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20. výročie vzniku Ružencového bratstva
Korene vzniku ružencových bratstiev siahajú hlboko do minulosti,
prakticky už do prvej polovice 13. storočia, keď podľa legendy
modlitbu posvätného ruženca prijal od Panny Márie sv. Dominik,
zakladateľ Rehole kazateľov (dominikánov), ako účinný prostriedok
rozjímania nad udalosťami Kristovho života a šírenia jeho lásky
medzi ľuďmi.
Ružencové bratstvo v Katolíckej cirkvi po prvýkrát schválili v roku
1475 vďaka úsiliu bl. Alanade la Roche. A zhruba o 100 rokov
neskôr pápež sv. Pius V. udelil dominikánom výsadu zakladať
ružencové bratstvá v celej Katolíckej cirkvi. Okrem toho z moci
svojho úradu na večné časy poveril bratov dominikánov, aby
rozširovali modlitbu ruženca.Medzi laikmi v šírení ružencovej
modlitby obzvlášť vynikal laický dominikán, bl. Bartolomej Longo
(1841–1926), ktorého pápež Ján Pavol II. nazval „apoštol ruženca“.
1.októbra 1998 vzniklo vo farnosti Švošov Ružencové bratstvo.
Mnohí naši členovia aj do tohto obdobia boli v Ružencovom bratstve
vo farnosti Hubová, ktorej sme boli filiálkou.
Čo je ružencové bratstvo?
Ružencové bratstvo je dominikánskou rehoľou založená skupina veriacich, ktorí sa slobodne rozhodli aktívne
prehlbovať svoj vzťah k Bohu, dozrievať v láske a šíriť dobro podľa biblického príkladu Panny Márie. Na ceste k tomuto
cieľu si členovia ružencových bratstiev osobitným spôsobom pomáhajú modlitbou posvätného ruženca, pravidelnými
spoločnými mesačnými stretnutiami a duchovnou súdržnosťou širokej dominikánskej rodiny, ktorú tvoria kontemplatívne
mníšky, rehoľníci, rehoľníčky, dominikánski laici a tiež všetky existujúce ružencové bratstvá.
Cieľom každého člena ružencového bratstva (RB) je modliť sa denne jednu desiatku ruženca a zároveň snaha o
neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky.
Každé ružencové bratstvo má horliteľa bratstva, ktorého si spomedzi seba písomnou formou tajným hlasovaním
vyvolia členovia Živého ruženca. Horliteľa bratstva volia horlitelia ruží, čiže svojich zvolených horliteľov majú aj
jednotlivé ruže.
V našej farnosti máme 4 ruže. Horliteľku RB, ktorá je zároveň aj horliteľkou ruže a ešte 3 horliteľky ruží. Každá ruža
má 20 členov.Stretávame sa v kostole každú prvú nedeľu po prvom piatku, kedy sa modlíme a meníme si aj ružencové
kartičky. Od roku 2007 si na každom stretnutí dávame finančný príspevok do pokladničky.
Naša činnosť je rôznorodá:
- modlenie posvätného ruženca pred sv. omšou
- zapájanie sa do spoločných modlitieb počas pôstu, mesiaca mája, júna i októbra
- pomáhanie pri upratovaní kostola, kvetinovej výzdobe, služba kostolníčky …
- organizovanie pútí v spolupráci s Farským úradom
- raz do roka resp. do dvoch rokov sa stretáme na spoločnom posedení, kde si zhodnotíme našu činnosť a plánujeme novú
Boli sme na rôznych pútnických miestach. Spomeniem aspoň niektoré : Levoča, Litmanová, Staré Hory, Šaštín, Klin
na Orave, kopec Grapa nad dedinou Klin, Turzovka, Medžugorje ...
Peniaze, ktoré si spoločne zbierame používame ako príspevok na autobus na púť, ale tiež aj na iné účely. Kúpili sme
napríklad koberce do kostola, záves do spovednice, kalich a cibórium, ornát, … a každý rok pošleme príspevok na rádio
Lumen, televíziu LUX, prispievame na misie, na pohostenie na spoločných posedeniach,
pokračovanie na strane 4

