Občasník pre obyvateľov a rodákov obce Pucov

číslo 1/2014

Príďte na Oravský hokejový festival
Program:
12. h – 15. h
15. h – 15.30 h
15.30 h – 16. h
16. h– 16.30 h
16.30 h – 17. h
17. h – 18. h
18. h – 20. h
20. h – 20.20 h
20.20 h

Futbalové zápasy ( žiaci Pucov a Pribiš, hokejové mužstvá Pucov, Pribiš a oldboys Liptovský Mikuláš)
Slávnostné otvorenie 8. Oravského hokejového festivalu, privítanie hostí a rozhovory
Vystúpenie folklórnej skupiny Laštek z Pucova
Vystúpenie folklórnej skupiny Grúnik z Malatinej
Vystúpenie folklórnej skupiny Porubanka z Oravskej Poruby
Galaprogram vystúpenie dychovej hudby Krásinka z Dolnej Súče
Športové súťaže ( hod pukom, chôdza na chodúľoch, pílenie a rúbanie dreva, váľanie pneumatiky,
naťahovanie bungee lano a iné)
Tombola
Zábava do bieleho rána, o zábavu sa postará DJ Jozef Kozák a DH Krásinka z Dolnej Súče

Podujatím bude sprevádzať Jozef Kozák.
Pre deti sú pripravené súťaže, skákacie atrakcie, maľovanie na tvár a iné.
Nebude chýbať bohaté občerstvenie, guláš (po predložení kupónu zo spodnej časti tejto strany dostanete porciu gulášu
zdarma), pečené špeciality a iné.
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční na parkovisku pred kultúrnym domom (KD) a v KD v Pucove.

Kedy: 5. júla 2014

Kupón na guláš

Kde: hokejové ihrisko

Začiatok: 12. h

Kupón na guláš

SPRAVODAJSTVO

Lejaky poškodili cestu
V lokalite Do jarku odtrhla
voda počas dažďov časť
cesty. Pri stabilizácii svahu
pomáhali mechanizmy z
družstva a obce. S pomocou
lomového kameňa vytvorili
oporný múr, ktorý spevnil
krajnicu komunikácie. Na
úpravu cesty sa použilo kamenivo.
Cesta po oprave opäť slúži
svojmu účelu.

Obecná zakáľačka
Pre obyvateľov, rodákov
a priateľov Pucova bola už
po šiestykrát určená obecná
zakáľačka. Tento rok pripadla na prvého marca.
Podujatiu prialo aj počasie a tak od rána pod holým
nebom rozvoniavali klobásy,
zabíjačkové špeciality a samozrejme prasiatko, ktoré
obec kúpila z výťažku z tomboly na plese. Návštevníci
si mohli pochutnať aj na
šiškách a zeleninových šalátoch.
Do tanca a spevu hrala ľudová hudba z Brezovice. Popoludní sa najmä deti presunuli do kultúrneho domu,
kde sa konal maškarný ples
a zábava. Čakali na ne tombola, darčeky a suveníry.

Úprava potoka v časti Mlyny vrcholí
Práce na regulácii potoka v časti
Mlyn pokračujú. Firma Stavpoč,
ktorá vyhrala výberové konanie
na celú stavbu, upravila ľavý
breh toku v dĺžke 59,5 m a pravý
breh v dĺžke 13,7 m. Samospráva
musela na spevnenie brehu vyčleniť peniaze z obecného rozpočtu.
Dotáciu žiadala na ministerstve životného prostredia,
no neuspela. Zo 60 organizácií,
ktoré sa uchádzali o financie,
ministerstvo vyhovelo len trom.
Obec však musela riešiť spevnenie brehu čo najskôr, aby zabránila ďalšiemu zatápaniu domov
počas prudkých lejakov.
Ľavý breh je opevnený kamennou rovnaninou z lomového kameňa formou záhozu.Pravý breh je spevnený oporným

demontovať pri ďalšej etape regulácie potoka.
Od roku 2008, kedy sa stavba
začala, je upravená väčšina brehov potoka.
Obec z vlastného rozpočtu
investovala na stavbu 35 700 eur.

