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Desa rokov farnosti Švošov

Ve¾kým poehnaním pre švošovských veriacich,
ktorí ako filiálka patrili do farnosti Hubová,
bolo postavenie kostola zasväteného
Sedembolestnej Panne Márii, v rokoch 19931994. My skôr narodení si pamätáme, ako sme
sa do toho èasu tiesnili v Kaplnke sv. Matúša.
Napriek tomu sme boli radi, e na sväté omše
nemusíme putova do farského kostola v
Hubovej. Od roku 1994 sa to zmenilo a sväté
omše sa zaèali slávi v novom kostole. Zdalo sa
nám však, e kostol nie je dostatoène vyuitý,
pretoe sa v òom slúili len dve sv. omše do
týdòa.

Zmena nastala 1.júla 1998, kedy filiálku
Švošov, otec biskup František Tondra povýšil na
farnos. Správcom farnosti a duchovným
otcom sa stal vdp. Peter Olekšák. Dovtedy bol
kaplánom v Ruomberku. Mladý kòaz (29
rokov)bol plný elánu, plánov a nápadov, ako
bude zverený jemu Boí ¾ud spravova a vies do
cie¾a jeho cesty, ktorým je nebeské krá¾ovstvo.
Odvtedy sa sv. omše slúia kadý deò. V stredu
špeciálne pre deti a v piatok pre mláde. Aj
kázne na týchto sv. omšiach sú urèené hlavne
deom a mládei. Pouèné sú však aj pre nás
dospelých.
Aby boli pobonosti (májová, októbrová,
kríová cesta) pre deti príalivejšie,
pripravovali ich katechétky s kòazom formou súae. Tie deti, ktoré
sa na pobonostiach zúèastòovali najviac boli odmenené. Podobne
prebiehala aj súa miništrantov.
V pastoraènom centre (v priestoroch pod kostolom) deti a mláde
nacvièujú spev, je tam monos zahra si stolný tenis, futbal èi
sledova filmy.
S naším duchovným otcom sme za tých 10 rokov získali nemálo
Boích milostí, zaili nejednu slávnos, ale aj obyèajné ¾udské
starosti i radosti. Tak ako kadý z nás, aj on musel postupne
dozrieva a zdokona¾ova sa vo svojom povolaní. Náš duchovný
otec poèas svojej kaplánky v Ruomberku pôsobil aj ako redaktor
rádia LUMEN. O jeho talente v hovorenom slove sa máme monos
presviedèa v kázòach, ktoré sú vdy vecné a vystihujú danú tému.
Svojimi príhovormi vie zauja nielen dospelých poslucháèov ale aj
deti.
Preto, aby všetka archa nebola len na správcovi farnosti, kadé
štyri roky sú vo¾by hospodárskej a pastoraènej rady. Ich úlohou je
pomáha farárovi pri riešení a organizovaní prác týkajúcich sa
materiálnej a duchovnej stránky farnosti. Náš duchovný otec má

povinnosti aj na Katolíckej univerzite v Ruomberku prednáša na
Filozofickej fakulte na katedre urnalistiky . Aby sme ani jeden deò
neostali bez sv. omše otec biskup nám pridelil kaplána. Bol to vdp.
Marcel Tarda a teraz je vdp. ¼ubomír Cvengroš.
Tým, e sme sa stali farnosou, zapájame sa aktívnejšie do priebehu
sv. omší. Chlapci ako miništranti èi rozdávatelia sv. prijímania,
dospelí, mláde ale aj deti ako lektori, speváci, hudobníci. Aj o
upratovanie kostola a jeho okolia sa starajú farníci. Poèas týchto 10
rokov úèinkuje aj spevácky zbor. Speváci svojím spevom
prispievajú k slávnostnejšiemu priebehu liturgie hlavne na Vianoce,
Ve¾kú noc a pri odpustovej slávnosti.
Pánu Bohu patrí naša ve¾ká vïaka za to, e uplynulých 10 rokov
ehnal celú našu farnos. Pomáhal nám aj nášmu duchovnému
otcovi pri spravovaní farnosti, pri riešení všedných i mimoriadnych
udalostí, ktoré sa vyskytli.
Veríme, e nás Pán bude i naïalej ehna, e Duch Svätý bude riadi
naše kroky, Jeiš Kristus nám bude pokrmom na ceste do nebeskej
vlasti a Sedembolestná Panna Mária naša patrónka nás bude
ochraòova a orodova za nás, aby sme svoj ivot preili v DUCHU
A PRAVDE.
Jana Široòová

K výroèiu v obzretí a s poïakovaním
Desa rokov v ivote èloveka nie je ani ve¾a ani málo. Keï má diea
desa rokov, chce ma osemnás. Keï má dospelý po šesdesiatke, rád
by mal o desa menej.
Ale v ivote inštitúcie akou je farnos, je to významné obdobie. Vôbec
fakt, e farnos vznikla v dedinke s 800 obyvate¾mi, a s trochu menej
veriacimi, je významná udalos. Švošov má iste významných
orodovníkov v nebi, ktorý toto dobrodenie vyprosili
Zvláš starší veriaci farnosti hovoria o dobrodení, e je vo Švošove
kostol a farnos. Spomínajú na èas, kedy i denne kráèali do farského
kostola v Hubovej. Niekedy však pridajú, e je to škoda, keï mladší a
deti tento dar nedoceòujú, nevyuívajú pre svoje dobro a pre svoje
posvätenie, e svätá omša zvláš v týdni nie je tak navštevovaná
akoby mohla.
Spomínam si na svoju prvú návštevu farnosti niekedy koncom júna
1998. Bol to pocit stiesnenosti, obavy, zvláš z neistoty, ako sa podarí
budova spoloèenstvo? Ako si poradi s prípadným dlhom za nový
kostol? Ako vèas a dobre dokonèi budovu fary?
Našiel som však v novej farnosti veriacich zboných, angaovaných,
pripravených a plných oèakávaní, pohotových do akejko¾vek práce a
èinnosti. Spomeniem len spevokol detí, mládee, dospelých, ruencové
spoloèenstvo, modlitbové skupiny, kvázi farskú radu, fungujúce
úètovníctvo a kostolníèku, ve¾ký poèet miništrantov, angaovaných
rodièov, ktorí sa rozhodli zaloi cirkevnú školu, organizáciu pri
upratovaní kostola a mnoho iného- to všetko na báze dobrovo¾níctva.
A je to tak dodnes. Chcel by som preto za túto neustálu horlivos a
angaovanos pri tejto príleitosti poïakova!

