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Sedembolestná Matka, oroduj za nás !
Sedembolestná Panna Mária je titul Panny Márie, ktorý sa vzťahuje
na jej bolesti. Sedem je v biblickej reči symbolickým číslom a
znamená plnosť. Mariánski ctitelia vymenúvajú aspoň sedem
najznámejších bolestí Božej Matky.
1. Prvou je proroctvo Simeona, ktorý jej na 40. deň po narodení
Ježiša predpovedal ťažkú budúcnosť Božieho Syna a aj to, že "jej
vlastnú dušu prenikne meč".
2. Druhýkrát Mária trpela, keď musela s dieťaťom utekať do Egypta
pred Herodesom, ktorý dal v strachu pred novým kráľom vyvraždiť
v Betleheme a na okolí všetkých chlapcov mladších ako dvojročných.
3. Treťou bolesťou bola pre Máriu strata 12-ročného Ježiša
v jeruzalemskom chráme počas veľkonočných sviatkov.
4.,5. Štvrtú a piatu bolesť prežívala matka Božieho Syna pri umučení
syna, keď sa s ním stretla na krížovej ceste a keď stála pod krížom.
6.,7. Posledné dve bolesti ju zasiahli po Ježišovej smrti, keď držala
v náručí jeho mŕtve telo a keď jej ho vzali, aby ho uložili do hrobu.
Svojím utrpením spolupracovala Mária na vykupiteľskom diele Syna a
veriaci ju uctievajú ako Matku plnú bolesti.
V Katolíckej cirkvi je Sedembolestná patrónkou Slovenska. Slováci
už oddávna prechovávali úctu a dôveru k Božej Matke
Sedembolestnej. Prvé chrámy zasvätené Panne Márii sa začali objavovať na našom území po roku 1250, po odchode
Tatárov. Prvá zmienka o slávení sviatku Sedembolestnej Panny Márie pochádza z roku 1412 počas cirkevného snemu
v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Cirkev ho ustanovil pápež Benedikt XIII. Národnou Svätyňou sa pre Patrónku Slovenska
stal chrám v Šaštíne. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú
Patrónku Slovenska, si Slovensko a Katolícka cirkev pripomínajú 15. septembra.
Sedembolestná Panna Mária je patrónkou aj našej farnosti. Jej sochu v roku 1994 vytvoril akademický sochár Ladislav
Kacvinský zo Spišskej Novej Vsi (+ 21.3.2018). Pri jej inštalácii do novopostaveného kostola Janko Maga napísal:
„Najväčšia bolesť je mŕtve dieťa v náručí matky. Toto súsošie vyjadruje najdramatickejší a najľudskejší moment
vykúpenia. Matka Mária drží syna Ježiša, ktorého zložili z kríža. Jej hlava je zaklonená bolesťou. Kristovo telo ukazuje
muža po najväčšom výkone, keď odovzdal všetko na záchranu človeka. V ponížení už cíti náznak triumfu víťaza po boji.
Umelcovi sa podarilo vytvoriť súsošie z jedného dubového kláta. Krásu anatómie Kristovho tela zvýrazňuje štylizovanie
jeho bedrového a Máriinho rúcha. Duševnú silu a vyrovnanosť Panny Márie vyjadruje kubistické stvárnenie ramien.
Bolestná matka hrdo predstavuje svojho syna. Reálnosť dramatickej udalosti zjemňuje citlivá umelecká skratka. Vlastne
pohľad z každej strany pomáha prežiť udalosť dejín a s ňou spojí a zošľachtí i naše ľudské utrpenie.“
V roku 2005 boli v našom kostole inštalované okenné vitráže s motívom siedmich bolestí Panny Márie. Autorom
výtvarného návrhu je umelec Maciej Kauczynski z Krakova.
Odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v našej farnosti slávime 15.9.2018 o 10.00 hodine.
Sedembolestná Panna Mária, pre tajomstvo tvojich bolestí vypros nám milosrdenstvo u Boha Otca. Predstav mu
prebodnuté svoje i Ježišovo Srdce a všetky utrpenia, ktoré si s Ježišom pretrpela za nás na zemi.
Daniela Bražinová

