Poďakovanie mame
Matka je osoba, pre ktorú je
život jej dieťaťa všetkým. Keď
sa pozrieme do slovníka,
prečítame si, že bolesť je
nepríjemný
telesný
alebo
psychický pocit. Ale aj tak je
bolesť
niekedy
nádherná.
Príkladom je bolesť matky, keď privádza nový život na
svet. Pôrod je bolestivý, ale tá bolesť sa nevyrovná
sekundám dokonalého šťastia, keď matka drží v rukách
svoje práve narodené dieťa. Takýchto pocitov bolesti je
v živote matky viac.
Mama, ako dieťa, ktoré si celý život milovala, ti chcem
poďakovať a odprosiť ťa za všetky spoločné bolesti života:
Za boľavé nohy, pretože najviac dostali zabrať v rokoch,
keď si za mnou kráčala, kým som sa učila chodiť.
Nasledovala a sprevádzala si ma, aby som mala istotu, že
ak rovnováhu stratím, ty ma zachytíš.
Za bolesti chrbta, ktoré si pociťovala, keď si sa nado mnou
skláňala ku kolíske, alebo aby si mi objatím mohla dodať
pocit bezpečia a istoty.
Za nedostatok spánku v časoch, keď som ťa budila svojím
krikom pre zlé sny, alebo v snahe nájsť u teba univerzálnu
tabletku proti bolesti.
Za bolesti rúk počas dní, keď si ma s láskou privinula
do náručia, nosila po svete, alebo si ma potleskom

povzbudzovala pri mojich lepších aj horších vystúpeniach.
Za boľavé dlane, pomocou ktorých si ma prinavracala na
správnu cestu. Tie dlane a výchovné zaucho ťa bolelo a
trápilo aj dlho po tom, čo som ja na to zabudla.
Za “bolesti brucha“, počas mojich skúšok a dôležitých
chvíľ v mojom živote. Tŕpla si spolu so mnou a mala si
nervy aj za mňa, hoci sa ťa to priamo netýkalo.
Za boľavé srdce, pretože viackrát som spravila niečo, čím
som ti ublížila, ale ty si mi vždy aj napriek tomu vedela
odpustiť.
Za bolesti hlavy, keď si ma celé noci a dni čakávala, kedy
sa mi konečne uráči prísť domov.
Za unavené uši, ktorými si počúvala moje starosti a radosti.
Za boľavé pery, ktorými si mi dávala sladký božtek, a tak si
mi prejavovala zas a znova svoju lásku.
Za unavené oči, pretože si nimi dávala na mňa pozor a
striehla, či som v poriadku.
Za chvíľkové straty hlasu, keď si ma upozorňovala na
nesprávnosť môjho konania, alebo aj vtedy, keď si mi
spievala uspávanky, aby si mi privolala sladký spánok.
Za bolesti líc, keď si sa na mňa plná lásky a pýchy šťastne
od ucha k uchu usmievala a smiala si sa na mojich
skomolených slovách a nevydarených činoch.
Vďaka, že tých šťastných bolestí bolo tak veľa a tých
menej šťastných tak málo. Ďakujem každej mame, že je
ochotná podstúpiť tieto bolesti pre svoje dieťa.
Katarína Lacková

Pripravované práce v kostole
Hospodárska rada Farnosti Švošov na svojom zasadnutí riešila akútne problémy budovy kostola a okolia.
Najväčší problém, ktorý treba riešiť, je strata tepla v kostole. Vďaka štedrosti farníkov, darov od sponzorov a
pomoci Obecného úradu vo Švošove sa podarilo objednať na výmenu nové dvere a najproblematickejšie okná.
Nepôjde o kompletnú výmenu okien, ale asi o jednu tretinu, ktorú môžeme momentálne zaplatiť. K ďalšej
renovácii dôjde postupne, podľa stavu finančných prostriedkov.
hospodárska rada

Farské oznamy 14.5.2018 - 20.5.2018
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

