcov. Ich pôsobenie však malo 
omnoho väčší dosah, o čom svedčí uc� evanie cyrilo-me-
todského kultu vo viacerých európskych krajinách i fakt, že 
v roku 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II. Cyrila a Metoda za 
spolupatrónov Európy. Čím bola ich misia taká významná 
a čo znamenala pre slovenský národ a Európu?

Ak si chceme odpovedať na � eto otázky, musíme sa 
prirodzene vrá� ť v čase o viac ako 1150 rokov, kedy na po-

myselnom veľkomoravskom stolci sedel panovník menom 
Ras� slav (846-870) a jeho nástupca, synovec Svätopluk 
(871-894) spravoval Nitriansko. Kresťanstvo v tom čase 
zohrávalo dôležitú úlohu pri formovaní a riadení ranostre-
dovekých štátov v Európe. Veľká Morava nebola v tomto 
smere výnimkou. Jej prvý panovník Mojmír I. (833-846), 
ktorý založil svoju ríšu spojením Moravského a Nitrian-
skeho kniežactva, odkiaľ v roku 833 vyhnal knieža Pribinu, 
prijal kresťanstvo s veľkou pravdepodobnosťou od kňazov 
prichádzajúcich zo susednej mocnos�  Východofranskej 
ríše. Svedčí o tom najmä fakt, že Frankovia dynas� u Moj-
mírovcov rešpektovali a aj keď franský panovník Ľudovít 
Nemec prijal na svojom dvore vyhnaného Pribinu, nedo-
sadil ho späť na veľkomoravský kniežací stolec, ale udelil 
mu léno v blízkos�  dnešného Balatonu, kde založil Blat-
nohrad (dnešný Zalavár). A keď v roku 846 Ľudovít zaúto-
čil na Veľkú Moravu, aby zosadil nepohodlného Mojmíra, 
opäť nesiahol po Pribinovi či jeho potomkoch, ale na veľ-
komoravský kniežací stolec dosadil Mojmírovho synovca 
Ras� slava.

Ras� slav musel na začiatku svojej vlády rešpektovať 
vazalský vzťah k franskému panovníkovi, i keď sa pravde-
podobne usiloval aj o samostatnú poli� ku, o čom svedčia 
početné vpády Frankov na Veľkú Moravu. Veľkomoravský 
panovník si uvedomil, že závislosť na svojom susedovi do-
káže eliminovať len v tom prípade, ak eliminuje hlavnú 
oporu Frankov na svojom území, a to franských kňazov, 
ktorým navyše Slovania nerozumeli. Jedna z teórií o vzni-
ku pomenovania Nemecka, na území ktorého sa rozklada-
la podstatná časť Východofranskej ríše, hovorí, že ich tak 
nazvali Slovania preto, lebo im nerozumeli a teda boli pre 
nich akoby „nemí.”

Po upevnení svojej moci Ras� slav vyhnal franských 
kňazov a požiadal pápeža Mikuláša I. o vyslanie poslov 
šíriacich kresťanstvo v jazyku, ktorému by jeho ľud rozu-
mel, pričom by vychovávali � ež nový klérus z miestnych 
obyvateľov. Zároveň žiadal aj o biskupa a tým nepriamo 
o možnosť zriadenia samostatnej cirkevnej provincie, čo 
by mu umožnilo defi ni� vne zamedziť vplyvu Východofran-
skej ríše. Pápež však na jeho žiadosť nereagoval a tak sa 
rozhodol obrá� ť na najväčšieho rivala Frankov Byzantskú 
ríšu, kde v tom čase fungoval tzv. cézaropapizmus, teda 
zlúčenie svetskej i cirkevnej vlády v rukách panovníka. By-
zantský cisár Michal III. jeho žiados�  sčas�  vyhovel a vyslal 
na Veľkú Moravu dvoch vzdelaných bratov Konštan� na 
a Metoda, pochádzajúcich zo Solúna (dnešné Thessaloni-
ki), kde sa hovorilo „slovančinou.”

Solúnski bra� a sa na svoju misiu veľmi dobre pripravi-
li. Konštan� n, zvaný fi lozof, zostavil prvé slovanské písmo 

Knieža Rastislav pozval solúnskych bratov na Veľkú Moravu
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tzv. hlaholiku, ktoré odzrkadľova-
lo všetky fone� cké zvláštnos�  slo-
vanských jazykov, chýbajúce v la-
� nskej a gréckej abecede. Išlo � ež 
o prvú slovanskú číselnú sústavu, 
keďže ku každému písmenu bolo 
priradené číslo. Spoločne s Me-
todom zhotovili vlastné texty i  
preklady do tzv. staroslovienčiny, 
čím vytvorili najstarší slovanský 
spisovný jazyk, ktorý sa s určitými 
zmenami používa dodnes vo vý-
chodných cirkevných obradoch. 

Na Veľkú Moravu prišli v roku 
863, podľa tradície 5. júla, pričom 
okrem písma a jazyka priniesli so 
sebou aj symbol byzantského dvoj-
kríža, ktorý je dnes súčasťou slo-
venského štátneho znaku a ostat-
ky štvrtého rímskeho pápeža sv. 
Klimenta, čo im neskôr pomohlo 
otvoriť dvere k vtedajšiemu rím-
skemu pápežovi. V Ras� slavovej 
ríši založili veľkomoravské učilište, 
ktoré niektorí archeológovia a historici lokalizujú do pev-
nos�  Devín. V tejto škole boli vychovávaní budúci slovan-
skí kňazi, ale aj administra� vni pracovníci, nevyhnutní pre 
efek� vne fungovanie štátu. Počas existencie učilišťa ich tu 
vyštudovalo okolo 200, pričom škola bola � ež centrom slo-
vanského písomníctva a literatúry. Vznikol tu prvý preklad 
Biblie a ďalších liturgických i cirkevných textov do staro-
slovienčiny, ale aj veľkomoravský trestný a občiansky zá-
konník Zakon sudnyj ľjudem či vlastné texty ako napríklad 
prvá slovanská báseň Proglas, spovedný poriadok, rôzne 
predhovory, modlitby, básne, dišputy i adorácie.

Misia Konštan� na a Metoda sa prirodzene stretla s veľ-
kou nevôľou franských kňazov, ktorí sa obávali straty svoj-
ho vplyvu. Obvinili tak solúnskych bratov, že sú here� kmi 
a nepoužívajú povolené bohoslužobné jazyky. Navyše Kon-
štan� n nebol biskupom, Metod nebol ani kňazom a preto 
nemohli svojich žiakov vysvä� ť. V roku 867 ich Ras� slav 
poslal do Ríma k pápežovi Hadriánovi II., aby obhájili pou-
žívanie staroslovienčiny a dali vysvä� ť niekoľko žiakov. Na 
ceste do Ríma sa zastavili u Pribinovho syna Koceľa v Blat-
nohrade, na ktorého urobili veľký dojem a počet ich žiakov 
sa rozšíril.

V Benátkach došlo k známej dišpute solúnskych bra-
tov s tzv. trojjazyčníkmi, ktorí neoblomne tvrdili, že Boha 
možno chváliť len v troch jazykoch, a to v hebrejčine, gréč-
� ne a la� nčine. Konštan� na odpoveď však znela: „Či ne-
prichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? A či slnko 
nesvie�  takisto na všetkých? Či rovnako nedýchame na 
vzduchu všetci? To sa vy nehanbíte uznávať iba tri jazyky 
a prikazovať, aby všetky ostatné národy a kmene boli slepé 
a hluché? Povedzte mi, či robíte Boha bezmocným, že to 
nemôže dať, alebo závistlivým, že to nechce?”

Koncom roku 867 dorazili bra� a so sprievodom do 
Ríma, kde odovzdali pápežovi už spomínané relikvie 

sv. Klimenta a požiadali o vysvätenie žiakov i posvätenie 
slovanských kníh. Pápež Hadrián II. ich misiu schválil a na 
Vianoce boli Konštan� nom zostavené slovanské knihy sláv-
nostne položené na oltár baziliky sv. Petra a bohoslužob-
né knihy na hlavný oltár baziliky Santa Maria Maggiore. 

Konštantín a Metod s jedným z najvýznamnejších darov - písmom

Veľká Morava v čase najväčšieho rozmachu
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Tuae, v ktorom ho kladie na roveň ostatných kresťanských 
panovníkov. Okrem toho v ňom opätovne potvrdil Meto-
da v jeho funkciách, schválil používanie slovanského písma 
a prikázal, aby sa bohoslužby konali v slovanskom jazyku, 
s výnimkou evanjelia, ktoré sa malo čítať najprv po la� nsky 
a až potom po slovansky. Keďže Svätopluk osobne upred-
nostňoval la� nčinu, bohoslužby pre neho a jeho družinu 
mali byť v la� nčine.

Napriek tomu bol Metod až do konca života neustále 
terčom rôznych útokov, keď napríklad franský kňaz a nit-
riansky biskup Wiching napísal Svätoplukovi falošný pá-
pežský list, podľa ktorého mal byť zosadený a vyhnaný 
z Veľkej Moravy. Spory vyvrcholili v roku 885, keď Metod 
určil za svojho nástupcu Gorazda a skôr než sa konfl ikt 
s� hol urovnať zomrel. Do čela veľkomoravskej cirkvi sa 
dostal spomínaný Wiching, ktorý dal so Svätoplukovým 
súhlasom Metodových žiakov najskôr uväzniť a potom vy-
povedať z krajiny. Viacerí z nich sa uchýlili do Bulharska, 
kde založili v Ochride (dnešné Macedónsko) stredisko slo-
vanskej bohoslužby a písomníctva. Vo vyhnanstve vytvorili 
veľkomoravskí učeníci z hlaholiky tzv. cyriliku, ktorá sa sta-
la základom dnešnej azbuky.

Samotná Veľká Morava sa po smr�  Svätopluka vplyvom 
vnútorných rozbrojov, ale i útokmi vonkajších nepriateľov, 
začala postupne rozpadávať, pričom jedno z pôvodných 
cen� er Nitriansko, zahŕňajúce podstatnú časť dnešného 
Slovenska, sa následne stalo jedným z oporných pilierov 
novovznikajúceho uhorského štátu.

Misia Konštan� na a Metoda mala pre náš národ i iné 
európske národy ďalekosiahly poli� cký, duchovný, kultúr-
ny i náboženský význam. Umožnila značnú poli� ckú nezá-
vislosť veľkomoravských kniežat a zaradila Slovákov i ostat-
ných Slovanov medzi kultúrne národy Európy s vlastným 
písmom a literatúrou, ktoré prispeli k šíreniu kresťanstva, 
zákonodarstva, kultúry a vzdelania. Zároveň � ež zanechala 
odkaz rovnoprávnos�  všetkých ľudí bez ohľadu na ich ná-
rodnosť. 

ČRIEPKY Z HISTÓRIE
Vo februári 868 vysvä� l v Ríme biskup For-
mozus za kňazov Metoda a troch žiakov, z kto-
rých jeden, Gorazd, pochádzal nepochybne 
z územia dnešného Slovenska. O mesiac ne-
skôr napokon pápež povolil staroslovienčinu 
ako štvrtý jazyk západnej cirkvi.

Vyčerpaný a chorľavý Konštan� n sa po tejto 
ceste Veľkú Moravu už nevrá� l, ale vstúpil do 
kláštora, kde prijal mníšske meno Cyril a kde aj 
zakrátko, vo februári 869, zomrel. Ani Metodov 
návrat nebol jednoduchý. V roku 869 odchá-
dzal z Ríma s listom určeným slovanským knie-
žatám Ras� slavovi, Svätoplukovi a Koceľovi. 
Vracal sa cez Blatnohrad, kde ho Koceľ oslovil 
s myšlienkou založenia ďalšieho slovanského 
učilišťa, čo však narazilo na rázny odpor fran-
ských kňazov, ktorí sa odvolávali na podriade-
nosť salzburskému arcibiskupovi. Preto Koceľ 
poprosil Metoda, aby sa vrá� l do Ríma a žiadal 
o vyššie cirkevné svätenia, čo by mu umožnilo 
samostatne rozhodnúť o zriadení slovanského 
učilišťa v Blatnohrade.

Pápež začiatkom roku 870 skutočne vysvä� l Metoda, 
a to nielen za biskupa, ale za arcibiskupa a pápežského le-
gáta pre oblasť Panónie a Moravy, čím v podstate vyňal 
� eto oblas�  spod vplyvu Východofranskej ríše a podriadil 
ich priamo Rímu. S tým sa Frankovia nechceli zmieriť a ces-
tou späť na Veľkú Moravu Metoda zajali a uväznili. Rovna-
ký osud pos� hol aj Ras� slava, ktorého zradil jeho synovec 
Svätopluk, dajúc Nitriansko pod ochranu Východofranskej 
ríše. Svätopluk dúfal, že sa stane novým veľkomoravským 
vládcom, ale Frankovia začali obsadzovať územie Veľkej 
Moravy a Svätopluk nakoniec skončil tak� ež vo väzení. 
Pro�  franskej okupácii vypuklo v roku 871 v Nitriansku 
povstanie pod vedením Slavomíra, ktoré Frankovia nedo-
kázali potlačiť. Prepus� li Svätopluka pod podmienkou, že 
povstanie porazí. Ten sa však obrá� l pro�  nim, uštedril im 
porážku a stal sa novým vládcom Veľkej Moravy. V ďalších 
rokoch došlo ešte k niekoľkým neúspešným franským úto-
kom, pričom mier bol uzavretý až v roku 874.

Tieto udalos�  spôsobili, že Metod strávil vo väzení vyše 
tri roky. Po návrate na Veľkú Moravu obnovil a spravoval 
učilište, kde jeho žiaci pokračovali v prekladoch i literárnej 
tvorbe a bolo � ež zriadené biskupstvo v Nitre. Metodove 
misie smerovali aj do oblas�  pripojených za vlády Sväto-
pluka k Veľkej Morave, ktorá sa v tomto období premenila 
na mocnú stredoeurópsku ríšu. Metod tak napríklad chris-
� anizoval Vislanov v južnom Poľsku a pokrs� l � ež české 
knieža Bořivoja. Začiatkom 80-tych rokov odišiel na pozva-
nie byzantského cisára do Konštan� nopolu, kde zanechal 
odpisy bohoslužobných kníh s dvoma žiakmi, ktorí pôsobili 
v ďalších misiách medzi Slovanmi na Balkáne. 

Samotný Svätopluk bol však prívržencom la� nského 
kléru, čo využívali jeho predstavitelia na intrigy voči Me-
todovi i jeho žiakom. V roku 880 sa preto Metod vybral do 
Ríma, aby očis� l svoje meno i meno veľkomoravskej cirkvi 
od obvinení fransko-la� nských kňazov. Pri tejto príležitos�  
poslal pápež Ján VIII. Svätoplukovi pápežský list Industriae 

Tzv. Svätí Sedempočetníci: Konštantín a Metod spolu s najvýznamnejšími žiakmi Gorazdom, Klimentom, 
Naumom, Sávom a Angelárom
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Spišské Hanušovce oslavovali

Obyvatelia Spišských Hanušoviec 
si v tomto roku pripomenuli 700. vý-
ročie prvej písomnej zmienky o obci. 
Pri tejto príležitos�  sa v dňoch 2. - 4. 
augusta uskutočnili Dni obce Spišské 
Hanušovce, počas ktorých medzi ro-
dákov zavítal známy astronóm RNDr. 
Vojtech Rušin, DrSc., návštevníci 
mohli vzhliadnuť divadelné predsta-
venie spišskostaroveského divadielka Ramagu i spevákov 
Petra Stašáka a Jadranky. V rámci týchto dní sa uskutočnili 
� ež hasičské preteky, futbalový zápas a nechýbala ani sláv-
nostná sv. omša, ľudová veselica či folklórne popoludnie. 
Slávnostné poduja� e vyvrcholilo oceňovaním významných 
rodákov, ktoré udeľoval starosta obce Ing. Jozef Dudžák. Pri 
tejto príležitos�  vyšla � ež brožúra Spišské Hanušovce (1313-
2013), ktorú v spolupráci s obcou vydalo vydavateľstvo Go-
ralinga v tlačiarni Spolku Slovákov v Poľsku. (mm-m)

Svetové stretnutie Slovákov v retrospektíve
Prvý tucet Svetových stretnu�  Slovákov uzavrelo 

tohtoročné, v poradí už dvanáste stretnu� e vo východo-
slovenskej metropole, v Košiciach. Druhé najväčšie mesto 
Slovenska, Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013, 
privítalo vo svojich uliciach našich krajanov, rodákov a ich 
potomkov z celého slovenského sveta  v dňoch 4. až 8. júla 
2013. Po slávnostnom privítaní zahraničných i domácich 
hos�  primátorom mesta Košice a predsedom Košického 
samosprávneho kraja, ako aj po požehnaní pri ďakovnej 
ekumenickej bohoslužbe v kostole Najsvätejšej Trojice sa 
Košice otvorili štvordňovej plejáde poduja� . 

Tradične sa začínalo odovzdaním mašľového štafetové-
ho posolstva zo všetkých ma� čných pracovísk celého Slo-
venska, ktoré vyznieva ako pomyselný pokyn pre zača� e 
otváracieho ceremoniálu. Slovenský folklór s nádychom 
dávnych tradícií k nám priniesli súbory, ktoré neváhali 
pricestovať z obrovskej diaľky ako napr. americký súbor 
Šarišan z Detriotu či súbor Domovina z Windsoru. Z Eu-
rópy sme privítali súbory: Milka Stoeva z Bulharska, Liptáci 
z Ukrajiny, Šarvanci z Prahy, Krajan a KUS Zvolen zo Srb-
ska, divadelný súbor KIS Kysáč zo Srbska a rakúsky detský 
folklórny súbor Rozmarín. Za sprievodu heligónok, huslí, 
bás, cimbalov, fujary, bubna či píšťaliek sa rozozvučalo celé 
námes� e. V hlavom sobotňajšom programe, ktorý drama-
turgia poduja� a rozdelila na tri sekcie vystúpili viaceré 
zoskupenia, ktoré predstavili nielen tradičný folklór, ale aj 
jeho prepojenie s popom a inými hudobnými žánrami. 

Svetové stretnu� e Slovákov nie je len o folklóre. Počas 
štyroch dní 
mohli Slováci 
navš� viť školu 
tanca, spevu, 
ornamentu , 
ísť sa pozrieť 
na divadielka, 
staromestské 

činobranie, položiť pamätný veniec Štefanovi Moysesovi, 
zúčastniť sa scénického sprievodu Košicami, prehliadnuť 
si mesto či vycestovať do okolitých miest za vystúpeniami 
mnohých folklórnych kolek� vov. Program teda naozaj chu-
dobný nebol. No najdôležitejším prínosom fes� valu je, že 
ma� čiarom sa podarilo naplniť to, čo poduja� e pre mno-
hých Slovákov symbolizuje. I po dvanásty raz sa na rodnej 
pôde, v našej slovenskej domovine, stretli dietky z celého 
slovenského sveta.  (Zuzana Pavelcová)

Otvorenie Galérie Ferdinanda Katonu
Jediné zamagurské mestečko Spišská Stará Ves má od 

25. júla svoju galériu. V nej si môžete pozrieť nielen obrazy 
miestneho rodáka Ferdinanda Katonu Kleinbergera (1864-
1932), ktorý sa svojim dielom preslávil vo vtedajšom Uhor-
sku i v západnej Európe, ale napríklad aj výťah zo založenia 

účas� nnej ľudovej banky, ktorá sídli-
la v tejto budove, či zrekonštruované 
maľby Červeného kláštora, Spišské-
ho, Nedeckého i Oravského hradu. 
Galéria bola slávnostne otvorená pod 
gesciou Tatranskej galérie v Poprade, 
Prešovského samosprávneho kraja, 
mesta Spišská Stará Ves a JUDr. Pavla 
Ovšonku a záujemcom bude prístup-
ná počas letnej i zimnej sezóny v pra-
covných dňoch. (mm-m)

Festival dychových hudieb
Nielen tóny dychových nástrojov sa niesli Zamagurím 

v dňoch 9. – 11. augusta počas fes� valu dychových hu-
dieb konajúceho sa v rámci Dní mesta Spišská Stará Ves. Aj 
v tomto roku Starovešťania pripravili pre svojich obyvate-
ľov i návštevníkov množstvo športových poduja�  a súťaží 
pre de�  i dospelých, tradičný Staroveský jarmok, ochut-
návky regionálnej kuchyne i niekoľko kultúrnych poduja� , 
ktoré už tradične oboha� l domáci FS Maguranka a divadlo 
Ramagu. V sobotu večer mohli vzhliadnuť premiéru fi lmo-
vej výprav-
nej dobovej 
rozprávky 
Večný život, 
večná mla-
dosť podľa 
l i terárne j 
p r e d l o h y 
V. Majerika 
a P. Glocku, 
na ktorej sa takmer výlučne podieľali rodáci zo Zamaguria 
a severného Spiša. Pri tejto príležitos�  bola primátorom 
mesta Ing. J. Harabinom ocenená redaktorka nášho časo-
pisu Život M. Majeriková-Molitoris, riaditeľka vydavateľ-
stva Goralinga I. Majeriková, ktorá dlhoročne spolupracuje 
s našim vydavateľstvom a divadlo Ramagu, ktorého tvorca 
L. Marhe� a bol � ež producentom vyššie spomínanej roz-
právky. Samotného fes� valu dychových hudieb sa okrem 
iných zúčastnili aj dychovky z Vyšných Lápš a Nižných Lápš 
i viacero krajanov. (ľm)
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KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA

Na počesť požiarnikov v Jurgove
Na začiatku mája t.r. sa v Jurgove konali oslavy Dňa po-

žiarnikov, ktorých sa zúčastnil miestny Dobrovoľný požiar-
ny zbor, požiarne zbory z Repísk a veliteľ gminnej správy 
DPZ v Bukowine Tatrzańskej Andrzej Budz. Požiarnici pre-
pochodovali zo zbrojnice do kostola a na čele sprievodu 
išla jurgovská dychovka. Všetci sa zúčastnili slávnostnej 
bohoslužby. Od minulého roku v jurgovskom kostole sa 
nachádzajú relikvie sv. Floriána, ktorý je patrónom požiar-
nikov. Práve to spôsobilo, že vznikol pamätný deň venova-
ný požiarnikom a ich nezištnej práci.     

