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Očakávanie Pánovho príchodu sa napĺňa

Každý, kto dovolil Bohu, aby ho potešil.

Radostné Vianoce prežíva každý, kto sa na Pánov
príchod pripravoval dôslednou prácou: stíšením,

Počas Vianoc pokračujme v otváraní sa Bohu.

počúvaním Božieho slova, odpoveďou na toto

Hľaďme na Betlehem a premýšľajme o Božej láske,

slovo – modlitbou, ale aj úsilím o obrátenie. Každý,

keď Boh sa stal človekom, pre oslobodenie človeka.

kto očakával príchod „kohosi“, kto mal prísť

Keď božské sa stalo ľudským, a odvtedy je to

v mene Pánovom. Každý, kto bdel tak, ako

ľudské zbožstvené.

evanjeliové múdre panny, ktoré mali dostatok oleja
v lampách, aj v zásobe. Olej je aj v tomto obraze

Požehnané Vianočné sviatky!

symbolom Ducha Svätého.
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Peter Olekšák

Výsledky komunálnych volieb konaných
dňa 15.11.2014 v obci Švošov
Kandidáti na funkciu starostu obce v poradí podľa
počtu platných hlasov: 1. Milan Široň, Ing.,
nezávislý kandidát (180); 2. Bohuš Pukaj, nezávislý
kandidát
(177); 3. Pavol Vrlík, nezávislý
kandidát (48); 4. Lucia Olosová, nezávislý kandidát
(24); 5. Janka Flochová, Mgr., nezávislý kandidát
(18); 6. Róbert Baran, NOVA (11);

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných
hlasov: Peter Urmín, Ing., nezávislý kandidát (355);
Ľudovít Švihorík, Ing., nezávislý kandidát (287);
Miroslav Straka, SMER – SD (257); Ľubomír Sidor,
Ing., nezávislý kandidát (246); Miroslav Hrkút,
SMER – SD (232); František Roštek, Ing., nezávislý
kandidát (199); Dušan Roštek, SMER – SD (183);

Za starostu obce Švošov bol zvolený Milan Široň,
Ing., nezávislý kandidát.

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za
poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa
počtu platných hlasov: Pavel Roštek, nezávislý
kandidát (173); Matej Kulich, Ing., nezávislý
kandidát
(143);
Milan
Drdák,
nezávislý
kandidát(140);
Dominika
Bražinová,
Mgr.,
nezávislý kandidát (128); Patrik Bruk, Ing.,
nezávislý kandidát (107); Radoslav Povala, Ing.,
nezávislý kandidát (105); Rastislav Gerec, SMER –
SD (98);

Počet osôb zapísaných v zozname voličov bolo 649.
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 464.
Podľa zápisu Miestnej
zo dňa 15.11.2014

volebnej

komisie

Švošov

Ustanovujúca schôdza nového zastupiteľstva sa
uskutočnila v sobotu 13.12.2014 o 15.00. Tam sa
uskutočnilo aj odovzdanie funkcie starostu obce.

Slovo nového starostu obce Švošov
Vážení občania Švošova,

ale prišiel čas, kedy ma k tomu hnal fakt, že v terajšej
robote už neviem ponúknuť viac zo seba a cítil som
sa, ako keby som zastal na jednej úrovni a nešiel som
ďalej.

v prvom rade sa chcem čo najsrdečnejšie poďakovať
všetkým, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb
a hlavne tým, ktorí mi dali svoj hlas. Ďalej ďakujem aj
ľuďom, ktorí mi pomáhali a stáli za mnou. Dali ste mi
svoju dôveru na štyri roky a ja sa budem usilovať ju
nesklamať.

V nasledujúcich štyroch rokoch chcem pokračovať
v práci Ing. Andreja Kostilníka, ktorému ďakujem za
jeho prácu pre obec. Chcem presvedčiť nielen tých
občanov naše dedinky, ktorí ma volili, ale aj tých ktorí
mi nedali hlas, o tom, že som bol dobrou voľbou.

Keď som sa rozhodoval či ísť do tejto funkcie a začala
aj vznikať nová situácia vzhľadom na to, že starosta
Ing. Andrej Kostilník avizoval, že už ďalej nebude
kandidovať na post starostu našej obce, mal som
veľké obavy, či to zvládnem, či ma ľudia podporia, či
to bude prospešné pre obec. Dlho som bol sám
kandidát a veľa ľudí o tom vedelo a podporovali ma.
Keď prišiel čas, kedy úrady oznámili termín
komunálnych volieb v Slovenskej republike, ako keby
sa roztrhlo vrece s kandidátmi. Bol som prekvapený,
aký boj vzniká o túto službu. Áno považujem to za
službu nie za zamestnanie. Ak by niekto šiel do
súťaže s tým, že si chce riešiť otázku zamestnania
a príjmu, podľa mňa sa veľmi mýli.