Oslovili sme našich budúcich poslancov...
Naša redakcia oslovila všetkých kandidátov na
poslancov do obecného zastupiteľstva s otázkou: "Prečo
kandidujete na poslanca obecného zastupiteľstva obce
Švošov". Tu sú ich odpovede:
Ing.
Ľudovít
Švihorík,
technológ, 48r.: Hlavný dôvod
prečo chcem kandidovať za
poslanca je, že mám rád túto
obec a ľudí čo v nej žijú.
Sme malá obec s relatívne
nízkym rozpočtom, preto obec
potrebuje
mať
aktívnych
občanov, aby napredovala.
Aj ja, ako občan tejto obce,
chcem svojou troškou aktívne
prispievať k rozvoju našej obce. Chcem pomáhať našej
obci, či už v oblasti športu, životného prostredia, ale
neštítim sa ani ostatných kultúrno-rozvojových aktivít,
ktoré obec potrebuje.
Keďže som bol poslancom aj v poslednom volebnom
období, rád budem pomáhať pri realizácii pripravovaných
a rozbehnutých projektov (či už "Švošovská drevenica",
"Rekonštrukcia kultúrneho domu ", " Multifunkčné
ihrisko" atď.).
V novom volebnom období by som chcel pritiahnuť
hlavne zástupcov mladšej generácie k aktívnej účasti pri
rozvoji našej obce.
Ing. Matej Kulich, stavebný
dozor, 30 r.: Ako mladý človek,
ktorý sa narodil a žije v našej
obci
a
s
nazbieranými
skúsenosťami z pracovného
života sa chcem zapojiť do
verejného diania v obci a jej
fungovania ako takého.
Po
určitých
rokoch
odpracovaných v stavebnom
odbore
chcem pomôcť s
plánovanými projektami (multifunkčné ihrisko, prestavba a
zateplenie kultúrneho domu,...) a taktiež vytvárať nové na
zlepšenie a skultúrnenie nášho prostredia. Napríklad:
1. Dotiahnuť do úspešného konca komunikácie v „novej“
časti Švošova IBV Nad Brehmi a to nielen asfaltovou
úpravou, ale aj s jej odvodnením. Na tieto úpravy, ktoré by
sme chceli realizovať budeme musieť nájsť zdroj
financovania, nakoľko obec je malá a nemá až také
finančné prostriedky.
2. Skrášliť priestor pred obecným úradom, ale aj na iných
verejných priestranstvách, kde stačia niekedy len malé
úpravy a priestor sa stáva krajším.
Tiež chcem byť nápomocný pri plánovaní
spoločenských, športových a kultúrnych podujatí, ktoré
robia život v našej obci krajším a príjemnejším.

