HRDOŠ
Časopis občanov Švošova

-

OZ Hrdoš

1/2019
-

13. ročník

14.1.2019



Duchovná obnova Ružencového bratstva
Ružencové bratstvo v spolupráci s Farským úradom
pozýva členov Ružencového bratstva,
ale aj
ostatných veriacich na Duchovnú obnovu – príhovor
bude na tému:
„Čo je ružencové bratstvo a ako ho dnes
vytvoriť“.
Duchovná obnova bude v nedeľu 3. februára 2019 
a
preto vás prosíme, aby ste si nedeľný obed pripravili
tak, aby ste sa mohli zúčastniť aj príhovoru, ktorý
bude po svätej omši, v čo najväčšom počte. Po
ukončení bude malé agapé v pastoračnom centre.
Duchovnú obnovu vedie dominikán P.Filip Ďubek
OP, promotór pre ruženec na Slovensku.
Tešíme sa na vašu účasť
Viera Javorková
Horliteľka ružencového bratstva vo Švošove
Čo je ružencové bratstvo ?
Ružencové bratstvo je združenie duchovne
zjednotených veriacich formovaných dominikánskou
spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú
Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca
vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá.
Cieľom každého člena ružencového bratstva (RB) je
zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a
ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na
konkrétne skutky.
Ružencové bratstvá sú organizované skupiny
veriacich, ktoré svojou činnosťou sledujú spoločný
cieľ – šírenie dobra cez osobné sebaposväcovanie, cez prehlbovanie viery jednotlivých členov RB, cez prehlbovanie ich
lásky k Bohu a k ľuďom okolo nich.
Členmi RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujú prijať na seba všetky povinosti 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. Nevylučuje sa, aby si vybral dve alebo
všetky tri formy modlitby posvätného ruženca.

Stretnutie s Mikulášom vo veršoch …..


V kalendári 6. december svieti
a ešte krajšie budú očká detí.
Nie, nie sú to Vianoce,
to tak ľúbezne štrngoce
rolnička na krku soba,
ktorý ťahá veľké sane,
veď Mikuláš si práve sadol na ne.
Celý rok ukladal a triedil sladké balíčky,
aby ich potom rozdal medzi dobré detičky.
O šestnástej hodine tridsiatej minúte
sme v kostole svätú omšu mali
a po nej radostne Mikuláša očakávali.
Naše deti ho peknou pesničkou privítali,
aby mu potom svoje básničky povedali.

Aj Mikuláš všetkým pekný príbeh povedal,
ako naše deti na Švošove vyhľadal.
Po celý čas vedľa neho anjel stál
a milo sa na deti usmieval.
Všetci v očkách radosť mali,
ale aj trému schovávali.
Mikuláš bol veľmi milý,
povzbudzoval v každej chvíli
a za milé privítanie a krásne básničky
spolu s anjelom rozdal sladké balíčky.
Deti sa potom domov ponáhľali,
aby obsah v balíčku preskúmali.
Mikulášovi s anjelom ďakujeme
a o rok sa všetci takto zas zídeme!
Janka Babalová

Rok 2018 je za nami
V uplynulom roku 2018 sa toho v
našej obci udialo dosť.
V začiatku roka, ako aj v
ostatných rokoch je obdobie, kedy
pripravujeme rôzne projekty na
jednotlivé výzvy či už Žilinského
samosprávneho kraja, jednotlivých
ministerstiev, ale aj z iných
nadácií, firiem či inštitúcií.
Takto sa snažíme získať ďalšie
finančné prostriedky do nášho
rozpočtu, z ktorých môžeme
realizovať naše predstavy a malé projekty. Svojou
svojpomocnou prácou a brigádami takto zveľaďujeme našu
obec a tak niekoľkonásobne zhodnocujeme tieto získané
peniaze.
Od jari do leta sa nám podarilo dokončiť 2. etapu
rekonštrukcie verejného osvetlenia, kedy sme spoločne s
dobrovoľnými hasičmi, ale aj členmi všetkých športových
oddielov nášho obecného športového klubu namontovali
nové svietidlá a myslím si, že tento projekt sa nám vydaril
a vo Švošove konečne svietime kvalitne, dokonca na
niektorých úsekoch našich ciest je v noci ako za vidna.
Popri tejto aktivite sme začali realizovať prístavbu k
bufetu OŠK Švošov vo forme prístrešku, ktorú sme aj
úspešne dokončili a tento priestor sa teší vysokej
návštevnosti a využívajú ho nielen športovci, ale aj ostatní
obyvatelia našej obce, ktorí chcú využiť areál futbalového
ihriska na svoje rodinné, či firemné oslavy.
Hneď na to sme začali prípravné práce na nových
hygienických zariadeniach v areáli OŠK Švošov, kde sa do
konca roka stihla postaviť hrubá stavba a veríme, že v
tomto roku sa nám podarí túto stavbu dokončiť a
skolaudovať. Taktiež sa chceme uchádzať o finančné
prostriedky z výzvy slovenského futbalového zväzu z