Nemôem nepoïakova za vynikajúcu spoluprácu s Obecným
úradom, so spoloèenstvom urbárnikov, ktorí vdy významne
pomáhali pri projektoch farnosti. Aj bohuznámym darcom, ktorí sa
nájdu v kadej dobe.
V polèase existencie farnosti sme mali monos duchovne pookria
poèas ¾udových misií s pátrami misionármi z rehole redemptoristov.
Páter Michal s¾úbil, e na jeseò by sa mohla uskutoèni víkendová
duchovná obnova. V tomto období sa uskutoèní aj duchovná obnova
pre èlenov ruencového bratstva.
Bolo to významných desa rokov, na prelome dvoch storoèí, ba dvoch
tisícroèí, èo nezaije kadý. Ešte významnejšie udalosti sa udiali v
našich rodinách pri narodení, sobášoch èi úmrtiach. Ak som správne
poèítal, tak za desa rokov zomrelo vyše sto veriacich farnosti. Vysoké
èíslo, za ktorým sa skrýva ve¾a krásnych ¾udí, vzahov, citov, z ktorých
zostali iba spomienky a nádej na stretnutie vo veènosti.
Všetci máme pred sebou ešte nieko¾ko rokov alebo desaroèí
spoloèného ivota, ktorý môeme prei vo vzájomnej nevraivosti,
neláske závisti, nenávisti, alebo v úcte, rešpekte, odpúšaní,
porozumení. Zvo¾me si dobro, pravdu, krásu!
Slávnostná sv. omša na Petra a Pavla, pri ktorej chceme Bohu
poïakova za jeho dary poslednej dekády, bude pokraèova Dòom
Švošova v nede¾u 30. augusta 2008 v Bystrom (ale na inom mieste ako
vlani), na ktorý Vás u dnes pozývame. Bude to skvelá príleitos na
stretnutie sa rodín, ale aj rodákov, ktorých nezabudnite osobne
pozva.
Peter Olekšák

Koho Boh stvoril, spojil, vzal k sebe v tomto desaroèí
POKRSTENÍ
1998 (od 1. júla): Roman Roštek, Dárius Olos, Benjamín Roštek, Albeta
Rošteková, Jozef Straka, Paulína Leleková, Magdaléna Švihoríková.
1999: Barbora Rapošová, Štefánia Sedláková, Mária Malá, Natália
Pompášová, Gabriela Rošteková, Kristína Švihoríková, Samuel Roštek,
Alexandra Baranová, Martin Kratka, Vladislav Roštek.
2000: Andrea Bartošová, Jozef Rapoš, Šimon Švihorík, Samuel Lacko,
Natália Brtková, Timotej Roštek, Damián Zverec.
2001: Andrea Švihoríková, Erika Holíková, Edita Kubinová, Michaela
Kratková, Milan Široò, Oliver Sidor, Šimon iara, Filip Baran, Tobiáš
Brtko, Erik Povaský.
2002: Jakub Mi¾an, Rudolf Krakovský.
2003: Adriana Zubajová, Ester Sidorová, Kristína Babalová, Lýdia
Rošteková, Marek Holík, Ema Kudzbelová, Monika Rapošová, Timea
Mikulková, Peter Kolárik, Martin Gerát, Anna Bruková.
2004: Teodor Roštek, Zdenko Braina, Vanda Terézia Šlesárová, Samuel
Paítka, Henrieta Hromadová.
2005: Mária Krakovská, Marianna Kútniková, Zuzana Široòová, Šarlota
Ondrušová, Peter Kratka, Paulína Švihoríková, Radovan Roštek, Nina
Veronika Vlková.
2006: Matúš Kulich, Samuel Bruk, Viktória Pukajová, Sebastián Sleziak,
Tobiáš Sidor, Mathias Povaský, Róbert Olos, Kristína Kútniková, Rebeka
Pompášová, Rebeka Danèová, Michaela Krakovská.
2007: Viktória Kútniková, Martin ihlavník, Tamara Pukajová, Peter
Èimár, Bohuslav Olos, Jozef Gerát, Tadeáš Gerec, Leyla Mária
ihlavníková, Nikolas Široò, Eliška Bišanová.
2008 (do 1. júla): Sára Vlková, Andrej Kollár, Dávid Baboš, Damián
Kratka.
SOBÁŠENÍ
1998 (od 1. júla): Jozef Rapoš a Monika Marošová.
1999: Michal Pristáš a Martina Kutláková, Vincent Matula a Darina
Urmínová, Ján Nemec a Katarína Lacková, Robert Povaský a Vladimíra
Danèová, Miroslav Brtko a Mariana Danèová, Milan Široò a Zuzana
Okálová, Peter Rapoš a Mária Komová, František Janiga a Elena r.
Hradská Kaèaliaková Janigová, Michal Kratka a Martina Hýravá.
2000: Leopold Holík a Eva Kutláková, Marek Pompáš a Bibiana
Sidorová, Roman Valèák a Renáta r. Wellová, Roman Littva a Martina
Pompášová.
2001: Ján Kubina a Edita Gabalová, Branislav Horárik a Daniela
Gerecová, Rudolf Krakovský a Mária Chorvátová.
2002: Peter Zubaj a Renáta Luptáková, Július Kudzbel a Barbora
Vrlíková.
2003: Marek Kamenický a Silvia Hamzová, Marián Kútnik a Zdenka
Danèová, Viktor Pukaj a Mária Urmínová, Jozef Gabštúr a Martina
Vrlíková.
2004: Rudolf Šlesár a Ing. Jana Štrelingerová, Branislav Štrba a Viera
Pukajová, Stanislav Burgan a Martina Brainová, Radovan Roštek a
Lucia Brainová, ¼ubomír Pukaj a Miroslava Drdáková.
2005: Peter Kratka a Lívia Babecová, MUDr. Michal Kulich a Janka
Šavolová, Ing. Michal Hlinka a RNDr. Soòa Hamzová, PhD.,

