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Veľká noc 2009
Každoročne slávime tie isté sviatky. Každoročne počúvame vo svojej podstate tie isté veľkonočné myšlienky. A predsa, znova
a znova a stále dookola musíme si klásť tú istú otázku, ktorú si kládol Kristus už pred vyše 2000 rokmi: „Ó ľud môj, čo som ti
urobil? Alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi!“
Čo som ti urobil, že
uprednostňuješ
predo mnou
materiálne statky, že
peniaze, kariéra,
pôžitky sa ti stali
bohom? Že veríš
všelijakým poverám,
namiesto toho, aby si
mi načúval v
modlitbe? Že kľaješ a
vyslovuješ moje
meno nadarmo? Že
postávaš pred
kostolom? Že dávaš
zlý príklad? Že ma
p r i j í m a š v o s v.
Oltárnej iba na
sviatky? Že si nectíš
svoje deti a deti si
nectia teba? Že si
nectíš mňa,
prítomného v
každom človeku? Že
droguješ, piješ? Že
r o z v r a c i a š
manželstvá? Že
nadávaš, ohováraš a
kradneš? „Čo som ti
urobil? Alebo čím
som ťa zarmútil?
Odpovedz mi!“
Boh odpovedal
svojou láskou. A čo
my?
Ľubomír
Cvengroš

Žiješ akože?
“Každý si vieme svoj čas využiť podľa vlastných predstáv a
svojím spôsobom. Niekto pri PC alebo pri TV, poniektorí pri
športe alebo pri káve…každý máme na to svoj recept. Ale čo
robíš ty?
To, keď na omši spievaš pieseň Ježiš si mojím Pánom
skutočne vystihuje tvoje vyznanie? Je to skutočne tak? Robíš
to reálne alebo len AKOŽE, a len vtedy, keď sa ti to hodí? Si
kresťanom alebo sa len na niečo hráš? Si kresťan, keď ti to
vyhovuje? A v situáciách, ktoré sú pre teba dobré? Nie. Si
zviazaný a presne vieš, kde v tvojom živote je slabé miesto.
Ale raz prídeš na križovatku, kde už nebudeš môcť konať
akože. Lebo to bude realita. Budeš sa musieť rozhodnúť. Je
potrebné precitnúť a uvedomiť si, čo žiješ a kde si.
Slony majú v sebe veľa úžasných vecí. Len na chobote majú
viac ako 60 000 svalov, za život prejdú priemerne 14x okolo
Zeme, dokážu si zapamätať 100 miest, kde je voda a dostať
sa k nej 540-timi cestami. Ale najobdivuhodnejšie je, akú
majú obrovskú pamäť. V ich hlave je uložených 18 000
km2. Slony žijú z pamäte.
A veľakrát sa zdá, že aj my ľudia, akoby sme žili z pamäte. Že
si pamätáme len tie udalosti, kedy sme sa s Pánom cítili
úžasne. Kedy sme boli s Bohom blízko. A tešíme sa z toho.
Pamätáme sa na osobné zážitky s Ním, na úspešné chvíle, ale
toto nie je to, čo chceme. My máme žiť denno-denne s týmto
Bohom. Túžiť po ňom každé ráno. Keď sa prebúdzame. Nie
ako slony, ktoré žijú z pamäte siahajúcej do histórie. Boh je
predsa reálny a živý každý deň a máme žiť z Neho. Chce nás
sprevádzať svojím požehnaním v každodenných situáciách,
len treba prijať Jeho navigáciu. Nekráčať po nami
vyšliapaných chodníkoch, nemotať sa
stereotypným nikam nevediacim
životom, nerobiť veci, ktoré máme
naučené, lebo tie nám zabraňujú kráčať
na tie miesta, kde nás chce Boh. Ty
môžeš kráčať po ceste, ktorá je pre teba
Ním určená. Len tu zakúsiš šťastie.
Slon na svojich putovných cestách často
krát stupí do bahna. Tebe sa už tiež
určite podarilo stupiť do kravského
exkrementu? Nehľadal si hneď paličku,
aby si ho hneď z topánok odstránil? Ja ti
hovorím, keď stupíš do hriechu, je to ešte
horšie. Hoci sa tváriš, ako by sa nič
nedialo. Páchneš! Boh ťa očisťuje od
hriechu, aby si nesmrdel v tvojom živote.
Nechce, aby si bol zviazaný hriechom.
Boh to ale myslí s tebou dobre. Ide na
ceste s tebou. On ťa naviguje a