ktorých máme v pláne oplotiť celý areál futbalového
ihriska, zatepliť hlavnú budovu OŠK Švošov, zrealizovať
rekonštrukciu trávnika a v prípade dobrej finančnej
kondícii postaviť krytú tribúnu pre divákov.
Popri technických veciach a materiálnych investíciách
žil náš Švošov aj kultúrnym životom.
Naši ochotníci naštudovali divadelnú hru 
“Pani
richtárka”, ktorú nám predviedli v mesiaci máj a toto
divadelné predstavenie malo naozaj početnú návštevnosť.
Som hrdý na našich obyvateľov, ktorí sa venujú vo svojom
voľnom čase aj takejto činnosti a povzbudzujem aj
ostatných občanov, aby sa nebáli a boli aktívni v
rôznorodom dianí v našej obci. Myslím si, že ak niekto čo i
len málo chce, má vo Švošove vytvorené podmienky buď
pre šport, kultúrny a duchovný život, alebo sa môže stať
dobrovoľným hasičom prípadne členom slovenského
červeného kríža.
V letných mesiacoch sme ako každý rok usporiadali
viaceré športové a kultúrno spoločenské akcie, ktoré majú
vysoké povedomie nie len vo Švošove, ale aj celom
Ružomberskom okrese ba aj za jeho hranicami a ľudia aj z
okolia našej obce tieto podujatia navštevujú a chvália ich.
Podľa môjho názoru je šport veľmi dobrým nástrojom na
spájanie ľudí a vytvárenie silnej komunity, ktorá naozaj
funguje a je aktívna. Ak sa prestanú ľudia stretávať na
tréningoch či športových podujatiach, skončí aj
spoločenský život v obci, pretože nebude mať kto
usporiadať tradičnú dedinskú zábavu, či Bursu, alebo
zabíjačku, ktoré teraz riešia jednotlivé dobre fungujúce
športové organizácie v našej obci.
Koncom letných prázdnin sme usporiadali, ako každý
rok Deň Švošova, ktorý by sme chceli v tomto roku niečím
obohatiť a vytvoriť pre hostí zaujímavejšie strávený deň v
prírode. Všetky dobré nápady na zlepšenie kvality nášho

dňa obce rád privítam a zakomponujeme ich do scenára
tejto akcie.
V jesennom období sme sa spoločne stretli pri
príležitosti mesiaca úcty k starším s našimi dôchodcami a
strávili sme pekné chvíle v našom kultúrnom dome. Pri
tejto príležitosti povzbudzujem všetkých penzistov, aby
prišli na stretnutia Jednoty dôchodcov, ktorí sa schádzajú v
hornej zasadačke obecného úradu a plánujú si svoju
celoročnú činnosť. Týmto im chcem poďakovať za ich
ústretovosť a spoluprácu pri skrášľovaní našej obce a
verím, že ich rady sa budú len a len rozširovať o ďalších
aktívnych členov.
Ku koncu roka, ako je to už posledné štyri roky zvykom
sme spoločne s našimi dobrovoľnými hasičmi
zorganizovali tradičnú dedinskú Švošovskú zabíjačku, kde
sme opäť zistili, že záujem o naše domáce jaternice je
každým rokom vyšší a vyšší. Taktiež aj túto akciu chceme
zlepšovať a skvalitňovať, preto už aj v tomto ročníku
pribudli pre hostí súťaže a do budúcna zakomponujeme do
tohto dňa aj ďalšie atrakcie a aktivity.
V posledných dňoch starého roka bolo opäť akcií a
stretnutí obyvateľov našej obce neúrekom, či to už pri
stolnotenisovom turnaji - Memoriál Silva Rošteka, alebo
na Silvestrovskom výstupe na Hrdoš, či Silvestrovskom
ohňostroji s vianočným punčom. Žiaľ musím skonštatovať,
že čím ďalej tým menej ľudí chodí celoročne na všetky