Tomáš Vlk a Jaroslava Labancová, František Kuracina a Katarína
Šavolová, Radoslav Gejdoš a Mária Mikulková
2006: Peter Zátroch a Gabriela Kostilniková, Radoslav Danèo a
Miroslava Pukajová, Peter Èimár a Jana Kostilniková, Tomáš ihlavník
a Adriana Ondrušová.
2007: Bohuslav Olos a Lucie Vittnerová, Miroslav Pukaj a Kamila
Pompášová.
2008 (do 1. júla): Ing. Daniel Kollár a Šárka Chasáková, Vladimír Urmín
a Beáta Pukajová.
ZOMRELÍ
1998 (od 1. júla): Štefan Mikulka, Štefánia Rošteková (r. Sidorová),
Anton Braina, Viktor Gerec, Anna Brainová (r. Fokorová), Karol
Javorka, Margita Rošteková.
1999: ¼udmila Javorková (r. Pompášová), Emil Urmín, Anton Gerec,
Elena Franková (r. Ondrušová), Ján Kratka, ¼udmila Rošteková (r.
Babecová), Marián Šavol, Rudolf Franko, Antónia Kratková (r. Lacková),
Juliana Prídavková (r. Ondrušová), ¼udmila Štrelingerov (r. Sidorová),
Vilma Šavolová (r.Halièková), Ferdinand Sorentíny, Ján Ondruš, Jozef
Prídavok.
2000: Anna Gerecová (r. Medová), ofia Ondrušová (r. Pompášová),
Margita Škodová (r. Prídavková), Jozef Koma, Emília Hatalová (r.
Lazoòová), Mária Rošteková (r. Sidorová), Dušan Turèan, ¼udmila
Pompášová (r. Ondríková).
2001: Anna Holíková (r. Babecová), Jozef Cipiak, Ján Ondruš, Helena
Pukajová (r. Kratková), Helena Sorentínová (r. Brainová), Valentín
Kratka.
2002: Ján Piroh, Antónia Pompášová (r. Kratková), Štefan Pukaj, Ján
Zverec, Margita Mikulková, František Pukaj, Alojz Kulich, Ladislav
Javorka, Jozef Lacko.
2003: Helena Brainová (r. Brainová), Mária Ondrušová (r. Škodová),
František Kulich, Ondrej Braina, Irena Prídavková (r. Javorková), Štefan
Pukaj, Mária Sidorová (r. Javorková), Rastislav Ondruš, Ján Ondruš.
2004: ¼udmila iarová (r. Brainová), Antónia Krajníková, Ján Javorka,
Jozef Piroh, Mária Babecová (r. Urmínová), Imrich Franko, Ondrej
Javorka, Mária Brainová (r. Olosová), Ladislav Ondruš, Anna
Ondrušová (r. Fokorová).
2005: Peter Urmín, Karol Olos, Marek Pompáš, Ján Gerec, Anna
Pukajová (r. Fokorová), Boena Urmínová (r. Brainová), Irena iarová
(r. Škodová), Alojz Fokor, Anna Chovanová (r. Komová), ofia Ondrušová
(r. Durdiaková).
2006: Ondrej Škoda, Anna Javorková (r. Gerecová), Katarína Babošová
(r. Krajníková), Mária Kubinová (r. Kmeová), František Mala, Ondrej
Hatala, Anton iara, Peter Roštek, Vladimír Koma, Mária iarová (r.
Chovanová), Mária Rybecká (r. Brainová), Beòadik Gerec.
2007: Irena Rošteková (r. Gerecová), Jolana Zverecová, Martin Široò,
Mária Kamenská (r. Brainová), Ján Pukaj, Mária Šavolová (r. Pirohová),
Leopold Holík, František Šavol, ofia Pirohová (r. Okálová), Štefan
Prídavok, Ján Prídavok.
2008 (do 1. júla): Ondrej Javorka, Štefánia Babecová (r. Rošteková),
ofia Gerecová, Justína Ondrušová, Anna Šušorená (r. Sroková ), Margita
Brainová (Javorková), Jozef Kme, Mária Sidorová (r.Krátka), Anna
Cipiaková (r. Ondrušová), Rudolf Braina, Mária Škodová (r. Javorková).
Pod¾a matrík farnosti Švošov

K výroèiu poeticky
¼udia krièia - hurá, sláva!
Farnosou sa Švošov stáva.
Zvony zvonia od radosti,
lebo náš Pán do farnosti
poslal svojho sluobníka.
Nielen jeho sa to týka,
aby plnil Boiu vo¾u,
ale aj my, všetci spolu.
Na mozaike v stred kostola
Jeiš si apoštolov povolá.
Pod nimi zas skvie sa zlatom,
bohostánok, Jeiš je v òom.
Z lásky k nám tam vdy prebýva,
Miluje nás a pozýva ,
k sebe do veèného raja.
Tak prijmime výzvu krá¾a!
Za tých desa vzácnych rokov,
dali sa aj do oblokov,
sklíèka krásne farebné,
ve¾mi pekne ladené.
Znázoròujú boles ve¾kú,
Pannu, Matku, Trpite¾ku.

