HRDOŠ

10 rokov solidarity
Kolednícka akcia Dobrá novina (DN), do
ktorej sa zapája viac ako 24 000-tisíc detí a
dobrovo¾níkov na celom Slovensku
o r g a n i z o v a n á e R ko m - H n u t í m
kresanských spoloèenstiev detí, vstúpila
tento rok do svojho 10.roèníka. Tento rok sa
na koledovaní zúèastnilo 69 detí a vedúcich,
ktorí boli rozdelení do piatich skupín. Ako už
viete, samotná akcia sa zaèala tesne po
rannej sv. omši na Štedrý deò a väèšina
skupiniek mala svoju trasu ukonèenú už pred
obedom. Koledníci navštívili v našej farnosti
210 rodín a spolu sa nám podarilo vyzbiera
21 025 Sk, ktoré boli poukázané na úèet DN.
Štatistiky Organizácie Spojených národov
hovoria, že na svete je viac ako 100 miliónov
detí, ktoré nemajú prístup k vzdelávaniu.
V duchu témy Vzdelanie-šanca pre
budúcnos budú preto z výažku zbierky
podporené predovšetkým pr ojekty
zamerané na rozvoj školstva.
Jedným z nich je projekt vzdelávania
v Turkane, ktorá patrí medzi najmenej
rozvinuté oblasti Kene s vysokou mierou
negramotnosti. Diecéza Lodwar pripravuje
už nieko¾ko rokov kurzy, kde sa dospelí uèia
èíta a písa. Pracovníci diecézy ich zároveò
motivujú, aby si po skonèení vzdelávania
h¾adali spôsoby uplatnenia sa.

Prostredníctvom DN sa na Slovensku
podarilo oživi starodávnu tradíciu
koledovania a spoji ju s rozmerom pomoci
¾uïom v núdzi. O tom, že táto myšlienka bola
úspešná, svedèí fakt, že poèet zapojených
koledníkov sa za desa rokov takmer
zdesanásobil a každoroène rastie aj
vyzbieraná suma.
Èo praje Dobrej novine k jej 10.narodeninám
spišský pomocný biskup Mons. Štefan
Seèka: „Dobrej novine želám, aby zasiahla
ešte väèší okruh detí, mladých a dospelých
¾udí. Nemyslím len koledníkov, ale aj tých ,
ktorí ich prijímajú. Nie pre finanèný efekt, ale
preto, aby sa posolstvo Božej lásky, posolstvo
narodenia Božieho syna živšie a plnšie
prežívalo vo vzahoch medzi ¾uïmi.
Obdivujem a žehnám ochote myslie nie na
seba, ale na druhých, ktorí sú na našu
pomoc odkázaní. Tak sa uskutoèòujú slová
Pána Ježiša : „Èoko¾vek ste urobili jednému z
mojich bratov, mne ste urobili.“ By pre
iných darom je dnes skutoène hrdinstvo.“
V závere chceme vyslovi vïaku a Božie
požehnanie všetkým ¾uïom dobrej vôle, ktorí
nechali svoje srdcia otvorené tým
najbiednejším, farskému úradu za
spoluprácu, všetkým sprevádzajúcim
osobám a malým i ve¾kým koledníkom.
Jozef Bruk
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Prírodné pomery obce
a jej okolia
3. èas
Rastliny a rastlinné spoloèenstvá
Dnešný charakter rastlinstva v záujmovom území je výsledkom
zložitého komplexného pôsobenia mnohých èinite¾ov prostredia
poèas dlhodobého vývoja, ale i èinnosti èloveka. Výskyt jednotlivých
druhov rastlín a zastúpenie jednotlivých typov rastlinných
spoloèenstiev úzko súvisia najmä s ekologickými faktormi (teplo,
svetlo, voda, pôda) a historickými faktormi (rozširovanie a vývoj
druhov v závislosti od geologicko - geografického a klimatického
vývoja). Na ovplyvòovaní a premene vegetácie sa na tomto území
výrazne podie¾al èlovek svojou hospodárskou èinnosou (kolonizácia
na valaskom práve, výroba dreveného uhlia, pastva dobytka).
Brehové porasty lemujúce rieku Váh a Komjatský potok predstavujú
dnes už len zvyšok pôvodných podhorských lužných lesov. Tvoria
ich viaceré druhy vàb (vàba krehká, biela, purpurová atï.) s
prímesou nepôvodného topo¾a.
V súèasnosti sú z ochranárskeho h¾adiska hodnotné ako vzácne a
ohrozené biotopy mokrade a mokraïové spoloèenstvá
nachádzajúce sa v okolí Komjatského potoka (Moèiare, zamokrené
lúky).
Na obhospodarované plochy políèok v blízkosti obce nadväzujú
prielohy, lúky a pasienky. Vznikli na miestach, kde bol les alebo iná
pôvodná vegetácia. Táto skutoènos sa potom odráža aj na ich
floristickom zložení. Pri¾ahlú èas porieènej nivy a spodnú èas strání
tvorili dubovo - hrabovo - bukové lesy, ktoré vo vyšších polohách
prechádzajú do buèín. Zbytky z pôvodných drevín prežívajú (ale už
bez duba) len na Rohu okolo Parádovie lúky (najsevernejší
prirodzený výskyt hraba).
Po¾nohospodársky využívanú strednú èas nazývanú tiež Švošovské
podhorie tvorí komplex stráòových pasienkov, lúk a prielohov,
medzí krovín a lesných plášov zväzov v odbornej literatúre
popísaných ako Corylo - Populion tremulae a Prunion spinosae Soó
ako aj prirodzeného zmladenia borovice lesnej. V krovinách sa
vyskytuje lieska obyèajná, trnka, ruža šípová, rakyta, svíb krvavý,
kalina obyèajná, baza èierna, vtáèí zob a podobne.
Pod vplyvom hospodárskej èinnosti èloveka sa v tejto èasti udržujú
prevažne bylinné porasty a trávy. Z tráv najèastejšie ovsík obyèajný,
trojšet žltkastý, reznaèka laloènatá, kostrava lúèna, lipnica lúèna. Z
bylín iskerníky, rebríèek obyèajný, repík lekársky, alchemilka
žltozelená, lucerna ïatelinová, ¾ubovník bodkovaný, prvosienka
vyššia, skorocely, púpava lekárska, ïatelina lúèna, šalvia lúèna,
zvonèeky a mnoho ïalších.
Okolo ciest medzí, skládok a železnice je rozšírená palina, podbel
lieèivý, lopúch väèší, èakanka obyèajná, nátržník husí, vlèí mak a
hojne vratiè obyèajný. Na úvraoch a medziach polí sa nachádza
hlavne kapsièka pastierska, horèica ro¾ná, pupenec ro¾ný, kostihoj
lekársky, fialka ro¾ná a podobne.