14.5.2018
15.5.2018
16.5.2018
17.5.2018
18.5.2018
19.5.2018
20.5.2018

Sv. Mateja, apoštola, sviatok
18:00
Féria
------Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a muč.------Féria
------Féria
16:30
Féria
13:00
Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť 10:30

†Peter
spomienka
Za zdravie a Božie požeh. pre rodinu

Za novomanželov
Za prvoprijímajúce deti
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25 rokov
10. marca 1992 vydal spišský diecézny
biskup Mons. ThDr. František Tondra
súhlas
s
výstavbou
Kostola
Sedembolestnej Panny Márie vo
Švošove a 23. mája 1993 vykonal
posviacku základného kameňa na
mieste stavby kostola, kde už boli
zrealizované zemné práce a základy.
Na slávnosti Janko Maga povedal:
„Skutočná láska je vždy konkrétna.
Rovnako ako viera bez skutkov je
mŕtva. Preto sme radi, že ste prijali
naše pozvanie a ste tu medzi nami ako
hlava diecézy. Za týmito základmi a
obrysmi kostola je prejavená nielen
zručnosť majstrov a brigádnikov, ale
predovšetkým živá viera. Aj veriaci
tejto obce a okolia dokumentujú, že žili a chcú žiť z podstaty viery. Pred troma mesiacmi stála na tomto mieste
budova starej školy. Duchovne prebúdzala a živila vzdelaním staršiu generáciu Švošova. Je symbolické, že
nielen vo vzdelávaní, ale aj v odovzdávaní štafety ducha chce a osobne sa pričiňuje staršia generácia s
mladšou. Devízou nášho starostu je budovať a tvoriť, kým iní božekajú a horekujú. Vieme, aká vážna je situácia
v celej republike – ale tým, že sú v obci rozostavané tri stavby, by chceli ukázať, že len príčinlivosť pre veci
verejné dá ducha nádeje. Meno Švošov pochádza od majiteľa. V 15. storočí dali náš chotár hájnikovi menom
Šoš. To bol chotár, ktorý patril Šošovi, teda Švošov. Nevieme, čím bol, kde je pochovaný a pod. My sme si ako
kúsok Slovenskej republiky zvolili, komu chceme patriť. Preto sme na oltár dali odvážne heslo: Slovensko
Kristovi. To je naša snaha a pripravenosť, ktorej žehnajte teraz i v budúcnosti.“ Do pamätnej knihy, ktorá bola
v tento deň založená, Janko Maga na úvod napísal intenciu, úmysel celého snaženia: „Na slávu trojjediného
Boha Otca i Syna i Ducha Svätého, na česť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, pre dobro a
povzbudenie súčasných i budúcich obyvateľov obce Švošov a susedných i vzdialených obcí.“ Toľko z vtedajšej
slávnosti.
25 rokov - štvrťstoročie - je pre niekoho veľa a pre niekoho ešte málo. V každom prípade je to obdobie,
nad ktorým sa treba pozastaviť a uvedomiť si, čo táto udalosť znamená pre mňa, pre našu obec, farnosť,
Slovensko. Je to čas, kedy by sme sa mali v prvom rade poďakovať Pánu Bohu za to, že sme dostali možnosť
zrealizovať myšlienku nášho rodáka Janka Magu. Je to čas poďakovať všetkým, ktorí sa o toto pričinili, je to
čas spomenúť si na tých, ktorí nás už predišli do večnosti a je to čas prosiť za tých, ktorým patrí budúcnosť
v našej obci, farnosti, na Slovensku, aby nezabudli, že Slovensko aj Švošov patria Kristovi.
Daniela Bražinová

Staráme sa o náš Švošov ?
V minulom storočí bolo štandardom a nutnosťou, že
v každom dvore majitelia chovali viaceré hospodárske
zvieratá a takýmto spôsobom si zabezpečovali svoje
živobytie a stravu pre svoje rodiny.
Keďže sa všetky polia a role v katastri obce orali, nebolo
dostatok trávnatej plochy, na ktorej by pripravili krmivo seno na zimu pre svoje zvieratá. Vtedy ľudia kosili všetko,
čo sa dalo a dokonca licitovali o tom, kto bude môcť kosiť
strmé svahy nad železničnou traťou. Nik vtedy ani len
nepomyslel na to, že je to náročná a pracná robota vynosiť
ťažké batohy sena hore na cestu. Boli radi, že majú
možnosť pripraviť sienko pre svoje kravy, kozy, či ďalšie
zvieratá, ktoré chovali vo svojich domácnostiach.