Dobrovoľný požiarny zbor v Jurgove má vyše storočnú 
tradíciu. V rámci gminy Bukowina Tatrzańska je jedným 
z najstarších zborov. (sp)

II. farský rodinný piknik v Novej Belej
V nedeľu 7. júla t.r. sa konal v Novej Belej na futbalovom 

ihrisku II. farský rodinný piknik, ktorého usporiadateľom 
bola farská rada na čele s farárom vdp. T. Korczakom. Na 
účastníkov pikniku čakali viaceré zaujímavé súťaže a hry, 
ktorých sa mohli zúčastniť a výborne sa zabávať. Postara-
né bolo nielen o dospelých, ale aj o de� , ktoré mohli využiť 
kĺzačky a iné nafukovačky. V programe boli ukážky špor-
tových ak� vít, o. i. futbalový zápas, aerobik, skákanie vo 
vreci a ďalšie. Bola 
pripravená aj ukážka 
zásahu hasičov a po-
skytovanie prvej po-
moci. Záver progra-
mu patril diskotéke 
do neskorých večer-
ných hodín. (aj)

Obecná veselica a triatlon vo Fridmane 
V polovici júla t.r. sa vo Fridmane uskutočnila obecná 

veselica. Za pekného počasia sa v amfi teátri prezentovali 
divákom miestne a okolité folklórne súbory. V rámci sprie-
vodných poduja�  bola tombola, nafukovačky pre de� , pre 
maškrtníkov domáce koláče, opekané klobásky a ďalšie 
dobrôtky. Zároveň sa uskutočnil IV. ročník krempašsko-
fridmanského triatlonu. Zúčastnilo sa ho vyše tristo účast-
níkov, ktorí museli absolvovať plávanie, cyklis� ckú trasu 
Fridman – Krempachy – Nová Belá – Fridman a napokon 
beh cez Fridman. (fp)  

Hody v Novej Belej
Uprostred polí a lúk sa v novobelianskom chotári nachá-

dza malý kostolík zasvätený Márii Magdaléne, ktorej spo-
mienka pripadá 22. júla a vtedy si ju uc� eva celá farnosť 
slávnostnými hodovými sv. omšami. Tentoraz za pekného 
slnečného počasia, počas bohoslužby v poľskom jazyku 
slávil 25. výročie kňazstva rodák z Novej Belej dp. dekan 
E. Półtorak, ktorý je farárom v Lodži a 50. výročie kňazstva 
prelát S. Łukaszczyk z Nového Targu. Slovenskú hodovú sv. 
omšu celebrovali spišsko-staroveský dekan vdp. O. Želon-
ka zo Spišských Hanušoviec a rodáci z Novej Belej – páter 
V. Gnida a vdp. J. Bednarčík. V priebehu obidvoch sv. omši 
zazneli slová poďakovania za kňazské a rehoľné povolania 
z tejto obce, ako aj slová blahoželaní a povzbudenia pre 
jubilantov. (aj) 

Foto: G. Kołodziej Foto: EK
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70. Tour de Pologne prešiel cez Spiš
V dňoch 27.7.-3.8.2013 prebiehali v Poľsku medziná-

rodné cyklis� cké preteky – jubilejný 70. ročník Tour de Po-
logne. Jeho V. etapa viedla od Nowého Targu do Zakopa-
ného a neobišla ani naše spišské obce. Všetci fanúšikovia 
cyklis� ky mali zrazu nablízku svojich obľúbených športov-
cov a mohli ich povzbudzovať a zahrievať do boja o po-
predné umiestnenia. Vo výslednej klasifi kácii súťaž vyhral 
Pieter Weening. Vysoké štvrté miesto obsadil Poliak Rafał 
Majka. (fp) 

Veľké horúčavy
Tohtoročná letná sezóna najmä koncom júla a v au-

guste zaplavila celú krajinu veľkými horúčavami, preto si 
väčšina ľudí vo voľnom čase vyhľadávala osvieženie pri 
jazerách, riekach a vodných nádržiach. Krempašania i No-
vobeľania, ale i početní turis�  sa húfne slnili, oddychovali 
a kúpali v rieke Bialke. (fp) 

XII. európske stretnutie mládeže v Mikołowe
V dňoch 24.-28. júla 2013 sa Mikołow stal hos� teľom 

XII. ročníka európskych stretnu�  mládeže z európskych 
krajín, s ktorými má Mikołow partnerské vzťahy, respek-
� ve ich mestami. Mládežníci prišli zo Slovenska z Ilavy, 
z Nemecka, Talianska, Portugalska, Španielska, Čiech a Ra-
kúska. Stretnu� e sa nieslo v športovom a turis� ckom du-
chu. Mládežníci sa oboznámili s históriou mesta o regiónu, 
pozreli pamä� hodnos�  a vymenili sa skúsenosťami. (aj)  

Preteky MTB „Pohár soľnej cesty” 2013
Dňa 28. júla sa v Oravke uskutočnilo 4 kolo celoštát-

nych pretekov MTB Pohár Soľnej cesty o „Pohár vojta gmi-
ny Jablonka.” Organizátormi pretekov bol vojt gminy Ja-
blonka, žiacky klub MTB v Podvlku a DPZ v Oravke. Pre-
tekov sa zúčastnilo 2010 pretekárov, ktorí súťažili v 19 
vekových kategóriách. Pre cyklistov bola pripravená trasa 
v okolí lyžiarského vleku, ktorá mala viac ako 4 kilometre. 
Na záver poduja� a víťazom, ktorým srdečne gratulujeme, 
ceny odovzdali vojt gminy Jablonka Antoni Karlak, predse-
da Malopoľského cyklis� ckého zväzu Marek Kosicki a ria-
diteľ Poháru Soľnej cesty Czesław Kuczkowicz. (ms)

Oravská kapela OCK v Jablonke odmenená
Oravská ľudová kapela Oravského centra kultúry v Ja-

blonke v zložení Paweł Czaja (husle), Krištof Pieronek (hus-
le), Robert Kowalczyk (husle) a Marcelina Spiszak (basa) 
získala prvé miesto na Celoštátnom fes� vale ľudových 
hudieb a spevákov v Kazimierzu Dolnom. Tento fes� val 
je pres� žnym a zároveň najväčším folklórnym fes� valom 
v Poľsku, ktorého sa každoročne zúčastňuje viac ako � síc 
umelcov z celého Poľska – kapiel, speváckych skupín, sólo-
vých ľudových inštrumentalistov či spevákov. Cieľom pod-
uja� a je prezentácia, popularizácia a propagácia auten� -
ckej ľudovej kultúry. V rámci fes� valu je organizovaný trh 
ľudového umenia, tvorivé dielne, folklórny seminár a na 
scéne sa predstavujú aj zahraničné folklórne súbory. (ms)

Kríž v Orávke
Dňa 3. augusta tohto roka bol na pro� ľahlom kopci 

opro�  kostolu sv. Jána Krs� teľa vymenený drevený kríž za 
nový. Prvý kríž tu bol postavený pred 62 rokmi a na horu 
ho niesla práve celá obec, kde bol silou ľudských rúk vztý-
čený nad obcou. Posledná výmena sa už niesla viac v zna-
mení modernej techniky. Prvý kríž stál na tomto mieste 
50 rokov a následne bol už kvôli zlému stavu vymenený. 
Druhý kríž sa svojej päťdesiatky nedožil bol vymenený už 
po dvanás� ch rokoch pravdepodobne kvôli poškodeniu, 
ktoré zapríčinili blesky. Posvätenie nového kríža by sa 
malo uskutočniť na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, 
patrónky Slovenska, tj. 15. septembra, na sviatok ktorej 
pripadajú v oravčanskej farnos�  hody. (ms)

Pastiersky sviatok vo Veľkej Lipnici
Tento rok sa uskutočnil už 39. ročník tohto cyklického 

veľkolipnického poduja� a, v rámci ktorého sa uskutočni-
li viaceré súťaže – šplh na máj, kosenie lúky, ručné pílenie 
a rúbanie dreva, plieskanie pas� erskym bičom – predsta-
venia a vystúpili lokálne folklórne súbory a skupiny. Tie na 
poľanu pod Babou horou  pri� ahli nielen veľkolipnických di-
vákov, ale aj hos�  z okolitých obcí. Na scéne sa vystriedali: 
dychovka DPZ z Veľkej Lipnice, Oravské de�  z Veľkej Lipni-
ce, regionálny súbor „Malolipnicanie” z Malej Lipnice, DFS 
„Oraviane” Heródka z Veľkej Lipnice, MFS „Oraviaci” z Veľkej 
Lipnice a „Rombaň” z Chyžného, a tak� ež skupiny „Arifa” 
a „Siklawa.” (ms)
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Spolok Slovákov v Poľsku združuje vo svojich radoch ľudí, ktorí 
prejavujú k Slovensku a všetkému slovenskému pozitívny vzťah, 
a to najmä, i keď nie výlučne, z radov slovenskej národnostnej 
menšiny žijúcej na území dnešnej Poľskej republiky. Preto medzi 
naše hlavné ciele patrí, okrem zachovávania slovenskej národnej 
identity a slovenského národného povedomia, i propagácia a bu-
dovanie dobrého mena slovenskej „značky” v Poľsku. V Galérii slo-
venského umenia v Krakove tak pravidelne prezentujeme práce 
slovenských umelcov, vydávame publikácie v slovenskom i poľskom 
jazyku a v neposlednom rade tiež tlačiareň, známa v Krakove ako 
„u Slovákov”, je sama o sebe pozitívnou reklamou.

P
odobné ciele, a to šírenie poznatkov a informácií o Slo-
venskej republike z oblas�  kultúry, umenia, školstva, 
vedy a propagácia nových foriem všestrannej spolu-

práce v rozvoji slovensko-poľských kultúrnych, hospodár-
skych a spoločenských vzťahov, má aj Slovenský inš� tút vo 
Varšave. V hlavnom meste Poľskej republiky pôsobí už od 
roku 1993, pričom stanovené ciele za ten čas pod vedením 
niekoľkých riaditeľov napĺňal na rôznej úrovni.

Od 1. júla tohto roku sa stal novým šéfom spomínaného 
inš� tútu doterajší pracovník Odboru kultúrnej diplomacie 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitos�  Slo-
venskej republiky Milan Novotný. Jednou z prvých pracov-
ných návštev, ktoré vo svojej novej funkcii uskutočnil, bola 
návšteva Spolku Slovákov v Poľsku. V sídle SSP v Krakove 
sme ho privítali 12. júla. Príjemného stretnu� a s riaditeľom 
Slovenského inš� tútu vo Varšave sa zúčastnili: predseda SSP 
J. Čongva, gen. tajomník Ľ. Molitoris a redaktori časopisu Život 
A. Jendžejčíková, M. Majeriková-Molitoris a M. Smondek.

Počas rozhovoru boli načrtnuté možnos�  vzájomnej 
spolupráce, pričom obe strany prišli s viacerými konkré-
tnymi návrhmi. Medzi zaujímavé nápady patrilo napríklad 
premietanie fi lmov zo Slovenského fi lmového ústavu v slo-
venských klubovniach na pohraničí, získavanie remitendy 
slovenských detských časopisov z Literárneho informačné-
ho centra v Bra� slave, či občasné sponzorské dary sloven-
ských kníh z produkcie vydavateľstva Spolku slovenských 
spisovateľov. Hovorilo sa � ež o možnos� ach organizovania 
spoločných slovenských, slovensko-poľských a krajanských 

výstav v Krakove a Varšave, o eventualite usporiadania spo-
ločnej umeleckej súťaže pre slovenské de�  v Poľsku i o mo-
žnos� ach prezentovania krajanských folklórnych súborov 
na niektorých akciách spoluorganizovaných Slovenským in-
š� tútom. Ako sa vyjadril M. Novotný „krajanská kultúra, jej 
udržiavanie, podpora a propagácia, je prirodzenou súčas-
ťou slovenskej kultúrnej poli� ky v zahraničí.”

Obsažné stretnu� e, ktoré trvalo vyše hodinu, dalo obom 
stranám viaceré zaujímavé podnety k vzájomnej spoluprá-
ci, ktorá v konečnom dôsledku bude šíriť pozi� vny obraz 
a dobré meno Slovenska a slovenskos�  v Poľsku. Novému 
riaditeľovi Slovenského inš� tútu vo Varšave, rodákovi zo 
Zamaguria, Milanovi Novotnému prajeme v mene všetkých 
krajanov, aby jeho misia v Poľsku bola úspešná a napĺňaná 
nielen predpísanou literou zákona, ale aj srdcom.

Milan Novotný
Narodil sa 21. júna 1968 

v Spišskej Starej Vsi, kde nado-
budol základné i stredoškolské 
vzdelanie. Vysokoškolské štú-
dium absolvoval na Filozofi ckej 
fakulte Univerzity Komenské-
ho v Bra� slave. Od roku 1995 
pracoval v rámci Ministerstva 
zahraničných vecí a európ-
skych záležitos�  Slovenskej republiky v nasledovných 
útvaroch ústredia rezortu v Bra� slave a veľvyslane-
ctvách v zahraničí:
1995 Tlačový odbor MZV SR v Bra� slave
1998 Zastupiteľský úrad  Slovenskej republiky vo Var-
šave (II. tajomník)
2002 Tlačový odbor MZV SR v Bra� slave
2004 Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Moskve 
(I. tajomník)
2008 Odbor kultúrnej diplomacie MZV SR v Bra� slave

Od 1. júla 2013 je riaditeľom Slovenského inš� tútu 
vo Varšave.

 O kultúre, umení a spolupráci...
autor    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto    MARIÁN SMONDEK, MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
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Pochopiť Durštín
autor  MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

T. Kubušek, J. S. Łątka a Ľ. Molitoris pri prezentácii publikácie

spišských obcí pripojených k Poľsku či zachovanie histori-
ckej pamä� , ktorá často, ak nie je historikmi oživená a pri-
pomínaná, odchádza do zabudnu� a spoločne s jej nositeľ-
mi, prípadne sa modifi kuje, čoho príkladom je aj v úvode 
spomínaná legenda.

Následne sa slova ujal autor, a to citáciou z predstavo-
vanej knihy: „Je mi ľúto, že pri príjazde do Durš� na ma 
nevíta tabuľa s nápisom: Vítame v slovenskej obci. Kultúr-
na rôznorodosť obohacuje krajinu. Kultúrna rozmanitosť je 
dobrá. Možno na nej zarobiť. Využívajú to Kašubovia. Tam 
sú názvy obcí písané v dvoch jazykoch. Vidiac to, som pre-
svedčený, že tzv. komunizmus ničiaci všetky individuality 
– nielen poli� cké, ale aj lokálne – na Kašubach celkom za-
nikol. V Durš� ne nemám tú istotu.”  Potom stručne opísal 
metodológiu svojej práce a jej výsledky, ktoré boli často 
aj pre neho samého prekvapivé. Nakoniec sa k prítomným 
prihovoril T. Kubušek, ktorý priblížil niektoré mo� vy vedú-
ce k napísaniu knihy i rôzne zaujímavos�  týkajúce sa mi-
nulos�  Durš� na.

Po krátkej diskusii si mohli zúčastnení publikáciu zakú-
piť a dať podpísať autorovi, čo využila väčšina prítomných 
a pri poháriku dobrého slovenského vínka porozprávať 
o najrôznejších námetoch týkajúcich sa Durš� na, ale aj 
o iných zaujímavých témach. Prezentácia knižky Zrozumieć 
Dursztyn bola poduja� m, ktoré zorganizovalo SSP v tejto 
obci po dlhých rokoch. Verme, že opäť nie na dlhé roky 
posledným. 

Durštín je jedna zo severospišských obcí, ktorá bola na zákla-
de rozhodnutia veľmocí v roku 1920 pripojená k Poľsku. Podob-
ne, ako aj v ostatných severospišských či hornooravských obciach 
s rovnakým osudom tu za necelých sto rokov vzniklo viacero le-
giend, ktoré sa tradovali a mali v mysliach ľudí zmeniť fi kciu na 
domnelú skutočnosť. Jedna takáto legenda zaujala známeho 
poľského spisovateľa Jerzyho S. Łątku a rozhodol sa vybrať po jej 
stopách. Tak začalo vznikať azda prvé dielo o Durštíne, ktoré púta-
vým beletristickým štýlom poníma život a postoje miestneho oby-
vateľstva v minulosti i súčasnosti, a to na základe genealogicko
-etnografi cko-historického skúmania problematiky.

L
egenda, ktorá stála za vznikom publikácie, sa týkala 
rodiny Kubuškovcov z prídomkom od Skawioka a ho-
vorila o tom, že predkovia tejto rodiny museli zaiste 

prísť do Durš� na spoza hranice, zo Skawiny. Na základe 
genealogického výskumu sa však ukázalo, že Kubuškovci 
sa prisťahovali z neďalekých Vyšných Lápš, a to do domu, 
v ktorom predtým býval Jozef Skaviak zo Skawy, od ktoré-
ho s najväčšou pravdepodobnosťou nadobudli spomínaný 
prídomok.

Autor sa ako vyštudovaný etnológ zaujíma � ež o ná-
rodné povedomie obyvateľov, pričom sa otvorene dotýka 
viacerých komplikovaných tém súvisiacich s touto pro-
blema� kou v obciach severného Spiša, ktoré boli pripoje-
né k Poľsku, a zvlášť v Durš� ne. Kniha, nesúca príznačný 
názov Zrozumieć Dursztyn (Pochopiť Durš� n), je doplnená 
fotografi ami staršieho i mladšieho dáta a ukážkami archív-
nych dokumentov, ktoré vhodne ilustrujú tvrdenia uvede-
né v texte.

Publikácia bola uvedená do života dňa 29. júna v rámci 
XX. dní slovenskej kultúry, a to v obci, o ktorej pojednáva 
– v Durš� ne. Okrem samotného autora J. S. Łątku sa jej 
zúčastnil aj „hlavný hrdina” Tadeáš Kubušek, ktorý dal au-
torovi impulz na jej napísanie pričom je tak� ež spoluauto-
rom jednej podkapitoly a Ľudomír Molitoris, gen. tajomník 
Spolku Slovákov v Poľsku, kde bola kniha vytlačená.

V úvode Ľ. Molitoris privítal všetkých prítomných 
a stručne priblížil ako sa zrodila spolupráca s autorom 
i hlavné dôvody vydania spomínaného diela, medzi ktoré 
patrila nepochybne snaha o hľadanie koreňov obyvateľov 

Jerzy S. Łątka je 
poľským etnológom 
a orientalistom, 
ktorý má na svojom 
konte už vyše 30 
publikácií, pričom 
niektoré boli prelo-
žené do viacerých 
jazykov. Kniha Zro-
zumieć Dursztyn  je 
druhou publikáciou 
z Knižnice Malopoľského genealogického spolku. 
V prípade záujmu si ju môžete zakúpiť v sekretariá-
te Spolku Slovákov v Krakove alebo na našej stránke 
www.tsp.org.pl. 