spoločenské akcie a športové podujatia a preto apelujem na
všetkých obyvateľov, aby navštívili naše budúce akcie, aby
sa stretli so svojimi spoluobčanmi a tak upevňovali svoje
kamarátske a priateľské vzťahy v našej dedinke. Jedine
týmto spôsobom zabezpečíme zdravú komunitu vo
Švošove a bude to všetko fungovať tak ako má, ako
doteraz.
Pre naplnenie tejto vízie chcem poprosiť všetkých
terajších aj budúcich rodičov, podporujme naše deti v
športe, alebo v umení, nepíšme Ježiškovi prosbu o tablet
alebo notebook. Napíšme mu do zoznamu prianí hokejku,
stolnotenisovú raketu či kopačky a futbalovú loptu, alebo
turistické paličky a venujme sa im a chodievajme s nimi na
tréningy jednotlivých športových oddielov nech športujú a
nesedia doma za počítačmi, pretože oni sú naša budúcnosť
a oni sú budúci členovia našich organizácií, ktorí nám
spravia zábavu alebo zorganizujú obecnú zabíjačku. Ak
organizácie a spoločenstvá skončia, skončí aj kultúrny a
spoločenský život v našej obci, čo istotne nechceme a
spoločne musíme bojovať za fungovanie všetkého, čo sme
si vo Švošove vybudovali.
Verím, že naše organizácie budú fungovať čo najdlhšie
a spoločne budeme skvalitňovať život vo Švošove. Za
spoluprácu a pomoc v mojej práci všetkým od srdca
ďakujem.
Milan Široň

Švošovská zabíjačka
Prasiatko malé, dobre vychované,
vďaka jeho žravosti do určitej hmotnosti narastené,
správny čas na bilnicu zavesené
a na dve polovice rozsekané.
Ukážka ako zabiť prasa,
je tu po roku zasa.
Pre domácich žiadna to novina,
veď kedysi skoro v každom dome
v zimnú sobotu, na bilnici visela sviňa.
Čas nám ale rýchlo beží,
moderná doba k nám prišla,
prasiatka sa doma už veľmi málo chovajú,
bo veľa bravčovinky v tescu majú.

Ale naši hasiči to nevzdali a 1.12.2018 si pre nás
pripravili, super, sobotný, zabíjačkový deň, kedy nám
pripomenuli, ako to kedysi v domácnostiach pred
vianočnými sviatkami vypadalo počas zabíjačky. Pred
rokmi to ešte bola atmosféra iná, pravá zimná. Kopce a
ulice krásne zasnežené, na lícach bolo cítiť studený mráz,
deti pišťali a sánkovali sa dolu zasneženými ulicami. Pre

skôr narodených, krásne to spomienky. Smutné je, že
možno naše deti už nebudú ani vedieť, ako vypadala
pravá, tuhá, zima na dedine a nie to ešte zabíjačka
hospodárskych zvierat.
Tak sa dobrovoľný hasičský zbor rozhodol, že nám
každoročne po Kataríne predvedie, čo všetko taká
zabíjačka obnáša. A bolo tomu tak aj v prvú decembrovú
sobotu. Nuž, pravá zimná atmosféra to nebola, i keď nám
prituhlo. Nože sa ostrili, zástery obliekali a mäsiari s
hasičmi zabíjačku začínali. Predviedli nám rozrábku
prasaťa, nadievali, uvarili chutné domáce jaternice a ešte
lepšiu obarovú polievku, urobili voňavé klobásy a
chrumkavé škvarky. Samozrejme že výrobky si mohli
občania aj zakúpiť.
Na zohriatie nechýbalo hriatô a varené vínko. A aby
všetkým išla práca od ruky, DJ
Peťo sa postaral o mix dobrej
hudby. Pozvaný folklórny súbor
Konôpka spestril svojou ľudovou
muzikou priebeh zabíjačky a
rozospieval všetkých prítomných.
I keď si tento rok prišlo pozrieť
zabíjačku menej občanov ako
inokedy, aj tak sa zas hasičom
podarila jedna skvelá super akcia.
Všetci im veľmi pekne ďakujeme
a veríme že o rok sa znova
zídeme!!
Janka Babalová