Na cintoríne pribudla nová zeleň
Za domom smútku záhradnícka firma vysadila namiesto
nevhodných drevín okrasné
kríky a stromy. Okrasné dreviny vysadila aj pri kostole.
Z okolia cintorína samospráva vypílila dve lipy a jaseň.
Boli staré a ohrozovali majetok
a návštevníkov. Nahradil ich
živý plot, ten opticky uzavrie
cintorín. V budúcnosti obec
plánuje vysadiť na cintoríne
nové ihličnany.
Obec buduje aj druhý chodník na cintoríne. Prvý bol vybudovaný vlani. Chodníky

presne ohraničia priestor pre
zosnulých a zabránia, aby verejnosť stúpala po miestach posledného odpočinku.
S a m o s p r áv a
buduje chodníky
svojpomocne, na
upravený terén
kladie zámkovú
dlažbu a obrubníky. V ďalšej
etape
úpravy
cintorína plánuje
vybudovať stabilné miesto pre
veľkoobjemo-

vý kontajner na odpad. Bude
osadený v úrovni terénu, ľudia
sa k nemu dostanú ľahšie ako
v súčasnosti.

Pucov odskúša betónovú cestu
V časti Pilátová bude v júli prebiehať výstavba betónovej cesty.
Obec na to vyčlenila 16 500 eur.
Vedenie samosprávy sa už
stretlo s obyvateľmi lokality,
aby prebrali podmienky a technológiu výstavby komunikácie.
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múrom z betónových tvárnic,
ktoré sú zložené z lomového
kameňa. Múr zároveň spevňuje
priľahlú cestu.
Obyvatelia domov si už môžu
definitívne vybudovať lávky ponad potok, tie sa nebudú musieť

Betónové cesty sú novodobý
trend, čoraz populárnejší, pretože sa nepoškodzujú tak ako
asfalt. Sú kvalitnejšie a majú
dlhšiu životnosť. Uvedeným
pozitívam prináleží aj vyššia
cena. Cesta v časti Pilátová sa

bude postupne podľa finančných možností predlžovať.
Samospráva uvažuje aj o možnosti rozšírenia komunikácie
s využitím plastových prvkov.

Pucovský spravodaj
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Verejné priestranstvá by mali vyzerať
ako naše záhrady
Napriek upozorneniam samosprávy, obyvatelia stále znečisťujú potok. Ľudia žijúci v jeho
blízkosti sa sťažujú na zápach
z výkalov, ktoré do vody niektoré domácnosti vypúšťajú.
Obec žiada občanov, aby si
zabezpečili do svojich žúmp
chemické prípravky na odstránenie zápachu a rozklad ich
obsahu.
Prípravky na biologické
urýchlenie degradácie organických zvyškov si môžu kúpiť na
obecnom úrade. Cena prípravku je 10 eur za kilo. Balenie vystačí na 1 rok.

Výkaly znečisťujú potok
a spôsobujú rast buriny v ňom.
Rovnako ako o svoj majetok
a pozemok by mal každý dbať
aj o verejné priestranstvá.
Vzorom môže byť Elena Brieniková, ktorá vyčistila a upravila potok pri svojom dome.
Rovnako by ľudia nemali hádzať do potoka odpad,
ktorý sa usádza na okrajoch
a na usadeninách sa potom
darí tráve. Buďme ohľaduplní
k prírode a prostrediu, v ktorom žijeme, a to sa nám potom
odmení v podobe rozkvitnutého, čistého a pekne vyzera-

júceho domova. Nebudeme
sa zaň musieť hanbiť ani pred
turistami, ktorí Pucovom prechádzajú. Ak sa im u nás bude
páčiť a budú sa tu cítiť dobre,
určite sa vrátia. A nielen to,
dajú o našej dedine vedieť aj
ďalej, svojim známym a priateľom.
To, že prostredie, v ktorom
žijú, im nie je ľahostajné, dokázali aj chlapci Peter Grenčík
a Michal Polčic. Z vlastnej iniciatívy vyčistili od odpadkov
priestor pod Skalkami a panelovú cestu na hranici chotárov
Pucova a Pribiša.

