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Farnosť - moja rodina
V mesiaci júl sme si pripomenuli 20-te
výročie zriadenia našej farnosti. O čom to
vlastne bolo a je?
Bolo to úsilie Janka Magu prestavať humno
jeho rodného domu na obytný dom, kde by rád
prežil ďalšie roky života a kde by snáď raz
v budúcnosti mohla byť fara.
Bola to snaha veriacich po jeho smrti
presvedčiť otca biskupa prof. Františka
Tondru, aby filiálku Švošov vyčlenil z farnosti
Hubová a aby tak zriadil novú farnosť.
Bol to súhlas spišského diecézneho biskupa,
ktorý dal 25.2.1998 k príprave budovy, ktorá
bude slúžiť ako farský úrad.
Bolo to ohromné gesto pozostalých z rodiny Magovej darovať rozostavanú rekonštruovanú budovu aj
s pozemkom budúcej novej farnosti.
Bola to obetavosť veriacich, ktorí pracovali na dokončení budovy, aby bola pripravená do dňa
zriadenia farnosti a posviacky fary 1. júla 1998.
Bol to pomocný biskup Andrej Imrich, ktorý na sv. omši večer o 18.00 za účasti dekana Ružomberského
dekanátu Alojza Kostelanského a tiež vtedajšieho administrátora farnosti Hubová Ondreja Poľančíka oznámil
zriadenie novej farnosti a predstavil prvého administrátora Petra Olekšáka (narodeného 12.05.1969,
ordinovaného 17.06.1995 a kaplána pôsobiaceho v Ružomberku).
Tak sme sa stali farnosťou. Za tých 20 rokov boli v našej farnosti štyria kapláni - Marcel Tarda,
Ľubomír Cvengroš, Miroslav Hric a František Bebko a ďalší dvaja kňazi – Peter Lovas a Stanislav Kaník.
Momentálne je spravovaním farnosti poverený Miloš Labaš – farský administrátor farnosti Stankovany.
Niekto si myslí, že farnosť je len administratívna záležitosť, ktorá má niečo spoločné s riadením,
krstením, matrikami, majetkom, kostolom... A bolo by nerozumné takýto právny úkon oslavovať. V skutočnosti
sú administratívne záležitosti až dôsledkom toho, čo farnosť v skutočnosti je. Že farnosť je spoločenstvo
veriacich, ktorí žijú na ustanovenom území, o ktoré sa stará farár pod dohľadom diecézneho biskupa.
Spoločenstvo síce je určené bydliskom, no tvoria ho pokrstení veriaci a ich centrom je Kristus. Kristus slávený
v Eucharistii, sviatostiach, ohlasovaní evanjelia a bratskom spoločenstve. Tak sme sa stali Jeho rodinou.
Niekomu sa možno zdá, že je obratý o slobodu vybrať si iné spoločenstvo, iný kostol a podobne. Ale tento
omyl pominie, keď veriaci kresťan v srdci uverí, že celosť jeho kresťanstva nespočíva na nedeľnej omši, ale že
ho Pán volá k všestrannému preukazovaniu lásky k Bohu a k blížnemu, ktorá je práve ovocím nedeľnej
Eucharistie.
Modlime sa za to, aby dvadsiate výročie, ktoré v tomto roku slávime, v nás posilnilo túžbu a
odhodlanie žiť ako farnosť, ktorou sme sa stali riadením Ducha Svätého, ktorý nás priviedol do tohto
spoločenstva. Nech je naša farnosť Sedembolestnej Panny Márie akoby sviatosťou prítomnosti Boha uprostred
našej dediny.
Daniela Bražinová

neDiaľnica D1
Keď sa niektorí z nás vyberú na dovolenku k moru a
cestujú autom niekoľko stoviek kilometrov, po prekročení
našich hraníc sa zamyslia, prečo to všade funguje, ale
na Slovensku nie.
Posledný úsek nedostavanej diaľnice D1 medzi
Ivachnovou a Turanmi je, zdá sa, neprekonateľný problém
pre zákonodarcov v našej krajine. To, že sa musia potýkať
s technickými riešeniami vzniknutých problémov, je jasné.
Čo nám však nie je jasné je to, prečo sa tak dlho nestavia,
prečo sa ako keby konzervujú postavené časti tohto úseku
a prečo sa nepripravujú dokumentácie pre ďalšie práce.

Ružomberkom k nám do Hubovej a Ľubochne, čím
vznikne veľký problém pre našich obyvateľov dostať sa na
hlavnú cestu smerom do Ružomberka.