Príjmy a výdavky farnosti
v rokoch 1998-2008

Vïaka vám náš duchovný otèe,
e sa tak staráte o naše duše.
Odmena vás za to neminie,
Jeiš si vás na srdce privinie.

AnnaMalá

Èo sa skrýva za èíslami? Niektoré významné akcie vymenujeme:
2003 - výmena okien na fare
1998 - dokonèili sme rekonštrukciu budovy fary a zariadili sme ju
2004 - poloená dlaba na chóre a schodištiach (podpora Obecného úradu)
1999 - oteplili sme budovu fary, kúpili sme koberce do kostola, zádveria
2005 - vitráe, ma¾ovanie kostola, premiestnenie kría, bohostánku, sedesu
2000 - zádveria na chóre kostola, 4 zvony, zakrytie bezbariérového vstupu do
kostola, ma¾ovanie interiéru kostola, zariadenie pastoraèného centra

2006 - inštalácia mozaiky nad bohostánkom, ma¾ovanie, nerezové zábradlie

2001 - oprava fasády a vstupných schodov kostola

2007 - nový bohostánok, krb na fare, zvuková aparatúra pre mláde

2002 - rekonštrukcia ozvuèenia kostola

2008 - oprava ukradnutých zvodov a ¾abov na kostole

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša oèami iakov
V tejto škole sa mi páèia rôzne hodiny. Napríklad moje najob¾úbenejšie hodiny:
vlastiveda, matematika, náboenstvo, na 1. mieste výtvarná výchova, na 2.
mieste prírodoveda, na 3. mieste celá slovenèina a anglický jazyk, na 4. mieste
písanie a hudobná výchova, na 5. mieste telesná výchova. Na tejto škole je
všetko dobré. Pani uèite¾ky sú ve¾mi milé, prívetivé aj keï dakedy pokrièia, ale
krièia preto, aby nás napomenuli alebo pouèili. Na hodine vlastivedy nám pani
riadite¾ka pekne vysvetlí uèivo a ... je to moja najob¾úbenejšia hodina. Chodíme
na výlety ve¾mi èasto, ale na skvelé výlety. Vdy sa teším do školy. Mám ju rada.
V škole sa mi páèili pekné triedy. Mám tam dobrých kamarátov. Naša pani
uèite¾ka Mirka, ale aj ostatné pani uèite¾ky sú dobré. Obèas som sa bál, keï pani
riadite¾ka pokrièala. Rád chodím na poèítaèe.

telesnú a výtvarnú výchovu. Naša trieda sa mi páèi najviac. Na škole máme
peknú výzdobu, ale väèšinou je všetko z papiera. Najradšej mám p. uè. Mirku.
V tejto škole sa mi páèi. Ale našu triedu mám najradšej. Aj keï je v nej na stenách
ve¾a papiera. Zo všetkých hodín mám najradšej telesnú výchovu, prírodovedu a
výtvarnú výchovu.
Je to najlepšia škola na svete. Uèite¾ky sú dobré. Najviac sa mi páèi, e všetko
robia pre nás.
Deti CZŠ s MŠ sv. Matúša, Švošov

Najviac sa mi páèilo, keï sme sa hrali a mali riadite¾ské vo¾no. Najhorší deò, to
boli písomky. Najradšej mám telesnú výchovu a najmä futbal, basketbal a
prehádzovanú. To je super. Super bolo aj na výtvarnej výchove, keï sme s p.
uèite¾kou stavali mesto a dedinu. A tie na vlastivede. Na zaèiatku sme sa báli,
e budeme písa písomku, ale keï nás p. riadite¾ka skúšala z lavice a dostali
sme jednotky, tak to bolo dobré.
Mne sa páèil celý školský rok. Páèili sa mi všetky uèite¾ky aj p. uè. Imrich. Boli
na nás milí, aj keï síce niekedy pokrièali, ale to nevadilo, hlavné bolo, e nás
nieèo nauèili.
Napríklad vèerajšok sa mi ve¾mi páèil. P. uèite¾ka nás vzala na poèítaèe a mohli
sme sa jednu hodinu hra, èo sme chceli. Môem ma zadarmo uèenie na gitare
a taktie poèítaèový krúok, na ktorom sa môem hra a aj uèi.
Mne sa na tejto škole páèi, e som sa mohol nieèo nové nauèi, e mám
dobrých kamarátov, e sme mohli chodi cez vyuèovanie na poèítaèe, e na
tejto škole sú dobré p. uèite¾ky. Páèi sa mi ako máme vyzdobenú triedu.
Mne sa na CZŠ ve¾mi páèi. Len jedno nerada robím píšem písomky. Písomky
neznášam, aj keï viem, e to musí by. Z predmetov mám najradšej
vlastivedu, výtvarnú a telesnú výchovu. Na škole mám tri ob¾úbené uèite¾ky
p. riadite¾ku, p. uè. Táòu a p. uè. Anièku. A musím poveda, e na tejto škole je
najlepšie. Niekedy, keï nás p. uèite¾ka zoberie na poèítaèe, sme ticho ako myši.
Mne sa na tejto škole páèi. Spoluiaci aj p. uèite¾ky sú dobré. Najradšej mám

