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Občasník

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo na svojom prvom zasadnutí
v roku 2015 berie na vedomie plnenie uznesenia z 11.decembra
2014 a zánik poslaneckého mandátu Jozefa Šupinského podľa
§ 25ods. 2 písm. c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. V treťom bode berie
na vedomie výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
Trhovište. Ďalej OZ schvaľuje VZN o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení
so sídlom na území obce Trhovište., VZN o núdzovom
zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie., VZN
o miestnych daniach a poplatkoch, Rokovací poriadok OZ
obce Trhovište., Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva obce Trhovište., Poskytnutie územia pre činnosť
Miestnej Akčnej Skupiny (MAS) Poondavie, o.z., Vstup obce
Trhovište za člena do MAS Poondavie, o.z., Rozdelenie ulíc pre
poslancov. Ďalej schvaľuje uznesenie, že v prvom kole volieb
bola zvolená za hlavnú kontrolórku obce Trhovište p. Helena
Ujhélyiová, ktorá ako jediná z troch kandidátov splnila všetky
stanovené požiadavky. OZ poveruje starostu obce Trhovište, p.
Róberta kobu zastupovaním obce Trhovište v organizácii MAS
Poondavie, o.z. OZ navrhuje osloviť Ing. Dušana Moskaľa a
rokovať s ním o odkúpení ponúkaných nehnuteľností / pozemok
pod cestou na Tichej ulici pred školou a resp. aj rodinný dom/
., ďalej navrhuje starostovi, aby zadržal vyplatenie dotácie
pre FK ROMA do doby pokiaľ nebudú mať uhradené všetky
záväzky voči Oblastnému futbalovému zväzu Michalovce.
OZ vyhlasuje podľa § 51 ods.1 a 2 zákona SNR č. 36/1990
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov nastúpenie pani Zlaty Moskaľovej za poslankyňu
OZ v obci Trhovište a napokon OZ konštatuje, že Mgr. Marcel
Čarný a pani Zlata Moskaľová zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca v súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a bolo im odovzdané
osvedčenie o tom, že sa stali poslancami. Mgr. Marcel Čarný a
Zlata Moskaľová sa stávajú členmi Komisie pre verejný záujem.
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Nepredajné

Obecné zastupiteľstvo na svojom druhom zasadnutí dňa
26. mája 2015 berie na vedomie podnet poslanca Mgr. Tibora
Ješa o umiestnení dopravného značenia – Zákaz zastavenia
pred budovou Obecného úradu Trhovište a spomaľovača pred
budovou Polície. OZ ruší uznesenie č. 18/2015, že v prvom
kole volieb bola zvolená za hlavnú kontrolórku obce pani
Helena Ujhelyiová. OZ schvaľuje program pokračujúceho
OZ obce Trhovište., schvaľuje komisiu na otváranie obálok
k voľbe hlavného kontrolóra obce Trhovište v tomto
zložení: PaedDr. Mária Hreňová, PhDr. Marián Križák a Ing.
Slavomír Koba., schvaľuje uznesenie o spôsobe vykonania
voľby hlavného kontrolóra obce Trhovište a o náležitostiach
prihlášky kandidáta a že funkcia hlavného kontrolóra sa od
8. júla 2015 bude vykonávať v pracovnom pomere s 0,2 %
úväzkom. Schvaľuje aj VZN o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Trhovište.
OZ vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Trhovište na
deň 7. júla 2015 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu
Trhovište.
Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí dňa
7. júla 2015 schvaľuje program zasadnutia OZ., voľby hlavného
kontrolóra obce Trhovište a vyhlasuje, že v druhom kole volieb
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s vyšším počtom hlasov 4 bola za hlavnú kontrolórku obce
Trhovište zvolená pani Helena Ujhelyiová. Schválený bol aj
záverečný účet obce Trhovište za rok 2014 bez výhrad a plat
starostu obce Trhovište v súlade so zákonom SNR č. 154/2011,
ktorým sa mení zákon č. 253/1994 o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. OZ
berie na vedomie protest prokurátora č. PD 109/15/8807-6
a v celom rozsahu mu vyhovuje a navrhuje do najbližšieho
OZ spracovať nové VZN obce Trhovište o určení výšky
príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých
na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materských školách,
v školských kuboch detí, v školských jedálňach a výdajných
školských jedálňach v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení a so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní., schvaľuje rozpočet obce Trhovište na roky 2015,
2016, 2017 a rozpočtové opatrenie č. 1 – presun ﬁnančných
prostriedkov v sume 1000,- Eur z položky Sociálnych služieb
na položku futbalového klubu TJ Družstevník. OZ berie na
vedomie predstavenie sa pani Heleny Ujhelyiovej, kandidátky
na hlavného kontrolóra obce., ďalej berie na vedomie znalecký
posudok od Ing. Dušana Moskaľa na nehnuteľnosti: rodinný
dom súp. č. 116 a priľahlé pozemky, ktoré má obec záujem
odkúpiť a podľa výziev z eurofondov zriadiť v spomínanej
budove obecnú izbu v pôvodnom dedinskom štýle, ktorá by
slúžila ako reprezentačná miestnosť pre návštevníkov obce
a budúcim generáciám by zachovala historické kultúrne
dedičstvo našich predkov. OZ ukladá jednať s Ing. Dušanom
Moskaľom o znížení požadovanej sumy za vyššie uvedené
nehnuteľnosti., ukladá pozvať zástupcov futbalového klubu
TJ Družstevník zo starého vedenia aj nového vedenia klubu.
Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom zasadnutí
zo dňa 24. septembra 2015 schvaľuje program OZ,
plnenie uznesenia a vnútornú smernicu na Tvorbu a použitie
sociálneho fondu, Smernicu na zabezpečenie vykonávania
ﬁnančnej kontroly v pôsobnosti obce Trhovište, Smernicu
Zásady vedenia pokladnice, Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na 2. Polrok 2015, VZN o určení výšky príspevkov
od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt v MŠ, v školských kluboch detí, v
školských jedálňach a výdajných školských jedálňach, VZN
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ďalej schvaľuje nájom 500,00Eur
na rok za pozemok parc. č. 375/1 patriaci Ing. Dušanovi
Moskaľovi a zámenu pozemkov s Ing. Dušanom Moskaľom
podľa geometrického plánu s doplatkom obce Trhovište
maximálne do sumy 10 000,00 Eur., Sumu 0,50 Eur za m²
pozemku, parcela registra „C“ č. 335/5 v k.ú obce Trhovište
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pre Ing. Michala Olexu na základe jeho žiadosti., Sumu 0,50
Eur za m² pozemkov pod budovou Základnej školy Trhovište
pre súčasných vlastníkov týchto pozemkov k vysporiadaniu
vlastníckych vzťahov /existujú aj takí vlastníci, ktorí tvrdia,
že pozemky boli vykúpené a bolo za nich riadne zaplatené,
preto nepožadujú znova ich preplatenie/. Ako posledný bod
boli schválené pozemkové úpravy v obci Trhovište.
OZ berie na vedomie príspevok pána Vladimíra Kobu a
pána Andreja Macára., a žiadosť pani Heleny Danišovej na
odkúpenie jej rodinného domu súp. čísla č. 44. V prípade
zlepšenia ﬁnančnej situácie obce ju obec Trhovište osloví.
OZ navrhuje že ak nedôjde k zámennej zmluve resp.
k dohode pri výške nájmu s Ing. Moskaľom, OZ navrhuje
dohodnúť
mimosúdne
stretnutie právnikov oboch
zúčastnených strán.