Mgr.
Anna
Rošteková,
personalistka, 45r.: 
Ponuka
kandidovať za poslankyňu obce
Švošov je pre mňa príležitosťou,
aby som spojila svoje pôsobenie
dobrovoľníčky
v
rôznych
obecných zložkách, či farskom
spoločenstve s pomocou v iných
obecných aktivitách..
Dobrovoľníctvo a práca poslanca
má svoje hranice. Tou hranicou
je právomoc rozhodovať o tom, ako sa bude naša malá
obec uberať v nasledujúcich rokoch, či si vyberie cestu
prosperity alebo cestu úpadku. Táto právomoc náleží
starostovi. Je to veľmi zodpovedná a neľahká úloha, v
ktorej by som chcela byť nápomocná.
Je a bude ešte veľa vecí, ktoré treba urobiť pre
skvalitnenie života v obci. Hoci bojujeme s nedostatkom
finančných zdrojov, tento hendikep vyrovnáva naša obecná
komunita, na ktorú som veľmi hrdá. Keď sa do aktivít
zapoja ľudia z obce,má to aj vysokú citovú, nielen peňažnú
hodnotu. Vedome, alebo nevedome všetky tieto projekty
podporujú súdržnosť v dedine. Ľudia sa stretnú, spoločne
niečo urobia, rozprávajú sa.
Preto, ak mi dajú ľudia svoj hlas, budem rada, že
môžem slúžiť pre spoločný prospech ako poslanec.Som
hrdá, že môžem žiť práve v tejto obci.
Ing. František Roštek, operátor,
47 r.: V prvom rade preto, lebo tu
žijem, že som Švošovčan a Švošov
mám rád. Neviem si predstaviť, že
by som mal žiť niekde inde. Tu je
môj domov. Švošov je síce malý,
ale my sme tu spolu jedna veľká
rodina. Takmer každý sa pozná s
každým a všetkým by nám malo
záležať, aby sa nám žilo príjemne
ako v rodine. Mne nie je jedno ako sa tu žije a rád
prispejem k dobru a prospechu našej obce. Žijeme v dobe,
keď sa každý radšej stará o seba, o svoje hniezdočko a
ostatní ho nezaujímajú. Lenže jeden človek nedokáže nič,
ale viacerí v najlepšom prípade všetci, môžeme niečo
dosiahnuť. Už len tým, že budeme k sebe slušní a
ohľaduplní namiesto toho, aby sme niekomu podkopávali
nohy a hľadali na každom len chyby. Ja sa o to budem
snažiť, aby som sa nebál komukoľvek z vás pozrieť do očí.
Podľa počtu kandidátov za poslancov do OZ vidím, že
ľudia sa moc do vecí verejných nehrnú. Niekedy však treba
prevziať zodpovednosť a nie sa schovať do ulity a tváriť
sa, že sa ma to netýka. Vlastne by mohli kandidovať všetci,
ktorí môžu byť volení, to by bolo hádam najférovejšie a
spravodlivé, lebo vtedy by sme si vybrali tých, ktorých
naozaj chceme.

Všetkých, ktorí kandidujú si vážim, lebo majú odvahu
niečo urobiť pre našu obec. Ja aj naďalej rád starostovi
pomôžem, čo budem vedieť a môcť, či už ako poslanec
alebo ako kamarát. Ďakujem.
Ing. Radoslav Povala, technický
pracovník,
43
r.:
Moje

rozhodnutie ísť kandidovať za
poslanca
obecného
zastupiteľstva
ovplyvnilo
oslovenie pánom starostom.
Predtým aj niektorými občanmi,
ktorí vnímajú môj osobný záujem
o dianie v obci ako veľmi
pozitívny. Zvlášť fakt, že po prisťahovaní sa do
Švošova mám tu s celou rodinou trvalé bydlisko.
Už v mojom rodisku som bol poslancom obecného

zastupiteľstva a tak by som mohol získané poznatky
znásobiť. Tak ako sa staráme o svoj dom, rovnako by
sme sa mali starať o zveľaďovanie obce, v ktorej
žijeme. Ochotní ľudia môžu spoločnými silami
dosiahnuť veľa v každej oblasti-kultúrnej, duchovnej,
športovej...
Ing. Filip Kalman, technológ,
24 r.: Od mala som sa zaujímal
o verejné dianie v našej obci.
Svojou účasťou podporujem
rôzne udalosti, či už spoločenské
alebo rôzne brigády, ktoré
zveľaďujú našu obec. Myslím si,
že poslanec by mal byť viditeľný
vo verejnom dianí obce, čo mi u
niektorých terajších poslancoch
chýbalo. Ako člen DHZ sa snažím niektoré aktivity v
našej obci aj úspešne organizovať. Ako najmladší
poslanec by som chcel priniesť nové svieže nápady na
rozvoj našej obce.
Ing.
Ľubomír
Sidor,
vodohospodár,
48
r.:
Rozhodnutie
kandidovať za
poslanca
obecného
zastupiteľstva som prijal s
pokorou a po zrelej úvahe i
zvážení, či je v prvom rade
záujem občanov našej obce o to,
aby som ich aj nasledujúcich rokoch zastupoval pri
správe veci verejných. V druhom rade vždy zvažujem,
či budem schopný fyzicky zvládnuť aj túto službu v
nasledujúcom období popri rodinných, firemných,
školských a ostatných povinnostiach.
Veľmi mi záleží na tom, aby naša obec
napredovala, rozvíjala sa, vytvárala podmienky pre
mladé rodiny, vedela sa postarať o starších občanov,
vytvárala podmienky pre šport a kultúru a aby sa