Autor každému ochotne napísal venovanie

XX. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V MALOPOĽSKU 
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XX. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V MALOPOĽSKU

Deň slovenskej kultúry v Novej Belej

autor    AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Krásu slovenského i spišského folklórneho prejavu priniesli 

v nedeľňajšie popoludnie, 30. júna t.r., do Novej Belej na javisko 
vedľa Centra slovenskej kultúry SSP pozvané domáce i slovenské 
folklórne súbory, ľudové kapely, hudobné skupiny a dychovky. 
V chladnom počasí, ktoré však nedokázalo odradiť divákov, lebo 
zvíťazil pocit radosti a príjemného umeleckého zážitku, bol pre-
zentovaný celý program. Srdcia viacerých divákov opäť zabúšili 
silnejšie, keď počuli krásne slovenské ľudové melódie a pozerali 
tance v podaní jednotlivých kolektívov.

P
re Novobeľanov to bolo významné poduja� e, preto-
že sa uskutočnilo v ich obci po prvýkrát a hneď 20. 
jubilejný ročník. Za uplynulé obdobie sa z neveľkej 

prehliadky krajanských kolek� vov, ktorá začala v Jablonke 
na Orave a jej iniciátorom bol R. Kulaviak, niekdajší obvod-
ný predseda OV SSP na Orave, vyrástlo pekné, veľké a cy-
klické poduja� e, ktoré sa už natrvalo zapísalo do kalendá-

ra spolkových poduja� . Obyčajne sa uskutočňovalo v Ja-
blonke na Orave a v Krempachoch na Spiši, ale nejaké 
sprievodné akcie bývajú aj v Krakove. Tento ročník výni-
močne sa konal v Novej Belej a Podvlku.    

Celé poduja� e zahájila domáca dychovka dekana 
F. Móša, ktorá pozdravila divákov a naladila ich na vľú-
dne slovenské ľudové melódie. Moderátorka poduja� a 
D. Mošová, uviedla, že dychovka pôsobí už dlhé roky a po-
čas svojho pôsobenia získala viaceré ocenenia na poduja-
� ach doma i v zahraničí. Po nich javisko patrilo generál-
nemu tajomníkovi ÚV SSP Ľ. Molitorisovi a konzulovi SR 
v Krakove T. Kašajovi, ktorí sa prihovorili zhromaždeným.  
Ľ. Molitoris o. i. uviedol knihu J. S. Łątku – Pochopiť Durš� n 
(poľ. Zrozumieć Dursztyn), ktorej prezentácia sa uskutoč-
nila 29. júna t.r. v zbrojnici v Durš� ne, kde sa konalo aj 
autorské stretnu� e. 

V tanci MFS Javorinky z Krempách

Tanec s varechami v podaní tanečníc FS Ľubovňan

Konzul SR v Krakove T. Kašaj 
a  generálny tajomník  ÚV SSP Ľ. MolitorisModerátorka D. Mošová Koncertuje domáca dychovka
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Zároveň bola verejnosť informovaná o zača�  
nového zaujímavého projektu s názvom Vydanie 
štvorjazyčnej publikácie – Turis� cký sprievod-
ca po Zamagurí. Projekt je spolufi nancovaný Európskou 
úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho roz-
voja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu 
Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská 
republika – Slovenská republika 2007-2013. Realizátormi 
projektu sú Spolok Slovákov v Poľsku Obvodný výbor na 
Spiši spoločne s mestom Spišská Stará Ves. Táto publikácia, 
na ktorej príprave sa budú podieľať odborníci zo Slovenska 
i Poľska, bude obsahovať stručnú históriu jednotlivých za-
magurských obcí, opis prírodného bohatstva i kultúrneho 
a historického dedičstva Zamaguria, vyznačenie turis� -
ckých trás, možnos�  ubytovania a stravovania sa na slo-
venskej i poľskej čas�  Zamaguria. Sprievodca bude dopl-
nený mapou oblas�  i zaujímavými fotografi ami. Tým, že 
bude až v štyroch jazykových verziách – slovenskej, poľskej, 
nemeckej a anglickej a až do roku 2020 prezentovaný � ež 
na internetových stránkach partnerov – osloví pomerne 
veľkú cieľovú skupinu ľudí, presahujúcu hranice Slovenska 
a Poľska. Projekt sa bude realizovať jeden rok.

Svieži vánok spišských piesní priniesla na javisko 
dievčenská skupina Javorinky z Krempách pod vedením 
M. Wnękovej. Dievčatá sa pekne zvŕtali v rezkých tancoch. 
Javorinky vystriedala mládežnícka ľudová hudba z Novej 
Belej, ktorá zahrala na ľudových nástrojoch v sprievo-
de svojich školiteľov. Táto skupina vznikla vďaka realizá-
cii projektu a výcviku hry na ľudové nástroje, ktorý vlani 
prebiehal v Novej Belej. Zahrali, ba i zaspievali a diváci ich 
odmenili potleskom.

Krásu podpolianskeho folklóru priniesli so sebou na 
javisko členovia FS Očovan z Očovej. Vo svojom 
programe zabávali divákov peknými spevmi, 
ale aj tancami mladších i starších interpretov. 
Zmena žánru nastala pri vystúpení Mládežníckej 
dychovky z Kacvína, ktorá zahrala nielen zná-
me slovenské pochody, valčíky, ale aj moderné 

skladby, čo sa divákom veľmi páči-
lo. Jednako v ďalšej čas�  programu 
prevládal folklórny mo� v a v tomto 

duchu sa prezentoval FS Hajduky z Vyšných Lápš, ktorý ve-
die D. Mošová. Mládenci a devy si s nadšením zatancovali 
a zaspievali spišské i slovenské piesne. Pôsobia síce len dva 
roky, ale za tú dobu sa vypracovali na peknú úroveň.    

Po nich scéna patrila FS Ľubovňan zo Starej Ľubovne, 
ktorý pozdravil publikum viacerými tancami a piesňami 
z niekoľkých regiónov Slovenska. Divákov zaujal najmä ta-
nec s varechami. 

Ako predposledný sa divákom predstavil domáci 
folklórny súbor Spiš pod vedením J. Majerčáka. Prezento-
val zhromaždeným pásmo spišských a slovenských piesní 
a tancov. FS Spiš oslavuje tento rok 65. výročie činnos� . 
Vystriedali sa v ňom viaceré generácie Novobeľanov, ktorí 
sa vždy s ochotou vracajú na jeho vystúpenia a chcú aspoň 
na chvíľu zastaviť čas a vrá� ť sa do obdobia, keď práve oni 
boli na mieste tých dnešných tanečníkov. Neskôr dievčatá 
zo súboru rozdali divákom slovenské vlajky, ktorým sa po-
tešili najmä de� .  

Záverečná časť poduja� a patrila hudobnej skupine Ga-
laxia z Nižnej na Orave, ktorá zahrala populárne slovenské 
ľudové pesničky, poľské piesne a pozvala všetkých prítom-
ných k spoločnému spevu i do tanca.

Všetci účinkujúci získali pamätné diplomy a sošky s lo-
gom poduja� a. Organizátorom poduja� a bol Spolok Slová-
kov v Poľsku v spolupráci s Miestnou skupinou SSP v Novej 
Belej, Oravským osvetovým strediskom v Dolnom Kubíne 
a Podtatranským osvetovým strediskom v Poprade. Finan-
čne poduja� e podporilo Ministerstvo administra� vy a digi-
talizácie PR a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Koncertuje Mládežnícka dychovka z Kacvína

A. Kurnatová preberá diplom 
pre miestnu dychovku

J. S. Łątka propaguje svoju knihu o Durštíne

Divákom sa prihovára tancom i spevom FS Hajduky z Vyšných Lápš Hľadisko bolo vyplnené do posledného miesta

Čestní hostia
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V PODVLKU
autor    MARIÁN SMONDEK

Dni slovenskej kultúry patria už 20 rokov do kalendára le-
tných podujatí na Orave. Ich história sa začína práve tu – pod 
Babou horou, kde s týmto nápadom oslovil krajanských činiteľov 
už zosnulý Róbert Kulaviak. Prvé podujatia boli organizované 
po žatve, na jeseň. Nápad sa ujal, a dnes je toto cykli-
cké podujatie organizované na prelome jari a leta 
na viacerých miestach postupne. A tento rok 
sa, pre zmenu, Deň slovenskej kultúry na 
Orave uskutočnil v Podvlku a nie, ako to 
bolo doposiaľ zvykom, v Jablonke. Tre-
ba priznať, že táto zmena podujatiu 
prospela. Prečo? Nuž v posledných ro-
koch sa v Jablonke organizuje viacero 
podujatí, a v Podvlku ani jedno. A tak 
Podvlčania s radosťou privítali u seba 
ten tohtoročný Deň slovenskej kultúry. 
V prvú júlovú nedeľu krajanom počasie 
naozaj prialo, na okolí nikde nesnežilo 
ani nemrzlo a tak rezká hudba vystupujú-
cich kapiel a súborov prilákala do hľadiska 
mnoho divákov.

P
oduja� e sa začalo slovenskou sv. omšou 
v kostole sv. Mar� na v Podvlku. Po bohosluž-
be kultúrny program otvorila podvlčianska dychovka, 

ktorá už niekoľko rokov veselo vyhráva pod taktovkou Lu-

ciána Bryju. Jej rezké slovenské ľudové piesne ale i moder-
nejšie šlágre boli na úvod ako stvorené na pozdvihnu� e 
nálady všetkým divákom.

Následne celé poduja� e ofi ciálne otvorila predsed-
níčka OV SSP na Orave Genovéva Prilinská, ktorá privítala 
všetkých hos� , o. i. riaditeľa odboru dotácií a ekonomi-
ky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Košča, 
riaditeľa Oravského kultúrneho strediska Miroslava Ža-
benského a bývalú riaditeľku tejto inš� túcie Oľgu Žaben-

skú, riaditeľku Školskej ekonomicko-administra� vnej 
správy gminy Jablonka Mariu Staszkiewicz, ri-

chtára Podvlka Emila Holu, vedúcich pred-
staviteľov Spolku Slovákov v Poľsku 

– predsedu ÚV SSP Jozefa Čongvu, 
gen. tajomníka ÚV SSP Ľudomíra 

Molitorisa, ktorí sa následne ujali 
slova a ofi ciálne otvorili tohto-
ročný Deň slovenskej kultúry 
v Podvlku. A keďže tento ročník 
bol jubilejný, dvadsiaty, pamä-
tné poháre boli okrem účinkujú-
cich odovzdané aj osobám, ktoré 

sa zaslúžili nielen o rozvoj tohto 
poduja� a, ale o rozvoj slovenskej 

kultúry v Poľsku vôbec. 
A tak pri tejto príležitos�  boli odo-

vzdané pamätné diplomy i poháre býva-
lej riaditeľke Oravského kultúrneho stredi-

ska Oľge Žabenskej a jej nástupcovi Miroslavovi 
Žabenskému, významnej krajanskej maliarke Lýdii Mšalo-
vej z Hornej Zubrice, predsedníčke OV SSP na Orave a ve-
dúcej divadielka Ondrejko Genovéve Prilinskej, podpred-
sedovi OV SSP na Orave a predsedovi MS SSP v Jablonke 
Jánovi Bašistymu, bývalej vedúcej FS Kumoratky z Malej 
Lipnice a Podvlka a zároveň prvej vedúcej podvlčianskej 
klubovne Kris� ne Gribačovej a bývalému dlhoročnému di-
rigentovi podvlčianskej dychovky Jánovi Pálenikovi.

Divákov však najviac zaujímali vystúpenia a vystupujúci 
ich zasa nenechali na pochybách, že slovenská kultúra, tá 
tradičná ale i tá moderná, je naozaj nádherná.

Pri slove Ľ. Molitoris G. Prilinská J. Čongva

Tancujú dievčatá zo ZUŠ v Nižnej
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zef Murín a ľudovú hudbu, ktorá súboru prihrávala k tancu 
a spevu, vedie Marek Murín.

Druhým slovenským folklórnym súborom hosťujúcim 
na Dni slovenskej kultúry, bol FS Babín z Babína. Ten sa 
síce neprejavil tanečne, avšak jeho humorné scénky pre-
plietané spevom slovenských piesní vyčarili úsmev hádam 
všetkým divákom.

Záver tohtoročného poduja� a v Podvlku patril krajan-
skému súboru Hajduky z Vyšných Lápš. Nepatrí síce k tým 
súborom s dlhoročnou tradíciou, ale ochota udržať dávne 
tradície v obci priam srší z jej členov. Na pódiu predviedli 
rad spišských tancov so slovenskými a spišskými piesňami 
a nechýbal ani tanec Mazur, ktorý neustále zdokonaľujú 
a vyvolávajú svojimi schopnosťami údiv u nejedného pu-
blika.

Záver podu� a patril odmeňovaniu jednotlivých vystu-
pujúcich, ktorí si každoročne z tohto poduja� a odnášajú 
nejakú pamiatku, a ani ten tok nebol výnimkou. Len dúfať, 
že ten budúcoročný bude tak nádherný ako tento.

Na scéne sa po ofi ciálnom otvorení ako prvé predstavili 
podvlčianske mažoretky, ktoré už 4 roky nacvičuje Anna 
Turvoňová. Aktuálne sú dievčatá združené v dvoch skupi-
nách, staršej a mladšej. Obidve skupinky sa nám v tento 
deň na scéne krásne predviedli a ukázali to najkrajšie zo 
svojej choreografi e.

V modernom tanečnom duchu vystúpili � ež žiačky Zá-
kladnej umeleckej školy v Trstenej a Základnej umeleckej 
školy v Nižnej, ktoré predviedli vo viacerých vstupoch rad 
tancov štylizovaných na coutry, balet, klasické tance ale 
i � e moderné.

Moderné tance dievčat z Trstenej a Nižnej boli popret-
kávané vystúpeniami folklórnych súborov a ľudových ka-
piel. Spomedzi kapiel sa nám na tohtoročných dňoch pre-
stavili dve: jedna mládežnícka novobeľská, ktorá nacvičuje 
o čosi viac ako rok, a tak si na sláčik a ladenie ešte zvyká. 
Na to sú však slovenské a spišské ľudové piesne ako stvo-
rené, pretože mnohé z nich sú harmonické a šikovné ucho 
mladých hudobníkov rýchlo nájde ten správny tón. O tom 
svedčí i snaha a čoraz lepšia hra novobeľskej mládeže.

Druhou kapelou, ktorá sa nám predstavila, bola domá-
ca detská kapela Malí Podvilčanie, ktorú nacvičuje Krištof 
Pieronek. Síce �  malí Podvlčania už nie sú až takí malí, na 
krajanskom poduja�  nehrali po prvýkrát. A naozaj sú čoraz 
lepší, čo bolo nádherne nielen vidieť, ale i počuť počas ich 
vystúpenia pred podvlčianskym publikom, ktorému zahra-
li viaceré slovenské a oravské ľudové piesne.

S rezkými slovenskými i cigánskymi tancami a spevom 
sa predstavil FS Drevár z Krásna nad Kysucou. A doslova 
svojou energiou pri� ahol publikum bližšie k javisku. Súbor 
vznikol v roku 1976 a má za sebou mnoho vystúpení nielen 
na Slovensku, ale i v zahraničí. Umeleckým vedúcim je Jo-

XX. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V MALOPOĽSKU 

Koncertuje domáca dychovka

Humorné scénky z Babína M. Koščo vyzdvihuje diplom a vázu za spoluprácu pre ÚSŽZ

Plné hľadisko

Vyznamenania za dlhoročnú spoluprácu pre O. Žabenskú i M. Žabenského



24 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 8/2013

POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

EMIL VONTORČÍK

Nitrianske inferno (20)

K
eď sa to doktor Nemeček dozvedel od kolegov, kto-
rí sa na to pozerali, iba sucho poznamenal: „Ten už 
svoje auto neuvidí, ani bumažku mu nikto nedá!” 

To� ž obyčajne, keď niekomu brali bicykel (čo bolo dosť 
často), alebo nebodaj motorku (čo bolo zriedkavejšie), po-
hotovo vy� ahli papier (bumašku), načmárali potvrdenie 
a odovzdali nešťastníkovi s poznámkou, že mu to neskôr 
vynahradia. Keď doktor Nemeček počul, ako boli oblečení, 
vedel, že � to patrili k nedotknuteľným a že túto krádež na 
komandatúre nikto vyšetrovať nebude.

Začiatkom mája sa už pomery v meste natoľko sta-
bilizovali, že sa cez deň dalo po meste bezpečne chodiť 
všetkým, aj ženám. Doktor Nemeček mal už široké kontak-
ty s mnohými vojakmi. Raz sa jedného z tých, s ktorými sa 
bližšie oboznámil (volal sa Jurij), spýtal, prečo je taký veľký 
rozdiel medzi nimi, červenoarmejcami. On i jeho druhovia 
sú akoby nepodobní tým druhým, ktorí tu pôsobili v pr-
vých týždňoch a najmä v prvom slede. Od Jurija sa dozve-
del, že oni v druhom slede patria k tylovým jednotkám 
a majú na staros�  zásobovanie a organizáciu armády. Kaž-
dý z nich má aké-také vzdelanie. Okrem toho veľa záleží na 
tom, odkiaľ pochádzajú a v akých pomeroch vyrastali. Tí 
starší pamätajú aj pomery pred revolúciou, alebo ich ešte 
zasiahla výchova rodičov, veriacich ľudí. Ale � to mladší sú 
už odchovanci revolúcie a osvojili si revolučný svetonázor. 
Napokon v tejto armáde je aj veľa trestancov z väzníc, kri-
minálnikov... Hovorili však o týchto veciach veľmi opatrne 
a vždy len medzi štyrmi očami. Jurij napríklad pochádzal 
z Kazachstanu. Jeho rodičia mali obchod s tex� lom v Alma 
Ate. Keď skončila poli� ka NEP-u, obchod im zrekvirovali 
a otca odvliekli do gulagu na Sibír a viac ho nevideli. On 
chodil na koňoch do Hlohovca a vozil pre posádku pivo 
z hlohoveckého pivovaru. Raz sa doktor Róchus spýtal 
Jurija, prečo nosia mnohí červenoarmejci na krku vrecká 
z gumového plátna. Čože to tam ukrývajú, aké cennos� ? 
Jurij sa zasmial a povedal mu, že mu obsah vrecka ukáže, 
len čo stretnú niektorého z jeho známych z jednotky. Aj 
sa tak stalo. A vtedy jeho kamarát mu ukázal vrecko a na 
ňom nápis v azbuke „sulfydin.” Vrecko obsahovalo sto gra-
mov sulfydinu na liečbu kvapavky. Pripomenul, že to má 
na týždeň a potom dostane ďalšie. Keď si doktor Nemeček 
predstavil, aká to musí byť dras� cká liečba a záťaž na orga-
nizmus, ponúkol sa, že on ho vylieči rýchlo a bezpečnejšie. 
Terapiu pohlavných chorôb zvládol už počas praxe a teraz 
mu to bolo veľmi na osoh, pretože mnohí nešťastníci z ra-
dov civilov boli teraz nie vlastnou vinou odkázaní na jeho 
pomoc, pretože v tzv. dobrých meš� anskych rodinách sa 
� eto nešťas� a poväčšine tajili. A skutočne, jeho terapia 
s aplikáciou sulfonamidu Neo-U-liron, ktorý našiel v Hul-
menčíkovej lekárni a ktorým ho zásoboval aj Žigo Krčméry 
v kombinácii s roztokom Protargolu, robili zázraky. Zanedl-
ho sa táto zvesť rozšírila medzi chorými vojakmi a hocikedy 

ho po službe pred ich ubytovňou čakal vojenský pacient. 
Jurij mu nakoniec povedal, že by sa mu chceli zavďačiť, či 
by mu nemohli priniesť prasa. Ale Róchus si pomyslel, že 
by to mohlo byť ukradnuté niektorému sedliakovi a to by 
mu nechu� lo a preto mu povedal:

„Vozíš pivo z hlohoveckého pivovaru, nemohol by si mi 
doviezť za súdok aj mne do nemocnice?” Jurijova tvár sa 
rozžiarila a povedal, že to nebude žiaden problém, lebo 
o jeho zásluhách pre červenoarmejcov už vedia aj na ko-
mandatúre a že on to vybaví. Naozaj, v piatok večer ho pred 
ubytovňou čakali dva päťdesiatlitrové sudy piva. S pomo-
cou ošetrovateľov ich upratali a na druhý deň v sobotu na 
večer chlapci jeden vykotúľali na nemocničný dvor a od-
niesli do zadného kúta záhrady na trávnik, kde dali aj stoly 
a stoličky a kam sa zhromaždili skoro všetci zamestnanci 
nemocnice i s vedením a pozerali sa na prípravy tohto jedi-
nečného divadla. Dvaja Róchusovi priatelia spod Kalvárie 
doniesli harmoniku a trúbku, iní zase skočili do neďalekej 
krčmy k pani Kochovej a doniesli mosadznú rúrku s kohú� -
kom a narazili prvý sud. Netrvalo dlho a rozprúdila sa taká 
zábava, že aj dôstojné manželky nadriadených a starších 
kolegov sa uvoľnili i so svojimi dospievajúcimi dcérami, za-
budli na tradičný škrupulózny bontón a bavili sa veselo do 
polnoci. O dva dni vyprázdnili druhý súdok s ešte väčšou 
návštevnosťou. Bolo to v nemocnici po prvýkrát od bom-
bardovania mesta, že sa v tomto areáli ľudia opäť aj smiali 
a zabávali, aby zahlušili spomienky na prežité hrôzy. Iba 
doktor Garna so svojou snúbenicou chýbali.