usmerňuje. Nezväzuje, ale dáva ti smer a slobodu, ktorú
vydobyl cez krv Ježia Krista. Pán ťa vodí k tichým vodám
(porov. Ž 19), aby zmyl tú špinu z topánok. Daj tú špinu zo
seba preč! Nemaj ju na sebe! Vstúp do nového života! Je to
na tebe! Nie je vždy ľahké, ale Boh má na to, aby to zlomil!
Vyzývam ťa k tomu, aby si Mu povedal, čo ti na tvojom
živote smrdí, čo ta zväzuje. Povedz Mu pravdu! Nehanbi sa
pred Ním!
Boh chce pre teba robiť veľké veci, aby si naplno zažíval
Jeho dobrotu a pozornosť. V knihe Žalmov sa píše “V tvojej
ceste má Pán záľubu.” Tým ti chce naznačiť, že Boh sa o
teba zaujíma. Určite nechce, aby si životom plával plytko
po povrchu a bol KRESŤANOM len AKOŽE. Nehľadaj
preto niečo, čo ťa bude zväzovať, špiniť a brániť ti žiť
slobodu. Neprispôsobuj sa, len aby si nevyčnieval z radu.
Nechoď podľa rady bezbožných (Ž 1,1).
On je Cesta Pravda a Život. On je rieka, ktorá obmýva,
očisťuje a dáva slobodu. On ti chce pomôcť!
Skús aj ty popremýšľať: “Na koľko percent si kresťanom? A
na koľko percent chceš ísť do neba? “
… s veľmi ráznym vystupovaním a obrovským
odhodlaním sa prihováral týmito slovami katolícky kňaz
a skvelý speaker Ján Buc, viac ako 700 mladým ľudom,
ktorí prišli do Banskej Bystrice na Workshop festival
(ekumenické stretnutie mládeže ), nie kvôli nemu, alebo
jeho slovu, nie kvôli skvelej atmosfére a úžasnej hudbe, ale
kvôli Bohu samotnému, ktorý sa im však aj
prostredníctvom týchto vecí naplno prihováral . Som rada,
že sa ho zúčastnilo aj pár nadšencov zo Švošova. ;)
Miroslava Stašová

