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Fašiangový sprievod obcou (25. február 2017)
Vážení spoluobčania,
bez prestania tikajú hodiny, čas odíde do zabudnutia. To čo zostane sú spomienky v nás . Spomienky
na prežité chvíle, okamihy šťastia, menej úsmevné i priamo smutné zážitky. Isteže k tým veselším sa
budeme vracať častejšie a určite s radosťou. Radostne sme prežili a oslávili čas fašiangov, znova sme si
pripomenuli obyčaje našich predchádzajúcich generácií, tradície sme v našich mysliach opäť oživili, predkom
sme tým vzdali hold za všetko dobré čo nám tu zanechali. Snažme sa konať tak, aby aj tí, ktorí prídu po nás
po rokoch, mohli povedať to isté.
Prežili sme čas pôstu, verím, že každý v rámci svojich možností sa zapojil do „detoxikácie“ tela i ducha.
Ako zadosťučinenie prijmime pohľad na pekne do zelena sa prebúdzajúcu
prírodu a tešme sa na
prichádzajúce sviatky.
Michal Németh

Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov!
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Kuchárky z Ovseného – divadelný súbor Na podvalku z Veľkých Loviec.
Náš divadelný súbor Na podvalku nám opäť
pripravil úsmevnú divadelnú hru, ktorá do posledného
miesta zaplnila kultúrny dom.
Zohratá partia
ochotníkov rozviunula vo vyše hodinovom predstavení
spŕšku dialógov plných intríg a taktizovania, aby nielen
rozosmiala publikum, ale nás aj na pár chvíľ vrátila do
čias nedávno minulúch, na ktoré si mnohí ešte
pamätáme. Je už samozrejmosťou, že výkon súboru
zožal zaslúžený potlesk.
Michal Németh

Fašiangy
Prasiatko bolo vydarené, dobrovoľníci sa snažili, aby nám všetkým mohli ponúknuť ochutnávku
výrobkov z repertoáru zakáľačkových dobrôt. Najprv sme si mohli dopriaťochutnávku kapustnice v Dome
ľudového bývania. Kvôli čiastočnému vytráveniu sme prešli kilometrovú trasu vo fašiangovom sprievode do
kultúrneho domu, kde nám naše súbory Fialka, Radosť a Lóťanská Dolina pripravili kultúrny program.
Fašiangové hody pokračovali po programe pri dobrých nápojoch a zakáľačkových špecialitkách. Je trošku na
škodu veci, že zábava po oficiálnom programe sa veľmi rýchle atomizuje, akoby sme sa už ostýchali spoločne
pozabávať, pobesedovať, poradovať.

Michal Németh

SEPAROVANIE = ŠETRENIE
Hovorí sa: kto šetrí, má za tri. Platí to aj v prípade triedenia odpadu.
Nový („žetónový“) spôsob platby za komunálny odpad totiž umožňuje
„vyložiť“ smetnú nádobu až vtedy, keď ju naplníme (minimálne však 1x
do mesiaca). Do odpadu pritom nemusíme vyhadzovať plasty, sklo a ani
papier. Obec totiž vykonáva pravidelný a bezplatný zber plastov a skla.
Každoročný zber papiera organizuje základná škola. Za odvoz týchto
druhov odpadu teda platiť nemusíme – ak ich separujeme
a nevhadzujeme do zmiešaného odpadu. Takýto druh odpadu je
následne druhotne spracovaný.
Separovaním odpadu teda môžeme ušetriť nie len naše financie, ale
svojou troškou prispievame aj k ochrane životného prostredia...
Marek Šafár
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Materská škola: Čo mi spievala starká, starký
Aj keď si v materskej škole nevieme predstaviť ani jediný deň bez piesne, hry so spevom, cvičenia na
hudbu alebo tanca na hudobnú nahrávku, pesničkové popoludnie dňa 8.2.2017 bolo niečím neobvyklé. Deti sa
svojím kamarátom, rodičom a starým rodičom predstavili spevom piesní, ktoré sa naučili od svojich starkých. S
nácvikom začal každý už doma – so starkými. V materskej škole stačilo len jedno stretnutie s ujom Lackom
Šuhajom, aby svoje vystúpenie deti zvládli s doprevádzaním jeho harmoniky. Patrí mu za to naša vďaka.
Škôlkou zneli piesne V Hodoníne za vojačka, Maličká som, Prší, prší, Tenká som ja, tenučká, A ja taká
dzivočka,... traja naši škôlkari predstavili piesne ich starých mám v maďarskom jazyku. Romanka, Lívinka
a škôlkar Slavko prekvapili všetkých poslucháčov v spoločnom speve so svojou starkou. Pozvanie prijali aj
bývalé škôlkarky Hanka a Radka, aby nám hrou na harmonike spestrili tento fašiangový čas. Záverečná
spoločná pieseň – obľúbená „Mariša“ -vyčarila úsmev na tvárach detí i dospelých.
Milí starkí, ďakujeme za piesne, ktoré nám spievate. Aj nimi robíte chvíle s Vami príjemnými
a radostnými. Radi sa pochválime a ich spevom spríjemníme chvíle aj ostatným.