Keď doktor Garna nastúpil po dovolenke opäť do prá-
ce, Róchusovi nedalo, aby ho nezastavil a nevyklopil mu 
priamo:

„Počuj, Rudo, čo je s tebou? Niečo sa muselo stať, ta-
kýto si nebýval, aspoň nie ku mne, čo sa poznáme za celé 
roky štúdia...!” Uhýbal pohľadom, ale nakoniec nevydržal 
a pozrel sa Róchusovi do očí:

„Musím sa �  s niečím zdôveriť. Prídem za tebou po ve-
čeri, ak nemáš dnes nočnú.” Tak aj bolo. Prišiel, doniesol 
� ašku trenčianskej borovičky Old Herald, otvoril ju, nalial 
do poldecákov a keď si vypili, pomaly začal rozprávať svoj 
príbeh, ktorý zásadne ovplyvnil jeho ďalší život.

„Pred dvoma týždňami mi Anička oznámila, že sme 
pozvaní k jej tete na päťdesiatku jej manžela. Vybrali sme 
sa k nim v sobotu popoludní s tým, že podvečer pôjdeme 
zavidna domov. Lenže sme sa tam dobre zabavili, zdržali 
nás, veď už je v meste pokoj a nie je to ani tak ďaleko po 
hlavnej ulici k nádražiu, kde býva Aničkina rodina. Nako-
niec sme od nich odišli okolo desiatej večer, uberajúc sa 
Kláštorskou, potom hlavnou ulicou. Stretli sme najskôr slo-
venskú a potom sovietsku trojčlennú hliadku a ešte sme sa 
potešili, že už konečne v meste nastal poriadok. Keď sme 
prišli ku žrebčínu, pri konci dlhej budovy vystúpili traja čer-
venoarmejci, zrejme hliadka a tak sme ich chceli obísť. Ale 
oni nás začali zatláčať automatmi pod stromy a ďalej do 
kríkov. Keď som sa vzoprel, ktorýsi z nich mi zahrešil a od-
zadu som dostal taký úder pažbou na hlavu, že som sa zo-
sypal. Prišiel som k sebe, ale dvaja stáli nado mnou, až kým 
sa všetci traja nevystriedali... Čo �  budem ďalej hovoriť... 
Odvtedy sme obidvaja ako bez duše. Okrem toho Anička 
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Pokračovanie nabudúce
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty. 

Nitra 2010, 183 s.)

ochorela a ja mám stále pred sebou svoju ... nemohúcnosť. 
Mal som tam radšej zahynúť...” Odvrá� l hlavu, lebo ešte 
i po dvoch týždňoch sa mu � sli do očí slzy. Chvíľu sedeli � -
cho napro�  sebe, bez toho aby sa na seba pozreli, a potom 
pre zmenu Róchus chy� l � ašu do ruky, nalial opäť do oboch 
pohárov, vložil mu pohár do ruky a znovu mlčky vypili do 
dna. Na to Rudo vstal, a bez slova odišiel na svoju izbu.

Aj lekár je nakoniec iba človek a všetku ťarchu vlastného 
nešťas� a neunesie. Róchus bol však rád, že sa mu zdôveril 
a že teraz sa jeho priateľ mal o koho oprieť ľudsky i odbor-
ne. O niekoľko mesiacov, keď už cudzie vojská vyprázdnili 
mesto, doktor Garna vždy na ceste do mesta a z mesta ob-
chádzal úsek pri žrebčíne a chodil iba zadom okolo rieky. 
Využil prvú príležitosť a odišiel z Nitry na ktorúsi dedinu 
za obvodného lekára. Vzali sa a Anička mu porodila dve 
vydarené de� . Keď čakala dieťa po tre� krát, zomrela ná-
hle pri prevoze do nemocnice. Rudo ostal s deťmi. Dal ich 
vyštudovať a keď sa zamestnali a prišiel Dubčekov vzostup 
i pád, v sedemdesiatom prvom, už na starosť, emigroval 
a odvtedy sa za ním zľahla zem.

Útek do Madridu
Never len preludom a svojim snom, 
Španielsko vie byť aj veľmi kruté...!

Keď sa v Petržalke dostali na Viedenskú cestu, zabočili 
k hrani ciam. Bernard a jeho priateľ Henrich neboli jediní, 
ktorí sa hneď zrána uberali peši k hraničnému prechodu. 
V päťdesiatom roku, keď ešte nad hlavami sem tam pre-
letelo bojové lietadlo Sovietskej armády, na hranice a do 
Hamburgu nepremávali autobusy tak ako dnes, ale prihra-
ničný styk fungoval i vtedy na špeciálne povolenie nielen 
česko-slovenských, ale aj sovietskych okupačných úradov 
v Rakúsku. Rakúsko bolo rozdelené do štyroch okupačných 
zón. „So mnou môžeš ísť až na hranice a od� aľ sa vrá� š, 
pretože mňa tu z pravidelných prechodov všetci na colnici 
a hraničnom pre chode poznajú. Nemusíš sa báť.” Poslednú 
vetu povedal Henrich na povzbudenie priateľa, na ktorom 
na prvý pohľad bolo vidieť strach. Bál sa... a veľmi. Henri-
chovi bolo dobre, keď mu rodičia a vplyvní známi vybavili, 
ako nadanému muzikantovi, permanent nú priepustku do 
Viedne, aby mohol pokračovať v štúdiu hudby u rakúskeho 
profesora. Ale Bernard bol iba obyčajným študentom me-
dicíny na vtedy ešte Slovenskej univerzite v Bra� slave a jeho 
potulovanie okolo hraníc by si hraničiari mohli všelijako vy-
svetľovať.

„My vlastne na tomto ofi ciálnom prechode ani s hra-
ničiarmi neprídeme do styku. Ten pri kontrole ma pozná 
a ty sa obrá� š, rozlúčiš so mnou a pôjdeš naspäť. Nie si 
prvý, čo tu niekoho vy prevádza,” uisťoval Henrich svojho 
priateľa, keď videl jeho zmätok v tvári, bledú tvár a zvlášt-
ne chvenie celého tela, ktoré, napodiv, akoby začalo pre-
chádzať aj naň.

„Radšej si dobre všímaj ľavú stranu a okolie si vštepuj 
do pa mä� , lebo to budeš veľmi potrebovať. Druhý raz ma 
už nebudeš odprevádzať, lebo by to mohlo vzbudiť pozor-
nosť,” prízvukoval mu a mal pravdu.

Na � eto slová Bernard striasol zo seba všetky trudné 
myšlien ky a s celou naliehavosťou si uvedomil, načo tu 
vlastne je: Aby si obzrel terén, lebo tu kdesi pod cestou 
neďaleko od hraničného prechodu si vybral miesto úteku 
a prechodu hranice na Západ. Sám nevedel, odkiaľ v ňom 
skrsol nápad, že hranice prekročí prá ve tu, lebo pod lam-
pou je najväčšia tma. Kde sa aj berie v ňom tá istota, že 
prekročí..., že sa mu to podarí! Ale on na inú možnosť ani 
nemyslí.

Z ich dediny neďaleko Nitry už jeho kamarát pred dvo-
ma rok mi, hneď po tzv. Víťaznom februári, prešiel. Ale aj tak 
zle skončil, dopla� ac na svoju dobrácku slovenskú dôverči-
vosť. Vo Viedni sa k nemu pridal akýsi iný česko-slovenský 
utečenec, rozumeli si a bolo preň akosi prirodzené, že 
prijal pozvanie na pohárik do akéhosi baru a... prebral sa 
až v Česko-Slovensku! Previezli ho cez hranice a dostal sa do 
koncentráku do Jáchymova, do uránových baní a keď tam 
nechcel mladý zhniť, privolil k spolupráci a stal sa vlastne 
bacharom. On, ktorý sníval o slobode! Nešťas� e ho veľmi 
zlomilo a zomrel pomerne mladý. Pri pomyslení na svoj-
ho ne šťastného priateľa Bernarda až striaslo. Také niečo sa 
jemu nesmie stať! Bernard bol iná povaha. Nechcel na inú 
možnosť, ako že sa mu to podarí, ani pomyslieť. Lebo preň 
by neúspech mohol znamenať smrť aj vtedy, keby ho pri 
úteku nezastrelili. Jednoducho by to neprežil...

Na hraniciach podal priateľovi kufrík, ktorý mu niesol, 
pretože Henrich bol dosť zaťažený čelom, hudobným ná-
strojom, ktoré si občas brával na celý týždeň so sebou do 
Viedne, potriasol mu ruku a obrá� l sa späť, smerom k Bra� -
slave. Išiel pomaly, uvedomujúc si zrazu, akú cennú službu 
mu jeho priateľ urobil. Nielenže teraz má možnosť pozoro-
vať terén obďaleč po oboch stranách cesty, ale od Henricha 
aj vie, v akých intervaloch sa striedajú stráže. „Na čiare”, 
ktorá bola dobre viditeľná aj z cesty, boli tri rady vysokých 
drôtených plotov s drevenými kolmi. Ploty boli vo výške asi 
dvoch metrov pospájané priečne ostnatými drôtmi, takže 
každý, ktorý medzi ne padne, ocitne sa akoby v klietke z ost-
natých drôtov. Buď musí naspodku prestrihať ťažkými ko-
vovými nožnicami ostnaté drôty, alebo vyliezť hore a pre-
liezať po priečnych drôtoch ponad všetky tri ploty a opäť 
zliezť dole na zem a utekať... Ako šiel ďalej, všímal si, ako je 
terén pred čiarou zarastený burinou a nízkym drevnatým 
krovím a vo vysokej suchej burine z minulého roka sú vi-
diteľné iba široké vyšliapané chodníky, kade chodili hrani-
čiari. Ba dokonca práve teraz odchádzajú vpravo od cesty 
štyria so závodčím na čele, ktorí pravdepodobne vymenia 
službu na najbliž ších drevených strážnych vežiach. Bol taký 
zaujatý pozorovaním, že si ani nevšímal ľudí, ktorých stre-
tal, sústreďujúc všetku pozor nosť na hraničnú zónu Petržal-
ky, vysoký porast nekosenej buriny, krovia a stromov, ktoré 
lemovali jej okraje pozdĺž čiary v pásme, do ktorého okrem 
hraničiarov nebol vstup dovolený žiadnemu smrteľníkovi. 
Bola to hranica „železnej opony”, ktorá doslova od deľovala 
komunis� cký láger od slobodného sveta!



26 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS 8/2013

SLOVENSKO

(Život pátra Mikuláša 1899–1952)

sprac.    MARIÁN SMONDEK 
(člen rodiny Lexmann)

Od mučeníckej smrti jednej z najvýznamnejších osobností Re-
hole dominikánov na Slovensku, pátra Mikuláša Jozefa Lexman-
na, v minulom roku uplynulo 60 rokov. Páter Mikuláš, rodným 
menom Jozef Lexmann, sa narodil roku 1899 v Trenčianskej župe 
v obci Bobot v okrese Bánovce nad Bebravou. Jeho rodný dom sa 
zachoval. Jozefov otec bol kováč a strojník. Toto remeslo sa v ro-
dine dedilo oddávna. 

O vzornú kresťanskú výchovu v rodine sa starala naj-
mä matka Mária. Bola mimoriadne zbožná. Už ako 
16-ročné dievča zatúžila stať sa rehoľnou sestrou. Jej 

otec však rozhodol prísne: „Nijaký kláštor! Dievča sa vydá.”
Mária sa vydala za kováča Lexmanna, porodila a vycho-

vala osem de� . Ako 44-ročná ovdovela, a celú svoju rodinu 
zverila Božskému Srdcu. Najstarší syn Jozef jej veľmi po-
máhal v starostlivos�  o svojich súrodencov. Z de�  sa napo-
kon štyria stali rehoľníkmi: Jozef (páter Mikuláš), Gregor 
(páter Rafael, dominikán), Brigita (Agneška, školská sestra 
de Notre Dame, gymnaziálna profesorka) a Mária (domini-
kánska sestra Gabriela). Matka Mária sa dožila 103 rokov.

Rozhodnu� e vstúpiť do Rehole dominikánov bolo vtedy 
na Slovensku nezvyklé. U malého Jozefa ho podnie� l fráter, 
ktorý zbieral peniaze na stavbu dominikánskeho kostola 
a kláštora v Budapeš� . Jozef nastúpil do dominikánskeho 
juvenátu v Budapeš�  asi ako 11-ročný chlapec, tam študo-
val aj na gymnáziu. Prijal rehoľné meno Mikuláš a roku 1917 
zložil prvé rehoľné sľuby. V júli 1923 bol Mikuláš vysväte-
ný za kňaza. Roku 1924 už pôsobil v Košiciach, kde bol od 
začiatku mimoriadne ak� vny vo svojej pastoračnej činnos�  
– učil náboženstvo, viedol misie, duchovné cvičenia, a po-
núkal pre inteligenciu vzdelávanie vo fi lozofi i a la� nčine, 
atď. Roku 1931 ho vyslali na misijnú cestu do Francúzska.

Poslaním dominikánov je šíriť lásku kázaním pravdy, 
pričom za predpoklad úspechu považujú žiť medzi tými, 
ktorým kážu, prežívať ich chudobu. V duchu dominikánskej 
spirituality páter Mikuláš pomáhal ľuďom v najrozličnejších 
oblas� ach života. Celoživotné vzdelávanie je pre dominiká-
nov formou askézy. Páter Mikuláš sa vypracoval na univer-
zálneho vzdelanca a staral sa o vzdelanie svojich zverencov 
v pastoračnej službe. Zachovali sa spomienky, že ak bolo 
treba, doučoval aj chémiu, skúšal mladých z fyziky či op� ky, 
pripravoval ich na skúšky z jazykov. Popri rodnej slovenčine 
hovoril vo viacnárodnom prostredí perfektnou spisovnou 
maďarčinou alebo nemčinou, bol vynikajúcim la� nčiná-
rom, ovládal zrejme francúzš� nu, možno aj iné jazyky.

Budovateľské dielo pátra Mikuláša sa rozvinulo najmä 
v tridsiatych rokoch 20. storočia, keď sa stal priorom kláš-
tora v Košiciach. Nadviazal na trhovú tradíciu na Domini-
kánskom námes�  a dal na dominikánskej parcele postaviť 

prvú modernú krytú tržnicu v Košiciach so 70 predajnými 
boxmi. Keďže v tom čase ešte neboli chladničky, sa takto 
usiloval o zvýšenie kultúry predaja. Táto budova dodnes 
slúži ako rad obchodov so skladmi.

Tesne pri dominikánskom kostole dal postaviť kultúrne 
stredisko Veritas so sálou pre 300 až 400 divákov s javis-
kom, technikou na kinoprojekciu, a kompletnou divadel-
nou technikou. Páter Mikuláš, ako technický talent, vybu-
doval Veritas na dobovo špičkovej úrovni. Mal dôkladne 
naštudovanú techniku kinoprojekcie, zaoberal sa otázkami 
synchronizácie obrazu a zvuku vo fi lme. Vo Veritase sa hrá-
valo divadlo, premietali sa poučné i zábavné fi lmy pre de� , 
mládež i dospelých, organizovali sa prednášky, recitácie, 
koncerty. Organizačnou pla� ormou činnos�  bolo Bratstvo 
svätého ruženca (ružencové bratstvo). Páter Mikuláš dbal 
na kvalitu kultúrnej činnos� , pozýval účinkovať do Verita-
su špičkových umelcov, nezriedka svetového mena.

Svojou dobrosrdečnou a veselou povahou páter Miku-
láš priťahoval najmä mládež. Mal veľké ambície a nadanie 
spolčovať de�  a mládež do rozličných spolkov. V Košiciach 
založil skau� ng. Bol veľkou autoritou, v prítomnos�  ktorej 
de�  pociťovali zodpovednosť za všetko, čo robia. Chodie-
vali s ním na výlety spojené s krátkymi modlitbami, nedeľu 
čo nedeľu chodili po poobedňajšej pobožnos�  húfne do 
Veritasu, kde páter Mikuláš premietal nábožné fi lmy i zá-
bavné chaplinovky, aj ich sám vysvetľoval.

Ako prostriedok kultúrneho rozvoja de�  slúžila hudba. 
Páter Mikuláš mal dôkladne naštudovanú hudobnú teóriu 
a hlasovú výchovu, v rozhlase prednášal o slovenských cir-
kevných a ľudových piesňach. Založil a viedol detský tam-
burášsky súbor, ktorý dosiahol osobitú popularitu, väčšie 
dievčatá hrávali v mandolínovom súbore, pre chlapcov 
bola dychovka. Bola to forma hudobnej výchovy de� , zá-
roveň aj príprava na dôstojné slávenie liturgie hudbou, na 
čom pátrovi Mikulášovi veľmi záležalo. Dospelejšia mládež 
hrávala divadlo, ktoré páter Mikuláš režíroval. Zámerom 
bolo, aby sa kresťanský život neobmedzoval len na priestor 
chrámov, ale aby evanjeliová radosť zo života prenikla aj 
profánny kultúrny svet. Páter Mikuláš pôsobil ako starosta 
združenia Orol, usiloval sa o rozvoj kresťanskej a národnej 
kultúry.

V širokom okolí bol prvým kňazom s vodičským opráv-
nením, a propagoval automobilizmus. Založil v Košiciach 
Charitu a ako funkcionár Autoklubu zriadil a viedol šofér-
ske kurzy pre nezamestnaných a nemajetných občanov. 
Bol nadaným technikom, rozumel autám, v kláštore vybu-
doval elektrickú signalizáciu.

Mal veľké pastoračné úspechy. Jeho pútavé kázne boli 
orientované na dobovú mentalitu tých, ktorým kázal. 
Bol vyhľadávaným spovedníkom, pred jeho spovednicou 
čakali najdlhšie rady veriacich z Košíc a okolia. Spovedali 
sa u neho aj najvyšší cirkevní hodnostári. Viaceré gene-
rácie mládeže organizoval na báze ružencového bratstva, 
staral sa o ich vzdelávanie. Záujmové činnos�  spájal s du-
chovným vedením a vysvetľovaním náboženských právd. 

Bude mať Slovensko nového blahoslaveného?
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Prekvapujúce bolo, že ako rehoľník organizoval tanečné 
zábavy mládeže a športové hry. V duchu dominikánskej 
spirituality vštepoval svojim zverencom úctu k Panne Má-
rii, po vojne založil časopis Ruženec, ktorý dnes znovu vy-
chádza v obnovenej podobe.

Roku 1935 páter Mikuláš absolvoval v Košiciach pilotný 
výcvik a vypracoval sa na ambiciózneho a technicky erudo-
vaného letca. Páter Mikuláš bol silnou osobnosťou a veľ-
kou autoritou. Ľudí si získaval svojím vzdelanostným roz-
hľadom, v� pom, humorom a osobným šarmom. Neustále 
žartoval a šíril kresťanský op� mizmus. Ako amatérsky 
fotograf prekvapoval v� pnými momentkami. Voči svojim 
zverencom však dokázal byť v mene pravdy aj veľmi prísny. 
Konanie pátra Mikuláša bolo v úplnom rozpore s dobo-
vými predstavami o „zbožnom mníchovi”, on ani nikoho 
neviedol k „zbožnému” vystupovaniu. Ľudia ho vnímali 
skôr ako „spiritus movens”, hybnú silu svetských ak� vít. 
Napriek tomu žil prísne aske� ckým životom, málo spával 
a jedával, aby čo najhodnotnejšie využil čas.

Po rokoch nabitých činnosťou sa páter Mikuláš ešte 
pred vojnou u� ahol do ústrania, do kláštora v Znojme 
a Prahe. Chcel sa venovať najmä štúdiu, zapísal sa na pred-
nášky na Masarykovej univerzite v Brne a potom na Kar-
lovej univerzite v Prahe. Bol poradcom Centra katolíckej 
kinematografi e. 