Obecné zastupiteľstvo na svojom piatom zasadnutí
dňa 9. decembra 2015 schvaľuje:
Rozpočet na rok 2015, 2016, 2017 na skutočnosť k
31.12.2015 pre obec Trhovište, Rozpočet na rok 2016, 2017,
2018 pre obec Trhovište, Plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2016, VZN č.7/2015 o miestnych daniach a poplatkoch,
VZN č. 8/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na
verejných priestranstvách, VZN č. 9/2015 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
žiaka škol. zariadení so sídlom na území obce Trhovište
s prílohou č. 1, Odkúpenie nehnuteľnosti od Ing. Dušana
Moskaľa v sume 35000 Euro vedené na LV č. 87 /pozemok
parc. č. 375/1, pozemok parc.č. 375/2, pozemok parc.č. 375/3,
pozemok parc.č. 375/13, pozemok parc.č. 375/16, pozemok
parc.č. 375/17, pozemok parc.č. 379/1 a nehnuteľnosťrodinný dom súp. č. 116 na pozemku parc. č. 379/25 všetko
v k.ú Trhovište/ s dohodou na splátkovom kalendári na 5
rokov. V prípade nesúhlasu pozvať Ing. Dušana Moskaľa na
najbližšie OZ, Odpredaj obecného pozemku pod bytovým
domom súp. č. 442 /pozemok parc.č. 379/24/ za štátom
určenú cenu, Žiadosť ﬁ JUNIOR GAME, s.r.o., Bebravská 11,
Bratislava k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier v
miestnej prevádzke: Pohostinstvo Kontika, Trhovište č. 371.
Neschvaľuje: Odkúpenie nehnuteľnosti, pozemku parc. č.
335/5, registra „C“ od Ing. Michala Olexu. Berie na vedomie:
Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly za obdobie
1 – 6/2015, ktorá bola prevedená v období od 22.7. –
22.8.2015, Správu hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu za
roky 2015, 2016, 2017, Správu hlavnej kontrolórky k novému
rozpočtu na roky 2016, 2017, 2018. Navrhuje: Zverejňovať
smútočné oznámenia ma obecnej tabuli alebo v obecnom
rozhlase.
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Duchovné občerstvenie
Pán Mgr. Jozef Eliáš,
takto symbolicky Vás čo
najsrdečnejšie vítam v mene
redakcie novín v našej obci a
želám Vám a nepochybne aj
všetkým občanom obce, aby naša
spolupráca bola čo najplodnejšia,
aby sa Vám darilo konať Božie
dielo tu v našej obci. Ako je už
zvykom pri zoznamovaní sa,
prosím, povedzte nám niečo o
sebe.
Mám 31 rokov pochádzam z dediny Pušovce okres Prešov.
Počas štúdia na gymnáziu v Prešove som začal intenzívnejšie
pociťovať povolanie ku kňazstvu. Na toto povolanie som
odpovedal a po siedmych rokoch v Košickom seminári sv.
Karola Boromejského som bol 18. 6. 2011 vysvätený za kňaza.
Ako kňaz som pôsobil ako kaplán dva roky v Sečovciach a
dva roky v Čani pri Košiciach, ešte pred kňazskou vysviackou
som bol rok ako diakon v Michalovciach, takže väčšinou sa
pohybujem tu na Zemplíne.
Prv, než ste prekročili pomyselný prah trhovištskej
farnosti, prezraďte s akými predsavzatiami ste tu vstupovali.
Viesť ľudí k svätosti tzn. do neba a tým sa aj sám posväcovať.
Ktoré hlavné ciele ste si stanovili v službe, čím chcete
osloviť tunajších farníkov, resp. aké akcie plánujete
zrealizovať?