ihriska, okolie kaplnky Panenky Márie a kostola
Sedembolestnej Panny Márie, priestory okolo krížov a
pozemky okolo základnej školy a školského ihriska.
Vidíme všetci, že obecných plôch, ktoré treba v lete
pravidelne kosiť, je toľko, že tých pár nezamestnaných
s pracovníkmi obecného úradu nemôžu fyzicky stíhať
udržiavať
tieto
priestory
pokosené.

Postupom času a modernizáciou spoločnosti sa doba
zmenila a v súčasnosti by sme asi ťažko narátali väčší
počet chovateľov dobytka vo Švošove, ako je prstov na
dvoch ľudských rukách.
A práve tieto naše ľudské ruky nám dávajú možnosť
pracovať, živiť naše rodiny a starať sa o naše okolie a teda
aj o “náš Švošov”.
Na Slovensku je v terajšej dobe historicky najnižšia
nezamestnanosť, čo má dopad aj na to, koľko na obci
pracuje pracovníkov v aktivačnej činnosti. Ešte pred pár
rokmi bolo takýchto nezamestnaných niekoľkonásobne
viac, no dnes je ich počet taký nízky, že nedokážeme
zabezpečovať všetky obecné práce, ktoré boli pred časom
samozrejmosťou. Jedná sa hlavne o kosenie obecných
pozemkov a zametanie miestnych účelových komunikácií
po zimnej údržbe. Niekto by povedal: “Dobre, tak nech
starosta objedná kosenie trávy dodávateľsky u nejakej
firmy a problém bude vyriešený.” Žiaľ, nie je to také
jednoduché vzhľadom na výšku nášho obecného rozpočtu.
Riešenie tejto situácie treba hľadať v nás a v našich
rodinách.
Každý z nás má doma zakúpenú kosačku alebo krovinorez
a kosí si svoje pozemky, príkladne sa stará o svoj majetok a
svoje prostredie, ktoré má oplotené okolo svojho domu.
Málokto, česť výnimkám, sa však pozrie aj za plot a pokosí
trávu, ktorá obrastá naše pozemky. Ústavnou povinnosťou
každého občana je starať sa o okolie svojho pozemku a
teda aj kosiť trávu za svojím plotom a taktiež udržiavať
čistú cestu pred svojou bránou.
Na pleciach obce je zas starať sa o verejné priestory,
ktorými sú obecný cintorín, priestor pri železničnej stanici
a lavici cez Váh, okolie obecného úradu, areál futbalového

Plochy pre kosenie v správe obecného úradu
Chcem Vás preto ako starosta našej obce veľmi pekne
poprosiť, skúsme všetci spolupracovať, starajme sa o náš
Švošov spoločne a neuzatvárajme sa len do našich dvorov.
Pokosme aj pred bránou a za plotom, pozametajme si
cestu pred našimi domami, aj keď ju možno znečistí
niekto iný a udržiavajme okolie našich pozemkov
pokosené a pozametané.
Pre uľahčenie tejto sezónnej práce obecný úrad zabezpečí
kompostér do každej domácnosti zdarma, aby sme mohli
pokosenú trávu zhodnocovať a vyrábať si z nej kvalitné
hnojivo pre svoje záhradky.
V obci sa nachádzajú aj rodinné domy a pozemky, ktoré sú
neobývané a o okolie týchto nehnuteľností sa postarajú
obecní pracovníci. Otázkou sú ešte starší spoluobčania,
ktorí nevládzu kosiť, avšak podľa môjho názoru máme
všetci ďalších členov svojich rodín, či už deti alebo
vnúčatá, ktoré môžu svojim starým rodičom pomôcť a
pokosiť trávu, prípadne pozametať cestu pri ich pozemku.
Keď sa takto všetci spojíme a budeme spolupracovať pri
udržiavaní priestorov a plôch v našej obci, budeme môcť
napredovať a budeme sa môcť venovať aj investičnej
činnosti a malým obecným stavbám, na ktoré žiaľ teraz
priestor nie je, pretože sa venujeme údržbe zelene a
koseniu aj tam, kde si to môžu zabezpečiť obyvatelia sami.
Ďakujem za pochopenie a budúcu spoluprácu!
Milan Široň