O vianociach
Prednedávnom sme slávili jeden z najkrajších sviatkov v roku, Vianoce. Je to
krásne obdobie poznačené radosťou, že Pán je medzi nami. Pripravovali sme sa
na ne nie len zhonom, nákupmi a rôznymi povinnosťami, ale hlavne duchovnou,
predvianočnou prípravou - Adventom. Už samotný Advent je tou najväčšou
prípravou na príchod Nášho Spasiteľa, kedy skoro v každej domácnosti svietia na
stoloch adventné vence a my sa pri nich spoločne v rodinách modlíme. Ale
hlavná je tá vnútorná, duchovná príprava, kedy si očistíme svoje srdcia pokáním a
zmierením sa nie len s Bohom, ale aj so svojimi blízkymi.
Vyriešime si svoje problémy, nezhody, odpustíme si navzájom. Veď najväčší dar
pre nás ľudí je život, že sme tu medzi svojimi blízkymi, cítime objatie blízkeho
človeka, môžeme sa s nim deliť o svoje každodenné radosti a starosti. A toto
všetko medzi nás prináša Náš Pán svojim narodím. Priniesol medzi nás tie
najväčšie dary: lásku, úctu, pokoj, vďačnosť, porozumenie. Už je len na nás samotných, ako s týmto pokladom celého
sveta naložíme.
Pre niekoho malými krokmi, pre niekoho míľovými krokmi sa k nám po vianočných sviatkoch blížil Silvester, kedy sme
zas očakávali príchod Nového roku.
Zas sme niečo očakávali hmmm, keď sa tak nad tým zamyslím, my ľudia vždy len niečo očakávame. Očakávame od
druhých láskavosť, porozumenie, ochotu. Ale málokedy ju nájdeme, pretože začať musíme od seba i keď veľa krát je to
nemožné a možno až ponižujúce. Ale čo bolo ponižujúce u Nášho Pána? Veď za naše hriechy vytrpel toľko bolesti až ho
za jeho lásku k nám ukrižovali. Aký ešte znak lásky potrebujeme a kto nám je najväčším príkladom? Každý si na túto
otázku odpovie sám.
Po Vianociach Silvester sme čakali
Vianočné sviatky sme prednedávnom prežili
a o polnoci Nový rok vítali.
a všetci sme sa z Ježiška tešili.
U nás na Švošove takáto obyčaj,
Nepriniesol nám materiálne dary,
kedy dedinou sa nesmie v rozhlase starostov hlas:
ale lásku, pokoj, úctu a požehnanie v dlani.
„Príďte všetci čo máte chuť
na školský dvor si priťuknúť!“
Koledy sme si spievali
Spoločne všetci ohňostroj odpálime,
a naše srdcia jasali.
horúcim punčom pripijeme,
Všetci sme k sebe zhovievaví a milí,
a pritom si navzájom poprajeme,
veď Vianoce nás vždy spojili.
zdravie, lásku, pokoj, úctu a Božie požehnanie,
veď pre každého z nás je to krásne prianie.
Janka Babalová

vtip na tento týždeň
- Dve blondínky nastupujú do vlaku a prvá sa pýta sprievodcu: “Dostanem sa týmto vlakom do Prahy ?” “Nie,”
odpovedá sprievodca.N
 astúpi druhá a pýta sa: “A ja?”☻

- Blondínka si v lietadle sadne k oknu. O chvíľku k nej príde sympatický chlapík a hovorí jej: “Prepáčte slečna, ale toto
sedadlo je moje.” “Daj si odpich frajer, takéto blbé finty už poznám. Neotravuj!” Chlapík pokrčí plecami a prehodí: 
“No
tak si s tým Boeingom leť sama!”☻
-
Ona: “Milujem ťa!”On: “Ďakujem.” Ona: “Len ďakujem ???!!!”On: “Ďakujem ti veľmi pekne.” ☻☻☻☻

Farské oznamy
14.1.2019 - 20.1.2019
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

14.1.2019
15.1.2019
16.1.2019
17.1.2019
18.1.2019
19.1.2019
20.1.2019

HRDOŠ, časopis

Féria
Féria
Féria
Sv. Antona - opáta (spomienka)
Féria
Féria
2. nedeľa v období cez rok

18:00 Za Božie požehnanie pre manžela
8:00 †Marián a 
†Anna
18:00 rodičia †Jozef a †Žofia
8:00 Na úmysel biskupa 3
8:00 †Pavol a 
†Jozef
18:00 †Ondrej, †Anna a †Martin
8:00Pro populo - Za veriacich farnosti Švošov
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