Mojím plánom je posunúť obec ďalej, skrášliť
a zveľadiť ju, získať peniaze na rozvoj, na šport,
podporiť mladých, postarať sa o starších a plniť
hlavne požiadavky, ktoré budú mať občania našej
obce. Sme kresťanská dedina, ale obecný úrad je tu
pre všetkých či už chodia do kostola, alebo nie.
Nerozdeľujme sa a nezáviďme si. Mojím snom je, aby
to bolo tak, ako dakedy, keď sme všetci šli v nedeľu
ráno do kostola a poobede na futbal. Verím, že ak
zabudneme na závisť a opäť sa spojíme do jednej
silnej komunity, ktorou sme niekedy boli, všetko sa
nám spoločnými silami podarí spraviť a budeme
všetci spokojne a šťastne žiť v našej obci Švošov.
Ďakujem! 
Milan Široň

Mnohí ľudia hovoria, že je to najťažšia robota
a nerobili by to. Niekedy som mal aj ja takéto pocity,
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Šport v našej obci
Na jeseň sme vo futbalovom kolotoči mali dve

osadili stĺpy na záchytné siete za oboma bránami.

družstvá. Družstvo dospelých hrá momentálne V.

Za čo všetkým zúčastnením ďakujeme.

ligu skupiny B a darí sa mu striedavo. Po jesennej

Zmodernizovalo sa aj prostredie na školskom

časti sa nachádza na 9. mieste. Z výsledkov nás

ihrisku,

môžu mrzieť hlavne dve domáce prehry so

kde

sme

presťahovali

demontované

striedačky z futbalového ihriska a naďalej tak plnia

súpermi, s ktorými sme mali navrch ( Fomat Martin

svoju funkciu. Hokejbalový oddiel má svoje dvere

a Dúbrava). Strelecky nás nakopol Jakub Roštek,

otvorené každú nedeľu. Kto by ešte nevedel, tak

ktorému to v úvode sezóny celkom padalo,

hráme za každého počasie od 10:00, v prípade, že

asistoval mu Lukáš Drdák a postupne to začalo

je sv. omša o 10:30, tak začíname o 12:30.

sypať aj iným. Do mužstva sme doplnil aj troch

Takisto na jeseň naštartovala stolnotenisová liga a

nových hráčov: Andrej Kostroš je staronový, už má

nášmu zatiaľ jedinému mužstvu (veríme, že o rok

u nás pár sezón odohratých, Patrik Alexy prišiel k

budú minimálne dve) sa darí celkom úspešne a v

nám z Ružomberského dorastu a v 17. rokoch
podáva solídne výkony a Pavol Chyla prišiel k nám

VII. Lige sa nachádzajú na peknom 4. mieste.

z Ľubochne na hosťovanie.

Počas jesene nezaháľal ani turistický oddiel a

Družstvo dorastu hrá I. A triedu a pod novým

výsledky jeho práce si budú môcť obzrieť a
vyskúšať účastníci tradičného „Silvestrovského

trénerom Ivanom Roštekom prechádza prestavbou

výstupu

tímu. Momentálne sa nachádza na 8. mieste. Úvod

na

Hrdoš“.

pripravujeme

sezóny začali chlapci celkom dobre, ale potom

Na

tradičný

koniec

roka

stolnotenisový

ešte
turnaj

„Memoriál Silva Rošteka“, kde ste samozrejme

prišli smolné prehry, čo naštrbilo sebadôveru

všetci vítaní. Na začiatku nového roka prebehne

mužstva a spôsobilo rozpory v kabíne. Veríme, že v

tradičný „Hokejbalový turnaj ulíc“ v terminé okolo

zime začnú s chuťou trénovať a na jar sa dostavia

Troch Kráľov. Takisto sa tešíme na hojnú účasť, a

výsledky zo spoločnej práce.

tým čo dlhšie neboli, radíme vymeniť si hokejky

Počas jesene sa nám podarilo vylepšiť prostredie

(pokiaľ Peťo Ondrúš ešte nejaké má), lebo súboje

futbalového štadióna, keď sa nám za spolupráci

bývajú tvrdé.

sponzorov, obecného úradu a dobrovoľníkov

Ľudo Švihorík

Športu zdar!

podarilo vybudovať nové striedačky. Takisto sme

Program bohoslužieb vo farnosti Švošov
dátum

dnes slávime

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

svätá omša

úmysel sv. omše

8.00

za veriacich

Iný program

14.12.2014

NE

15.12.2014

PO

18.00

+ František (1. výročie)

16.12.2014

UT

8.00

+ Miloslav a Martin

17.12.2014

ST

17.00 !!!