Èím ijeme? Obzretie sa za karnevalom
Keï sme po vianoèných prázdninách prišli do školy, s A ten správny deò prišiel síce neskôr, ale predsa! 28.
ve¾kou chuou sme sa pustili do príprav karnevalu. marca to v dedinke Švošov vyzeralo, ako keby prišlo
Deom šla práca pekne od ruky a farebné ozdoby boli ve¾ké divadlo. Po všetkých cestièkách sa k jedinému
bodu v dedine k Cirkevnej základnej škole s
rýchlo pripravené.
materskou školou sv. Matúša, schádzali malé i väèšie
Ale bláznivé poèasie, ktoré prinieslo sedmokrásky k deti v kostýmoch. Dnes je karneval - tentoraz v
ve¾kému topo¾u pri ceste, prinieslo i nieèo, s èím sme škole. Vstup vo¾ný pre deti i zamestnancov školy.
nechceli poèíta chrípku. Ochoreli deti z materskej Jedinou podmienkou pre ve¾kých i malých bola
školy, i mnohé lavice v základnej škole boli prázdne. maska. Všetci sa na tento deò starostlivo a s
Padlo rozhodnutie karneval sa odkladá na neurèito. nadšením pripravovali a tak na promenáde masiek
Farebné ozdoby ostali opustené a deti boli sklamané. bolo vidie ve¾a originálnych kostýmov.
Trošku ich potešil s¾ub, e hneï ako sa umúdri
poèasie a deti budú zdravé, karneval bude taký, aký Pri dobrej hudbe potom šantili malí lekári a ve¾kí
šašovia, malí kovboji a indiáni, slon i zajac, klokan i
ešte nebol.

vrana, mandarín a princezná, jahôdka i Casper bol
to jeden ve¾ký chume¾ rozosmiatych tvárí.
Keï bolo tanca dos, posilnili sa dobrým
obèerstvením . Všetci sa posilnili, aby mali dos
energie na súae. Vystriedali sa pri nich všetky deti a
s chuou a radosou kadý bol víazom.
Nezabudli sme na nášho priate¾a Pána Jeiša .
Poïakovali sme mu za to, e sme mohli prei
dopoludnie plné radosti a dobrej nálady.
Deti sa potom rozbehli domov s prís¾ubom, e o rok
si takýto karneval urèite zopakujeme.
Rzš

Obzretie sa za bursou
Fašiangy, karnevaly, bály všetko u skonèilo, nastalo pôstne obdobie a s ním
prípravy na Ve¾kú noc. V Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv.
Matúša vo Švošove zaèalo by rušno.
Nevieme u, kto priniesol ten nápad urobi ve¾konoènú burzu. V základnej
škole je plno detí so šikovnými rúèkami, pridajú sa i deti z materskej školy,
pomôu i pani uèite¾ky, musí sa to podari.
Všade bolo vidie, e to s burzou myslia váne, všetci chceli ukáza, e dokáu
vyrobi pekné veci, ktoré potešia oko i srdce toho, kto sa príde pozrie a za
malý peniatek si odnies ozdôbku na stôl i do obloka.
Nechýbali ani pravé prútené upletené korbáèe, ktoré pre našu školu pripravil
jeden obetavý a láskavý starý otec z našej dediny.

Posledný deò pred otvorením burzy sa všetci zamestnanci zišli na chodbe
školy, aby ju slávnostne vyzdobili a sami sa divili tomu, ko¾ko pekných vecí
sa dá urobi.
11. marca o 13. hod. zaèali prichádza prví návštevníci rodièia, starí rodièia.
Pozreli si, vybrali si, trošku posedeli pri malom obèerstvení, daèo vloili do
pokladnièky, pochválili snahu i výsledok.
S Boou pomocou, ktorú sme si v ranných modlitbách s demi vyprosili, sme
uzavreli ïalší deò v ivote našej školy.
My, zamestnanci školy, sme boli spokojní. Všetky drobnôstky, ktoré sme s
demi pripravili, sme popredali a do našej školskej kasièky pribudli korunky.
Urèite ich pouijeme na dobrú vec- pre naše deti.
Rzš