Na začiatku vojny dostal povolávací rozkaz do armády 
ako pilot. Nemci ho verbovali do Lu� waff e a páter Mikuláš 
mal veľký problém sa tomu vyhnúť. V čase okupácie mu 
v Čechách hrozilo zatknu� e zo strany Gestapa pre „vlas-
tenecké kázne.” U� ahol sa do kláštora v Šoproni a Vašvá-
ru. Pred príchodom frontu ho však poslali naspäť do Košíc 
patriacich vtedy do Maďarska. Košičanov terorizovala ex-
trémna pronemecká Strana šípových krížov. Páter Miku-
láš sa usiloval zachrániť čo najviac ľudí pred popravami, 
bez ohľadu na ich poli� ckú alebo náboženskú príslušnosť. 
V krypte pod dominikánskym kostolom pripravil úkryt. Od-
pratal ľudské kos� , na� ahol elektrické vedenie, postaral sa 
o vetranie a sanitu. Skrývalo sa tam asi 20 ľudí, ku koncu si 
tam zachránili životy aj ďalší.

Po vojne sa páter Mikuláš usiloval obnoviť činnosť Veri-
tasu, čo sa mu podarilo už len čiastočne. Bol dobrým dip-
lomatom pri rokovaniach medzi Cirkvou a štátnymi úradmi 
(napríklad pri zakladaní vysokých škôl v Košiciach). V ideá-
loch zbližovania sa národov propagoval esperanto a zalo-
žil esperantský krúžok, organizačne zabezpečil v Košiciach 
kongres slovenských esperan� stov so sv. omšou a spevmi 
v esperante. Organizačne a technicky zabezpečil slávnosť 
zasvätenia východného Slovenska Božskému Srdcu Ježi-
šovmu, ktorá sa konala v júni 1947 a zišlo sa na nej okolo 
130-� síc veriacich (podľa údajov Štátnej bezpečnos�  140-
� síc).

Voči ateis� ckej ideológii a pro� náboženskému útlaku 
páter Mikuláš zaujal nekompromisný postoj. Po februári 
1948 pátra Mikuláša niekoľkokrát vyšetrovala Štátna bez-
pečnosť, bol naňho vydaný zatykač a vyšetrovali ho v bra-
� slavskej väznici. Tu zažil aj fyzické týranie. Predmetmi vy-
šetrovania boli informácie o zatýkaní kňazov v Chorvátsku 
uverejnené v časopise Ruženec, vyšetrovanie osôb, ktorým 

páter Mikuláš 
pomohol, útek 
jeho mladšieho 
brata pátra Ra-
faela z väzenia, 
činnosť laického 
apoštolátu Rodi-
na, ktorý založil 
Tomislav Kolako-
vič a iné. V júni 
1949 v domini-
kánskom kostole 
prečítal pas� er-
sky list sloven-
ských biskupov 
namierený pro�  
komunist i cke j 
tzv. „katolíckej 
akcii” a porušo-
vaniu nábožen-
skej slobody.

V noci z 13. na 
14. apríla 1950 
vtrhli ozbrojení muži do väčšiny mužských kláštorov v Čes-
koslovensku a zatýkali rehoľníkov, štátna moc tak likvidova-
la mužské rehole. Páter Mikuláš bol pri zatýkaní rázny a ne-
kompromisný. Odvolával sa na právo a ľudskosť a dostal sa 
s milicionármi do ostrej potýčky. Dnes sa vie, že niektorí 
z tých ozbrojencov sa neskôr obrá� li na kresťanskú vieru. 
Pátra Mikuláša internovali v kláštoroch v Pezinku, Báči, Po-
dolínci, možno aj inde. Bol evidovaný ako „obzvlášť nebez-
pečný, reakčný a neprevychovateľný rehoľník.” Keďže mal 
vodičské oprávnenie a známos� , poslali ho na priepustku 
zohnať kurivo. To bola jeho posledná príležitosť stretnúť 
sa so svojimi priateľmi a príbuznými. V rodine svojho mla-
dého priateľa JUDr. Futóa odslúžil svätú omšu.

Nakoniec pátra Mikuláša previezli do centralizačného 
tábora v českých Králikách, do zrušeného redemptoris� c-
kého kláštora na Hore Matky Božej. Rehoľníkov tu zapojili 
najmä do poľnohospodárskych a lesných prác. Väzenský 
režim bol prísny. Páter Mikuláš bol v tom čase už ťažko 
chorý na srdce, ťažko dýchal, chodil s palicou. Zaobchádza-
li s ním surovo, neakceptovali potrebu lekárskej pomoci. 

Štátny zmocnenec nú� l pátra Mikuláša s cynickou zlo-
myseľnosťou vystupovať v horúčave do strmého kopca 
za kravami. Z pasienka sa páter vrá� l úplne zničený. Nad-
ránom sa už nemohol postaviť ani slúžiť svätú omšu: ce-
lebroval ju pri ňom iný kňaz. Mikuláš si uvedomoval, že 
zomiera. Sedel s ovisnutou hlavou. Keď mu ju chcel ktosi 
podoprieť, odve� l: „Nechaj, patrí sa, aby Pánov služobník 
predstúpil pred Neho so sklonenou hlavou.”

Postupne mu tŕpli konča� ny, cí� l, ako mu jedna ruka 
odumiera. Povedal: „Odumiera ako prvá, asi viac zhrešila.”

Zomrel vo veku nedožitých 53 rokov. Pochovaný je 
v rodnej obci, v Bobote. 

Meno pátra Mikuláša Jozefa Lexmanna je uvedené 
v medzinárodnom zozname dominikánskych mučeníkov 
20. storočia.
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L
účky ľudovo Polanky, tre� nu tu má panstvo, spojenú 
so susedmi: od východu je Polanka Sovjaková, z juhu 
Polanka Kuruca, od severu a západu les, Jezria Polan-

ka. Všetky tri dohromady majú 1950 štvorcových siah. 
Menované polia a záhrady boli pri regulácii priznané 

barónovi Ferdinandovi Horvát z Plavča v roku 1814. Ešte za 
regulácie boli sčas�  vymenené, obrába ich farár vlastným 
nákladom. 

Okrem dvoch želiarskych domov podriadených faráro-
vi, od ktorých pla� a každý 2 zlatky a sú zaviazaní na 18 dní 
ručných prác, nemá nič iné. O hortulánoch kostola a fará-
rovi sa už hovorilo. 

Regálne právo farár nemá žiadne. Bene� cium rú-
bania dreva pre vlastnú potrebu nemá farár nijako 
obmedzené  siahami. Farár môže slobodne pásť v obec-
ných lesoch a na poliach.

Kapitál z omšových fundácií:
a) Šechovičova, založená Mar� nom Šechovičom, po-

vereným nižnolapšanským farárom, 200 zl v zlatkách do-
brej váhy, uložených 3. februára 1784 u vznešeného pána 
Antona Medňanského v Prešove a od neho u slobodného 
baróna Antona Horváta z Plavča na 6 % úrok a v Levoči 
26. novembra 1799 intabulovaných, čo dáva  úrok 12 zl - za 
ne mesačne dve omše.

b) Stanekova, založená Alexandrom Stanekom, pove-
reným farárom v Přečichove na omše 100 zl, 27. januára 
1808 devalvovaných na 50 zl, z nich 25 je uložených u Voj-
techa Mondljaka, nižnolapšanského sedliaka, druhých 
25 zl u zaťa Kataríny Bocmaňákovej Jána Ilčíka, želiara z 
Nižných Lápš, čo dáva 2 zl 30 gr na dve omše.

c) Görgeyova, založená Baltazárom Görgeyom, 150 zl 
na obetovanie omše, devalvovaných na 30 zl a na 6 % úrok 
uložených u Bartolomeja Staneka, sedliaka v Nižných Lap-
šoch, dáva úrok 1 zl 48 gr na odslúženie 3 omší; kapitál 
z týchto úrokov na omše je 16 zl 18 gr.

Jestvuje ešte fundácia Michala Celušáka, tunajšieho 
želiara zo dňa 17. septembra 1831, ku ktorej jestvovala 
obligácia slobodného baróna  Andreja Horváta z Plavča zo 
17. mája 1827 na 1000 zl - aj iné dlhy v testamente meno-
vaného Celušáka; úrok z nej sa delí na farský kostol a na 
omše za dušu zomrelého Bartolomeja Celušáka a jeho bra-
ta. Celá fundácia je sporná, úroky z nej neboli vyplatené 
a mnohé z kapitálu sa spreneverilo. Fundačný testament 
Celušáka je uložený v pokladni kostola, ako aj kapitál me-
novaných. U ktorých sedliakov sa kapitál uložil, bolo so sú-
hlasom zemepána. 

Štólové poplatky sú určené: od pohrebu dospelého 
dostáva 1 zl, dieťaťa 36 gr, od sobáša 1 zl 30 gr, od ohlášok 
30 gr, od vácky 6 gr, od spievanej omše 1 zl, � chej 30 gr. 
Od panských poddaných dostáva dvojnásobnú štólu, ale 
nedostáva desiatok z polí ani čokoľvek iné. Podporu farár 
nedostáva žiadnu. 

Nižnolapšanský farár pred rokom 1814 dostával od 
nepamä�  desiatok z celého nižnolapšanského chotára zo 
všetkého, čo bolo zasiate a čo v ňom vyrástlo vrátane lúk; 
odovzdávala to obec pri odpuste na sviatok Nanebovza� a 
Panny Márie ako náhradu na výdavky farára. Za regulácie 
chotára v roku 1814 jeho jedna desiatková tre� na bola 
inkorporovaná do panských pozemkov - teraz oslobode-
ných od desiatku. Po rozdelení polí medzi poddaných a po 
vyňa�  lúk, z ktorých sa mal odovzdávať desiatok, ale na-
miesto desiatku odovzdala sa len dvanásta časť celého re-
gulovaného terénu. Desiatok sa zmenil na dvanástu časť, 
aby nevznikali podvody a spory pre lúky oslobodené (od 
desiatku), čo sa stalo ťažkým bremenom pre farára a obec, 
čo zmluvou z 3. apríla 1814 potvrdil aj Biskupský úrad pod 
č. 1437 z 3. decembra 1814. Keď však aj teraz má farár 
výdavky s odpustom na sviatok Nanebovza� a Panny Má-
rie, ktoré priviezli ako desiatok z lúk, kto je teraz povinný 
priviezť? Za tejto vizitácie sa nariadilo, aby sa farár o tom 
dohodol s obcou, čo však podľa starého zvyku je nemožné, 
aby farár presviedčal obec o kompenzovaní svojich výdav-
kov. 

Ďalej mnohé plochy pozemkov, z ktorých sa pred regu-
láciou dával desiatok, po nej – ako už bolo povedané – boli 
vyhlásené za oslobodené od desiatku, aby sa predsa fará-
rovi nejakým spôsobom nahradili desiatky z lúk, ku pred-
chádzajúcim 29.124 štvorcovým siaham láskavosťou slo-
bodného baróna Ferdinanda Horváta z Plavča pridaných 
bolo 73.740 štvorcových siah, o čom je darovací dokument 
z 18. októbra 1814, potvrdený Biskupským úradom č. 1437 
z 3. decembra 1814. Takto sa fara, kedysi majúca právo 
desiatku, stala zmluvnou so sedliakmi a aby mal znesiteľ-
ný život, musí sa stať hospodárom a sedliakom o to viac, 
že nemá žiadnu kongruu a podporu; keby však negazdo-
val, nemohol by existovať. V rámci súčasnej vizitácie žiada 
o nový súpis príjmov, aby mohol získať podporu. 

3. Príjem kaplána - nič
4. Príjem učiteľa

Učiteľ má príjem od nepamä�  a najnovšie pridaný slo-
bodným barónom Ferdinandom Horvátom z Plavča. Od 
nepamä�  od každého štvrtníka  dostáva ¼ merice pšeni-
ce, ¼  jačmeňa a ¼ ovsa, čo činí 15 meríc pšenice, 15 jač-
meňa a 15 ovsa, �  čo majú želiarske právo, odovzdávajú 
½ merice jačmeňa. Okrem toho dostáva od každého štvrt-
níka jeden snop ovsa, spolu 3 mandlíky a 6 snopov. Podľa 
prastarej, zvykom potvrdenej dohody, obec mu dáva pole 
na obsia� e v rozlohe 8 meríc v sedliackych roľách Pod Ko-
pincom, od panstva dostával predtým pole na 6 meríc.  Ale 
tento dar sa zmenil a z milos�  patróna Ferdinanda Horváta 
z Plavča dostal jednu želiarsku usadlosť, ktorej kúsky sú 
roztratené po rozličných čas� ach chotára:

PO STOPÁCH MINULOSTI

FARNOSŤ NIŽNÉ LAPŠE V ROKU 1832 (4)  
preklad z latinského originálu    PROF. JOZEF ŠIMONČIČ
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V 1. poli: a) pole Kremervis, na 2 ½ merice ovsa, od 
severu je želiar špána, od juhu a západu panské pole, od 
východu nedecký chotár, b) v 2. čas�  V Potoku na 6 meríc 
ovsa v šies� ch kúskoch, zmiešaných so želiarom špána; od 
východu je jarok a kacvinský chotár, od juhu želiari Hla-
váč a Škorupa, od západu panské pole, od severu Jakub 
Nálepka a Andrej Sova, želiari, c) v 3. čas� , v Sraviščanem 
potoku, na 4 ½ merice ovsa, od východu a západu panské 
polia a lúky, od severu Andrej Sova, od juhu jarok, pozo-
stáva z 3 kúskov, d) v 4. čas� : v Stodolčanem potoku, na 
4 merice ovsa v 4 kúskoch, zmiešaných so želiarom špána, 
od východu a západu panské polia a lúky, od severu jarok, 
od juhu majú polia Hlaváč a Škorupa, e) v 4. čas� , v Glem-
bokym potoku, na 5 meríc ovsa, od východu sú panské po-
lia, od juhu Glemboky potok, od západu polia špána, od 
severu Jakuba Nálepku. 

V 2. poli:  a) Zakrakami: v dvoch kúskoch na 2 ½ merice 
ovsa, od východu a západu je želiar špána, od severu les 
a pole Šechoviča, od juhu pasienok, b) v 2. čas�  Na Vrchu 
pod cestu: na 2 merice ovsa, od východu je cesta na Kos-
telničné, od západu je Andrej Hlaváč, želiar, od severu je 
opustené želiarske pole, od juhu Pavol Sol� s, c) v 3. čas-
�  Pri Potoku: na 1 mericu ovsa, od východu Michal Celu-
šák, od západu Mar� n Škorupa, od severu Jakub Nálepka, 
želiari, od juhu jarok, d) v 4. čas�  Pri Lúčke: na ¾ merice 
ovsa, od východu Jakub Nálepka, od juhu jarok, od zápa-
du Simeon Gurčák, od severu želiar Pavol Sol� s a jarok, 
e) Pod Kotelničnem - Pod Medzu: na 2 ½ merice, od výcho-
du cesta na Kotelničné, od juhu Jakub Nálepka, od severu 
Fran� šek Penxa, od západu les, f) Pod Kotelničnem - Klin: 
na 2 ½ merice, od východu špán, od juhu želiari Simeona 
Gurčáka, od severu a západu pánske pole a jarok. 

Záhrady má:  a) Za domom:  na ¼ merice, ohraničuje 
ju ohrada kostola, jarok a jeho dom, b) Košiar: ¾ merice, 
od východu má kapustnisko Vojtech Pyrhala, od juhu a vý-
chodu je cesta a panské pole, od severu potok, c) Na Ríne: 
380 štvorcových siah, pod reguláciou č. 52, od východu 
má záhradu Ján Cempa, od západu Boroň, od severu je 
jarok, od juhu kroviny. Túto záhradu užíva právom výme-
ny z príležitos�  regulácie namiesto jemu prislúchajúcej zá-
hrady v Rovni, 360 štvorcových siah.

Príležitostné príjmy: od obce za spievané hodinky Pre-
blahoslavenej Panny Márie 1 zl 12 gr, za vyučovanie de�  
týždenne 1 gr a polienko dreva od každého zvlášť, od po-
hrebu dospelého 30 gr, od pohrebu dieťaťa 18 gr, od na-
písania ohlášok 12 gr, za Veni sancte pri sobáši 12 gr, od 
vácky 3 gr, za spev pri pohrebe  12 gr, od pohrebného zvo-
nenia 3 gr, od spievanej omše 12 gr, od � chej 6. Od želia-
rov má dvojnásobnú štólu. Drevo pre svoju potrebu má od 
panstva zdarma, o výrub a dovoz sa stará sám. 

5. Príjem učiteľov - nič
6. Príjem syndika kostola - nič
7. Príjem kostolníkov

Z pokladnice kostola dostáva ročne každý z nich 2 zl. 
Okrem toho užívajú záhradu v Rine  o 750 štvorcových sia-

hach, ktorú užíva každý rovnako. Od východu má záhradu 
Vojtech Novák, od západu Mar� n a Kvirín Novák, od seve-
ru má záhrady Jakub Rusnák, od juhu sú kroviny. Záhradu 
užívajú tým istým právom výmeny ako farár a organista od 
premerania chotára namiesto záhrady na Rovni vo výmere 
421 štvorcových siah.

8. Príjem kurátora dobročinného inštitútu - nič
9. Odmena hrobára

V zime má od hrobu dospelého 16 gr, v lete 12 gr, od 
hrobu dieťaťa 6 gr. Okrem toho je oslobodený od nočnej 
stráže a od doručovania listov.

10. Odmena babíc
Závisí od uváženia rodičiek.

V. Ľud farnosti a jeho povinnosti 
Ľud farnos�  je poddaný slobodnému barónovi Ferdi-

nandovi Horvátovi z Plavča, katolíkovi, ktorý má pre ma-
teriálne potreby školy osobitné pochopenie. Ľud hovorí 
jazykom poľsko-slovenským, je katolíckeho náboženstva, 
spolu 831 duší: katolíkov 800, schopných spovede 610, 
neschopných spovede 190, Grék 1, Židov 30. Úcta k Bohu 
je u obyvateľov chvályhodná, morálny charakter vo vše-
obecnos�  je dobrý. Cez sviatočné dni a nedele zúčastňujú 
sa slávenia Eucharis� e, hodiniek a katechézy. Chodia na 
veľkonočnú spoveď a dostávajú o tom potvrdenie. - Pôsty 
zachovávajú. - Farárovi dôverujú, nepodliehajú škodlivým 
zvodom. Mládež sa chová slušne doma i vonku. V kostole 
sú chlapci na chóre, dievčatá pred sanktuáriom. Kateché-
zok sa zúčastňujú svedomito. 

Cez sviatočné a nedeľné popoludňajšie bohoslužby  
v zakázanom období sa nepovoľujú zábavy. Oddelené 
manželstvá sa zmierujú. Farníci, predovšetkým pri oprave 
farských hospodárskych budov, neodmietajú povinú ma-
nuálnu prácu a sú ochotní aj ďalej pomáhať. Farár môže 
počítať s ich všestrannou pomocou.

VI. Miesta vzdialené od centra farnosti
Niet tu miesta, ktoré by bolo vhodné vyčleniť z tejto 

farnos�  ani pričleniť z inej fary.

A) Knihy patriace trvale k majetku fary v Nižných Lapšoch
Slovenské a la� nské knihy, darované najdôstojnejším pá-
nom biskupom Fuchsom – 15 zv
Compendium Novalis a Vachter – 1 zv
Sacerdos aut sanctus aut reprobus – 1    
De eligenda senten� a inter dissen� entes chris� anos – 1
Compendium seu breviarium absolu� ssimum – 1 
Canonisa� o sanctorum – 1
Beda Secaufer. Sermones pastorales – 1
Vita Petri Chrysologi – 1
Joannis Rosemberg: De adora� one in Spiritu – 1
Modi ora� onis s. formandae – 1
S. Hieronymi epistolae selectae – 3
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Manuduc� o ad praxim literarum execu� onis s. poeniten-
� ae – 1
Senten� a casuum – 1
Joannis Chrisostomi: Homiliae – 1
Tribunal Confessariorum – 1
Theologia moralis igno�  autoris – 1
Instruc� o confessarii prac� ca – 1
Disserta� ones a Stolberg – 1
Moralis theologia a Schenkl – 1
Prompenarium privilegiorum – 1
S. Salviani Massiliensis presbyteri opera – 1
Mahometanus dogma� cae e prac� cae instructas – 1
S. Gregorii Papae I.liber regularum pastoralium – 1
Theologia moralis ab Antoine – 1
Matrika pokrstených, sobášených a zomrelých 
od roku 1718 – 3
Matrika birmovaných od roku 1824, 
vrátane pokrstených – 1
Protokol kráľovských nariadení od roku 1781 – 1
Protokol úprav biskupa od roku 1788 – 2
Kniha účtov kostola od roku 1786 – 1
Matrika pokrstených, sobášených a zomrelých vojenských 
osôb – 1
Protokol posvätných fundácií – 1.