Prinášam Vám teda pár faktov pre ozrejmenie situácie:
- Ražba tunela Čebrať bola zastavená z dôvodu zosuvov a
rôznych obštrukčných konaní a odvolávaní niektorých
občanov, avšak dočkali sme sa záväzného termínu, kedy
26.7.2018 sa začne pokračovanie razenia tunela
z východného portálu od obce Likavka.
- Zo západného portálu, čiže od obce Hrboltová, sa začne
raziť tunel dňa 5.6.2019.
- Cez úsek Hubová-Ivachnová by sme sa mali prvýkrát
previezť v roku 2020.
- Úsek Turany-Hubová sa momentálne projektuje a výška
finančných prostriedkov na túto stavbu by mala byť
vo výške okolo 900 mil. € formou PPP projektu.
- Dokončenie tohto celého úseku Turany-Ivachnová by
malo byť v roku 2026.
Čo sa týka našej obce Švošov, do projektu kompenzačných
opatrení pre našu obec v rámci úseku Hubová-Ivachnová
sme doplnili a požiadali o rekonštrukciu cesty III. triedy,
medzi Švošovom a Hrboltovou. Túto požiadavku nám
zapracovali a odsúhlasili a do ukončenia stavby tohto
úseku by mala byť táto cesta uvedená do prevádzky ako
cesta III. triedy v príslušných parametroch, takže v roku
2020 by sme ju mohli začať využívať.
Túto požiadavku sme podali z dôvodu predpokladu
presunutia každodenných kolón medzi Ivachnovou a

Veľkým povzbudením pre našu obec je fakt, že v rámci
odsúhlaseného variantu V2 s tunelom Korbeľka v rámci
úseku Hubová-Turany, je navrhnuté a odsúhlasené
stredisko údržby diaľnic u nás vo Švošove v lokalite za
futbalovým ihriskom pri vtoku potoka Komjaťanka do
rieky Váh. Tu sa ukazuje pre obec viacero prínosov, či už
v podobe daní do obecného rozpočtu, možnej
zamestnanosti našich občanov, keďže v tomto stredisku s
veľkým velínom pre tri tunely bude zamestnaných cca 25
ľudí, ako aj v podobe navrhnutého obojsmerného mostu
cez rieku Váh v tejto lokalite, ktorý budeme môcť
využívať na prejazd smerom do Ružomberka a späť. Takto
sa pre obec zabezpečí lepšia cestná dostupnosť, zníženie
nezamestnanosti v obci a prísun finančných prostriedkov
do obecného rozpočtu v dlhodobom čase.
Len pre informáciu od riaditeľa NDS dodávam, že tunel
Višňové by mal byť prejazdný v roku 2020 :-)
Ostáva nám už len dúfať, že dané termíny budú konečne
dodržané a čím skôr bude v našej obci spomínané stredisko
údržby diaľníc a cesta do Ružomberka - Hrboltovej.
Milan Široň

Farské oznamy
13.8.2018 - 19.8.2018
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

13.8.2018
14.8.2018
15.8.2018
16.8.2018
17.8.2018
18.8.2018
19.8.2018
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Féria
18:00
Sv. Mária Maximilián Kolbe
------Nanebovzatie Panny Márie -slávnosť 17:30
Sv. Štefana, Uhorského kráľa
8:00
Féria
18:00
Svätej Heleny
10:30
Dvadsiata nedeľa v cezroč. období
8:00

† rodičia a starí rodičia
Za veriacich farnosti Švošov
Na úmysel celebranta
† Anna Urmínová 1. výročie
† Ján a Margita
Za veriacich farnosti Švošov
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A je tu koniec školského roka 2017/2018
29. júna 2018 sa v Cirkevnej základnej škole s materskou
školou sv. Matúša vo Švošove tešilo 35 detí materskej školy
a 30 žiakov základnej školy na slávnostné ukončenie šk.
roka 2017/2018 spolu so svojimi rodičmi a zamestnancami
školy.
Slávnosť sa začala najskôr v škole, kde sme odmenili deti a
žiakov vecnými cenami za ich úspechy. Každé dieťa
materskej školy dostalo diplom a vecné ceny i za najmenší
pokrok počas šk. roka.