Pastoračné centrum otvára svoje dvere
Prvotná myšlienka stretávania sa mladých v pastoračnom centre vznikla na posynodálnom stretnutí. Pri rozprave o
aktuálnych problémoch mládeže a detí, ich využívania voľného času, sme hľadali možnosti pripraviť pre nich inú
alternatívu ako “krčma, počítač a televízor” a súčasne ako využiť priestory pastoračného centra pod kostolom. Bolo
potrebné, aby sa našli ľudia, ktorí sú ochotní venovať svoj voľný čas pre iných, vydať niečo zo seba, ukázať, aké je dobré
tráviť čas spoločne i v spoločenstve s Pánom im blízkym spôsobom.
Bea Sidorová
Veď aj Ježiš využil nerušený čas so svojimi učeníkmi, kedy
Vidíme, že aj naši mladí z farnosti sa túžia stretávať, túžia
im vysvetľoval veci, do ktorých nebol dav zasvätený.
niekam patriť a zdieľať sa so svojimi problémami aj
Vedel, že ak chce získať, musí investovať. V tomto sme si
radosťami. Túžia tvoriť spoločenstvo a byť v ňom
uvedomili, aké je veľmi potrebné investovať seba, a svoj
nápomocní. Nasvedčovalo tomu aj naše nedeľné
čas, aby bolo neskôr vidieť ovocie. Preto sa táto myšlienka
stretnutie. Síce náš plánovaný výlet pokazilo upršané
stala ústredným motívom pre vytvorenie pravidelných
počasie ale vymysleli sme si iný program. Ten sa niesol v
stretnutí pre mladých a deti v pastoračnom centre aspoň
znamení spoločenských hier. Všetci si s obľubou vyberali
raz v týždni(sobota, prípadne nedeľa).
: Uno, človeče, dáma, ruleta, pre zdatnejších šach, kvízy,
kalčeto a stolný tenis. Užili sme si spolu dostatok smiechu
Keďže každý ma iné danosti, môžeme si navzájom
a radosti. Práve tu sa zrodil aj náš recept na úsmev:
pomáhať rásť a budovať sa. Naučiť sa nespoliehať sa len
na svoje schopnosti, ale taktiež dôverovať pomoci
Hlavnou a najzákladnejšou prísadou je 30 detských
tvárí, veľa lásky a modlitby, lyžica ochotného srdca,
štipka hravosti a zákusok radosti je na svete! Stačí ho
piecť 2 hodinky každú sobotu v predhriatej miestnosti
nášho pastoračného centra. Kto túži ochutnať a aj
nasýtiť sa týmto povzbudzujúcim koláčikom, srdečne
vás naň pozývame. Určite si pochutnáte! Podávame k
nemu tú najúprimnejšiu vďačnosť, ktorú môžu dať len
detské srdcia.
Čaká nás veľa spoločných akcií a služby v
nasledujúcich víkendových dňoch , preto vás prosíme o
modlitby, o Božie požehnanie pre naše začínajúce dielo
a vytrvalú ochotu podieľať sa na spoločnom budovaní
našej farskej rodiny.
Miroslava Stašová
druhých. V tomto chceme viesť aj našich mladších
kamarátov. Tu sa nám ponúka možnosť učiť sa
tímovej práci, investovať svoj voľný čas pre tých, s
ktorými pracujeme a svojou službou druhým sa
snažíme nebyť egoistickými, ale pomáhať pri
dosahovaní cieľov iných.
C. Gene Wilkes
poznamenal: Tímoví vodcovia veria, že nemôžu
uspieť bez zlúčeného prínosu všetkých ostatných
členov, aby dosiahli spoločný koniec, a preto sa
vyhýbajú akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla
obmedziť alebo zastrašiť kohokoľvek z tímu.
Preto ani my nikoho nebudeme zastrašovať
nejakou prehnanou službou, nútením do úloh,
ktoré nebudú ekvivalentné jeho schopnostiam.
Naopak. Chceme prihliadať na talenty, ktoré tu
bude môcť človek rozvíjať, a čo najlepšie využiť.

“Chcem, aby Ti bolo pri mne dobre.”
Myšlienka 2. školského plesu Cirkevnej
základnej školy s materskou školou sv.
Matúša azda doznieva v nás aj po plese.
Chceme sa na chvíľu zastaviť,
zrekapitulovať, podeliť sa o príjemné
zážitky a poďakovať sa za prijatie nášho
pozvania. Poďme si spolu zaspomínať.

ženou, ktorý je posvätný a preto nemôže
patriť medzi jednodňové záležitosti.
Vydáva svedectvo až do dnešných dní, že
sviatosť manželstva nie je popoluškou
medzi ostatnými sviatosťami, a že kvôli nej
hodno položiť aj život. Kúsok z tohto
posolstva môžeme prežívať každý deň.