Poznámka
Podľa pokynu Biskupského úradu zo dňa 22. septembra 

toho roku za hlavou VI. ako bolo určené, treba ponechať 
dva voľné listy pre závery a podpisy  a potom po týchto 
dvoch listoch uvedený zoznam kníh;  potom čo možno naj-
rýchlejšie všetko najčistejšie opísať v štyroch exemplároch, 
každá strana nech je atramentom označená bez  vyškrabo-
vania a prečiarkovania, inak to nebude prijaté a po tom, 
ako bude takto všetko pripravené, pošle to dekan kapitule 
na podpis. 

Podpísané v Nedeci 1. októbra 1832
     Ján Fragner

dunajecký dekan, nedecký farár

Nech sa sem predloží aj pôvodný originál prečítanej 
a opravenej vizitácie na ďalšie uloženie do Diecézneho ar-
chívu s prečítanými štyrmi exemplármi.

Protokoly patriace do nižnolapšanskej fary sú nasledu-
júce:

Protokol súpisu duší – 1
Matrika pokrstených, sobášených, zomrelých - ako na 

predchádzajúcej strane.
NB: A zoznam kníh ako protokol dodať na osobitných 

listoch.
A radi by sme vedieť, či žije a kašle Karolko. 

Blahoželania

Poďakovanie od dychovky 
z Krempách za dar srdca

Dychovka z Krempách, ktorá 
pôsobí pri DPZ, vyjadruje poďa-
kovanie rodine Heleny a Roma-
na Kovalčíkových z Chicago za 
štedrý fi nančný dar pre potre-
by nášho kolek� vu.

Tešíme sa, že náš bývalý ko-
lega, ktorý pôsobil v dychovke 
v 90-tých rokoch, Román spolu 
so svojou rodinou vždy pamätá 
o našej dychovke, ktorá napriek 
organizačným problémom sa 
snaží pôsobiť a účinkovať na 
všetkých poduja� ach v našej 
obci. Ďakujeme za dar srdca, ktorý použijeme na opravu 
alebo nákup nového hudobného nástroja. 

Výbor dychovky pri DPZ v Krempachoch 

Na Tvoje prvé narodeniny, 
na Tvoj malý noštek 
posielame Ti sladký božtek. 
Aby sa Ti dobre žilo, 
po čom túžiš, vyplnilo. 
Nech sa Ti splní každý sník, 
nech pri Tebe stoji anjelik.

Narodeninový vinš patrí Darii Klukošovskej z Novej 
Belej, ktorá 3. augusta t.r. oslávila svoj prvý rôčik života. 
Do ďalších dní jej všetko dobre prajú starí rodičia, krstní 
rodičia, tety, ujovia a sesternice i bratranec.   

���

Dnes pekný sviatok máš, 
už 70 rokov prežívaš.
Život Ti dal, čo Ti dať mal, 
niekto Ťa potešil, niekto oklamal.
No pred Tebou je ešte dlhá púť, 
preto Ti želáme, šťastný buď,
nech život plynie v pokoji a láske, 
aby si povedal, že žiť je krásne.

Všetko najlepšie, veľa zdravia, požehnania od Sedembo-
lestnej Panny Márie, rados�  z rodiny a vnúčat, spokojnos�  v 
osobnom živote prajeme krajanovi Fran� škovi Kovalčíkovi 
z Krempách,  ktorý 12. augusta oslávil svoje 70. narodeniny.  
Želanie mu zo srdca zasiela: manželka Irena, synovia: An-
drej, Valent a Román s rodinami, všetky vnúčatá, ako aj celá 
ďalšia rodina. Ku gratulantom sa pripája MS SSP v Krempa-
choch, ktorej krajan Fran� šek v minulos�  predsedoval. 
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Nech slnko lásky zla� sté na cesty vždy Vám svie� , 
v živote, aby ste mali len radosť z Vašich de�  a vnúčat. 
Nech dnešného dňa blaženosť zo dňa na deň ras� e, 
aby Vás hriala spokojnosť, láska, vernosť, šťas� e. 
Zdvihnime čaše, priatelia, nech za nás všetkých vravia: 
nech žijú jubilan�  a veľa, veľa zdravia! 

Gratuláciu zasiela manželom Márii a Mariánovi Kluko-
šovským z Novej Belej pri príležitos�  30. výročia sobáša 
celá rodina. 

���

Nech vernosť a láska Vám 
cestu krášli, 
aby ste v manželstve 
pravé šťas� e našli. 
Nech Vaša láska nepozná slzy, 
nech neblúdi v tmách, 
nech Váš život je taký krásny, 
ako modré nebo na horách. 

Toto blahoželanie zasielame novomanželom Paulíne 
Hovancovej z Novej Belej a Piotrovi Solusovi z Repísk, 
ktorí spojili svoje osudy 10. augusta 2013 v kostole sv. Ka-
taríny v Novej Belej. Pohodu v manželstve im praje celá 
rodina.

���

Prajeme Vám – Judyta a Zygmund, 
aby ste boli nielen manželmi, 
ale aj najlepšími priateľmi, 
deliacimi sa o chvíle pohody, 
ochotní počúvať toho druhého 
a pripravení kedykoľvek pomôcť. 

Blahoželanie zasiela novoman-
želom Judite Plučinskej a Zygmun-
tovi Ptakovi z Jurgova pri príležitos-
�  uzavre� a manželstva celá rodina. 

���

V deň krásneho Tvojho sviatku,
keď si dožila päťdesiatku 
na Teba si spomína
s láskou celá rodina. 
Vrúcne prianie k Tebe le�  
od manžela a od de� :
Nech sa Ti dni šťas� a množia, 
nech Ťa chráni ruka Božia.

Toto blahoželanie patri Márii Kurnatovej z Novej Be-
lej, ktorá dňa 7. augusta oslávila 50. narodeniny. Pri tejto 
príležitos�  veľa rados�  v pracovnom aj osobnom živote 
a predovšetkým pevného zdravia jej zo srdca praje manžel 
s deťmi aj ostatná rodina.

Vitaj medzi nami 
utešené dieťa,
nech na Teba iba 
dobré sudby ži� a le� a.
Nech Ti Pán Boh požehnáva 
všetky ži� a roky
a buď šťastné v svete krásnom 
mnohé dlhé roky.

Gratulujeme krajanom Magdaléne a Petrovi Gajdziso-
vým z Jurgova pri príležitos�  narodenia ich malého synčeka 
Bartolomeja, ktorý ich potešil svojím príchodom 31. mája 
2013. K tejto významnej udalos�  im blahoželá celá rodina.  

���

V deň Vašich vzácnych 80. narodenín
prišli sme k Vám s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Vaše kroky,
nech Vás vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Vašich prianí.
Ďakujeme Vám za lásku, 
námahu pri výchove,
porozumenie a pomoc
v potrebe.
Žite nám dlhé roky
v zdraví a rados� . 

Gratuláciu zasiela krajanke Márii Majerčakovej z Novej 
Belej pri príležitos�  80. narodenín, ktoré oslávila 11. au-
gusta 2013, celá rodina. 

���
Drahí jubilan� , dožili ste sa prekrásnej chvíle,
prešli ste životom 55 rokov spolu, čo sú predlhé míle.
Prešli ste krajinou boles� , lásky, dovoľte nám pohladiť
Vaše strieborné vlásky.
Neraz ste zdolali brody i rieky,
zostaňte tu s nami na dlhé veky.

Toto blahoželanie patrí krajanom Helene a Fran� škovi 
Ščurekovcom z Novej Belej, žijúcim v Amerike, ktorí v júli 
t.r. oslávili 55. výročie sobáša. Pri tejto príležitos�  ešte veľa 
pekných spoločne strávených rokov v rodinnom kruhu 
a veľa zdravia želá rodina z Novej Belej.

Foto: J. Jamróz
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca 
v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke 
v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.

• august – sv. omša nebude 
• september – 08.09.2013
• október – 13.10.2013
• november – 10.11.2013
• december – 08.12.2013

Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný uto-
rok mesiaca (s výnimkou decembra) v kostole sv. Kríža v 
Krakove o 16.30 hod.

• august – 27.08.2013
• september – 24.09.2013
• október – 29.10.2013
• november – 26.11.2013
• december – 17.12.2013

ČITATELIA • REDAKCIA

Umelecké práce Štefána Bubána vo Varšave
V Slovenskom inš� túte vo Varšave sa začiatkom júla uskutočnila vernisáž výstavy výtvarníka Štefana Bubána. Tento 

významný slovenský umelec, ktorý sa vernisáže osobne zúčastnil, vystavoval na 65 samostatných a 270 kolek� vnych 
výstavách na Slovensku i v zahraničí – okrem Poľska, napr. 
aj v Rakúsku, Švajčiarsku, Ruskej federácii, Izraeli, Egypte, 
Uzbekistane, Japonsku, Kube i na Cypre. Svoje diela v uply-
nulých rokoch vystavoval aj na jednej z najväčších medziná-
rodných výstav na jesennom Parížskom salóne, kde získal 
medzinárodné uznanie.

Výstavu otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky v Poľsku 
Vasil Grivna za účas�  riaditeľa Slovenského inš� tútu vo Var-
šave Milana Novotného, vedúceho konzulárneho oddelenia 
ZÚ SR vo Varšave Lukáša Lopatníka, hos�  z oblas�  poľskej 
kultúry a ďalších záujemcov o slovenské umenie. (Ľ. Miller)

Jurgovčianky na festivale v Opoli
Na pozvanie speváčky  Haliny Frąckowiak, počas jej vystúpenia 16. júna 

t.r. na 50. ročníku Celoštátneho fes� valu poľskej pesničky v Opoli spolu so 
speváčkou vystúpili dievčatá z regionálnych folklórnych súborov Podhalie 
– spišská skupina z Jurgova a Regle z Poronina v pesničke Papierový mesiac 
(poľ. Papierowy księżyc). Ich vstup na javisko v spišských a podhalských kro-
joch bol veľkým prekvapením. Celé vystúpenie Haliny  Frąckowiak, ktorá 

zaspievala svoje najväčšie 
hity, o. i. „Napisz proszę”, 
„Tin Pan Alley”, „Serca 
gwiazd”, bolo odmene-
né obrovským potleskom 
publika. Prekvapením pre všetkých, ako aj pre speváčku bol darček 
v podobe ky� ce kvetov a krásneho šálu pri príležitos�  zlatého jubilea 
jej umeleckej práce, ktorý jej venoval Michał Matys Białki Tatrzańskej. 
Neskôr jej zaspievali Sto rokov, čo ju veľmi dojalo. 

Jubilejný ročník fes� valu „Opole: mám Ťa rád” bol veľmi pekným 
zážitkom pre účastníkov i publikum. Zároveň odzneli tam najväčšie hity 
poľských pesničiek za posledné polstoročie. (Sylvia Plučinská)

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V NEDEĽU 
A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej 
o  11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Mar� na o 10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o 7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebas� ána o 11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o  7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o 8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť Nanebovza� a Panny Márie 
o  8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o  10.30 hod. 
a fi liálka Malá Franková o  9.00 hod.
Ždiar - farnosť Navš� venia Panny Márie o 7.45 hod. 
a 9.30 hod., fi liálka Tatranská Javorina - kostolík 
sv. Anny o 11.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Mar� na o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o  8.00 a 10.30 hod.
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 26. júna 2013 zomrel v Jurgove 

vo veku 82 rokov krajan

ALOJZ BRYJA
Zosnulý bol členom miestnej sku-

piny SSP a verným čitateľom Života. 
Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý 
otec, dedo, pradedo a brat. Nech od-
počíva v pokoji!

Dňa 3. júla 2013 zomrela v Jurgove vo veku 77 rokov 
krajanka

MÁRIA WÓJCICKÁ
Zosnulá pochádzala z krajanskej rodiny. Odišla od nás 

dobrá krajanka, mama a sestra. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 23. júla 2013 zomrela v Jurgove 
vo veku 91 rokov krajanka  

MÁRIA ŠOLTYSOVÁ
rod. Gombošová

Zosnulá bola členkou MS SSP 
v Jurgove a vernou čitateľkou časopisu 
Život. Bola vychovaná v slovenskom 
duchu a odovzdala ho svojím deťom. 

Vyznačovala sa trpezlivosťou a duchaplnosťou. Rada sa 
delila s inými svojimi životnými múdrosťami. Odišla od nás 
vzorná krajanka, starostlivá a milujúca matka, svokra, ba-
bička, prababička a sestra. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

Dňa 20. júna 2013 zomrela v Dolnej 
Zubrici vo veku 78 rokov krajanka

ANGELA KULAVIAKOVÁ
rod. Omyláková

Zosnulá patrila medzi prvých štu-
dentov a absolventov lýcea so slo-
venským vyučovacím jazykom v Ja-

blonke, ako dlhoročná učiteľka slovenského jazyka dostala 

ČITATELIA • REDAKCIA              
od ministra školstva SR ďakovný list za pedagogickú prá-
cu a šírenie slovenského jazyka v Poľsku. Zosnulá patrila 
k ak� vnym členom miestnej skupiny a dlhoročným čitate-
ľom Života. Svojou prácou sa angažovala do rozvoja rodné-
ho prostredia Oravy. Odišla od nás starostlivá matka, stará 
mama i prastará mama, svokra a známa. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Dolnej Zubrici, OV SSP na Orave, ÚV SSP a  redakcia Život

Dňa 1. júna 2013 zomrel v Kacvíne 
vo veku 73 rokov krajan

JOZEF PETRUŠ
Zosnulý bol dlhoročným čitateľom 

časopisu Život a členom Miestnej skupi-
ny Spolku v Kacvíne. Odišiel od nás vzor-
ný krajan, starostlivý manžel, otec, dedo 
a pradedo. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Kacvíne

Dňa 6. júla 2013 zomrel v Košiciach 
vo veku 83 rokov krajan

VALENTÍN BEDNARČÍK
Zosnulý pochádzal z Novej Belej zo 

slovenskej rodiny, v ktorej sa formoval 
jeho blízky vzťah k Slovensku. Ako mlá-
denec odišiel na štúdia na Slovensko 
a tam sa aj usadil. Študoval v Levoči 

a v Bra� slave. Založil si rodinu a spolu s manželkou Alenou, 
ktorá zomrelá vo februári t.r., vychovali dve de� . Pracoval 
ako inžinier v Košiciach, kde sa usadil. Toto mesto sa stalo 
preňho druhým domovom a častokrát sa tam stretával i so 
svojimi rodákmi, ktorí rovnako ako on odišli v povojnovom 
období z rodiska. Avšak nikdy nezabudol na Novú Belú ani 
jej dejiny, o ktorých písal články do časopisu Život. Pou-
kazoval v nich na nešťas� a, aké postretli obyvateľov No-
vej Belej v povojnovom období z rúk bandy „Ognia”, čo aj 
okúsil na vlastnej koži len za to, že sa hlásili k slovenskému 
povedomiu, ktoré bolo pre nich prirodzené. Pri návratoch 
domov donášal slovenské časopisy a knihy pre rodinu a so 
záujmom počúval zves�  o dianí v obci i v krajanskom hnu-
� , o ktorom po celý čas čítal v Živote. Bol verným čitateľom 
až do smr�  a vždy s netrpezlivosťou čakal na ďalšie číslo. 

Odišiel od nás vzorný krajan, starostlivý otec, dedo, pra-
dedo, ujo, brat, svokor, švagor. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej a redakcia Život
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NELA BLUSKOVÁ

MOJA RODNÁ 
KRAJINA
Ako na nebi slnko,
ako v jablku zrnko,
ako očko v prsteni,
ako kvety na zemi,
tak sa hrdo vypína
moja rodná krajina.

V srdci krásnej Európy
nájdete Slovákov stopy.
Tam na malom kúsku zeme,
Slovensko si pekne drieme.
Hory, rieky, doliny
a v nich naše rodiny.
Svorne dlhé roky žijú,
slávy svojej veniec vijú.

Z čias Cyrila, Metoda
jazyk nášho národa,
kultúra i múdrosť ras� e.
Máme to my ale šťas� e!

(Báseň pochádza zo zborníka 
Prečo mám rád Slovenčinu, prečo 
mám rád Slovensko vydaného pri 
príležitos�  21. ročníka tejto súťa-

že. Autorka bola žiačkou 5. roč. ZŠ 
Dr. Jozefa Dérera v Malackách)

Hra o kamienky
Cez prázdniny máte veľa času 

a prinášame vám návod na zaují-
mavú hru. Počet hráčov môže byť 2 
a viac. K hre potrebujete 5 malých 
kamienkov.

Pravidlá:

1  Najprv vezmi do ruky všetky 
kamienky, vyhoď ich asi 15 cm do 
vzduchu, rýchlo ju otoč a snaž sa na 
chrbát vystretej ruky chy� ť čo naj-
viac padajúcich kamienkov.

2  Kamienky, ktoré �  zostali na chrbte ruky, vy-
hoď znova do vzduchu a chyť do dlane. Ten, kto 
ich má viac, začína.

3  Kamienky nechaj rozsypané na zemi. Jeden 
zober do ruky, vyhoď ho do vzduchu, rýchlo 
vezmi zo zeme ďalší kameň a chyť padajúci ka-
mienok. Takto pokračuj a vždy ber do ruky ďalší 
a ďalší kamienok. 

4  Keď si už pochytal všetky kamienky, znovu 
ich rozlož na zem, jeden kamienok vyhoď, no te-
raz vezmi dva naraz.

5  Potom pokračuj s tromi a štyrmi naraz. Keď 
sa �  hod nepodarí, pokračuje druhý hráč. Keď sa 
znovu dostaneš na rad, pokračuješ tam, kde si 
prestal.

do súťaže s fi nančnou podporou z Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí.

V júli sme odmenili: Nataliu Chlebdovú a Dominika 
Kotarbu z Jurgova.

Milé deti,
vašou úlohou bude vymaľovať a spočítať rybičky. Keď to urobíte, pošlite nám svoje 
práce, do redakcie. Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými 

1 2 3

4

5

34 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS Koľko je rybičiek? 
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text a ilustrácia    IVANA PANČÁKOVÁ

N
ikola už odišla domov do Blavy. A aj Saška je preč. V sobotu 
odcestovali na dovolenku k moru do Chorvátska. Normálne 
som sa večer rozplakala. Prišlo mi ľúto za všetkými našimi do-

brodružstvami. Mamka si myslela, že plačem kvôli tomu moru. Tento 
rok to� ž rodičia po dlhej porade rozhodli, že žiadne more nebude. 
Letná dovolenka bude domáca. Že vraj je ešte veľa pekných miest aj 
tu doma, ktoré sme doposiaľ nevideli. A keď ma vtedy večer mamka 
takú uplakanú upokojovala, rozprávala o našich dovolenkových plá-
noch. Začala príbehom o Červenom Kláštore. Vraj tam kedysi dávno 
žili naozaj mnísi. Mali prísne pravidlá. Žili v úplnom � chu a samote. 
Iba v noci, keď mali nočnú modlitbu, mali dovolené spievať. Medzi 
nimi bol aj jeden, čo sa volal Cyprián. Bol múdry, zvedavý a rád po-
zoroval a skúmal veci okolo seba. Zo všetkého najradšej mal kláštor-
nú záhradu, v ktorej by ste nenašli len zeleninu a kvety. Mnísi v nej 
pestovali aj rôzne bylinky, ktorých liečivú moc vedeli správne využiť. 
Cyprián vedel o bylinkách naozaj veľa. Vo svojej kláštornej lekárni pri-
pravoval sirupy a mas� čky, zmes bylín na čajík či obklady. Ľudia za 
ním chodili s prosbou o pomoc a radu naozaj zďaleka. Všetku múdrosť 
o bylinkách zaznamenal do svojho herbára. Teraz je Cypriánov herbár 
v múzeu a je veľmi vzácny. Červený Kláštor! Tak tam sa naozaj teším. 
A viete, čo som sa ešte dozvedela? Nebude to len taký hocijaký výlet 
– bude to stanovačka! Jój, už sa neviem dočkať. A mamka mala asi sla-
bú chvíľku, lebo sľubovala a sľubovala. Že vraj pri Červenom Kláštore 
tečie dosť veľká rieka, horská a rýchla. A tú rieku splavíme. My síce čln 
nemáme, ale od pradávna rieku pod Troma Korunami (to je meno ne-
jakého vysokého kopca) splavovali pltníci. Len teraz namiesto tovaru 
a materiálu vozia turistov. To bude super! Zaspávala som s predstavou 
pltníka v kroji ako ma samú samučičkú vezie po divokej rieke. Spieva 
ľudovú pesničku a s ním opakujem každý refrén. Na jednom brehu na 
nás pozerá jelenica s mláďatkom, na druhom líška. Cyprián vychádza 
z lesa, v ruke drží žlté kvietky, usmieva sa na mňa a máva. Ale to bol 
už asi sen. 