SPRÁVA HMOTNÝCH DOBIER

Podnety na diskusiu k tematickému okruhu 10A.:
I. Duch evanjeliovej chudoby.
1. V akej miere sa udomácnil v zmýš¾aní a konaní
veriacich farnosti duch evanjeliovej chudoby? Vedia sa
veriaci zrieka materiálnych hodnôt pre Boie
krá¾ovstvo? Èomu väèšina dáva prednos:
materiálnym alebo duchovným hodnotám? Ako vedia
veriaci prijíma hmotnú chudobu (pri nezamestnanosti
alebo inej soc. odkázanosti)? Bada na veriacich dôveru
v Boiu prozrete¾nos aj v otázkach pozemského
zabezpeèenia a pri nadobúdaní ivotných potrieb?
2. Bada aj vo vašej farnosti nárast „kultu peòazí“ a
honbu za materiálnymi hodnotami a ako sa to
prejavuje? Rastie alebo klesá vo vašej farnosti
solidárnos s chudobnými? Èo navrhujete robi, aby sa
duch evanjeliovej chudoby vo farnosti prehlboval a
upevòoval?
3. Aký obraz majú ¾udia o Cirkvi v súèasnej dobe:
povaujú ju za chudobnú, èi bohatú? Dá sa poveda, e
vidite¾ným znakom svätosti vášho farského
spoloèenstva (kòaza i veriacich) je duch evanjeliovej
chudoby? Ako a v èom sa to prejavuje?
II. Právo Cirkvi na èasné dobrá.
4. Aký názor prevláda u veriacich farnosti na to, èi
Cirkev k svojmu úèinkovaniu potrebuje hmotné
prostriedky? Sú veriaci dostatoène informovaní o tom,
e farnos vlastní hmotný majetok a aký? Aký je názor
medzi veriacimi na ekonomickú „odluku“ Cirkvi od
štátu?
5. Vedia veriaci rozlišova medzi majetkom Cirkvi
(farnosti) a osobným majetkom kòaza?
III. Ciele èasných dobier Cirkvi.
6. Vedia veriaci, na èo sa cirkevný majetok, najmä
finanèné prostriedky pouívajú? Ako prispievajú
veriaci na hmotné potreby farnosti? Staèia pravidelné
príjmy zo zvonèeka v nede¾u a v sviatky na pokrytie
bených výdavkov farnosti? Aké pravidelné zbierky sa
vo farnosti konajú? Ako sa veriaci zapájajú do brigád
pri opravách cirkevných objektov?
7. Aké iné príjmy má vaša farnos okrem nede¾ného
zvonèeka? Je vaša farnos odkázaná na pomoc zvonka

alebo je sebestaèná vo veciach hmotných a finanèných
potrieb?
8. Uvedomujú si veriaci vašej farnosti, e cirkevné
stavby (kostol, kaplnka, krí, socha, súsošie) sú urèené
na oslavu Boha?
9. Vedú kòazi veriacich k tomu, aby chápali, e
posvätnos kultových vecí je vyššia ne ich finanèná,
kultúrna a historická hodnota?
10. Odovzdávajú starší mladším tradièné formy
prejavov viery vo vzahu k posvätným veciam (postá,
pomodli sa pri kaplnke, vzda úctu kríu,...)
11. Dbajú veriaci o údrbu a výzdobu týchto
posvätných objektov?
IV. Hmotné zabezpeèenie sluobníkov Cirkvi.
12. Ktoré výdavky najviac zaaujú finanèný rozpoèet
farnosti? Sú z fondu farnosti preplácané aj výdavky
spojené s odpustovou slávnosou a s inými
náboenskými akciami vo farnosti (birmovka,
misie,...)? Pamätá sa vo vašej farnosti aj na primerané
odmeny pre kòazov, ktorí zastupujú alebo pastoraène
vypomáhajú farárovi (emeritný kòaz, výpomocný
duchovný a pod.)?
13. Ako je vo vašej farnosti postarané o primerané
odmeòovanie laických pomocníkov kòaza (kostolník,
organista a iní)?
14. Aké podmienky pre svoju slubu kultu majú lektori,
almisti, spevokol, akolyti?
15. Uvedomujú si veriaci, e kòazi v slube farnosti si
zasluhujú spravodlivú odmenu, primeranú ich
postaveniu so zrete¾om na povahu sluby, na miestne a
na èasové okolnosti? Vedia veriaci, e táto odmena slúi
na to, aby sa mohli postara o svoje ivotné potreby aj o
spravodlivú odmenu tým, na ktorých slubu sú
odkázaní?
16. Mzda kòaza nezodpovedá jeho ivotným a
existenèným potrebám; vedia veriaci, e kòaz je
odkázaný na ich milodary? Ako sa vo vašej farnosti
prejavuje starostlivos o ivobytie a hmotné potreby
kòaza?

17. Majú kòazi vo farnosti dôstojné bývanie? Ako
prispieva farnos na náklady spojené s prevádzkou a
údrbou farskej budovy? Uhrádza farnos náklady za
pouívanie auta na pastoraèné a sluobné úèely pod¾a
Zákona NR SR o cestných náhradách?
18. Okrem milodaru urèeného kompetentnou
autoritou, vysluhovate¾ nemá za vyslúenie sviatosti
iada niè a má dba o to, aby núdzni neboli zbavení
sviatostnej pomoci z dôvodu chudoby; aký dobrovo¾ný
milodar zvyknú veriaci dáva kòazovi pri vysluhovania
sviatostí (pri krstoch, sobášoch, pohrebe,...)? Aký
milodar za slubu dávajú veriaci kostolníkovi,
organistovi, posluhujúcim? Je tento milodar vzh¾adom
na dnešnú hodnotu meny primeraný a zodpovedá
poiadavke spravodlivosti?
19. Osobitnú kategóriu hmotnej podpory kòaza
predstavuje štipendium, ktoré dávajú veriaci z
príleitosti slúenia sv. omše na ich úmysel;
nedochádza niekedy k tomu, e sa veriaci mylne
domnievajú, e za sv. omšu platia? Chápu veriaci, e
štipendium za slúenie sv. omše je milodarom?
Zodpovedá dnešná hodnota štipendia objektívnym
potrebám ivotných nákladov kòaza? Navrhnite, ako
by sa mala stanovi cirkevnou autoritou hodnota
štipendia. Je vo vašej farnosti záujem veriacich o
slúenie sv. omší na ich úmysel?
V. Podpora apoštolských diel.
20. Ktoré apoštolské diela pôsobia vo farnosti? Majú
tieto diela dostatoènú hmotnú podporu zo strany
veriacich? Navrhnite, ktoré apoštolské diela laikov by
potrebovala vaša farnos.
VI. Chudobná Cirkev v slube chudobných tejto
zeme.
21. Aké postavenie majú chudobní vo vašom
cirkevnom spoloèenstve a ako je o nich postarané?
Ktoré konkrétne diela sú prítomné vo farnosti urèené
na slubu chudobným, na zmiernenie chudoby a
sociálnej nespravodlivosti? Èo navrhujete vnies do
ivota farnosti, aby sa stala naozaj spoloèenstvom
chudobných v duchu a „domom chudobných“?