Valéria Petričková
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Rozhovor: don Emil Šafár
Don Emil Šafár je katolícky kňaz, misionár, člen rehole saleziánov a rodák z Veľkých Loviec. Z príležitosti
Veľkonočných sviatkov, ako aj z príležitosti jeho odchodu na nové pôsobisko – do stredoázijského
Azerbajdžanu, sme ho poprosili o krátky rozhovor.
Mohol by si nám priblížiť
postavenie a situáciu Cirkvi
v Azerbajdžane?
Katolícka
cirkev
v
Azerbajdžane bola prakticky
založená iba pred 17 rokmi,
v roku 2000. Kresťanské
spoločenstvo tam založil
náš slovenský salezián, don
Daniel Pravda. Predtým tiež
založil a rozbiehal katolícku
farnosť v Aldane, v Rusku. Tento istý Daniel Pravda
pôsobí v súčasnosti na misii v Afrike, je to teda taký
zakladateľ miestnych cirkví, náš novodobý Cyril a
Metod. Azerbajdžan je prevažne moslimská krajina s
malým zastúpením pravoslávnych kresťanov a nás
katolíkov je tam iba niekoľko stoviek. V celej krajine
je iba jeden kostol - v hlavnom meste Baku a potom
ešte jedna kaplnka. Tento kostol a de facto celú
Cirkev
v
Azerbajdžane
spravuje
komunita
slovenských saleziánov.
Ako prevažne moslimská spoločnosť prijíma Vaše
pôsobenie? Môžete voľne hlásať kresťanskú vieru?
Azerbajdžan je bývalá sovietska republika a tak aj tu
bol počas komunizmu veľmi prísny režim. Dôsledkom
bola sekularizácia spoločnosti a ateizmus. Obyvatelia
teda sú prevažne moslimovia, avšak prakticky často
neveriaci, benevolentní a nie radikálni. Náboženskú
činnosť však môžeme vykonávať iba v priestoroch
kostola, nie je napríklad možné ísť do škôl, vyučovať
tam náboženstvo a podobne. Vzťahy zo štátom sú
však korektné a kresťania tu nie sú prenasledovaní
ako v niektorých iných moslimských krajinách, kde
kresťanom, ako aj moslimom, ktorí sa chcú stať
kresťanmi hrozí nebezpečenstvo.
Budeš sa učiť aj azerbajdžanský jazyk?
V Azerbajdžane sa okrem domáceho jazyka hovorí aj
rusky. Ja sa budem teda primárne venovať veriacim,
ktorým viac vyhovuje ruština. Niektorí naši bratia sa
však už naučili aj azerbajdžanský jazyk a preložili
bohoslužobné knihy a sväté písmo do tohto jazyka.
Bohoslužby teda bývajú v oboch jazykoch.
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V porovnaní so Slovenskom to však bude veľká
zmena...
Áno, už sa však teším. Po návrate z Ruska som
pôsobil v Šaštíne, kde chodili na púte, spovede a
sväté omše tisícky veriacich. V Azerbajdžane to bude
v tomto smere iné. Kresťania sú tu naozaj malá
menšina, bude to teda osobnejšie, individuálnejšie.
Okrem toho tu majú saleziáni viacero charitatívnych
projektov a tiež napríklad medzi domácimi obľúbené
doučovanie žiakov - cudzie jazyky alebo aj iné
predmety. Aj takto vzniká priestor pre nadväzovanie
nových kontaktov. Po pozitívnej skúsenosti môžu
prísť do saleziánskeho strediska, do kostola, kde už
je priestor aj na duchovné témy. Ak majú záujem,
môžu byť neskôr pokrstení a stať sa kresťanmi.
Do Azerbajdžanu odchádzaš na Veľkú noc. Ako sa
slávia veľkonočné sviatky v Azerbajdžane?
Bude to zrejme podobné ako v Rusku. Pravoslávni
kresťania slávia Veľkú noc v inom termíne ako my na
Slovensku a v Európe. Spoločnosť v Azerbajdžane
teda našu Veľkú noc neoslavuje a iba tá malá
skupinka katolíkov vie, že sú sviatky Veľkej noci.
Povedomie o kresťanskej Veľkej noci je tu však oveľa
menšie ako v Rusku, keďže v Azerbajdžane sa slávia
skôr rôzne moslimské sviatky iného charakteru. Bude
to teda Veľkú noc slávená v úzkom kruhu veriacich,
no inak podobne ako u nás - spoveď, liturgia, sväté
omše a tak.
A na záver, aký je tvoj odkaz k Veľkej noci pre
rodákov z Veľkých Loviec?
V prvom rade Vám všetkým želám pekné, duchovné
prežitie Veľkej noci. Aby pre nás Veľká noc nebola iba
o jedle, pití a zábave. Inak sa z nášho života vytráca
tá zdravá šťava, zmysel. Keď je Veľká noc naozaj
duchovná - keď si uvedomíme, že Boh, ktorý sa stal
človekom v Kristovi vstal z mŕtvych. Nikto z prorokov
a iných náboženských osobností nebol predpovedaný
tak ako Kristus a ani nevstal z mŕtvych. Práve cez
zmŕtvychvstanie
má
kresťanstvo
punc
hodnovernosti. Toto prežiť, tešiť sa a mať tak vo
svojom živote nádej. N8dej, že stojí za to žiť a má to
zmysel.
Ďakujeme za rozhovor,
Marek Šafár
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07.30-17.30
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07.30-13.30
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