V podstate na túto otázku by sa dalo odpovedať rovnako
ako na predchádzajúcu. My kňazi sme tu v prvom rade
na to aby sme ľuďom sprostredkovali Božiu milosť, ktorú
nevyhnutne potrebujeme ku spáse. A túto Božiu milosť
môžeme sprostredkovať cez sviatosti najmä cez eucharistiu

SVETLO
Každý z nás si v tomto vianočnom čase vyzdobil svoje príbytky
rôznymi vianočnými dekoráciami, medzi ktorými nesmie chýbať
ani najuniverzálnejšia vianočná dekorácia vianočný stromček. Tento
stromček sme vyzdobili rôznymi salónkami, guľami a ktovie čím
všetkým a pritom sme naň nezabudli dať aj sviečky, v dnešnej dobe
samozrejme elektrické. Ak ešte máme doma staršie osvetlenie na
stromček ľahko sa môže stať, že keď vyhorí jedna žiarovka prestanú
svietiť všetky svetla. A tak sa medzi naše vianočne tradície môže
dostať hľadanie vyhorenej žiarovky na stromčeku – veď stromček
predsa musí svietiť. Dalo by sa povedať, že slovo svietiť – svetlo
je jedným z hlavných leitmotívov Vianoc. Môže sa nám zdať ako
paradox, že leitmotívom sviatkov, ktorých pomenovanie obsahuje
slovo noc je práve svetlo. Ale nemusíme isť ani hlboko do teológie,
aby sme pre túto situáciu našli riešenie. Stačí sa nám pozrieť do
prírody. Vianoce oslavujeme v čase zimného slnovratu v čase kedy
tma začína ustupovať a svetlo pribúdať síce pomaly ale predsa. Je

a cez sviatosť zmierenia (spoveď), to má byť prvorady cieľ
nás kňazov, všelijaké aktivity nie sú až také dôležité, lebo to
nepatri podstatne ku kňazskej službe, to predsa dokážu aj iní
a väčšinou oveľa lepšie ako my. Cieľom katolíckeho kňazstva
je prinášať Kristovu obetu pri slávení eucharistie, pretože
každá jedná sv. omša je sprítomnením Kristovej obety na kríži
nekrvavým spôsobom a neexistuje nič väčšie, vznešenejšie,
dokonalejšie a spásonosnejšie ako toto, čo by kňaz mohol robiť.
Ďalším cieľom je tak ako som už spomenul sprostredkovať Božiu
milosť ľuďom cez sviatosti ale aj cez naše kňazské modlitby,
sebazápory a požehnania jeden svätý povedal, že keby sme my
kňazi vedeli akú veľkú moc ma kňazské požehnanie tak by sme
žehnali toľko žeby nám aj ruky odpadli. No a dôležitým cieľom
kňazskej služby je aj ohlasovať Božie slovo. Hlásať Kristovu
Pravdu vhod i nevhod, či sa to ľuďom páči alebo nie, lebo len
prijatie tejto Pravdy je najistejšou cestou do neba.
Už ste tu zopár mesiacov, prezraďte, čo Vás vo farnosti
najviac oslovilo, myslím teda počas obdobia keď ste tu.
Možno to že aj keď je žiaľ v kostole ľudí pomenej tak sú
vnímavý na Božie slovo, že pozorne počúvajú. Ostáva ho už
len uskutočňovať v živote.
Od septembra vyučujete aj náboženskú výchovu na našej
škole. Ktoré metódy, alebo formy vyučovania sa Vám osobne
zdajú ako najefektívnejšie.
V škole mám rad skôr také tradičné, klasické vyučovanie,
nie som veľkým zástancom všelijakých moderných spôsobov
vyučovania, pretože tie všelijaké moderné spôsoby sa mi
zdajú veľmi chaotické a ja mám rád keď je vo veciach nejaký
systém, ktorého sa dá držať a tak si podľa mňa človek aj lepšie
zapamätá mnohé veci. Pamätám si že keď som bol ja ešte žiak
či už na základnej alebo strednej škole tak som nemal rád keď
sa učitelia pokúšali nás vyučovať všelijakými inovatívnymi
spôsobmi, lebo som nikdy nevedel čo vlastne odo mňa chcú.
Podľa mňa je dôležité, aby vyučovanie bolo jasné a presné.
Ďakujem za vynaložený čas a ochotu.
M.H.