Horná Lipnica
Obec Horná Lipnica (nazývaná 

� ež Vyšná Lipnica) bola založená 
začiatkom 17. storočia v chotári 
Jablonky šoltýsom Jánom Králom 
a 5 valaskými osadníkmi so zvole-
ním pána Oravského hradu Juraja 
Thurzu. Dedina je rozťahaná na 
širokom priestore po celom údolí 
Vyšnolipnického potoka, pričom 
názov dostala práve podľa trávy 
rastúcej okolo jej brehov. Oby-
vatelia sa okrem roľníctva a do-
bytkárstva zaoberali výrobou ľanu 
a prilepšo vali si predajom ľanové-
ho plátna a ni�  po okolí. Začiatkom 
19. storočia bol v Hornej Lipnici vy-
budovaný kostol sv. Štefana, ktorý 
sa stal súčasťou erbu obce. Z Hor-
nej Lipnice pochádzal rektor Spiš-
ského seminára Jozef Voj� ček či 
slovenská poetka Šarlota Bugano-
vá-Alexy. V roku 1920 bola Horná 
Lipnica spolu s niekoľkými ďalšími 
oravskými obcami pripojená k Poľ-
sku, kde dostala nový názov Lipni-
ca Mała. V roku 1939 bola pripoje-
ná späť k Slovensku a v roku 1945 
opäť k Poľsku, kde leží dodnes. Po 
skončení druhej svetovej vojny tu 
vznikla slovenské ľudová kapela, 
dychová hudba i folklórny súbor 
Kumoratki. V súčasnos�  v Malej 
Lipnici funguje miestna skupina 
Spolku Slovákov v Poľsku. (mm-m)

Kostol 
v Hornej 

Lipnici

Kostol 
v Hornej 

Lipnici
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Milan Budzák

Dnešné ráno
Dnešné ráno ma � chom privítalo.
Načaté hľadanie, túžbou podopreté
hasí môj smäd. Dopĺňam z večera
nedopitý pohár, moja myseľ je 
roztopašná, chce dokončiť to načaté.

Dnešné � ché ráno. Večer som ešte
nevedel, či ho vítať budem. 
Keď bola tma, blúdil som, iskierku
svetla hľadal som. Omráčený som
hlavou  o stenu narazil.

Vyznanie, vlastne spoveď to bola. 
Miska váh sa k mínusu nakláňa.
Bez záblesku svetla, dobro na druhú 
misku doložiť, šancu nemám.

Dnešné � ché ráno mi príkaz dalo,
to roztopašné do nenávratná  poslať.
Potom, keď sa prebudíš tvoj Pán
ťa od zlého ochráni.

(2013)

Peter Velits
spracovala    MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Cyklistika sa v poslednom období stáva na Slovensku veľmi populárnym športom. 
Zaslúžili sa o to najmä slovenskí cyklisti, ktorí v dresoch zahraničných tímov podávajú 
výkony na úrovni svetových špičiek a zviditeľňujú tak nielen tento šport, ale tiež svoju 
rodnú krajinu – Slovensko. Jedným z nich je aj bratislavský rodák Peter Velits, ktorý 
spolu so svojim bratom, dvojčaťom Martinom, brázdia cyklistické trasy už vyše desať 
rokov.

P
eter Velits sa narodil 21. febru-
ára 1985 v Bra� slave, odkiaľ 
sa neskôr presťahovala celá 

rodina do Púchova. Už ako junior 
patril medzi svetovú špičku, keď 
v roku 2003 skončil v juniorskom 
svetovom pohári celkovo na dru-
hom mieste. Jeho prvým � mom 
bola slovenská Dukla Trenčín Meri-
da. Neskôr pôsobil v juhoafrickom 
� me Konica - Minolta, kde mal tú 
výhodu, že mohol súťažiť na pre-
tekoch aj v zime. Jeho úspešná ju-
niorská kariéra vyvrcholila v roku 
2007, a to � tulom majstra sveta do 
23 rokov v Stu� garte. Okrem cest-
nej cyklis� ky sa úspešne venoval 
� ež zimnému triatlonu, keď v roku 
2004 získal ako člen športového 
klubu Tatranské orly a slovenskej 
reprezentácie � tul juniorského 
majstra Európy v tejto disciplíne.

Profesionálnu kariéru začali 
bra� a Velitsovci v nemeckom � me Wiesenhof - Felt. V roku 2007 však tento 
� m ukončil svoju činnosť, ale vďaka � tulu majstra sveta Petra Velitsa dosta-
li obaja mnoho ponúk a nakoniec podpísali dvojročnú zmluvu s nemeckým 
� mom Milram. V drese Milramu Peter štartoval v roku 2008 premiérovo na 
jednom z najznámejších a najpres� žnejších cyklis� ckých poduja�  Tour de 
France, kde v 17. etape získal červený dres pre najbojovnejšieho pretekára.

Od roku 2010 pôsobili bra� a Velitsovci v americkom � me HTC Highroad. 
V tomto � me dosiahol Peter Velits za� aľ svoj najlepší výsledok v profesionál-
nej kariére, keď skončil na poduja�  Vuelta a España celkovo druhý. Zároveň 
bol členom víťazného družstva v � movej časovke a zvíťazil � ež v individuálnej 
časovke. V roku 2011 sa stal jedným z lídrov � mu HTC Highroad pre celkové 
umiestnenie na Tour de France, pričom celkovo skončil na devätnástom mies-
te.

Pred sezónou 2012 prestúpili bra� a Velitsovci do belgického � mu Omega 
Pharma-Quick Step, kde pôsobia dodnes. V novej sezóne dosiahol Peter ďalší 
veľký úspech, keď po prvýkrát zvíťazil v profesionálnom pelotóne v etapových 
pretekoch a vyhral poduja� e Tour of Oman. Na domácej pôde sa stal v roku 
2012 majstrom Slovenska v individuálnej časovke a na majstrovstvách sveta 
v cestnej cyklis� ke bol členom víťazného družstva v � movej časovke.

Petrove úspechy sa odzrkadlili aj pri oceňovaní najlepších slovenských 
športovcov, keď bol v rokoch 2007, 2009 a 2010 vyhlásený za cyklistu roka na 
Slovensku. 
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MOTO A VARENIE

Rybacia polievka
3-4 cibule, 2 lyžice spustenej mas� , 1 lyžica sladkej mle-

tej papriky, 5 zŕn korenia, 1 bob kový list, 2-3 zelené papriky 
ostré, 3 paradajky, soľ, ocot, 1/2 citróna, 1 kg rýb, Vegeta.

Pracovný postup: Na mas�  upražíme do ružová cibuľu 
pokrájanú na kolieska, pri dáme červenú papriku, zalejeme 
teplou vodou, pridáme zelené papriky pokrájané na rezan-
ce, olúpané, pokrájané paradajky, soľ, korenie, bobkový 
list, citrón pokrá janý na kolieska a všetko spolu dusíme. 
K udusenej zelenine prilejeme teplú vodu podľa potreby 
a pridáme bobkový list. Keď toto zovrie, pridáme rybacie 
mäso po krájané na kúsky, varíme pri � chom vare asi pol 
hodiny, potom dáme Vegetu a okyslíme podľa chu� . V 
zime, keď nemáme zelenej papriky, nahradíme ju mletou 
paprikou v soli, ale vtedy polievku nesolíme. Paradajky za-
mení paradajkový pretlak alebo miesto papriky a pretlaku 
použijeme lečo, ktorý sme si pripravili do fl iaš.

Rybací paprikáš
1 kg rýb, 4 lyžice spustenej mas� , 4 stredné cibule, čer-

vená mletá paprika, soľ, 1 lyži ca múky, 1 dl kyslej smotany, 
voda.

Pracovný postup: Na mas�  zapeníme pokrájanú cibuľu, 
pridáme červenú papriku, na kúsky pokrájanú rybu, soľ, 
podlejeme horúcou vodou a dusíme. Keď je ryba mäk-

ká, čo dlho netrvá (asi 15 minút), zahus� me ju zátrepkou 
z kyslej smotany a múky a povaríme. Nakoniec pridáme 
ocot alebo paradajkový pretlak podľa chu� . K paprikášu 
podávame halušky alebo zemiaky.

Jablková pitá
1/2 kg múky, 1/4 kg mas� , trochu soli, 1 vajce, 1 lyžica 

cukru, 5 dkg droždia, mlieko.
Plnka: 1-1 1/2 kg kyslých jabĺk, 25 - 30 dkg cukru, 2 hr-

ste omrvín (krupice), škorica, 10 dkg hrozienok.
Pracovný postup: Masť a múku na doske rozmrvíme, 

pridáme vajce, cukor, soľ, rozmrvené droždie a s mliekom 
zamiesime na závinové cesto. Cesto podelíme na 2 čiastky. 
Každú čiastku rozvaľkáme vo veľkos�  plechu. Jednu dáme 
na pomúčený plech, potom na ňu rozhrnieme plnku, pri-
kryjeme druhou, rozvaľkanou čiastkou cesta, popicháme 
vidličkou a necháme vykysnúť na teplom mieste. Vykysnu-
té upečieme, posypeme vanilkovým cukrom a teplé pokrá-
jame na štvorce.

Plnka: Na strúhadle postrúhame umyté, neobielené 
kyslé jablká, vytlačíme ich a dáme do misy. K ním pridáme 
cukor, škoricu, hrozienka, omrviny (alebo krupicu) a všetko 
zmiešame.

Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec, 
Slovenské vydavateľské centrum : 2012

A
uto, ktoré sa zdá byť prepo-
jením všetkého, čo by mo-
torista hľadal v segmente B.

Jednoducho taký mix, ktorý sa v prí-
pade tohto modelu naozaj vyda-
ril. Vodič dostáva k dispozícii auto 
so športovým nádychom, ktoré je 
pekne farebne zladené a všetky 
najdôležitejšie prvky výbavy nájde 
na svojom mieste.

Vozidlo síce nie je vo svojej trie-
de najväčšie, aj priemerní velikáni 
si v ňom nájdu pre seba dostatok 
miesta, dokonca i vzadu. Aj sedadlá 
sú pohodlné tak akurát. A za tým 
všetkým sa nachádza kufor s ob-
jemom necelých 300 l, čo v tejto 
triede nie je časté. A k tomu mnoho 
odkladacích priestorov okolo seda-
diel činí toto auto ešte priestrannejšie. Zlepšila sa stabili-
ta vďaka tvrdšiemu pruženiu, brzdenie vďaka kotúčovým 
brzdám na všetkých štyroch kolesách, strmšie riadenie 
– jednoducho zážitok z jazdy je cí� teľný.

Motory až také moderné v ponuke nie sú. Prišla móda 
na nízko objemové turbomotory a také v ponuke i20 nemá. 
V ponuke je len stará klasika, teda variabilné časovanie 
ven� lov a priame vstrekovanie. Tým stráca auto svoju dy-
namiku pri nižších otáčkach, ale veď k dispozícii máme 6-

stupňovú manuálnu prevodovku, no kto by sa s ňou rád 
nezahral... Jednoducho pri predbiehaní si treba podradiť 
a vykúzliť z motora nielen jeho dravý zvuk, ale i silu ťahu. 
Takáto kombinácia motora a prevodovky je najväčšou po-
techou práve pri tankovaní, keď si po prepočítaní uvedo-
míme, že sa zmes� me do 6 l na 100 km. A ani na diaľnici sa 
za výkon tohto au� čka nebudete hanbiť, veď maximálka 
181 km/h v plnej miere postačuje. Možno len to zrýchle-
nie do 100 km/h za 11,6 s nie je príliš športové.

Hyundai i20 1.4i

spracoval    MARIÁN SMONDEK
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NAŠA PORADŇA

KOSMETOLOG ELŻBIETA 
KRZYSIK

technik 
masażysta

Manicure w stylu ombre
Do niedawna ombre było wykonywane 

jedynie w salonie fryzjerskim. Dziś każda 
interesująca się urodą kobieta wie, co kry-
je się pod tą nazwą. Efekt płynnego prze-
chodzenia jednego koloru w drugi zyskał 
sobie wiele miłośniczek i szybko przeszedł 
do makijażu i sztuki ozdabiania paznokci. 

M
anicure wykonany techniką 
ombre wygląda efektow-
nie i interesująco. Stanowi 

też świetną zabawę półcieniami przy 
pracy nad zacieraniem granic między 
kolorami. Od najciemniejszego do naj-
jaśniejszego lub na odwrót. Możliwo-
ści jest niezliczona ilość. Wydawałoby 
się, że stworzenie takich paznokci jest 
trudne i skomplikowane, ale to tyl-
ko pozory. Do wykonania, potrzebne 
nam będą: lakiery do paznokci w róż-
nych odcieniach tego samego kolo-
ru, gąbeczki do makijażu, miseczka, 
woda, bezbarwny lakier do paznokci, 
kartka papieru, zmywacz do pazno-
kci, patyczek kosmetyczny. Wykonanie 
Gradient Manicure należy rozpocząć 
od odpowiedniego przygotowania 
paznokci. Czystą płytkę pokrywamy 
odżywką lub base coatem, które po-
mogą ochronić paznokcie przed prze-
barwieniami (w szczególności, jeśli 
używamy intensywnych kolorów). Na-
stępnie należy poczekać do całkowite-
go wyschnięcia produktu. Cierpliwość 
na tym etapie zaprocentuje dłuższą 
żywotnością manicuru. Unikniemy też 
pojawienia się ewentualnych bąbel-
ków powietrza pod lakierem. Potem 
dobrze jest nałożyć lakier w neutral-
nym kolorze, aby podbić i nasycić ko-
lory następnych warstw. Tutaj też cze-
kamy, aż wszystko dobrze wyschnie. 
W międzyczasie możemy zabezpieczyć 
skórki taśmą klejącą lub plastrem, aby 
nie uległy nadmiernemu zabrudzeniu. 
Następnie przygotuj lakiery, ustaw je 
w kolejności od najciemniejszego do 
najjaśniejszego koloru. Niech tych od-
cieni nie będzie więcej niż cztery, bo 
efekt nie wyjdzie. Napełnij miseczkę 
zimną wodą i zanurz w niej gąbeczkę 
do podkładu. Następnie odsącz ją po-
zostawiając ją wilgotną, ale nie mokrą. 
Pomaluj krawędź gąbki ciemnym lakie-

rem, robiąc wyraźną kreskę. Następ-
nie zrób taką samą kreskę tuż obok 
jaśniejszym kolorem i tak do najjaś-
niejszego. Rób to w miarę szybko, aby 
lakiery nie zdążyły wyschnąć na gąbce. 
Odbij delikatnie kolory na kartce pa-
pieru, a zobaczysz jak kolory odbijają 
się na papierze. Jeszcze widać wyraźną 
granicę między nimi. Powtórz to odbi-
janie, a za którymś razem zobaczysz, 
że granica między kolorami się zatarła. 
To jest ten moment, kiedy należy od-
bić lakier na paznokciu. Zbliż gąbkę do 
płytki paznokcia i odbij na niej lakier. 
Powtórz to kilka razy, trzymając gąb-
kę dokładnie w tej samej pozycji. Nie 
martw się, że coś zepsujesz. Jeśli nie 
będziesz maziać gąbką po paznokciu, 
na pewno nic takiego się nie stanie. 
Następnie ponownie nałóż warstwy 
lakierów i powtarzaj powyższe kro-
ki dla każdego paznokcia. Następnie 
oczyść skórki wokół paznokcia, waci-
kiem lub patyczkiem higienicznym za-
moczonym w zmywaczu. Na sam ko-
niec pomaluj paznokcie bezbarwnym 
lakierem lub utrwalaczem. Paznokcie 
ombre gotowe. 

Jeśli znudził Ci się ombre manicu-
re pionowy, możesz skusić się na jego 
inną wersję – poziomą, malowaną od 
lewej do prawej. Ten sposób malo-
wania nie wymaga użycia niczego in-
nego poza lakierem do paznokci. Użyj 
trzech lakierów z tej samej palety ko-
lorystycznej. Najciemniejszym i najjaś-
niejszym odcieniem pokrywasz boki 
płytki paznokcia, środek zaś malujesz 
odcieniem pośrednim. Jeśli po wy-
schnięciu efekt nie będzie Cię satys-
fakcjonował, powtórz całość operacji 
lub któryś z jej elementów. Ombre na 
paznokciach jest świetną alternatywą 
dla tradycyjnych metod wykonywania 
manicure’u. Jeśli jesteś znudzona ty-
powym efektem lub masz ochotę na 
drobne szaleństwo – nic nie stoi na 
przeszkodzie. Ombre w stonowanych 
kolorach może być idealnym urozma-
iceniem Twojego codziennego stroju. 
Użycie kolorów nasyconych i inten-
sywnych będzie natomiast świetnym 
dodatkiem do szałowej kreacji impre-
zowej. Do zobaczenia za miesiąc! 

Dawid

Co możemy uzyskać 
dzięki zabiegom masażu

M
asaż znany jest od wieków. 
Ludzkość od dawna korzy-
sta z jego dobroczynnych 

właściwości. Nie tylko dlatego, że 
masaże leczą ciało. Mają też ogrom-
ny wpływ na psychikę człowieka. 
A ta, jak wiadomo, jest bardzo kru-
cha i może ucierpieć pod wpływem 
stresującego trybu życia. O masażu 
w całym tego słowa znaczeniu mo-
żna mówić dopiero od XVI w. Został 
on wskrze szony we Francji przez le-
karza królów, chirurga Ambrożego 
Pare (1517-1590). Jest on również 
twórcą masażu metodą uciskową. Po 
raz pierwszy w dziejach medycyny 
zapisał on swoje obserwacje i zaczął 
stosować masaż, jako metodę lecz-
niczą. Dlatego w historii medycy-
ny mówi się o Ambrożym Pare jako 
o wskrzesicielu masażu. Poznaj więc 
psychoterapeutyczne korzyści, jakie 
daje masaż. Ciesz się dobrym zdro-
wiem i samopoczuciem! Jest wiele 
pozytywnych efektów, jakie przyno-
szą masaże. Poniższa lista przedsta-
wia niektóre z nich. 

Masaż zwalcza stres i niwelu-
je napięcie – życie wielu z nas peł-
ne jest stresu. Ten z kolei może być 
powodem chorób. Aby utrzymać 
dobrą kondycję psychofi zyczną, 
nie warto sięgać po uspokajające 
specyfi ki w postaci tabletek. Ulgę 
zmęczonym i zestresowanym może 
przynieść masaż. Jego skuteczność 
w walce z tą „chorobą cywilizacyjną” 
została potwierdzona licznymi bada-
niami naukowymi. Ich wynik okazał 
się jednoznaczny – masaże są je-
dną z najlepszych metod uwolnienia 
się od stresu! Masaż, po pierwsze, 
relaksuje mięśnie, które nieświado-



ePUAP
ePUAP (elektroniczna Pla� orma Usług Administracji 

Publicznej) – ogólnopolska pla� orma teleinformatyczna 
służąca do komunikacji obywateli z jednostkami admini-
stracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. 
Zbudowana w ramach projektu ePUAP-WKP (Plan Infor-
matyzacji Państwa). Usługodawcami są jednostki admini-
stracji publicznej oraz instytucje publiczne.

Pla� orma udostępnia usługodawcom infrastrukturę 
technologiczną do świadczenia usług obywatelom (usłu-
gobiorcom). Wśród uczestników ePUAP znajdują się za-
równo jednostki administracji centralnej, jak i samorządy, 
a wśród nich urzędy gminne.

Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także Pro-
fi l Zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych 
ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania pod-
pisu kwalifi kowanego oraz oparty na SAML mechanizmie 
pojedynczego logowania (single signon), który umożli-
wia stosowanie tego samego konta ePUAP do logowania 
się na stronach różnych usługodawców. O Profi l Zaufany 
wnioskuje się przez stronę ePUAP i potwierdza się go w 
urzędach, np. urzędzie skarbowym , ZUS, urzędach miasta, 
gminach. 