14. február bol výnimočný aj oslavou
sviatku sv. Valentína. Kto to bol sv.
Valentín? Cirkev pozná troch rozdielnych
svätých Valentínov. Ten, na ktorého sme si
spomínali 14. februára bol v 3. storočí
kňazom v Ríme a neskôr sa stal biskupom.
V tom čase vládol cisár Claudius II. Gótsky,
ktorý v snahe vytvoriť mocnú armádu
vydal poľutovaniahodné nariadenie.
Všimol si, že slobodní
vojaci bojujú statočnejšie
a s väčším nasadením
ako vojaci, ktorých doma
čakajú manželky a deti.
Preto zakázal sobáše
mladých párov. Sv.
Valentín aj napriek
zákazu v tajnosti ďalej
sobášil. Keď sa to cisár
dozvedel, vzal ho do
väzby a dal ho popraviť.

Školský ples slávnostne otvorili dievčatá zo
ZUŠ v Ružomberku pod vedením pani
učiteľky M. Betušovej. Vďaka ich skvelému
programu, ktorý nám spestril náš spoločný
večer sme začali „plesať“ aj my v
spoločnosti hudobnej skupiny DOU M
Milanovci. Hrali tak super, že mnohí
vydržali tancovať a zabávať sa až do
skorého rána. Zábava bola naozaj skvelá.

Komu nestačili zásoby z domu a večera,
mohol sa občerstviť v eurovom bufete tria:
Samuel Široň, Andrejka Hrkútová a Lukáš
Hrkút.
Veríme, že Vám, ktorí ste prijali pozvanie
na 2. školský ples sa páčilo a rady prídete aj
o rok. Pozvanie platí aj pre tých, ktorí
nemohli prísť kvôli chorobe, alebo iným
záležitostiam.
Ozaj, ak to ešte neviete, tak prvú cenu v
tombole záhradnú kosačku vyhral pán
kaplán Ľ. Cvengroš. O rok môže byť prvá
cena Vaša.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí nám pomáhali, zvlášť p. Eve
Sanigovej za výzdobu a všetkým Vám,
ktorí ste pomáhali pri organizácií,
nákupoch, upratovaní pred a po plese,
sponzorských daroch. Ďakujeme aj z
finančnú podporu počas plesu - kúpa
tomboly a valentínskeho srdiečka. Výťažok
z plesu bude slúžiť na zakúpenie nových
moderných didaktických pomôcok pre
deti a žiakov školy.

Vďačné spoločenstvo zamestnancov
CZŠ s MŠ sv. Matúša.

Sv. Valentín zdôrazňuje
vzťah medzi mužom a

Rozpočet Obecného úradu na rok 2009
Príjmová časť

Sk

Dotácia zo ŠR
83 000,Európsky SF /Aktivačná činnosť/
200 000,Výnos dane z príjmov /pod. dane
4 200 000,Daň z pozemkov
53 000,Daň zo stavieb
103 000,Daň z bytov
1 000,Daň za psa
14 000,Daň za komunálny odpad
230 000,Príjem z prenajatých budov /nájomné/ 150 000,Administratívne poplatky
30 000,Ostatné poplatky
17 000,Stavebné Komjatná
52 000,Pokuty za porušenie predpisov
3 000,Poplatky
- dom smútku
- cintorínske poplatky
- odpadové nádoby
- rozhlas
- štartovné Švošovská XV + ples
- vykurovanie ZŠ
Úroky z vkladov
S p o l u príjmy