Naši dôchodcovia
Milí spoluobčania, chcem vás oboznámiť s činnosťou našej
organizácie Jednoty dôchodcov vo Švošove.
Prvýkrát sme sa stretli na zakladajúcej schôdzi
Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) v roku
2011. Dohodli sme sa na nej čo budeme robiť,
aby náš život nebol jednotvárny. Schádzame sa
2x do mesiaca a podľa potreby aj častejšie. Snažíme sa
postupovať podľa plánu činnosti, ktorý máme každý rok
vypracovaný na celé obdobie roka.
Aktivity spočívajú hlavne v schôdzkovej činnosti,
v kultúrnych a športových oblastiach ale aj v brigádnickej
činnosti, na zveľaďovaní prostredia našej obce.
V priebehu roka máme v trvalej starostlivosti okolie
kaplnky a studničky Lurdskej Panny Márie. V roku 2013
sme ju kompletne zrekonštruovali. Sochy zreštauroval
Mgr. Ivan Pavlisko, stavebné úpravy bezplatne vykonal
Peter Olos a nové oplechovanie a osvetlenie daroval Štefan
Švárny. Vďaka samozrejme patrí všetkým ľuďom, ktorí sa
na tomto diele dobrovoľne podieľali buď finančne, alebo
svojou prácou. Najväčšiu zásluhu majú dôchodcovia
z našej organizácie, že i napriek veku a rôznym
zdravotným problémom pracovali a pracujú na skrášľovaní
tohto objektu. Taktiež upravujeme okolie krížov v našej
obci za pomoci zamestnancov obecného úradu.
Nielen práca, ale aj šport, kultúra, či zábava patria
k našim aktivitám. Každý rok sa uskutočňujú na rôznych
miestach Slovenska „Športové hry seniorov“, okresné aj
krajské. O dobrej športovej zdatnosti dôchodcov z našich
radov svedčí aj to, že zo siedmich zúčastnených členov
našej organizácie sa traja umiestnili na prvých miestach, a
to:
· Stanislav Ondruš
I. miesto (vrh guľou)
II. miesto (beh na 60 m)
III. mesto (hod granátom na cieľ)
· Mária Kutláková
· Beáta Pukajová

I. miesto (vrh guľou)
I. miesto (hod váľkom)
III. miesto (streľba zo vzduchovky)

Zúčastňujeme sa na akcii „Deň Zeme“, ktorú vyhlasuje
obecný úrad, kde sme spolu s ostatnými spoluobčanmi
prispeli k vyčisteniu katastra obce.
Súťažiaci, ktorí získali prvé miesta, postúpili
do krajského kola, ktoré sa konalo v areáli Akadémie
ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika v Liptovskom
Mikuláši. Na krajských športových hrách súťažilo 101
dôchodcov. Okres reprezentovala naša členka Mária
Kutláková, ktorá získala 5. miesto za vrh guľou spomedzi
desiatich súťažiacich vo svojej kategórii. V hode váľkom
skončila na 7. mieste z trinástich súťažiacich.
Ani v kultúrnej oblasti nezaostávame. Viackrát sme boli
v Martinskom divadle spolu s členmi JDS v Ľubochni,
ktorí zabezpečovali podujatie.
S členmi JDS v Hubovej sme absolvovali zájazd na Oravu
– Vychylovku, spojený s kúpaním v termálnom kúpalisku
Oravice.
Využívame
aj
ponuky
do kúpeľov
na zregenerovanie organizmu. Sú to týždenné pobyty
v niektorých kúpeľoch na Slovensku. Tiež je možnosť
zúčastniť sa rekreácie pri mori s inými organizáciami JDS
v rámci okresu.
V jeseni sa každoročne uskutočňuje Ružomberská lýra. Je
to prehliadka speváckych súborov dôchodcov. Repertoár
spevákov rozveselí a rozihrá žilky všetkým zúčastneným
ľuďom.
Na našich spoločných stretnutiach si vytvárame
atmosféru, aby sme sa porozprávali, zabavili, rozptýlili a
spokojne sa rozišli k našim rodinám. Naša činnosť je
pestrá. Sme malá organizácia a vekový priemer členov je
dosť vysoký, preto pozývam ostatných našich
spoluobčanov, aby sa pridali k nám.
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Nie je to
choroba ale výzva, lebo vonkoncom neznamená koniec
životnej aktivity. Dôležitá je kvalita života, prajné
prostredie, ale hlavne samotný postoj. Veď dobrá nálada a
pozitívne myslenie spolu s pohybom odďaľujú starnutie,
odháňajú neduhy a podporujú priateľské vzťahy medzi
ľuďmi.
Príďte medzi nás. Tešíme sa na spoločnosť s Vami!
Gerecová Anna ml., predseda JDS