Na Mraznici budú lampy
V časti Mraznica čoskoro
pribudne osvetlenie. Samospráva už dala osadiť
v lokalite s novými domami betónové základy na päť
pouličných svietidiel. V najbližších dňoch bude verejné
osvetlenie spustené do prevádzky. Obec na to vyčlenila
2 400 eur z rozpočtu.
Verejné osvetlenie plánuje
obec rozširovať aj v ďalších
častiach dediny podľa financií a potreby.

Obec opravila most
Prívalové dažde podmyli
časť svahu v lokalite Mlyn.
Voda porušila jeden z mostov, hrozilo jeho zrútenie.
Samospráva ho svojpomocne opravila.
Breh potoka vyložila lomovým kameňom, čím ho
spevnila a tok usmernila tak,
aby voda nevymývala zeminu spod mosta.

Správne triedenie odpadov šetrí peniaze
Aj keď obec robí všetko preto,
aby obyvateľom uľahčila nakladanie s odpadmi, stále musí riešiť
prehrešky, ktorých sa dopúšťajú.
Pripomeňme, že v dedine je jedenásť kontajnerov na sklo, trinásť
nádob na plasty a zberné miesta,
kde možno odpad voziť počas
celého roka. Obecný úrad dáva
každej domácnosti vrecia na
Pucovský spravodaj

•

plasty, ktoré sa potom sústreďujú
na zberných miestach.
Pravidelne objednáva od
Technických služieb aj veľkoobjemové kontajnery na veľkoobjemový odpad. Tie sa často naplnia za necelý deň, no len preto,
že ľudia do nich hádžu aj to, čo
nemajú. Do veľkoobjemových
nádob nepatrí drevo, to si môže
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každý zužitkovať doma, šatstvo,
to sa zbiera dva razy ročne samostatne, plasty, ani elektronika. Ak
niekto má veľa veľkoobjemového
odpadu, musí si objednať kontajner na vlastné náklady. Vývoz
jedného veľkoobjemového kontajnera stojí 200 eur.
Samospráva sprísni dohľad
nad plnením kontajnerov. Zber-

né miesto je monitorované a tak
sa dá ľahko odhaliť, kto nádobu
naplní nevhodným odpadom.
V takom prípade si dotyčný veľkoobjemovú nádobu zaplatí sám.
Ak sa situácia nezlepší, samospráva bude musieť zvýšiť poplatok za komunálny odpad. Z neho
je tiež hradený vývoz veľkoobjemových kontajnerov.
3
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Výťažok z tomboly
putoval na kúpu prasaťa

Čím viac detí, tým lepšie pre dedinu

Približne 130 hostí sa prišlo zabaviť 22. februára na
7. ročník obecného plesu.
O program sa postarali deti
zo základnej a materskej
školy pod vedením Marty
Hajdúchovej. Hosťom podujatia boli tanečníci z ružomberskej umeleckej školy,
ktorí sa predstavili s choreografiou spoločenských tancov. Do tanca vyhrával Jozef
Kozák.
Tradične nechýbala slávnostná večera, občerstvenie, kapustnica. Plesajúci sa
dobre bavili aj pri žrebovaní
hodnotnej tomboly, z ktorej výťažok putoval na kúpu
prasiatka a jaterníc na obecnú zakáľačku. Zábava trvala
do skorého rána.

Obec uvítala do života desať
prírastkov, detí, ktoré sa narodili minulý rok. Každá rodina dostala pre nového občana
príspevok štyridsať eur a uterák
s vyšitým menom bábätka. Rodičia sa mohli odfotiť so svojou
ratolesťou v drevenej kolíske,
ktorú má obec odloženú na
túto príležitosť. Pre všetkých

bolo pripravené pohostenie.
Demografická krivka obce
už niekoľko rokov stagnuje.
Od školského roku 2015/2016
vstúpi do platnosti novela zákona, podľa ktorej musí do
prvého ročníka školy nastúpiť
najmenej jedenásť žiakov. Veríme, že naša škola nebude mať
s počtom žiakov problémy. De-

dina sa neustále rozrastá a základnú školu radi navštevujú aj
deti z okolitých obcí.