všetci obyvatelia cítili ako jedna veľká rodina. Preto
aby sme toto dosiahli, mal by každý z občanov
prispieť čo najväčšiu mierou ku spoločnému dobru. Tí
čo majú schopnosti podieľať sa na riadení obce, mali
by svoje schopnosti ponúknuť ostatným. Tí, ktorí
vedia pomôcť pri organizovaní športu, pri vedení
záujmových krúžkov, dobrovoľníckej činnosti,
zveľaďovaní obce môžu prispieť inou formou –
fyzickou aktivitou. Práve preto som ponúkol svoje
skúsenosti a rozhodol som sa kandidovať. Voliči
rozhodnú, či bude o takúto ponuku záujem.
Dovolím si tvrdiť, že Švošov je bohatý na
schopných šikovných ľudí. Preto chcem vyzvať vás
všetkých, aby sme sa podieľali spoločne na zlepšení
života v našej obci. Buďme aktívni, tvoriví,
iniciatívni, všímaví a ochotní vidieť veci, ktoré
neslúžia len pre náš osobný prospech, ale pre
spoločné dobro. Ak sa z nás, ľudí každej vekovej
kategórie, stanú len kritici bez aktívnej účasti a
zapojenia sa, nebudeme nikdy v obci spokojní. Na
zamyslenie je aj fakt, že o funkciu poslanca obecného
zastupiteľstva so uchádza len 8 kandidátov, pričom
zvolení môžu byť siedmi.
Dušan Roštek, vodič osobnej
dopravy, 48 r.: V prvom rade
kandidujem na post poslanca
obecného zastupiteľstva obce
Švošov preto, že má našu obec
rád a som hrdý na to, že som
Švošovec.
Rád by som sa podieľal aj
naďalej na chode našej dedinky a
chcem svojou aktivitou pomôcť k lepšiemu žitiu v
našej obci. Každý ma pozná ako dlhoročného
funkcionára OŠK Švošov a chcem, aby aj ľudia v
dedine ťahali za jeden koniec povrazu tak, ako to
funguje v našom športovom klube v ktorom
dosahujeme vynikajúce výsledky vo všetkých
športových oddieloch. Občania by si mali v prvom
rade uvedomiť, že netreba stále len kritizovať, ale
treba pridať aj ruku k dielu tak, aby sa nám ešte lepšie
žilo v našej obci. Myslím si, že treba do budúcnosti
zapájať a vychovávať mladých, prípadne ľudí z radov
prisťahovaných do Švošova, aby sa zapojili do diania
v obci, pretože naša generácia pomaly ale isto stárne a
budú nás musieť nahradiť naši nasledovníci.
Verím, že spoločnými silami budeme pokračovať v
tomto trende, ktorý sme v uplynulom volebnom
období spolu s naším starostom začali.
Všetkým voličom vopred ďakujem za ich dôveru a
hlas, ktorý mi vo voľbách dajú.
Ďakujem.
redakcia časopisu Hrdoš