Farské oznamy
10.9.2018 - 16.9.2018
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

10.9.2018
11.9.2018
12.9.2018
13.9.2018
14.9.2018
15.9.2018
16.9.2018

HRDOŠ, časopis

Féria
18:00
Féria
8:00
Féria
18:00
Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. 18:00
Povýšenie Sv. Kríža
8:00
Sedembolestnej Panny Márie - odpust.sl.10:00
Dvadsiataštvrtá nedeľa v cezroč. období 8:00

† Vladimír, Magdaléna a Vladimír
Za Božiu pomoc a požehnanie rodiny
Na úmysel biskupa
† Mária a Marian
Na úmysel celebranta
Pro populo - Za veriacich farnosti Švošov
Pro populo - Za veriacich farnosti Švošov
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Deň Švošova vo veršoch
V našej obci nádherný bol deň,
na ktorý sa po celý rok tešíme len.
Deň, kde sa zišla celá dedina,
ako jedna rodina.

V poobedných hodinách nám naši hasiči deň spestrili
a štafetu si pre nás pripravili.
Deti boli šikovné a ani dospelí sa nedali zahanbiť,
veď pri súťažiach by to aj tak malo byť.

Nazvali sme ho ,,Deň Švošova“,
v názve je schovaný význam slova.
Stretli sa tu nielen občania naši,
ale aj rodáci a priatelia našej dediny,
veď Deň Švošova je tak jediný.

Oheň praská, voda vrie, zemiaky sa rajbú,
dookola vrava a čulý smiech,
nuž taký je začiatok súťaže bryndzových halušiek.
Štartovné tímy boli šikovné,
veď je aj umenie navariť chutné halušky bryndzové.

Na začiatku nás povzbudilo duchovné slovo,
bez toho by to nebolo ono.

Všetci sme sa dobre zabavili
a naše deti sa na rôznych atrakciách vyšantili.
Švošovskú vatru sme nakoniec zapálili
a deň našej obce sme takto ukončili.

Po svätej omši vyhladli sme
a chutný guláš do poslednej lyžice pojedli sme.
Chladeným pivom sme ho zapili
a potom sme sa všetci spoločne bavili.
Spomínali sme na zážitky minulé a krásne,
však stretnutie ľudí je tak vzácne.

Aj počasie nám veľmi prialo,
slniečko sa na nás usmievalo.
Pekný sme deň zažili
a šťastní sme sa domov vrátili.
Janka Babalová

Zápas storočia vo Švošove OŠK Švošov - AS Trenčín
Dňa 5. septembra sme mali vo Švošove
futbalový sviatok.
Naši futbalisti sa rozhodli po postupe
do V. ligy, že to skúsime premiérovo aj
v slovenskom pohári Slovnaft CUP
2018. Prezident klubu, Dušan Roštek,
prihlásil náš mančaft OŠK Švošov
do tohto turnaja a žreb nás posunul automaticky
do druhého kola, kde sme proti Žabokrekom v domácom
zápase vyhrali a postúpili sme do tretieho kola.
No a v stredu to vypuklo.
V stredu sme pripravovali náš futbalový stánok
od skorého rána a okolo pol štvrtej sme už vítali
hosťujúcich hráčov z Trenčína. Zápas začal presne o pol
piatej a pri početnej diváckej kulise sa nášmu mužstvu
darilo odolávať kvalitným útokom súpera. Dalo sa čakať,
že prví rozvlnia sieť v bránke Trenčania a tak sa aj stalo.
Naši chlapci doťahovali celý zápas skóre na rozdiel
jedného bodu, avšak ku koncu nám už sily nestačili a tento
duel skončil v náš neprospech v pomere 3:6.
Nikoho ani nenapadlo smútiť nad výsledkom, práve
naopak. Všetci sme sa tešili z výborného výkonu našich

hráčov a aj počas zápasu, pri každom našom strelenom
góle, všetci diváci jasali od radosti. A bol to naozaj
poriadny zvuk, keď sa ozvalo naraz vo Švošove
rekordných 1275 divákov.