to čas kedy svetlo začína víťaziť nad tmou. Už starovekí Rimania
oslavovali v tomto čase sviatok nepremožiteľného boha Slnko. My
kresťania sme využili tento dátum spojený s oslavou slnka a určili sme
dátum 25. december za narodeniny pravého Slnka a pravého Svetla,
ktoré prišlo na svet Ježiša Krista. Ježiš Kristus je tým pravým svetlom,
ktoré osvecuje každého človeka a len v tomto svetle môže človek
spoznať kým skutočne je a kam smeruje. Takto symbolicky sa čas kedy
vo svete pribúda svetla stal časom historického príchodu toho, ktorý
je naozaj svetlom sveta ako píše prorok Izaiáš: „Ľud čo kráča vo tmách
uzrie veľké svetlo.“ Kristus prišiel na túto zem aby nás osvietil svojim
svetlom, ale je len nás, či mu to dovolíme. Sv. Hieroným, ktorý prežil
nejakú časť svojho života v Betleheme povedal: „Keby sa Kristus aj
stokrát narodil v Betleheme, ale nenarodil by sa v tvojom srdci nič by
ti to neosožilo.“ Dovoľme Kristovi narodiť sa aj v našom srdci, dovoľme
mu osvietiť náš život a byť tými ktorí budú každý deň v roku, nie len
25. decembra svietiť Kristovým svetlom.
Mgr. Jozef Eliaš
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Boh poslal svojho Syna na tento svet zvláštnym
spôsobom, ako malé dieťa narodené v Betlehemskej
maštali. Nebolo totiž pre nich miesta v ubytovni, medzi
ľuďmi. Od narodenia sa Ježiš stal terčom prenasledovania
paranoidného Herodesa. Prečo prišiel Boh na svet takto
ľudsky, v podstate potichu, v skrytosti, akoby inkognito?
Keby prišiel zjavným, hlasným, nadprirodzeným
spôsobom s aureolou a nebeským služobníctvom všetci
by ho s bázňou a chvením prijali. Boh však prišiel ako
dieťa zdanlivo ako obyčajný človek. Boh totiž chce aby
sme Ho prijali ako človeka a v človeku uvideli Boha. Máme
príležitosť ukázať svetu, že sme iní, možno trochu lepší ako
Betlehemci pred dvoma tisícročiami.
Milí trhovišťania, uvedomujem si, že Vianoce sa nám
Popremýšľajme aj nad svedectvom muža z Iraku, ktorý
zväčša spájajú s pozitívnymi asociáciami a sme neradi, keď okúsil bolestným spôsobom prenasledovanie.
nám tento vzácny čas niečo, alebo niekto naruší. Napriek
Raad Azoo Sabri prišiel v roku 2006 o dve z piatich
tomu som sa rozhodol trochu vyrušiť seba i Vás a zamyslieť svojich detí. Syn Aziz mal päť rokov, dcéra Raneen 14, keď
sa nad závažnými okolnosťami aktuálnej situácie vo svete. ich príslušníci al-Kájdy zabili v Bagdade. Členovia tejto
Zamýšľame sa niekedy nad tým, ako žijú ľudia v iných teroristickej skupiny vstúpili do Raadovho domu o pol
krajinách, ako trávia Vianoce kresťania v rôznych kútoch jedenástej v noci a okamžite začali strieľať. Raad popisuje
zeme? Vo viac ako štyridsiatich krajinách sú kresťania túto udalosť takto: „Keď som prichádzal s jedným zo
kruto prenasledovaní, väznení, zabíjaní, kresťanské ženy svojich synov domov, uvidel som, že sú okolo nášho domu
denne znásilňované. V priemere každých päť minút zhromaždení ľudia z nášho okolia. Spýtal som sa ich, čo sa
zomrie vo svete človek pre vieru v Krista. V strachu o život deje. A oni mi povedali, že teroristi mi zabili dve deti – syna
žije viac ako sto miliónov kresťanov. Mnohí z nich utekajú a dcéru. Trpím cukrovkou a po tejto správe som sa zrútil,
zo svojich domovov a hľadajú útočisko v tzv. kresťanských spadol som na zem a stratil vedomie. K sebe som prišiel asi
krajinách. Mal som možnosť spoznať ženu z Etiopie a za tridsať minút. Keď som potom vstúpil do domu, uvidel