Deti a otcovia v jednom dni
manité súťaže, za každé tri
absolvované dostali odmenu.
Detský deň bol spojený s oslavou Dňa otcov.
Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie a grilovaná
klobása.

Deti si svoj sviatok užili na ihrisku v areáli školy.
Keďže počasie bolo premenlivé, Deň detí sa odohrával
vonku pod holým nebom aj
pod strechou telocvične.
Na oslávencov čakali roz-

Naša teta Lyda

Spomína
me

Teta Lyda, ako ju volali všetky deti, ktoré chodili do základnej školy v Pucove, nás navždy opustila 2. mája.

Niekoľko desiatok rokov pracovala ako vychovávateľka v základnej škole, vychovala dve generácie detí. Celý život obetovala deťom. Dievčatá učila ručným prácam ako vyšívanie,
pletenie, háčkovanie. Deti učila zhotovovať rôzne dekoračné
obrázky, zdobiť kraslice, ktoré dodnes majú mnohé odložené. Mala veľa nápadov. V deťoch budovala vzťah k zvykom
a tradíciám. Dnes už dospelé ženy, matky, sú jej vďačné za
to, že ich naučila práci s ihlou, ihlicami či háčikom. Chodila
s deťmi do prírody, kde im rozprávala nekonečné príbehy,
ktoré sa viazali k stromom, skalám. Deti ich so zatajeným
dychom počúvali a neskôr doma porozprávali. Medzi najzaujímavejšie patrili príbehy o Troch sosnách a O čertovej skale. Príbehy čerpala z nevyčerpateľnej pokladnice. Vedela, že
dávaním seba nestráca, ale získava. Talenty, ktoré vlastnila,
rozdávala, púšťala kolovať, aby prinášali ďalšie. Bola aktívna
pri príprave kultúrnych vystúpení v obci, jasličkových pobožností v chráme, neváhala prispieť svojimi zážitkami do rozhlasového vysielania. Vedela poradiť, povzbudiť. Popri práci na poli
sa venovala zbieraniu liečivých bylín a vyrábaniu krojov.
Nosila v sebe čaro ducha jednoduchého, ale vnútorne bohatého človeka.
Človek odchádza, no všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
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Hokejisti skončili na piatom mieste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tím
Hokejový klub Námestovo
Draci Dolný Kubín
Attack Oravská Poruba
TJ Oravská Lesná
Hokejový klub Pucov
Hokejový klub MTS Krivá
Hokejový klub Sokol Liesek
Hokejový klub Oravská Polhora
Hokejový Klub Slovan Trstená
Hokejový klub Rabča
Hokejový klub Podbiel
Hokejový klub Slanica
Hokejový klub Vavrečka

B
43
42
33
31
30
27
23
19
17
11
11
10
7

Z
23
24
24
23
24
23
23
23
23
24
24
23
23

V
21
21
15
15
14
12
11
9
8
4
4
4
3

R
1
0
3
1
2
3
1
1
1
3
3
2
1

P
1
3
6
7
8
8
11
13
14
17
17
17
19

GS/GI
115/30
160/53
95/65
93/55
64/58
87/65
86/85
46/91
50/75
51/90
42/99
59/105
54/131

Rozd.
85
107
30
38
6
22
1
-45
-25
-39
-57
-46
-77

Pucovská brázda
nesklamala
Napriek veternému a studenému počasiu sa Pucovská brázda vydarila. Trinásty ročník sa konal 28.
decembra 2013. Nadšenci
turistiky si nenechali ujsť
príležitosť prejsť novú trasu
brázdy, ktorá viedla po hraniciach katastrov Pucova,
Pokryváča a Pribiša. Podľa vyjadrenia niektorých
účastníkov bola nekonečne
dlhá. No požadovaný efekt
v podobe spálených kalórií
sa dostavil. Po túre čakala
na účastníkov v kultúrnom
dome výborná kapustnica
a teplý čaj. Najstaršia účastníčka turistiky Margita Argalášová dostala spomienkový darček a prisľúbila
účasť aj o rok.