EUR

Výdajová časť
2 157,60 Vysielacie a vydavateľské služby
2 755,10 Ochrana pred požiarmi
2 157,60
- rozhlas
331,94
6 638,78 Cestná doprava
Správa a údržba ciest
2 987,45
- príspevok Hrdoš
99,58
8 032,93
- príspevok Havran
165,97
44 Vývoz KO, zberný dvor
Rozvoj obcí
2 323,57 Náboženské a iné spoločenské služby
3 651,33 - dom smútku
9 559,85
15 601,14 Verejné osvetlenie
- člen. Prísp. /RVC, ZMOS/ 663,88
663,88 Rekreačné a športové služby:
- príspevok cirkvi
995,82
995,82 Konkurzy a súťaže
Transfer - cirkevnej škole 26 555,14
331,94 / Deň Švošova, úcta k
Starším, Švošovská 15/ 1 327,76 ZŠ soc. Zariadenia
1 792,47
5 974,91
4 979,09 Cestovný ruch
331,94
1 659,70 Dotácia pre TJ
199,16 Rozvoj obcí
1 659,70 Kronika
99,58 Kultúrne služby vrátane kult. domov: - príst., Nadst. a stav. úpravy 9 958,14
66,39 Splácanie úveru
8 298,48
3 319,39 - cestovné
331,94
597,49 - el.energia
331,94
1 327,76 - voda
3 651,33
995,82 - všeobecný materiál
663,88
331,94 - ihrisko pri škole /mat. /
165,97
postenie
597,49 - údržba
všeobecné
služby
165,97
S p o l u výdaj
191 362,94
karty, známky, popl.
99,58
výp. technika /údržba/ 663,88
školenia, kurzy, porady
663,88
špec. služby /audit/
Vypracovala: Jana Hrkútová
497,91
Predložil: Ing. Andrej Kostilnik, starosta obce.
poplatky a odvody
497,91
stravovanie
2 987,45
prídel do SF
497,91
Rozpočet na rok 2009 schválilo Obecné
poistné /poistka obce/ 398,33
odmeny /poslanci/ 1 327,76
zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 28.10.2008,
odmeny na dohody 995,82
uznesením č. 130/2008
Finančná a rozpočtová oblasť
. poštové poplatky
497,91
poplatky v banke
497,91
Dotácia /mzdy, odvody/

2 755,10 ESF /Aktivačná činnosť/
6 638,78 Všeob. verejné služby
Obce: mzdy
139 414,46 811,79
1 759,28
odvody
cestovné
3 418,97
el. Energia
33,19
voda
464,71
uhlie
pošt. tel. služby
7 634,60
interiér. vybavenie
4 979,09
telek. technika
všeob. Materiál
995,82
reprezentačné
564,31
knihy, časopisy
1 726,08
palivo
servis, opravy
99,58

3 000,10 000,7 000,3 000,6 000,250 000,350 000,-

99,58
331,94
232,36
99,58
199,16
8 298,48
11 617,87

5 765 000,-

191 362,94

Blahoželanie
V tej kežmarskej pôrodnici,
narodil sa chlapček rúči.
Jemné vlásky, bystré očká,
v každom líčku je jamôčka.

Sväté omše vysluhuje,
našu farnosť zveľaďuje.
Jánskeho plaketu vlastní,
veď je darca krvi čestný.

Mamka ho ku sebe túli,
nedá si ho za svet celý.
Otec hrdý, že má syna,
vrúcne si ho vyobjíma.

Je aj dobrý žurnalista,
on vždy niečo tajne chystá :-)
Získal cenu primátora
a funkciu prorektora.

Dieťa rastie ako z vody,
už aj miništrovať chodí.
V srdci túži stať sa kňazom,
rozpráva sa o tom s Pánom.

Teraz keď je profesorom,
nech je našim veľkým vzorom.
Medzi týmto všetkým prežil
mnoho bojov aj dobrých chvíľ.

V seminári u. sa učí,
modliť, kázať, byť poslušný.
V Ružomberku ako kaplán,
mládežnícke omše rád má.

Pán farár náš drahý, milý,
ŠTYRIDSIATKY Ste sa dožili.
Prajeme Vám v tejto chvíli,
veľa šťastia, zdravia, sily,
dar múdrosti a poznania
i dar lásky a pokoja.

V Banskej Bystrici v Lumene,
redaktor je, dobre vieme.
A prichádza do Švošova,
je to predsa Božia vôľa.