muža z Iraku, ktorí istí čas žili v utečeneckom tábore v som svoju dcéru ležať na zemi a syna na stole. Obaja boli
Humennom. Prišli takmer o všetko. Stratili mnohých mŕtvi.“ Ostatní členovia rodiny útok prežili, ale z onej
príbuzných a celý majetok utratili na útek zo svojej desivej udalosti sa už asi nikdy úplne nespamätajú. Stále sa
domoviny. Boli to kresťania, ktorí sa nechceli vzdať viery, strachujú, či sa niekedy nebude niečo také opakovať. Raad
nechceli opustiť Krista a preto radšej opustili svoj domov. navštevuje pravidelne anglikánsky kostol svätého Juraja a
Na bohoslužby v Humennom, kde slúžim prichádzali prehlasuje, že sa jeho kresťanská viera prehlbuje. „Boh už
v túžbe nájsť aspoň kúsok domova. Verím, že sa im to odňal hroznú bolesť v mojom srdci. Snažím sa zabudnúť
podarilo a že dnes prežívajú pokojné Vianoce v USA, kam na desivý okamih, kedy som sa v tú noc vrátil domov
z Humenného odišli.
a dozvedel sa, čo sa stalo.“ Pokiaľ ide o tých, ktorí tak
Zarmucuje ma, že v otázkach utečencov počúvame brutálne zabili jeho deti, Raad už došiel k pocitu zmierenia
viac populistických politikov ako odkaz evanjelia. Úlohou a odpustenia. „Už som im odpustil. Je na Bohu, aby posúdil
štátu je postarať sa o bezpečnosť svojich občanov, ale celú záležitosť, On jediný je sudca.“
našou úlohou je ukázať svetu Krista a na všetko sa dívať
Požehnaný vianočný čas a Božou milosťou naplnený
Jeho očami.
nový rok Vám praje Pavol Kačkoš

BOH SA STAL ČLOVEKOM

MILOSRDNÝ AKO OTEC
11. apríla 2015 pápež František vyhlásil
bulou Misericordiae vultus mimoriadny
Svätý rok milosrdenstva. 8. decembra, na
sviatok Nepoškvrneného počatia sme ho
otvorili aj v našej farnosti spolu s kňazmi
z mukačevskej eparchie. Symbolickým
otvorením kráľovských dverí nášho nového
ikonostasu, ktorý bol požehnaný vladykom
Milanom Chauturom spolu s obnoveným
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chrámom 30. mája 2015 na našu odpustovú
slávnosť, sme spolu so všetkými katolíkmi
na celom svete otvorili Svätý rok a prvým
konkrétnym skutkom milosrdenstva darovaním mikulášskych balíčkov pre deti
na Ukrajine.
Dvojicou slov „trpezlivý a milosrdný“
sa v Starom zákone často opisuje Božia
povaha. Božie milosrdenstvo sa konkrétne

prejavuje v mnohých udalostiach dejín spásy, keď
jeho dobrota prevažuje nad trestom a zničením.
Zvlášť žalmy poukazujú na túto vznešenosť jeho
konania: „Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči
všetky tvoje neduhy; on vykupuje tvoj život zo záhuby,
on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou“ (Ž 103, 3 –
4). Ďalší žalm ešte jasnejšie potvrdzuje konkrétne
znaky milosrdenstva: „Pán vyslobodzuje väzňov, Pán
otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje
spravodlivých. Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty
a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov“ (Ž 146, 7 – 9). A
nakoniec ešte jedno vyjadrenie žalmistu: „Uzdravuje
skľúčených srdcom a obväzuje ich rany… Tichých
sa Pán ujíma, ale hriešnikov ponižuje až po zem“ (Ž
147, 3. 6). Skrátka, Božie milosrdenstvo nie je len
abstraktnou ideou, ale je konkrétnou realitou, ktorou
Boh zjavuje svoju lásku ako lásku otca a matky, ktorí
pociťujú náklonnosť k svojmu dieťaťu z najhlbšieho
vnútra svojej bytosti. Skutočne možno povedať, že ide
priam o „vášnivú“ lásku. Pramení zvnútra ako hlboký,
prirodzený cit, utkaný z nehy a súcitu, trpezlivosti a
odpúšťania.