Obszary zastosowania ePUAP
ePUAP jako wspólna infrastruktura wykorzystywana 

przez Instytucje Publiczne do udostępniania własnych 
usług, ePUAP jako wspólna infrastruktura dla zintegrowa-
nego, ujednoliconego, zagregowanego dostępu do wyko-
rzystywanych usług publicznych, ePUAP jako repozytorium 
wzorów dokumentów elektronicznych, ePUAP jako narzę-
dzie pracy dla „organizacji interoperacyjności.” 

Prawo o ePUAP
Zgodnie z przepisami prawa z dnia 1 maja 2008 r. or-

gany władzy publicznej zobowiązane są do przyjmowania 
dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań 
i wniosków oraz innych czynności w postaci elektroni-
cznej). ePUAP umożliwia instytucjom publicznym speł-
nienie tego wymogu poprzez udostępnienie infrastruktu-
ry usług pozwalających na założenie skrzynki podawczej. 
Skrzynka podawcza na ePUAP spełnia wymogi prawa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
h� p://epuap.gov.pl/wps/portal/

 (Opracowano na podstawie: www.wikipedia.pl)
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PRAWNIK

 NAŠA PORADŇA

mie spinasz w sytuacjach stresowych. Po drugie – oczysz-
cza umysł z nadmiaru negatywnych myśli. To jednak nie 
wszystko! Masaże pozytywnie wpływają na system immu-
nologiczny - ciągły stres może negatywnie wpłynąć na sy-
stem odpornościowy. A z uszkodzoną „warstwą ochronną” 
jesteśmy bezbronni i narażeni na działanie wirusów. Szyb-
ciej przeziębiamy się, częściej chorujemy na grypę i łatwiej 
popadamy w depresję. Masaż całkowicie zwalcza stres 
– największego agresora dla naszego systemu immunolo-
gicznego. Mało tego – sprawia, że nasza „tarcza obronna” 
będzie twardsza i nienaruszalna.  Likwiduje ból – masa-
że są w stanie wyzwolić z chronicznego bólu. Polecane są 
w walce z przewlekłymi chorobami, takimi jak: zapalenie 
ścięgna Achillesa, w zespole urazowym nadgarstka, w rwie 
kulszowej, w zapaleniach stawów, a także w fi bromialgii 
i w wielu innych schorzeniach. Poza tym masaże pomaga-
ją zlikwidować ból pooperacyjny oraz wywołany urazami 
powstałymi w trakcie uprawiania sportu. Masaż rozprasza 
lęki – pacjentom uskarżającym się na silne stany nerwi-
cowe, ukojenie przynieść może właśnie regularny masaż. 
Badania udowodniły, że zabiegi z masażem niwelują lęki. 
Masaże dodają sił i wiary we własne możliwości – długa 
rehabilitacja może być naprawdę frustrująca. Receptą na 

to jest masaż. W trudnych chwilach pozytywnie wpływa na 
samopoczucie. Dzięki niemu łatwiej przejść wyczerpujące 
ćwiczenia. Masaże przyspieszają też proces wzmacniania 
się mięśni, a więc powracania do dobrej kondycji fi zy-
cznej. Szybsze efekty dają nam większą radość, co wpływa 
korzystnie na nasz stan psychiczny. Masowanie eliminu-
je napady niepokoju – wysokie ciśnienie krwi jest bardzo 
niebezpieczne. Wywołuje nieprzyjemne stany psychiczne, 
które spowodowane są zawrotami głowy, przyspieszeniem 
uderzeń serca, brakiem energii i napadami niepokoju. An-
� dotum na te dolegliwości jest masaż. Regularnie stoso-
wany może obniżyć ciśnienie krwi. Podwyższone ciśnienie 
jest spowodowane stresem, a masaż potrafi  rozładować 
nasze napięcie. Terapia z zastosowaniem masowania może 
więc nie tylko obniżyć i ustabilizować ciśnienie krwi, ale 
także zlikwidować dodatkowo: depresję, lęki i poczucie za-
grożenia. Masaż jest idealny na bóle głowy – z bólami gło-
wy borykają się na co dzień miliony osób. Niestety – często 
standardowe terapie nie przynoszą efektów w chronicz-
nych migrenach. Cierpiącym pomoże masaż szyi, ramion 
i głowy. Wiele badań potwierdziło, że masaże – dzięki 
swym właściwościom relaksującym – pozwalają wyelimi-
nować nawracające bóle migrenowe. Rozluźniają napięte 
mięśnie a przez to usuwają skurcze i rozpraszają ból (znika 
punktowy nacisk). Masaże działają więc długodystansowo, 
ale przynoszą też ulgę w trakcie bolesnych ataków.

W kolejnych numerach przyglądniemy się bliżej poszcze-
gólnym rodzajom masażu, sposobie ich wykonania oraz 
wskazaniach i przeciwwskazaniach do ich stosowania. 
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ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
NÁŠ TEST
Vieš oddychovať?
1. Ako tráviš svoj voľný čas?
a) Nič nerobím – 2.
b) Hrám futbal – 3.
c) Čítam – 1.

2. Kde si predstavuješ prázdniny?
a) Je mi to jedno, len aby sa tam 
dalo bicyklovať – 1.
b) Jedno, len aby tam bola telka 
– 3.
c) Pri mori – 2.

3. Poobede prídeš domov zo 
školy unavený/á. Čo spravíš?
a) Zapnem si telku – 2.
b) Najprv jem – 3.
c) Umyjem sa – 1.

4. Keď počuješ slovo oddych, 
myslíš aj na jedlo?
a) Jasné – 3.
b) Áno, ale len vtedy keď jeme v 
spoločnos�  – 2.
c) Nie, to nepatrí k oddychu – 1.

5. Čo najradšej robíš cez prázdni-
ny?
a) Spím – 1.
b) Idem von – 2.
c) Športujem – 3.

6. Aký šport by si najradšej 
robil/a?
a) Plávanie – 2.
b) Lov rýb – 3.
c) Telocvik – 1.

7. Snažiš sa aj vo voľnom čase 
robiť niečo zaujímavé?
a) Čítam, alebo sa zabávam – 1.
b) Nie – 2.
c) Keď oddychujem, nezaoberám 
sa ničím iným – 3.

8. Čo robíš, keď si veľmi nervóz-
ný/á?
a) Sadnem si a nerobím nič – 3.
b) Porozmýšľam, že prečo som 
nervózný/á – 2.
c) Začnem sa zaoberať niečím 
iným – 1.

9. Čo je podľa teba najlepšie 
robiť cez letné prázdniny?
a) Úplne vypnúť – 3.
b) Naberať nové sily k ostatným 
dňom – 1.

PANNA (24.8. – 23.9.)
Mnohé veci a výhody 

si ťa nájdu samé a dokon-
ca dostaneš novu prácu. 

Budeš prekypovať zdravím a ener-
giou ducha. Je to pre teba veľmi dobrý 
mesiac. Ak rád cestuješ, vyberieš sa na 
cestu niekam do exo� ckých krajín.

VÁHY (24.9. – 23.10.)
V prvej polovici mesia-

ca získaš veľa peňazí. Prvý 
týždeň bude vydarený 
hlavne pre podnikateľov. 

Koniec mesiaca bude plný povinnos� , 
preto choď radšej na dovolenku, po 
nej budeš prekypovať radosťou a po-
kojom.

ŠKORPIÓN (24.10. – 22.11.)
Čaká ťa úspešný mesiac. 

Začne sa dobrou zábavou. 
V partnerskom vzťahu po-
cí� š viac porozumenia. Na 

nové známos�  si dávaj pozor a nevy-
dávaj toľko peňazí na hlúpos� . Koncom 
mesiaca vybavíš všetky dôležité veci.

STRELEC (23.11. – 21.12.)
Neodkladaj množstvo 

povinnos�  na neskôr, aj 
keď ťa to bude stáť veľa 
síl a energie. Za ťažkú 
prácu dostaneš náležitú 

fi nančnú odmenu, vďaka tomu sa �  po-
darí zrealizovať svoje sny a dosiahneš 
zaslúžený úspech.

KOZOROŽEC (22.12. – 20.1.)
Začiatkom mesiaca strá-

viš krásne chvíle v zahra-
ničí. Po dobrom oddychu 
nadíde vhodný čas na re-

alizáciu profesných snov. Vďaka novo 
načerpaným silám sa konečne zbavíš 
neduhov i zdravotných problémov.

VODNÁR (21.1. – 19.2.)
V prvej polovici mesia-

ca buď viac ostražitý, aby ťa 
niekto neobral o čosi, čo si 
veľmi ceníš. Druhá polovica 
bude pokojnejšia, a ak si nie-

čo stra� l, nájdeš to. Bude to zároveň čas 
príjemných spoločenských posedení.

RYBY (20.2. – 20.3.)
Zbytočne sa nebav s väč-

šími inves� ciami, môžeš 
na ne dopla� ť. V rodine 
sa môžu vyskytnúť isté 

konfl ikty, snaž sa ich vyriešiť 
s chladnou hlavou. V druhej polovici 
mesiaca �  bude šťas� e viac naklonené, 
tak to využi.

BARAN (21.3. – 20.4.)
Občas sa treba spoliehať 

na náhodu, a asi ten najbližší  
sa na ňu budeš musieť spo-
ľahnúť. V kruhu svojej rodiny 
zažiješ prijemne chvíle. Je 

to priaznivé obdobie aj pre investorov 
a podnikateľov, pretože si konečne od-
dýchnu.

BÝK (21.4. – 21.5.)
Nie vždy dokážeš  vyrie-

šiť  problémy sám, musí Ti 
niekto v tom pomôcť. Po-
zor na migrénu a únavu, 
avšak lieky nie sú vždy naj-

lepším riešením. V práci sa �  bude dariť 
a možno dokonca získaš lepšie praco-
vné miesto a plat.

BLÍŽENCI (22.5. – 21.6.)
Hravo vyriešiš každý 

problém, hoci to nie je 
ľahký mesiac. Nadriadení 
�  budú klásť polená pod 
nohy, snaž sa však zacho-

vať chladnú hlavu. S peniazmi sa neza-
hrávaj. V rodine si dávaj pozor na hád-
ky, je to len strata energie.

RAK (22.6. – 22.7.)
Dávaj si pozor na svoje 

zdravie. V poslednej dobe si 
si nedoprial ani š� pku oddy-
chu. Máš šancu to napraviť. 

V rodine bude panovať veselá nálada 
v znamení party či oslavy. Koncom me-
siaca ťa čaká veľmi dobrá správa.

LEV (23.7. – 23.8.)
V prvej polovici me-

siaca sa bude všetko diať 
podľa tvojho priania. Ak 
podnikáš, máš veľké šan-
ce, že sa �  bude dariť a za-

robíš kopu peňazí. Možno sa dokonca 
rozras� e nielen tvoje konto, ale aj po-
čet členov v rodine. (ms)



41KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPISročník 55

SLOVNÍK A HUMOR

AKO JE TO SPRÁVNE?

Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhod-
li, že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské 
frázy a slová, ktoré sa využívajú v oblas�  administra� vy, stavebníctva, 

poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turis� ky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

podmiot gospodarczy podnikateľský subjekt

podatek ryczałtowy paušálna daň

napływ taniej siły roboczej prílev lacnej pracovnej sily

bezrobocie długookresowe dlhodobá nezamestnanosť

działalność związkowa odborová činnosť

okresowa niezdolność do pracy dočasná práce neschopnosť

wieża absorpcyjna absorpčná veža

wkładka przekładkowa rozpieracia vložka

włókno węglowe uhlíkové vlákno

ornament fi guralny fi gurálny dekor

c) Zameriať sa na to, čo som cez rok 
zameškal/a – 2.

Vyhodnotenie:
Po spočítaní bodov sa dozviete, 

či viete oddychovať alebo nie a čo 
by ste mali urobiť, aby ten oddych 
bol správny. Tak do toho!
27-21 bodov: Si taký typ človeka, 
ktorý nevie oddychovať. Čomu ty 
hovoríš oddych, to je úplne iná 
činnosť. Preto nie si oddýchnu-
tý/á. Najlepší oddych pre teba by 
bol beh, plávanie, či bicyklovanie.

20-14 bodov: Ešte si nikdy nenaplá-
noval/a oddych. Ty si taký, že buď ne-
robíš nič, buď stále niečo robíš. Nájdi 
si rovnováhu v rýchlos�  a pomalos� !

13-7 bodov: Ty si všetko premyslíš 
predtým, ako to spravíš. To je dobré, 
ale keď sa niečo zmení, napr. ideš do 
školy po dlhých prázdninách, ťažko 
si na to zvykneš. Máš všetko ok, ale 
jednotlivé veci �  nejdú.

Počas svadobného obradu ženích 
po farárových slovách zbledne a pýta 
sa:

– Čo ste to povedali?!... Doke-
dy?!?!

***
Hlási vojak kapitánovi: 
- Pán kapitán, zostrelili sme 10 lie-

tadiel, z toho 1 nepriateľské. 
***

Idú dva slony po púš�  a stretnú 
nahého muža. Obzerajú si ho zdola, 
zhora, spredu, zozadu.... A potom sa 
začudovane jeden pýta druhého: 

- Ako si len tento dáva jedlo do 
úst? 

***
O druhej po polnoci zastavia poli-

caj�  opitého muža.
- Občan, čo sa tu potulujete tak 

neskoro v noci? 
- Ja, ja idem na prednášku. 
- Kto prosím vás prednáša o dru-

hej v noci? 
- Kto? Predsa moja žena! 

***
Defi nícia vojaka: 
Hmota, odetá do zelených han-

dier, ktorá sa dáva do pohybu za po-
moci rozkazov a nadávok. 

***
- Oci, kto vymyslel komunizmus? 

Vedci alebo fi lozofi ? 
- Zrejme fi lozofi ... Vedci by ho naj-

skôr vyskúšali na zvieratách. 

***
Chlapík je prvý deň v novej práci. 

Zdvihne telefón, vytočí číslo a zreve: 
- Dones mi jednu kávu, ale rýchlo 

do ri� ! 
Z telefónu sa ozve: 
- Čo si to dovoľujete? Viete vôbec s 

kým sa rozprávate? 
- Nie. Neviem. 
- Ja som riaditeľ tejto spoločnos� , 

vy idiot! 
- A viete vy s kým sa rozprávate, vy 

idiot? 
- Nie. - odpovedá riaditeľ. 
- To je dobre. - povie chlapík a zloží 

slúchadlo. 
***

- Pán sused, včera musela moja 
dcéra prerušiť hodinu spevu, lebo váš 
pes strašne zavíjal! 

- Áno, ale vaša dcéra začala! 

***
Koktavý majster a jeho učeň išli 

kuť krompáč. 
- T� y budeš kkkkkkuť a jja �  �  

pppoviem, kkedy ddddddosť - hovorí 
majster. 

Po desia� ch minútach kovania 
spus�  majster: 

- Dddd do ddoddo do ri� , kuj ďalej 
bude lopata!

***
Vojde sprievodca do kupé, kde je 

osem Rómov! 
- Lístky si prosím! 
Jeden z nich mu podá lístky. 
- Vás je tu osem! 
- Šak hej! 
- Ale lístkov je len sedem! 
- Šak hej! 
- Jeden z vás cestuje načierno! 
- Šak hej! Ale ktorý? 

***
Gynekológ sa po 20 rokoch roz-

hodne, že toho už má dosť a rozhodne 
sa zmeniť povolanie. Náhodou nájde 
v novinách inzerát, že sa hľadá auto-
mechanik, tak že to skúsi. Na konkurze 
hovorí hlavný automechanik všetkým 
uchádzačom, že musia rozobrať a zlo-
žiť motor auta, za čo môžu dostať max 
100 bodov. Gynekológ je za 5 minút 
hotový a hlavný mu hovorí. 

- Pána, chlape, tak ty dostaneš 150 
bodov. 

Gynekológ nechápe a pýta sa pre-
čo. Hlavný mu na to: 

- Tak nie len, že si všetko spravil za 
5 minút, ale ešte k tomu si to spravil 
cez výfuk. 



zdravšia a menej kalorická, nemala 
by byť požívaná často a vo veľkých 

dávkach. Na druchej strane zároveň 
vytvára možnosť pre ľudí, ktorí chcú 
schudnúť, aby si dopriali nejaký pôži-
tok. 

Sanitka stratila pacienta
Počas jazdy sa jednej praž-

skej sanitke stra� l pacient. Na 
križovatke pri nemocnici sa to� ž 
uvoľnila poistka na lôžku a to po-
tom rozrazilo dvere vozidla a pa-
cient vybehol na nosidlách na 
cestu. Mužovi, ktorý bol prevá-
žaný, sa po vypadnu�  zo sanitky 
našťas� e nič nestalo. Incident sa 
udial počas výjazdu z križovatky, 
pri ktorom jednoducho poist-
ka neudržala lôžko a uvoľnila 

sa. Pacienta, ktorý bral celú situáciu 

s humorom, ďalšia sanitka odviezla 
na kontrolu na chirurgiu, kde lekári 
potvrdili, že sa mu počas incidentu 
nič nestalo. Šťas� e pacienta spočíva-
lo v tom, že sa celá udalosť odohra-
la v neskorých večerných hodinách, 
počas ktorých bola premávka na ulici 
minimálna. 
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Čokoláda na chudnutie 
Konečne prišla na svet novin-

ka, ktorá poteší všetkých maš-
krtníkov a z ktorej sa nepriberá. 
Bývalý 25-ročný absolvent ma-
tema� ky Aneesh Popat to� žto 
vynašiel čokoládu, ktorá má len 
20 kalórií. A ako to dosiahol? 
Mladému vedcovi sa podarilo 
vytvoriť patentovanú vodnú ná-
plň čokolády, ktorá neobsahuje 
žiadne maslo, smotanu ani vajcia 
a tým pádom znížil jej kalorickú 
hodnotu práve o polovicu. Svoju 
čokoládu ponúka aj v príchu� ach 
mätová, s jahodami či ananásom. Vý-
robca „diétnej” čokolády je známy 
tak� ež výrobou nových cukroviniek, 
s ktorými sa snaží dobyť kulinársky 
svet a nadviazať spoluprácu s viacerý-
mi známymi reštauráciami.

Podľa odborníkov na výživu aj 
napriek tomu, že je táto čokoláda 

Diaľnice na japonský spôsob
To, že Japonsko nemá miesta príliš 

veľa, o tom vedia azda najlepšie sa-
motní Japonci. A preto vynaliezavosť 
je v tomto prípade azda ich najžiada-
nejšou vlastnosťou. Podobnú situá-
ciu museli riešiť pri výstavbe diaľnice 
v preplnenom centre Osaky a poradili 
si s ňou priam bravúrne a naozaj veľ-
mi originálne. Problémovým sa stal 
jeden výjazd, ktorý sa nijako nechcel 
vtesnať do úzkych priestorov medzi 
vežiakmi. Stavitelia museli vymyslieť 
spôsob, aby nič nebúrali a diaľnicu 
postavili. Keďže to konštrukčné mož-
nos�  umožňovali, nakoniec ten výjazd 
pus� li priamo cez budovu. Prebili sa 
cez niekoľko poschodí, zosilnili zákla-
dy a miesto si našli priamo medzi kan-
celáriami. 
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, IX, XI, XIII, Kraków . . . . . . . . . .10,00 zł

J. Ciągwa, J. Szpernoga, Słowacy w Powstaniu Warszawskim, 
Kraków 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,00 zł

Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996 . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša, 
Kraków 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,00 zł

Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych 
opowiadań słowackich, Kraków 1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,00 zł

Vlastimil Kovalčík, Klucz Światła – wybór poezji, Kraków 1998  . . . .13,00 zł

Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa), 
Kraków 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Regina Adamska-Matusiak, Klasycyzująca poetyka 
Milana Rúfusa, Kraków 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,00 zł

Antologia współczesnej poezji słowackiej, 
w przekładach Bohdana Urbankowskiego, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie 
w latach 1945–1957, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże 

(Moje krajinky, Kraków 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce, 

Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch, 

czyli rzeź domowa, Kraków 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,00 zł

Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Milica Majeriková, Vojna o Spiš, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Martin Garek, Horná Orava a severný Spiš 

v rokoch 1945-1947, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

J. Ciągwa, Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy 

Środkowej, Kraków 2009  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 zł

Milica Majeriková, Nepokojná hranica 

+ DVD BOHOM ZABUDNUTÉ KÚTY, Kraków 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 zł

Almanach, Słowacy w Polsce cz. XII, Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 zł

Milica Majeriková-Molitoris, Ľudomír Molitoris, Marián Smondek

Tajné Dejiny Hornej Oravy / Tajne Dzieje Górnej Orawy,

Kraków 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.00 zł
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