Nuž rozlievajte vínka džbán,
Kežmarčan alias Švošovčan.
Anna Malá

Dňa 12.5.2009 sa pán farár Peter Olekšák dožíva 40 rokov
svojho života. Pri tejto príležitosti Mu chceme zaželať veľa
zdravia, Božích milostí, darov Ducha Svätého a ochranu
našej nebeskej Matky Panny Márie.
Farské spoločenstvo

„Počul som tvoju modlitbu, videl som
tvoje slzy; hľa uzdravím ťa.” (2 Kor 20,5)
Opäť môžem povedať, že Pánovo slovo je pravdivé. A to v plnosti!
Dlhší čas som vedela o workshop festivale v BB, kde som veľmi tužila ísť. Hoci som oslovila viacej ľudí, všetko nasvedčovalo tomu, že pôjdem sama.
Nikto nejavil záujem. Plánovala som to už niekoľko týždňov predtým. Modlila som sa, aby čas festivalu Boh mocne požehnával, aby Ho tam veľa ľudí
prijalo do svojho života, odchádzali obohatení a s novým pohľadom na Ježiša a na život.
No Pán ma opäť prekvapil svojím konaním. Prišla skúška. Dva dni pred festivalom som ochorela. Prišlo to len tak, akoby z ničoho. Napriek tomu, že
som sa cítila silná, moje telo oslabovali vysoké teploty a… Bolo to zlé. Veľmi zlé. Nerozumela som tomu. Veď Boh vedel, ako som sa veľmi tešila… žeby
mi to neosožilo? Žeby mal Boh pre mňa pripravené niečo lepšie? ale tu? Doma? V posteli? Ale veď On chce, aby som bola šťastná…
Keď nechápeš, je to Boh...síce som nerozumela, čo tým Pán sleduje, viac ako táto myšlienka od sv. Augustína ma uisťovala veta z listu sv. Pavla
Korinťanom : “Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy; hľa uzdravím ťa.” Cítila som z toho úžasný pokoj. Práve tu som dostavala istotu, že
Pán je mocný! Že Jeho Slovo je pravdivé a trvácne. Že dokáže všetko vziať do svojich rúk a premeniť to na dobré. Verila som Mu. Neprestávala som
Mu to predkladať a modliť sa. Vnímala som, ako sa o mňa stará a ako mi stále hovorí: “Vytrvaj a buď trpezlivá!”
A Jeho Slovo je Pravda! Opäť sa mi dal poznať ako živý Boh, ktorý neprestáva konať a liečiť. Vzal odo mňa chorobu večer pred workshopom. Uzdravil
, dodal mi dostatok sily a energie. A cez túto, pre niekoho nebadanú situáciu, mi dal poznať, že je so mnou i v tých ťažkých chvíľach. Že mi chce dať
viac, len aby som Ho neprestala prosiť. ” V nádeji sa radujete, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.”(Rim 12, 12). Chce, aby sme boli otravní
ako muchy a dobiedzali. Áno, ako muchy. Veď Boh je tu pre nás! Chce nám dať všetko! Chce, aby sme boli šťastní. On nám túži dávať svoje dary v
hojnosti!
Miroslava Stašová
„Počul som tvoju modlitbu, videl som
tvoje slzy; hľa uzdravím ťa.” (2 Kor 20,5)

Jar
Bože, videl si tú krásu v záhrade?
A nielen tam, ale v každučkom sade.
Pri ceste, keď kráčam z práce domov,
aj vo dvore, blízko našich schodov.
Tie nádherné kvety ružové, biele,
čo kvitnú na stromoch a voňajú včele.
Ako v rozprávke sa cítim vtedy,
je to kúsoček raja na zemi.
To všetko si stvoril Ty, náš Pane,
Otec, Syn, Duch Svätý, v kráse nevídanej.
Anna Malá

Obecný športový klub
Stolnotenisový oddiel OŠK
Naši stolní tenisti sa so súťažou rozlúčili víťazstvom nad
Hrboltovou B v pomere 15:3.
V súťaži ako nováčik obsadili celkovo druhé miesto v VII.
lige.
Postúpiť sa im nepodarilo, ale k peknému umiestneniu im
všetci gratulujeme. Vzhľadom na výsledky z tohto roku
veríme, že budúci rok nám postup do vyššej súťaže už
neunikne.
Zároveň upozorňujem mladších v našej obci, že
tenisti začali aj s prípravou mládeže, kde majú
šancu zdokonaliť svoje stolnotenisové umenie pod
vedením Ivana a Mira Rošteka.