Obraz dobrého pastiera (Jn 10, 1-18) je najlepším
vyjadrením tohto milosrdenstva, vernej lásky –
chesed ako to vyjadruje hebrejčina. Tento obraz sa
vracia mnohokrát v skúsenosti biblického človeka
(Iz 40,11; Jer 23,3-4). Prísľub daný Ezechielovi (Ez
34,11-16) sa do slova a do písmena napĺňa v Ježišovi
z Nazareta. Nielen preto, že o sebe povie „ja som dobrý
pastier“ (Jn 10, 11), ale predovšetkým preto, že položí
svoj život ako výkupné (Mt 26,28).
Symbolika dobrého pastiera je evidentná pri
prvom pohľade na logo Roka milosrdenstva. Ježiš
berie na svoje plecia strateného Adama – symbol
ľudstva. Avšak Ježišov postoj pripomína ešte ďalšiu

udalosť – vzkriesenie. Byzantská ikonografia
vyjadruje vzkriesenie nie faktograficky, ale vo svojom
najhlbšom zmysle. Ježiš zostupuje k Adamovi a Eve,
rozbíja brány podsvetia – Ježiš stojí na týchto bránach
– a dvíha oboch prarodičov z tmy do svetla. Toto
svetlo pripomína biele rúcho Krista. Ježišov chesed je
oslobodenie človeka z tmy smrti, nielen fyzickej, ale
aj ten vzťahovej, tmy sebectva.
Pohľad človeka na život sa skrze vzkriesenie
a odpustenie prelína s pohľadom Ježiša. Ježišovo
pravé oko je identické s Adamovým ľavým okom:
Ježiš pozerá na človeka tak, že človek pochopí a
začne hľadieť Ježišovým pohľadom. Boh vidí to, čo
vidí aj človek a človek začína realitu vidieť z Božej
perspektívy. A tou je svetlo vzkrieseného Krista,
svetlo Ducha alebo skôr Duch sám (Marko Rupnik,
autor loga). A Duch nás urobil Božími deťmi a my
môžeme volať: abba – otecko! (Gal ,6-7). Toto nás
vedie k nesmiernej dôvere a robí nás ľuďmi nádeje.
Robí nás novým stvorením, ktoré sa Boha nebojí,
práve naopak. Prežíva jeho milosrdenstvo a daruje ho
ďalej. Nie náhodou apoštol Pavol vyzýva galatských
kresťanov: Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si
obliekli! (Gal 3,27)
Uvedomiť si milosrdenstva Otca voči nám, voči
mne, znamená uvedomiť si aj misijné poslanie
smerom k svetu, k tým iným: Krista ste si obliekli,
teda buďte ako On! Počujme Ježišovu výzvu: buďte
milosrdní ako Otec (porov. Lk 6, 36). Prajem všetkým
obyvateľom našej obce požehnané sviatky Kristovho
narodenia a Božím milosrdenstvom naplnený Nový
rok 2016.
Christos raždaetsja! Slavite jeho!
o. Maroš Rinik, farár gréckokatolíckej farnosti
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OBECNÉ SLÁVNOSTI
Obecné slávnosti nám v tomto roku nevyšli kvôli silnej
búrke, ktorá začala presne v čase, keď mali slávnosti začať.