Mladí hokejisti bojovali za každého počasia
Keď zima preberá od jesene
žezlo moci, je tu čas, keď treba oprášiť hokejky a prebrúsiť
korčule. Aj tento rok sa našlo
pár malých nadšencov, ktorí
neváhali zameniť teplo izby za
čas strávený na ihrisku s kamarátmi a hokejkou v ruke. Aj keď
táto zima bola skôr mierna ako
ľadová, malých hokejistov to
neodradilo. Trénovali a bojovali za každého počasia. Každú nedeľu na multifunkčnom
ihrisku pri ZŠ pod vedením
trénera Cyrila Ďaďu zlepšovali svoju kondíciu a hokejovú
techniku, ktorá im pomáhala na hokejových stretnutiach
zdolávať súperov na úrovni.
A tak rodičia, ktorí si našli čas
na svoje ratolesti a neváhali ich
odviezť či povzbudiť, boli neraz
na svoje deti hrdé. Veď štadiónom sa často ozývalo: „Pucov,
Pucovský spravodaj
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do toho! Góóól! Hurá!“
Veríme, že i tento rok hokejový zápal nevyhasne, ba naopak, pre hokej sa zapáli ešte
viac mladých sŕdc. Tak im držme palce. Veď v zdravom tele
sa skrýva zdravý duch.
Túto sezónu nás reprezentovali: Filip Hajdúch, Lukáš
Ďaďo, Tadeáš Paluga, Pavol
Smoleň, Ľubomír Povala, Matúš Ďaďo, Gabriel Svitek, Martin Hajdúch, Matúš Sojčák, Sa-
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muel Svitek, Katarína Ďaďová,
Nina Cengelová, Marek Paluga.
Nesmieme zabudnúť na talenty, ktoré trénovali, no vek im
nedovoľoval sa postaviť proti
súperovi. Ak budú mať chuť,
tak v nasledujúcej sezóne budú
mať možnosť ukázať talent,
ktorý sa v nich skrýva: Daniel
Szabó, Damián Paluga, Dávid
Ďaďo, Patrik Madera, Peter
Ďaďo, Benjamín Nagy.
Mgr. Gabriela Ďaďová

Mamy si užili svoj sviatok
Druhá májová nedeľa patrí
tradične všetkým mamám.
Na ich sviatok nezabudla
ani obec, pucovské mamičky pozvala na milú slávnosť
do kultúrneho domu.
Program pripravili deti
zo základnej a materskej
školy. Vystúpili s básňami,
piesňami a tancami. Každá
mama bola obdarovaná šálkou s venovaním.Nechýbali
chutné koláče a káva.
Deň matiek v Pucove
býva výnimočný tým, že
oslavy sa zúčastňujú aj matky z okolitých obcí, keďže
ich deti navštevujú tunajšiu
základnú školu.
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Školáci si popri učení otestovali svoju odvahu, uplietli
Marec - mesiac knihy

Január

Zápis do 1. ročníka
V školskom roku 2014/2015 bude školu navštevovať desať žiakov, z toho 1 žiačka z Pokryváča.
Dvaja žiaci majú odklad povinnej školskej dochádzky.

Celý marec bol venovaný knihám. Žiaci navštevovali knižnicu,
čítali, skúmali a v knihách hľadali odpovede na otázky literárneho kvízu.

Marec

Maškarný ples
V prvú marcovú sobotu sme sa bavili na detskom maškarnom
plese.
Na plese sa výborne zabávali deti, rodičia a starí rodičia z Pucova, ale aj zo susedných obcí.

Pytagoriáda – okresné kolo.
Našu školu reprezentovali v kategórii P3 Katarína Ďaďová, obsadila 6. miesto. V kategórii P4 obsadil Gabriel Svitek 5. miesto.