Žiaci v škole boli odmenení za správanie, prospech a
dochádzku. Pochvalu riaditeľkou školy dostal žiak 4.
ročníka Tadeáš Gerec za vzorné a príkladné správanie
počas 4 rokov v základnej škole. Nakoľko končí svoje
pôsobenie v škole a bude pokračovať v štúdiu v ZŠ
Ľubochňa, popriali sme mu veľa síl do učenia a dobrých
kamarátov, aby sa mu darilo tak dobre ako u nás, ak nie
ešte lepšie.
Bohužiaľ, riaditeľka školy udelila jednému žiakovi aj
pokarhanie. Je to veľká výstraha aj pre ostatných žiakov, že
zlé a neslušné správanie môže byť potrestané, ak
nenasleduje náprava. Veríme, že v budúcnosti budeme
udeľovať už iba pochvaly.
Za reprezentáciu školy v súťažiach boli odmenení: Petr
Olos – výtvarná súťaž, Nikola Ondrušová – výtvarná
súťaž, Emma Dančová – divadlo, Martin Sidor – úspešný
riešiteľ matematickej súťaže – Pytagoriáda P3.
Počas celého šk. roka otvárali čo najviac dvere školy a
vymeškali menej ako 15 hod. štyria žiaci: Gregor Fris (14
h), Filip Kováč (2 h), Christian Varecha (15 h) a Vanesa
Pukajová (4 h). Títo žiaci okrem knihy dostali aj pochvalu
riaditeľkou školy.
Pochvalu za aktivitu a záujem pracovať v krúžku „Zábavne
s angličtinou“ pod vedením sr. Renáty dostali žiaci:
Karolína Urbanová, Lucia Holíková, Nikola Ondrušová a
Tadeáš Gerec.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu pomarančovej
a citrónovej kôry a tiež zberu starého papiera. Vyzbierali
sme 129 kg pomarančovej kôry a 29 kg citrónovej kôry. Aj
malá škola môže triumfovať. Nazbierali sme viac ako

mestská škola na Orave. Vidíme, že každé úsilie je
požehnané a nevychádza na zmar. Prvenstvo v zbere v
materskej škole získal Šimon Bražina a v základnej škole
Gregor Fris. V zbere starého papiera sme boli vďaka
mnohým občanom obce Švošov, súťaživosti detí, žiakov a
rodičov veľmi úspešní. Vyzbierali sme 3 600 kg. Na
prvom mieste v materskej škole sa umiestnila Emma
Jarošová a v základnej škole Karin Urmínová. Finančný
príspevok zo zberov bude použitý na nákup pomôcok a
potrebného spotrebného materiálu. Zber neskončil,
pokračujeme ďalej, kto chce môže pomôcť a doma sušiť
kôru aj naďalej. Zber starého papiera si zopakujeme
koncom októbra. O presnom dátume Vás budeme
informovať.
Budúci 15 prváci dostali osvedčenie za ukončenie
predprimárneho vzdelania v materskej škole a tým aj
dôkaz, že už nebudú spať v postieľkach, ale čoskoro sedieť
v školských laviciach.
Po rozdaní cien a pochvál sme sa všetci stretli na ďakovnej
sv. omši v kostole. Vďační Pánu Bohu za požehnanie,
zdravie a silu do učenia a odovzdávania múdrosti sme sa
rozišli domov.
Škola je miesto na odovzdávanie informácií a vzdelávanie
sa. Ale aj na budovanie priateľských vzťahov a rodinnej
atmosféry. Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Matúša vzdeláva a
vychováva už niekoľko rokov mnoho detí zo Švošova a
okolitých obcí. Tento rok sa teší aj z úspechov svojich
prvých lastovičiek. Cirkevná škola vznikla v roku 2004.
Materskú školu v tom čase navštevovalo 20 predškolákov.
Bolo to zatiaľ najviac detí. O rok, 18 z nich boli zapísaní
do prvého ročníka. Po štyroch rokoch sa kvôli vysokému
počtu žiakov rozhodli rodičia požiadať o zriadenie 5.
ročníka. Požiadavke rodičov sa dalo vyhovieť a tak sa žiaci
stali žiakmi CZŠ v Dolnom Kubíne, ale elokovanú triedu
navštevovali naďalej vo Švošove. Bolo to šikovné,
súťaživé a skvelé spoločenstvo už mladých ľudí. Často na
nich s láskou spomíname (a nielen na nich). Naša radosť je
o to väčšia, že až siedmi z nich ukončili úspešne
gymnázium a budú ďalej pokračovať v štúdiu na VŠ. Aj to
je motivácia pre ostatných. Vzdelaným patrí svet. Mnohí
žiaci sú toho živým dôkazom. Učiť sa veru oplatí už aj na
prvom stupni. Blahoželáme nielen im, ale všetkých naším
bývalým žiakom, ktorí si našli svoje miesto v živote a sú z
nich dobrí ľudia.
Všetkým školopovinným prajeme príjemný oddych a
rodičom pevné nervy. Veríme, že po letných prázdninách
sa vrátime do školských lavíc plný elánu a nových síl.
Nový šk. rok 2018/2019 otvoríme 3. septembra 2018.
Prajeme Vám príjemné leto.
Daniela Povalová, riaditeľka školy

Z tvorby našich žiakov z 3. ročníka CZŠ
Kniha je môj kamarát,
knihu, tú mám veľmi rád.
V noci s tebou zaspáva,
sníček ráno zatvára.
Sú v nej zrnká múdrosti,
moria pravdy, radosti.
Sú v nej malí trpaslíci,
slimáci, či odborníci.
Keď sa dáka kniha zjaví,
vyčarí mi úsmev v tvári.
Bez knihy to nie je ono,
bez knihy by smutno bolo.
(domáca úloha Lucia Holíková)
Kniha, tá je záhad plná,
dobrý priateľ sa jej rovná.
Dá sa kúpiť aj požičať,
má na teba vždycky čas.
Učím sa z nej veľa vecí,
často čítam aj do noci.
Nosím ju aj do školy,

spoznávam v nej príbehy.
V piatok som ju dočítal,
z obsahu som 1 dostal.