na úmysel

18.12.2014

ŠTV

8.00 - pre deti

za obrátenie hriešnikov

19.12.2014

PIA

18.00 - pre mládež
P. František Kovaľ,
SJ

+ Ladislav

V Stankovanoch bude dnes spoveď 14.00-16.00.
Adorácia dnes nebude,
o 18.45 - upratovanie 5. skupina

20.12.2014

SO

nebude

21.12.2014

NE

za veriacich

V Černovej bude dnes spoveď 14.00-16.00
Blízkosť Vianoc ohlásia Beltehemci.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia v našej
farnosti

4. ADVENTNÁ NEDEĽA

8.00
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Sviatosť zmierenia: 15.00 - 17.00

dátum

dnes slávime

svätá omša

úmysel sv. omše

Iný program
V Hubovej a v Ľubochni bude dnes spoveď 14.0016.00. Blízkosť Vianoc ohlásia Beltehemci.

22.12.2014

PO

18.00

+ Karol a rodičia

23.12.2014

UT

8.00

+ Vendelín

Blízkosť Vianoc ohlásia Beltehemci.

8.00

+ Miloslav, Martin, Judita

Koledníci dobrej noviny budú na sv. omši vyslaní a
navštívia naše príbytky

polnočná a 10.30

za veriacich

15.00 - vianočná jasličková pobožnosť

24.12.2014

ST

25.12.2014

ŠTV

NARODENIE PÁNA,
slávnosť a prikázaný
sviatok

26.12.2014

PIA

Sv. ŠTEFANA, prvého mučeníka, sviatok

8.00

+ Štefan

Koleda: Kostolná zdola, Okružná, Pod Viechou, J.
Magu

27.12.2014

SO

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

8.00

+ Miloslav

Koleda: Dolinky zhora, Nad brehmi, Lániky, Nad
stráňami, Stará stanica;
Upratovanie kostola o 8.45 - 6. skupina

28.12.2014

NE

SV. RODINY JEŽIŠA,
MÁRIE, JOZEFA, sviatok

8.00

za veriacich

Pri sv. omši si môžu manželia obnoviť manželský
sľub. Koleda: Školská, Staničná, Skalky.
O 17.00 v past. Centre bude prednáška psychológa
pre manželov - rady pre šťastnejšie vzťahy.

29.12.2014

PO

Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka

18.00

ZBP pre Samuela

30.12.2014

UT

8.00

+ Karol a rodičia

31.12.2014

ST

Sv. Silvester, koniec starého roka

16.00 – poďakov.

+ kňazi

ŠTV

PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY,
slávnosť a prikázaný
sviatok

10.30

za veriacich

02.01.2015

PIA

Sv. Bazila Veľkého a Gregotra Naziánskeho,
biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka a
PRVÝ PIATOK V MESIACI, duchovná
obnova farnosti

18.00 - pre mládež

+ kňaz Ján Maga

03.01.2015

SO

Najsvätejšieho mena Ježiš, ľ. spomienka

18.00

ZBP pre rodinu a rodičov

04.01.2015

NE

DRUHÁ NEDEĽA PO
NARODENÍ PÁNA

8.00

za veriacich

05.01.2015

PO

18.00

+ Ľudovít

06.01.2015

UT

8.00

za veriacich

07.01.2015

ST

18.00

+ Vladimír

08.01.2015

ŠTV

8.00 - pre deti

+ Peter

09.01.2015

PIA

18.00 - pre mládež

ZBP pre mamu

10.01.2015

SO

18.00

+ Mária

11.01.2015

NE

8.00

za veriacich

12.01.2015

PO

18.00

+ Marian a Anna

13.01.2015

UT

8.00

+ rodina Sivčáková
a Žiarová

01.01.2015

Štedrý deň

ZJAVENIE PÁNA,
slávnosť a prikázaný
sviatok

KRST KRISTA PÁNA

14.01.2015

ST

18.00

+ Karol

15.01.2015

ŠTV

8.00 - pre deti

+ Ondrej a Katarína

16.01.2015

PIA

18.00 - pre mládež

+ Margita

17.01.2015

SO

Sv. Antona, opáta, spomienka

18.00

+ Zdenka

18.01.2015

NE

DRUHÁ NEDEĽA V
CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

za veriacich

23.45 - 00.15 bude možnosť tichej adorácie v kostole

8.00 - prvopiatková návšteva chorých; 16.30 adorácia,
sviatosť zmierenia, 17.45 eucharistické požehnanie,
18.45 - upratovanie 7. skupina

Svätenie Trojkráľovej vody.

16.30 adorácia, sviatosť zmierenia, 17.45 eucharistické
požehnanie, 18.45 - upratovanie 8. skupina

16.30 adorácia, sviatosť zmierenia, 17.45 eucharistické
požehnanie, 18.45 - upratovanie 9. skupina

MESAČNÁ ZBIERKA NA KOSTOL
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