Apríl

Týždeň hlasného čítania
„Čítame škôlkarom“- školáci pripravili pre škôlkarov nevšedný
zážitok. Každý deň čítali úryvok z nejakej knihy, aby to bolo pre
malých poslucháčov zaujímavejšie, školáci sa obliekli za hlavné
postavy čítaných kníh. A tak sa škôlkari zoznámili s Pipi Dlhou
Pančuchou, s Dankou a Jankou, s Tromi prasiatkami a s ľudovými rozprávkami.

Učenie v maskách
Veselú náladu z maškarného plesu sme si preniesli aj do školy –
v pondelok sme sa učili v karnevalových maskách.

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl súťaže v prednese poézie
a prózy v 1. a 2. kategórii.
Víťazi:

1. kategória – Anetka Povalová
2. kategória – Filip Škuta

Plavecký výcvik

Skrášli si svoje okolie

Žiaci 3. a 4. ročníka prežili vzrušujúci týždeň v Aquaparku v
Dolnom Kubíne.

Pri príležitosti Dňa Zeme sme vyčistili okolie školy a brehy Pucovského potoka.
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korbáče, naučili sa plávať aj starať sa o prírodu
Slávik Slovenska- školské kolo
Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl v speve ľudových piesní.
Víťazi:

1. kategória – Karolínka Mudrončíková
2. kategória- Viktória Jurášová

Máj

Deň matiek
Školáci a deti z materskej školy pripravili pod vedením učiteliek
a učiteľa milý program, ktorým potešili všetky mamičky a staré
mamy.

Pletenie veľkonočných korbáčov
Pred veľkou nocou sa žiaci učili pliesť korbáče. Techniku pletenia im predviedol pán Hlbočan. Chlapci si z prinesených prútov
pripravili rôzne veľké korbáče, ktorými vo veľkonočný pondelok
vyšibali dievčatá.

Jún

Deň detí
Deti svoj sviatok oslávili v kultúrnom dome a dostali pekný darček – divadielko, ktoré im zahrali deti zo ZŠ v Istebnom.

Koncoročný výlet
S výbornou náladou sme 26. júna nastúpili do autobusu. Trasa
nášho výletu smerovala do Demänovskej ľadovej jaskyne. Dobrá
nálada nás sprevádzala počas celého dňa.

Noc odvahy
Školský rok končíme akciou, ktorá preveruje odvahu žiakov. Noc
odvahy začala stretnutím na školskom dvore, kde sme spolu s rodičmi grilovali. Keď odišli, deťom nebolo smutno.Tí najodvážnejší sa vybrali na nočný pochod dedinou. Ráno si všetci vyslúžili medailu za odvahu.
Škola bola úspešná aj z hľadiska materiálno-technického vybavenia. Vďaka projektom Modernizácia vzdelávacieho procesu
na ZŠ a Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie sme získali
dve interaktívne tabule s príslušenstvom.
V spolupráci s Obecným úradom sme vybavili dve triedy novým nábytkom.
Mgr. Daniela Laučeková
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DUCHOVNÉ SLOVO

Pán nás ochráni
V našich dedinách sa zvyklo
hovoriť: „Na Božie telo, skoč do
vody smelo!“
Pamätám sa, že pre nás malých chlapcov to bola priam
výzva do boja. Prísť zo školy
domov, splniť úlohy napísané
mamou na papieriku a potom
sa kúpať do vody. Vtedy nikto
nepochyboval, že by ochorel.
A veru často bola voda taká studená, až palce vystieralo. „Veď
je Božie telo!“ bránili sme sa
pred rodičmi, „Pán nás ochráni,
neochorieme!“ A skutočne nás
chránil. Nepamätám si, že by
som bol chorý. Možno aj preto,
že nebolo času kedy ochorieť.
Lebo čím je viacej pohybu a povinností, tým sa menej myslí na
choroby.
V tomto rytme života sme