(spoločná práca Martin Sidor, Nikola
Ondrušová, Adam Roštek)

Kniha nie je na hranie, ale je na čítanie.
(spoločná práca Marko Pukaj, Vanesa
V knihe je málo slov, ale veľa výrazov.
Pukajová, Petr Olos)
Kniha, tá je náučná, v nej sa kamoš
hneď vyzná.
Každý deň, keď sa nudíš,
Píše sa v nej o zvieratkách, aj o
zoberieš ju do rúk a vravíš:
ľudskom tele,
„Ty si kniha záchrana,
aj o veciach a o svete, keď vieš čítať
čítam ťa aj do rána.“
skvele.
Vieš ma rozveseliť aj nahnevať,
Každý spisovateľ píše rád, nápady v
musím ťa vždy do konca dočítať.
ňom letia,
Zo spálne počúvam krik:
deti rady čítajú sci-fi, rozprávky, či
„Zhasni lampu nezbedník!
leporelá.
Ráno vstávaš do školy,
Keď nevieme nájsť múdre nič,
zase budeš ospalý!“
pomôže nám Tomáš Janovic.
Radu rodičov poslúchnem,
pod perinu zaleziem.
(spoločná práca Lukáš Kulich, Karin
A snívam svoj sen
Urmínová, Michal Hlinka)
o zaujímavej knihe len.

Hasičský deň detí vo veršoch
Naši hasiči to roztočili
a pre deti pripravili
na ich sviatok veľký,
súťaže a streľby.
Všetky deti sa 2. júna na ihrisku zišli
a spolu aj s rodičmi si zasúťažiť prišli.
Skákali, súťažili a strieľali,
počas dňa si aj vodný útok vyskúšali,
triafali rovno do terča,
za pomoci rodiča.

Prvú pomoc naši hasiči predvádzali,
pekne si to s deťmi vyskúšali
a všetky sa pri tom vystriedali.
Skákací hrad veľký nafúkali,
kde si všetci poskákali.
Aj rodičia veľký oddych mali,
svojim ratolestiam pri súťažiach
pomáhali
a na koniec deti aj odmeny dostávali.

Rodičia hasičom ďakovali,
že sa o ich deti postarali.
Za ich snahu, obetavosť veľkú,
ktorú vložili do jedného krásneho,
detského, sobotného celku.
Našim hasičom ďakujeme a veríme,
že o rok sa všetci spolu zase zídeme!
Nuž taký bol kultúrny život v obci,
veď mali sviatok naši drobci.
Janka Babalová

Pozvánka na Deň Švošova
Obecný úrad v spolupráci so všetkými
zložkami fungujúcimi v obci, ako aj s farským
úradom vo Švošove usporadúvajú už 12.
ročník osláv dňa našej obce.
Pre návštevníkov nášho Dňa Švošova bude
ako každý rok pripravený chutný guláš od
kuchárky Moniky Žiarovej, čapovať sa bude pivo a kofola
a samozrejmosťou bude bohatý bufet s alko a nealko
nápojmi. Počas celého dňa až do neskorých hodín sa budú
pripravovať grilované špeciality a pre deti cukrová vata.
Popri skákacích hradoch bude k dispozícii gracia plocha
pre spoločenskú hru “petang”, a novinkou tohtoročného
dňa obce bude ralley dráha s jednou štvorkolkou a jednou
buginou na ktorých sa budú mocť hostia povoziť za
poplatok 1,5 €.

Ako každý rok aj teraz bude o 16:00 hod. odštartovaná
halušková súťaž a o 19:00 hod. zapálime Švošovskú vatru
pri ktorej si budú môcť zaspievať všetci na ľudovú nôtu.
Za priaznivého počasia bude zábava pokračovať až do
neskorých večerných hodín.
Všetkých srdečne pozývam a teším sa na spoločne
strávené chvíle.
Milan Široň

vtip na tento týždeň
Tri najväčšie klamstvá slovákov: 1. Ideme na jedno.
2. Dopijeme a ideme. 3. Zajtra nepijeme ☻

Deň má 24 hodín. Do prepravky sa zmestí 24 fliaš piva.
To nemôže byť náhoda !!! ☻