Všetko bolo pripravené, deti a žiaci vyparádení, súbory
oblečené, diváci usadení ale nikto nevystúpil. A veru že to
bola posledná vlaha, ktorá ovlažila zem, lebo po nej nastalo
horúce a suché leto. Pršalo až v septembri. V zákulisí sme
predsa len urobili zopár záberov:

NA VESELŠEJ STRUNE
Úspech v 3 rokoch je - že plienky ostanú suché.
Úspech v 12 rokoch je - že máš medzi vrstovníkmi priateľov.
Úspech v 18 rokoch je - že máš vodičský preukaz.
Úspech v 20 rokoch je - že žiješ pohlavným životom.
Úspech v 30 rokoch je - že máš peniaze.
Úspech v 50 rokoch je - že máš peniaze.
Úspech v 60 rokoch je - že žiješ pohlavným životom.
Úspech v 70 rokoch je - že máš vodičský preukaz.
Úspech v 80 rokoch je - že máš medzi vrstovníkmi priateľov.
Úspech v 90 rokoch je - že plienky ostanú suché.

DEŇ ÚCTY K STARŚÍM
Vo štvrtok 19. novembra 2015 v popoludňajších
hodinách sa v priestoroch školskej jedálne v základnej
škole rozochvelo nejedno srdiečko. Detské preto, lebo
vystupovali pre svojich najmilších, poniektorí prvý krát a
dospelé od dojatia. Takýchto dní nebýva v roku veľa, keď
jedny druhým ďakujeme za všetko, čo pre nás urobili, zato
že sme tu, že ich máme. Starosta obce pán Róbert Koba
osobne zablahoželal jubilantom veľa zdravia a rodinnej
pohody. Deti materskej školy odovzdali kvety oslávencom.
Ku kytičke pozdravov prispeli aj miestni farári, ale
predovšetkým deti. Po dobrom obede, šálke kávy so
zákuskom a poháriku vínka debaty rovesníkov, kamarátov
a priateľov boli živé a radostné.
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MIKULÁŠ
7.12.2015 sme krásnymi veršíkmi a pesničkami vítali
v škôlke dlho očakávaného Mikuláša. Prišiel k nám spolu
so svojim pomocníkom nezbedným čertíkom na voze
ťahanom koníkom a priniesol balíčky plné sladkostí.
Deti sa mu odmenili žiariacimi očkami, pesničkami,
básničkami a veľkým ďakujem. Keďže aj pani učiteľky
poslúchali celý rok, aj oni dostali balíčky.
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...a keď nastanú Fašiangy – plesajme !

Minister pôdohospodárstva navštívil
veľkovýrobňu ošípaných. Akosi sa pozabudol a opýtal
sa krmiča:
- A bujaky a kravy máte kde?
- V administratívnej budove, tu sú iba svine.
Pani Marienka sa pritúli k manželovi a pýta sa:
„Miláčik, čože mi dáš tento rok na Vianoce?“
„Budúci rok zlaté náušnice,“ hovorí muž
rozvážne. „A tento rok dve dierky na ne!“
Lekár sa pýta pacienta. Kedy ste prestali piť?
Pacient: Keď som začal vidieť svokru dvojmo.

NA VESELŠEJ STRUNE - VTIPY
- Predstav si, minulú nedeľu som našiel pred kostolom peňaženku
plnú peňazí...
- A odovzdal si ju farárovi?
- Ešte nie... vieš, neviem sa rozhodnúť, či je to diablovo pokušenie,
alebo či Boh vypočul moje prosby.

- Pán doktor, každú noc sa mi sníva strašný sen.
Idem po ulici a vidím svoju svokru, ako vedie na
vodítku krokodíla. A ešte teraz sa trasiem od strachu,
keď vidím tie žlté oči, zelenkavú kožu s bradavicami a
ohromné zubále, ktoré ma chcú roztrhať.
Doktor zvolá:
- To je strašné, veď aj ja som sa teraz zľakol!!!
- Ale to ešte nič nie je, pán doktor, teraz vám
opíšem toho krokodíla!
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