pokračovanie zo strany 1

kytice na pohreb našich členov a taktiež dávame odslúžiť sv. omše za členov RB ...
Do konca tohto kalendárneho roka by sme chceli previesť reorganizáciu Ružencového bratstva, lebo účasť na
mesačných stretnutiach je pomerne nízka a podľa Stanov RB je to povinnosť členov Živého ruženca. Členovia Svätého a
Večného ruženca túto povinnosť nemajú.
V predstihu dáme prihlášky, ktoré si budú môcť zobrať veriaci ktorí, chcú byť v Ružencovom bratstve a tam si vyberú
formu ruženca. Srdečne pozývame všetkých, ktorí chcú tvoriť spoločenstvo, navzájom sa za seba modliť, pomáhať si ...
Členmi RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujú prijať na seba všetky
povinnosti a práva vyplývajúce z členstva v ružencovom bratstve.
Ružencové bratstvo pozostáva z členov:
• Živého ruženca
• Svätého ruženca
• Večného ruženca
Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý má minimálne 9 rokov (výnimka je možná), ktorý sa slobodne
rozhodne, že na seba vezme práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB a pri vstupe do RB si vyberie jednu z foriem
modlitby posvätného ruženca a stane sa tak členom Živého, Svätého alebo Večného ruženca.
Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP /promotór RB/:
- za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
- za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci
Je mesiac október – mesiac Ružencovej Panny Márie,pozývam Vás všetkých,ženy, mužov, mládež aj deti na spoločnú
modlitbu posvätného ruženca do kostola. Máme všetci za čo ďakovať i prosiť nášho Nebeského Otca na príhovor Panny
Márie a spolu s ňou rozjímať o jej synovi Ježišovi Kristovi.
„Modlitba ruženca je silnejšia ako atómová bomba!“

Viera Javorková

Úcta k starším vo veršoch
Šedivé vlasy, hlboký a láskavý pohľad, mozoľnaté dlane,
to sú naši starí rodičia, v nich veľa skúseností máme.
Oni sú jak encyklopédia, keď niečo nevieš, tak ju otvoríš.
Tak aj našich starkých, keď niečo nevieš, navštíviš.

kde sa stretnú v kultúrnej sále
seniori naši, aby si pri ďakovnom slove pána starostu a
kultúrnom programe
detí posedeli, pozhovárali a potom si spolu aj zatancovali.

Radi nám vždy pomôžu, poradia a povzbudia.
Pekné slovo, pohladenie od nás si vždy zaslúžia.

Starkí naši milí, chceme vám v tejto chvíli
z celého srdca poďakovať a zaželať,
aby ste v zdraví dlho žili
v kruhu vašich najmilších
a oni vám lásku, úctu rozdávali
do ďalších rokov najbližších.

A preto úctu k starším stále majme,
lásku si k nim zachovajme.
 becný úrad v Švošove, ani tento rok nezaháľa a 18.
O
októbra pripraví, ako prejav úcty, vďaky, posedenie malé,

Janka Babalová

vtip na tento týždeň
Po dôkladnej prehliadke hovorí gynekológ svojej pacientke: "Tak, milá pani, až sa dnes vráti váš manžel domov tak ..."
"Ale ja nie som vydatá," preruší ho pacientka "
 No tak až sa stretnete s vaším snúbencom..." "Nie som zasnúbená."
"Tak teda povedzte svojmu priateľovi, že ste ......" Ja nemám a nikdy som nemala žiadneho priateľa ..." Na to se lekár
zamyslel, podišiel k oknu a dlho sa mlčky díval von na oblohu. "Pán doktor, prečo pozeráte tak dlho z okna?" neudržala
pacientka svoju zvedavosť. "
 Pretože naposledy, keď sa stalo niečo podobného, tak vyšla hviezda na východe..."
☻

Farské oznamy
8.10.2018 - 14.10.2018
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

08.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
14.10.2018

HRDOŠ, časopis

------Féria
---------Dvadsiataôsma nedeľa v cezroč. období

17:30
17:30
18:00
17:30
17:30
17:30

Spoločná modlitba ruženca bez sv. omše.
Spoločná modlitba ruženca bez sv. omše.
† Anna Pukajová – 1. výročie smrti
Spoločná modlitba ruženca bez sv. omše.
Spoločná modlitba ruženca bez sv. omše.
Spoločná modlitba ruženca bez sv. omše.
8:00 Pro populo - Za veriacich farnosti Švošov
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