sme si vedeli nájsť čas na zábavu, šport, oddych aj šibalstvá.
A Boh nás ochraňoval. Neviem,
či sa nám dostalo toľko rodičovskej lásky ako dnešným deťom.
Ale Boh nás miloval. Dokonca
sa nám rodičia nemali čas venovať, hrať a učiť sa s nami. Ale
Boh mal času neúrekom.
Milovať, chrániť, mať čas jeden pre druhého. Myslím si,
že toto sú tie najväčšie devízy,
ktoré nepodliehajú devalvácii
doby. To sú najdôležitejšie hodnoty v našom živote. O nich
Ježiš hovorí, že tieto poklady
neničí ani moľ ani hrdza ani
zlodeji ich nekradnú. „Kde je
tvoj poklad, tam bude aj tvoje
srdce!“ Ozaj, kde je tvoj poklad,
otec a mama? Koniec školského
roka tvojho dieťaťa je zamysle-

sa píše o jednom veľkom mudrcovi. Ten jedného dňa musel
prekročiť rieku a tak nasadol na
loďku. Starý prievozník rázne
vesloval a díval sa do vody. Odrazu sa ho mudrc opýtal: „Poznáš astronómiu?“ „Nie, pane!“
„Tak si stratil štvrtinu života!
Vieš filozofovať?“ „Ani to neviem, pane!“ „Tak si stratil ďalšiu štvrtinu svojho života! A poznáš dejiny kráľov?“ „Nie pane,
iba tie svoje poznám.“ „Stratil
si tretiu štvrtinu života!“ Vtedy
zalomcoval loďkou silný vietor.
Silne sa oprel do boku a obaja sa
prevrátili do vody. Prievozník
začal plávať smerom ku brehu.
Mudrc zmizol pod hladinou
a začal kričať o pomoc. Prievozník sa ho spýtal: „Vieš plávať
priateľu?“ „Neviem!“ „Tak to si

Blíži sa čas dovoleniek
a prázdnin. Nie všetci môžete
cestovať po svete. Nedovoľujú
vám to rôzne dôvody – nedostatok peňazí, gazdovstvo, choroba, starostlivosť o chorého
v rodine... Ale vedzte, že Boh
vám žehná a je s vami. Vaša
obeta je aj vaším vysvedčením
i dovolenkou.
A vy, ktorí budete cestovať,
poznávajte Božie diela, putujte
cestami, na ktorých sa zdržiava ON. Boh vám nechce zavadzať, on vás chce sprevádzať.
Nenechajte ho doma v poličke.
Vezmite si ho k sebe, do srdca.
On zaberie málo miesta, ale
má veľkú moc. Ako záchranná
vesta. „Pán nás ochráni, neochorieme!“ Tieto slová písal samotný život. Verte im! Verte Je-

dokázali utiecť pred najväčšou
chorobou – nudou. Ja si nepamätám, že som nemal čo robiť,
alebo, že som sa nudil. Imunitu
od tejto choroby v nás udržiavali starostliví rodičia. Tí nám
ordinovali množstvo „kvapiek“
– ako prevenciu - v podobe najrôznejších povinností. Ale vždy

ním aj pre teba.
Vysvedčenie dieťaťa je aj tvojím svedectvom. Jeho odmena
i pochvala je aj tvojou. Spoločne zdieľate víťazstva i prehry,
stúpate na piedestál i vstávate
s odretými kolenami. A Boh
vám žehná i chráni vás.
Páči sa mi príbeh, v ktorom

stratil celý život!“
Poučenie – najdôležitejšie
veci v mojom živote sa nachádzajú v srdci. Milovať, chrániť
a mať záujem o blížneho. Toto
nech je krédom vášho života.
Ani najlepšie známky na vysvedčení nedokážu nahradiť to
ľudské a božie v nás.

žišovi, ktorý povedal – „Ja som
cesta, pravda i život!“
Drahí farníci, prajem vám,
aby ste si cez prázdniny zmysluplne oddýchli. Aby ste nezabudli na Boha a vrátili sa plní
elánu do všedných dní a povinností.
Váš duchovný otec Dušan
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