Pani Richtárka a Deň matiek
Predstavte si, že ste niekto iný,
no a práve v tejto chvíli
musíte vydať zo seba
hnev, čo srdce vám zoviera
a zároveň hneď na to radosť preveľkú,
že stretli ste svoju priateľku.

Nuž taká je rola herca,
zahrá milovníka, bojovníka, ba aj strelca.
Ajhľa, čo sa to podvečer 12. mája stalo?
No predsa matkám a občanom naše ochotnícke divadlo
hralo.
Hrali od Ferka Urbánka Pani Richtárku,
tri dejstvá to malo
a sa tam aj zaspievalo.
Veď aj veľa ľudí si to pozrieť prišlo,
bez toho by sa to veru nezaobišlo.
No a potlesk od diváka bol veľkou odmenou,
pre ochotníkov zas veľkou doménou.

MAMA, aké je to krásne slovo.
Počujeme ho vždy a všade naokolo.
Je všedné a predsa to bez neho nie je ono.
MAMA, to prekrásne slovo.

13. mája nedeľa je,
čas oddychu a sviatočný je.
Aj Fatimská Panna Mária sa zjavila
dievčatku menom Lucia.
A vtedy detičky
zahrali pre naše mamičky
bez strachu a bez ostychu, krásne scénky, básničky
a zaspievali aj pesničky.
A v hľadisku mamičky,
hrdé boli na svoje detičky,
úsmev veľký im poslali
a nakoniec zatlieskali.
Nuž taký bol kultúrny život v obci,
hrali divadlo a vystupovali naši drobci.
Ochotníkom ďakujeme
a s detičkami sa radujeme.
Janka Babalová

“Naši futbalisti idú ako píly”
Po spomínanom domácom derby zápase so susednou
Hubovou 9:0 sa naši chlapci rozbehli do neuveriteľných
výkonov a zdá sa, že momentálne nemajú žiadnu
konkurenciu v terajšej 1. triede Liptovského futbalového
zväzu. V zápase v Ľubeli sme domácich zdolali v
pomere 1:4 a v nasledujúcom stretnutí sme doma
porazili Likavku 4:1. Následne v zápase o prvé miesto v
priebežnej tabuľke sme v Liptovskej Teplej zvíťazili 3:5
a tak sme sa dostali na jej čelo.

vtip na tento týždeň

V dohrávke jesennej časti sme odprevadili domov
Liskovú s nádielkou 6:0 a následne s podobným
výsledkom 8:0 šla pod sprchy aj Černová. V poslednom
dohrávanom zápase jarnej časti tejto súťaže sme
zvíťazili na trávniku v Bobrovci v pomere 6:0 a tak s
počtom bodov 46 a zápasom k dobru sme jasným lídrom
tejto sezóny.
Ďakujeme chlapci !!!

Milan Široň

Logická hádanka:
Traja muži prišli do hotela… Recepčný uviedol, že izba stojí
30.- € a tak každý z mužov dal 10.- €. Všetci odišli na izbu… Po chvíli recepčný zistil, že izba je lacnejšia a že stojí len
25.- €. Poslal poslíčka, nech im vráti 5.- €. No poslíček nevedel, ako rozdeliť 5.- € medzi troch mužov, a tak 2.- € si
nechal a každému mužovi dal po jednom eure… Tak každý dal na hotel 9.- € je to tak?! A spolu to je 27 €.- je to tak??
Poslíček má 2.- € a to je spolu 29.- € Je to tak?! Tak kde potom je to jedno euro ?!