Veď náš malý Švošov strelil veľkému Trenčínu 3 góly!
Ďakujeme všetkým hráčom, funkcionárom a ochotným
obyvateľom našej obce za krásny športový zážitok.
Celý zápas, ako aj reportáž o ňom, si môžete pozrieť
na našej internetovej stránke www.svosov.sk
Milan Široň

vtip na tento týždeň
-

Bocian nesie v zobáku starčeka a ten sa ho pýta:“Hej bocian, si si istý, že sme nezablúdili ???” ☻
Ide ožran domov a na rohu strká kľúče do pouličnej lampy. Okolo neho ide policajt a pýta sa ho: “Občan, čo to
tu stvárate?”“Pokúšam sa dostať domov.” “Tak skúste zazvoniť, hore sa ešte svieti.”
☻

Parkovanie v našej obci
Súčasťou nášho života sú neodmysliteľne oceľové
tátoše, ktorých je čoraz viac.
Vážení spoluobčania, milí Švošovci,

sami od seba a nevyriešime túto situáciu pred našimi
domami a pozemkami, bude to čoraz horšie a nebudeme
môcť ďalej využívať naše obecné cesty na to, na čo sú
určené.

dovoľte, aby som sa vám prihovoril ako váš starosta a
spoluobčan. Je veľa tém, ktorým sa musíme venovať
v našej obci, aby sa nám žilo lepšie a tieto témy prinášajú
aj rôzne reakcie a otázky, ktoré by sme mali riešiť a
odpovedať na ne.
To, že životná úroveň našich obyvateľov stúpa, je fakt a
teším sa z toho za nás všetkých, avšak to so sebou prináša
aj nárast osobných či nákladných automobilov. Veď istotne
si pamätáme, hlavne tí skôr narodení, že keď sme sa kedysi
dávno kúpali vo Váhu, nebol problém osušiť sa a poležať si
na “hradskej”. Teraz, s odstupom času, je cez túto naozaj
frekventovanú dopravnú tepnu problém čo i len prejsť,
toľko áut denne cez ňu prejde. V dedine je čoraz väčší
problém hlavne s osobnými autami a ten treba riešiť. Cesty
v našej obci máme úzke a keďže nemáme vo vlastníctve
obce žiadne obecné pozemky, ktoré by sa dali použiť na
parkovacie miesta, musíme tento problém riešiť
individuálne, vo svojich pozemkoch a záhradách. Ľudia
parkujú čoraz viac na cestách, alebo na ich krajniciach, a
tým zabraňujú plynulej premávke po nich nie len ostatným
obyvateľom našej obce, ale aj zásobovacím vozidlám,
ktoré smerujú do našich obchodov alebo pohostinstiev.
V súčasnosti riešime už túto otázku v rámci stavebných
povolení nových stavieb, ako aj rekonštrukcie starších
domov tak, že súčasťou podmienok povolenia stavby je
vytvorenie parkovacích miest na pozemku stavebníka. Toto
sa však nedá aplikovať na jestvujúce domy a vzhľadom na
to si musia samotní obyvatelia uvedomiť, že treba tento
stav riešiť.
Veľmi pekným príkladom je vytvorenie parkovacích
miest vo svojej predzáhradke, ako to urobil náš spoluobčan
Radovan Roštek a miesto pôvodnej záhradky vytvoril
prístrešok pre parkovanie svojich áut. Takto by sme si to
mali vyriešiť všetci, čo parkujeme na ceste.
Keďže sa nám blíži obdobie zimnej údržby našich
miestnych komunikácií a problém s autami je čoraz väčší,
chcel by som sa týmto článkom prihovoriť hlavne tým
obyvateľom našej obce, ktorí si neuvedomujú svoje
konanie a znemožňujú odhŕňanie snehu a následne posyp
posypovým materiálom. To, že niektorí z nás budú
ignorovať názor väčšiny, nepomôže k náprave tejto situácie
a nervozita z tohto stavu bude čoraz väčšia. Ak nezačneme

Verím, že si to všetci uvedomíme a začneme parkovať
vo svojich dvoroch, prípadne si vytvoríme parkovacie
miesta z našich aj tak nevyužívaných záhradiek. Je len na
nás, aby sa táto situácia zlepšila. Obec Švošov je jedna
veľká komunita, ktorá vždy riešila verejné problémy
s nadhľadom a bez zbytočných konfliktov, cestou zmieru
a dohody. Riešenie tohto problému formou pokút a
predvolávania občanov je krajné riešenie a nerád by som
sa sklonil k takejto forme konania. Dúfam, že sa táto
situácia zlepší a budeme si môcť povedať, že problém sa
vyriešil.
Milan Široň