Dňa 28.03.2009 sa konali bežecké preteky
Švošovská pätnástka XXVIII. ročník.

Futbalový oddiel OŠK
V marci družstvo dospelých odohralo ešte niekoľko prípravných stretnutí hlavne s mužstvami z Turca. S Turčianskou
Štiavničkou sme vyhrali 4:3, so Žabokrekami sme remizovali 2:2,
v Košťanoch sme prehrali 3:1. Keďže pre nespôsobilé terény sa odložilo prvé jarné kolo odohrali sme ešte jeden
prípravný zápas na pôde Príboviec, kde sme zvíťazili 6:3.
Prvé kolo jarnej časti súťaže bolo odložené a odohrá sa v náhradnom termíne.
Minulý víkend (5.4.) sa hralo druhé kolo jarnej časti súťaže, keď sme na domácom ihrisku hostili Likavku. Zápas sa
skončil remízou 2:2, ako domáci sme nepotvrdili úlohu favorita, a nepodali sme nejaký oslnivý výkon. Góly za
domácich strieľali M. Drdák a T. Drdák.
Dorast na domácej pôde remizoval s družstvom Ludrovej 1:1, hoci nástúpili len desiati.
Klub

1. L.Hrádok
2. Demänová
3. Švošov

z
v r
14 14 0
14 9 3
14 8 3

p
0
2
3

Skóre

53 : 11
51 : 18
39 : 21

Body

42
30
27

Pozvánka na predstavenie
V minulom čísle Hrdoša som písala o snahe vrátiť sa k tradícii OCHOTNÍCKEHO DIVADLA v našej obci. Som veľmi rada,
že sa našla skupina ľudí, ktorí sú ochotní venovať časť zo svojho voľného času a ísť ako sa povie s kožou na trh, aby spríjemnili
jeden nedeľný podvečer všetkým, ktorí budú o to stáť a prídu sa na predstavenie pozrieť. Pripravujeme drámu z dedinského
prostredia od ukrajinského autora IVANA KAPRENKA KARYJA NEŠŤASTNÁ.
Skôr narodení občania si túto veľmi pôsobivú hru pripomenú, lebo toto bude jej tretia premiéra a mladší sa môžu
oboznámiť, ako to voľakedy vyzeralo v medziľudských vzťahoch (i keď aj dnes je to podobné). Hru by sme chceli odohrať
druhú májovú nedeľu a tak ju venovať všetkým matkám, starým matkám i babkám.
Jana Široňová

Pozvánka na KARNEVAL
Spoločenstvo rodičov pri CZŠ s MŠ sv. Matúša vo
Švošove pozýva všetky deti, mládež aj dospelých na
karneval v maskách, ktorý sa uskutoční dňa
18.4.2009 v kultúrnom dome vo Švošove v čase od
14.00 do 18.00.
Fotografie z predstavení starších ochotníkov
„Nešťastná“ a „Páva“.

Vstupné: zamaskovaní zdarma
nezamaskovaní 0,50 EUR.
Najlepšie masky budú ocenené.

Program bohoslužieb vo farnosti Švošov
dátum

dnes slávime

svätá omša

úmysel sv. omše

Iný program

13.4.2009

Veľkonočný pondelok

14.4.2009

Veľkonočný utorok

8.00
7.00

15.4.2009

Veľkonočná streda

8.00 - pre deti

+ Karol

16.4.2009

Veľkonončný štvrtok

18.00

+ rodičia, + Margita

16.30 adorácia, sviatosť zmierenia do 17.45

17.4.2009

Veľkonočný piatok

18.00 - pre mládeţ

18.45 - upratovanie 4. skupina

18.4.2009

Veľkonočná sobota

18.00

+ Jozef
za ruţencové
bratstvo

19.4.2009

2. veľkonočná nedeľa

8.00

za veriacich

Dnes je mesačná zbierka.