Zo zápisnice SBF Švošov k 10A. téme diecéznej synody
I. Duch evanjeliovej chudoby.
1. Veriaci majú povedomie evanjeliovej chudoby,
vedia sa zrieka - je to u kadého individuálne.
Hmotná chudoba sa všeobecne zle prijíma a znáša,
je málo veriacich, ktorí sú úplne odovzdaní Bohu.
2. Kult peòazí je v tejto dobe dominantný - v našej
farnosti nebada prílišnú honbu za materiálnymi
hodnotami. Na prehåbenie evanjeliovej chudoby
navrhujeme oboznámova ¾udí s chudobnými, alebo
budova formou kázní sociálne cítenie prípadne
podporova organizácie, ktoré sa sociálnym
prípadom venujú
3. ¼udia vnímajú Cirkev v súèasnej dobe ako
bohatú, bez oh¾adu nato èi to hlbšie skúmajú. Dá sa
poveda, e vo farnosti je znak evanjeliovej chudoby,
pretoe nadobudnuté hmotné dobrá nie sú ich
prioritou a nie sú na nich závislí.
II. Právo Cirkvi na èasné dobrá.
4. Prevláda názor, e k svojmu úèinkovaniu
potrebuje Cirkev hmotné prostriedky, v našej
farnosti boli nadobudnuté z milodarov veriacich,
nako¾ko sme novovzniknutá farnos. Myslíme, e
veriaci nemajú dostatok informácii o ekonomickej
odluke Cirkvi od štátu, nevedia èo by to pre nich a
Cirkev znamenalo.

5. Veriaci nevedia rozlišova majetok Cirkvi od
majetku kòaza.
III. Ciele èasných dobier Cirkvi.
6. Veriaci sú upovedomení na èo sa finanèné
prostriedky pouívajú, sú informovaní verejne
prostredníctvom vývesiek, obèasníka, ktorý vydáva
farnos a tie na konci roka. Príjmy zo zvonèeka v
nede¾u a vo sviatky nestaèia na pokrytie bených
výdavkov (elektr.) Okrem vyhlásených diecéznych
zbierok sa koná pravidelná mesaèná zbierka pre
úèely farnosti. Veriaci sa aktívne zapájajú do brigád.
7. Pri zve¾aïovaní kostola je farnos odkázaná na
pomoc iných darcov a tie sú vyhlásené mimoriadne
zbierky.
8. Veriaci si uvedomujú, e cirkevné stavby sú urèené
na oslavu Boha.
9. Veriaci chápu posvätnos kultových vecí.
10.Vo farnosti sa odovzdávajú tradièné formy
prejavov viery.
11. Veriaci sú vedení k údrbe a výzdobe posvätných
objektov.
IV. Hmotné zabezpeèenie sluobníkov Cirkvi.
12. Finanèný rozpoèet farnosti najviac zaauje

kúrenie. Výdavky spojené s odpustovou slávnosou
sú preplácané.
13. Laickí pomocníci vnímajú svoju pomoc ako
slubu Cirkvi.
14. Vo farnosti je k dispozícii Pastoraèné centrum
pod kostolom.
15. Veriaci si uvedomujú, e kòazi dostávajú mzdu
od štátu za ich slubu.
16. Veriaci nevedia aký príjem má kòaz, preto
nevedia èi je odkázaný na milodary.
17. Kòaz vo farnosti má dôstojnú bývanie. Náklady
farskej budovy sú spojené s prevádzkou kostola.
Náklady za pouívanie auta nie sú úètované.
18. Milodar za slubu je individuálny.
19. Vo farnosti je záujem o slúenie sv. omší na
úmysel veriacich, chápu e je to milodar, a hodnota
tohto štipendia sa dlhodobo nemení a je primeraná.
Necítime potrebu stanovi výšku Cirkevnou
autoritou.
V. Podpora apoštolských diel.
20. Vo farnosti nepôsobia iadne apoštolské diela.
Potrebovali by sme evanjelizaèné diela.
K otázkam è. 18, 19 a 21 sme sa nevyjadrili.

Program bohoslužieb vo farnosti Švošov
dátum

dnes slávime

30.6.2008
1.7.2008
2.7.2008
3.7.2008
4.7.2008
5.7.2008

Návšteva Panny Márie, sviatok
Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Prvý piatok v mesiaci
Sv. Cyrila a Metoda, slávnosť

6.7.2008

14. cezročná nedeľa

7.7.2008
8.7.2008
9.7.2008
10.7.2008
11.7.2008
12.7.2008

Sv. Benedikta, opáta, spolupatróna Európy

13.7.2008 15. cezročná nedeľa
14.7.2008
15.7.2008
16.7.2008
17.7.2008
18.7.2008
19.7.2008

Sv. Bonaventúru, kňaza a učiteľa Cirkvi
Panny Márie Karmelskej
Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovn.