20.4.2009

18.00

+ Mária Sidorová

21.4.2009

7.00

za zdravie syna

22.4.2009

8.00 - pre deti

+ Štefan a Ján

23.4.2009

18.00

+ Mária a Štefánia

16.30 -17.45 adorácia, sviat. zmierenia

24.4.2009

18.00 - pre mládeţ

+ Adam a Mária

18.45 - upratovanie 5. skupina

+ Emília

25.4.2009

Sv. Marka, evanjelistu

18.00

+ Martin

26.4.2009

3. veľkonočná nedeľa

8.00

za veriacich

27.4.2009

18.00

+ Mária Sidorová

28.4.2009

7.00

ţ. Peter

8.00 - pre deti

ţ. súrodenci

sviatosť zmierenia 7.00-7.45

18.00

ţ. Bernard Roštek

16.30 -17.45 adorácia, sviat. zmierenia

29.4.2009

Sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. Cirkvi

sviatosť zmierenia 16.00-17.45

1.5.2009

Duch. most SEMINÁR - FARNOSŤ
ŠVOŠOV
Sv. Jozefa robotníka, prvý piatok

2.5.2009

Sv. Atanáza, biskupa, uč. Cirkvi

18.00

+ súrodenci

3.5.2009

4. veľkon. - Nedeľa dobrého pastiera

8.00

za veriacich

4.5.2009

18.00

+ Mária Sidorová

5.5.2009

7.00

ţ. František

6.5.2009

8.00 - pre deti

+ rodičia

7.5.2009

18.00

ţ. Matúš

16.30 -17.45 adorácia, sviat. zmierenia

8.5.2009

18.00 - pre mládeţ

+ Milan

18.45 - upratovanie 7. skupina

9.5.2009

18.00

+ Ján a Anna

8.00

za veriacich

30.4.2009

10.5.2009

5. veľkonočná nedeľa

18.00 - pre mládeţ

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 6. skupina
Začínajú mariánske pobožnosti v máji
Dnes je zbierka na kňazský seminár.

11.5.2009

18.00

+ Ján

12.5.2009

7.00

za B. poţehnanie

8.00 - pre deti

+ Anna

18.00

ţ. Peter

16.30 -17.45 adorácia, sviat. zmierenia

18.00 - pre mládeţ

+ Ţofia

18.45 - upratovanie 8. skupina

13.5.2009

Panny Márie Fatimskej

14.5.2009

Sv. Mateja, apoštola, sviatok

15.5.2009
16.5.2009

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza

18.00

+ Ján

17.5.2009

6. veľkonočná nedeľa

8.00

za veriacich

18.5.2009

18.00

+ Mária Sidorová

19.5.2009

7.00

+ Anna a Ján

20.5.2009

8.00 - pre deti

+ Mária a Marián

8.00 a 18.00

za veriacich

16.30 -17.45 adorácia, sviat. zmierenia

22.5.2009

18.00 - pre mládeţ

+ Ladislav

18.45 - upratovanie 9. skupina

23.5.2009

18.00

za ruţ. Bratstvo

8.00

za veriacich

21.5.2009

24.5.2009

Nanebovstúpenie Pána, prikázaný
sviatok, slávnosť

7. veľkonočná nedeľa

25.5.2009

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.

18.00

+ Jozef a Mária

7.00

a František a Pavlína

27.5.2009

8.00 - pre deti

+ Ján a Anna

28.5.2009

18.00

+ Karol

16.30 -17.45 adorácia, sviat. zmierenia

29.5.2009

18.00 - pre mládeţ

za zdravie syna

18.45 - upratovanie 10. skupina

30.5.2009

18.00

+ Rudolf

10.30 !!!

za veriacich

26.5.2009

31.5.2009

Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

Zoslanie Ducha Svätého, Turíce
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