20.7.2008 16. cezročná nedeľa
21.7.2008
22.7.2008
23.7.2008
24.7.2008
25.7.2008
26.7.2008

Sv. Márie Magdalény
Sv. Brigity, rehoľníčky, spolupatrónky Európy
Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
Sv. Joachyma a Anny, rodičov P. Márie

27.7.2008 17. cezročná nedeľa
28.7.2008
29.7.2008
30.7.2008

Sv. Marty, spomienka
Sv. Petra Chryzológa, biskupa a uč. Cirkvi

31.7.2008

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

1.8.2008

Prvý piatok v mesiaci

2.8.2008
3.8.2008

18. cezročná nedeľa

4.8.2008
5.8.2008
6.8.2008
7.8.2008
8.8.2008
9.8.2008

Sv. Jána Máriu Vianeyho, spomienka
Premenenie Pána, sviatok
Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a muč.

10.8.2008 19. cezročná nedeľa
11.8.2008
12.8.2008
13.8.2008
14.8.2008

Sv. Kláry, panny, spomienka

Sv. Maximilána Márie Kolbeho, kňaza, muč.

svätá omša

úmysel sv. omše

18.00
7.00
18.00 - pre deti
7.00 + chorí
18.00 - pre mládež
8.00 !!

+ Anna a Leopold
+ František Šavol
+ Jaroslav Koma
+ Martin
+ František Maga

8.00

za veriacich

18.00
7.00
18.00 - pre deti
7.00
18.00 - pre mládež
18.00

za pokoj v rodine
za duše v očistci
+ Štefan
+ Karol
+ Cyril
za ruž. Bratstvo

8.00

za veriacich

18.00
7.00
18.00 - pre deti
7.00
18.00 - pre mládež
18.00

+ Ondrej
+ Ľudmila
+ Margita
+ Anton Špidus
za zdravie
za rodičov

8.00

za veriacich

18.00
7.00
18.00 - pre deti
7.00
18.00 - pre mládež
18.00

+ Anton Špidus
+ Štefan Mikulka
+ Mária
za zdravie
+ Karol a Anna
+ Anna

Iný program

sviatosť zmierenia - mládež a deti 16.00 - 17.45
16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 6. skupina

16.30 adorácia,18.45 - upratovanie 7. skupina
Dnes je mesačná zbierka.

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 8. skupina

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 9. skupina

8.00

za veriacich

Dnes je zbierka na VITRÁŽE.

18.00
7.00
18.00 - pre deti

+ Jaromír a Ondrej
+ Anna a František
+ Ján

sviatosť zmierenia - mládež a deti 16.00 - 17.45

7.00 + chorí

+ Justína a František

18.00 - pre mládež

+ Martin

18.00

+ Štefan

8.00

za veriacich

18.00
7.00
18.00 - pre deti
7.00
18.00 - pre mládež
18.00

+ rodičia
+ Anton a Irena
+ Mária a Milan
+ Mária a Rudolf
+ Anna a Ondrej
za zdrav. Jána a Petra

8.00

za veriacich

18.00
7.00
18.00 - pre deti
7.00

za pož. Rodiny
+ Anna a Vladimír
+ Mária
+ Ján a Jaroslav

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 10. skupina

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 1. skupina
Dnes je mesačná zbierka.

15.8.2008 Nanebovzatie P. Márie, prikázaný sviatok

18.00

za veriacich

16.30 adorácia,

16.8.2008

18.00

za ruž. Bratstvo

9.00 - upratovanie 2. Skupina

17.8.2008
18.8.2008
19.8.2008
20.8.2008
21.8.2008
22.8.2008
23.8.2008

20. cezročná nedeľa

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Sv. Pia X., pápeža, spomienka
Panny Márie Kráľovnej, spomienka

24.8.2008 21. cezročná nedeľa
25.8.2008
26.8.2008
27.8.2008
28.8.2008
29.8.2008
30.8.2008

Sv. Moniky, spomienka
Sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi
Mučenícka smrť s. Jána Krstiteľa

31.8.2008 22. cezročná nedeľa - DEŇ ŠVOŠOVA
1.9.2008
2.9.2008
3.9.2008
4.9.2008
5.9.2008
6.9.2008

Sv. Gregora Veľkého, pápež a uč. Cirkvi
Prvý piatok v mesiaci + celodenná poklona

7.9.2008

23. cezročná nedeľa

8.9.2008
9.9.2008
10.9.2008
11.9.2008
12.9.2008
13.9.2008

Narodenie Panny Márie
sviatosť zmierenia pred odpustom
Najsv. Mena Panny Márie

14.9.2008 Povýšenie sv. Kríža

8.00

za veriacich

18.00
7.00
18.00 - pre deti
7.00
18.00 - pre mládež
18.00

+ Peter Roštek
+ Mária a Ján
+ Peter Roštek
ž. Štefan
za brata s rodinou
za mamu

8.00

za veriacich

18.00
7.00
18.00 - pre deti
7.00
18.00 - pre mládež
18.00

za starkú
ž. Štefan
za pokoj v rodinách
+ Metod a Ľudmila
za pokoj v rodinách
ž. Ján s rodinou

8.00

za veriacich

18.00
7.00
18.00 - pre deti
7.00
18.00 - pre mládež
18.00

za sestru s rodinou
+Justína, František, Andrej
ž. Ján s rodinou
+ starkí
+ Martin
za pož. rodiny

8.00

za veriacich

18.00
7.00
18.00 - pre deti
7.00
18.00 - pre mládež
18.00

+ Ján a Anna Víťaz
za pokoj v rodine
ž. Ján s rodinou
+ Mária Škodová
+ Mária
za ruž. Bratstvo

8.00

za veriacich

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 3. skupina
Dnes je zbierka na VITRÁŽE.

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 4. skupina

sviatosť zmierenia - mládež a deti 16.00 - 17.45
13.00 adorácia, 18.45 - upratovanie 5. skupina
Dnes je mesačná zbierka.

10.30-12.00, 14.00-16.00, 16.00-18.00
16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 6. skupina
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