Ve¾mi pestrá, bohatá a vzácna je rastlinná pokrývka na bývalých
pasienkoch a v lesoch. Ide hlavne o dealpinske a endemické
teplomilné druhy rastlín bukového a jed¾ovo - bukového
vegetaèného stupòa, ktoré predstavujú prírodné bohatstvo. V
minulosti boli pôvodné bukové porasty preriedené neúmernou
ažbou bukov. Práve južná expozícia svahov chránená poloha od
severu a teplé vápencové podložie spôsobili, že sa tu vyskytujú aj
niektoré vzácne teplomilné druhy rastlín, pri ktorých je
zaznamenaný ich najsevernejší výskyt v Európe.
Pod¾a výsledkov lesníckeho typologického prieskumu na Moèilách a
pod Skalím boli pôvodné trávnaté vápencové buèiny, okolo Èervenej
prechádzali do jed¾ových buèín a na Hrdoši a Kúte až do bukových
jedlín. Na vlhkejších miestach rástla zmes prevažne buka a javora
nazývaná buková javorina. Iba v Skalí v extrémnych podmienkach
sa vyskytujú spoloèenstvá extrémnych vápencových buèín a
smrekovcových borín.
Iná situácia je v Komjatskej (predtým Švošovskej) doline, kde zo
zbytkov lesov dubovo - bukového stupòa na Rohu postupne
smerom k Magovieho lazu prechádzajú do typických a lipových
buèín. Pod Hrdošom prechádzajú do jed¾ových buèín a na jeho
severovýchodnej strane do kamenitých bukových javorín.
Z uvedeného vyplýva, že pôvodné lesy boli bukové s prímesou v
spodnej èasti duba a hraba, na vlhkejších miestach javora a jaseòa,
vo vyšších polohách jedle a smreka a iba na extrémnych miestach
smrekovca (èervený smrek) a borovice. To okrem rastlinných
spoloèenstiev dokazujú i staré geografické názvy (vrch Bukovec), ale
i staré kmene bukov, ktoré som našiel pri úprave Komjatského
potoka za Hluchými skalami v bahne v håbke viac ako dva metre.
Prirodzený nálet borovice na bývalých pasienkoch je druhotný a je
len doèasný. Borovica, ako symbol húževnatosti a sily, dokáže sa
uchyti i v extrémnych podmienkach a opä pripravi prostredie pre
dominantnú pôvodnú drevinu.
V pôvodných bukových lesoch z rastlín sa èasto vyskytuje bažanka
trváca, zubaèky (devälistá, žlaznatá, cibu¾konosná), mesaènica
trváca, vranie oko štvorlisté, hrachor jarný, kokorík voòavý, ¾alia
zlatohlavá, konvalinka voòavá, èrievièník papuèka (krpèek),
plamienky (po¾ný i alpský) orlíèek obyèajný, chochlaèka dutá, horec
jarný a podobne.
Na trávnatých a skalných miestach v Skalí (Havran) nachádzame
horec Cluciov, prvosienku holú, poniklec slovenský (cintriel),
klinèek vèasný, zvonèek malièký a ïalšie.
Vzh¾adom na obmedzený priestor nedá sa podrobne opísa celé
prírodné bohatstvo, ktoré sa na tomto malom území nachádza.
Potrebné je ho však poznáva, chráni a najmä zachova pre budúce
generácie.
František Mala

SPOMÍNAME
NA LETO
Ku koncu roka sa každý z nás snažil
rekapitulova, èo sa mu za uplynulý
rok podarilo, èo by druhý krát urobil
inak, alebo chcel znova zaži.

V nás dobré spomienky zanechal
týždeò strávený v spoloènosti milých
¾udí, množstva detí a všade
prítomného Božieho ducha. Preto aj
my cítime, že s tým dobrým, èo
èlovek dostal sa treba podeli a
ponúknu aj iným, aby sa dobré veci
šírili rýchlejšie ako tie zlé. Pre nás
tým dobrým, èo sme zažili v roku
2004, bola už tretí rok za sebou
rodinná „dovolenka“ Manželské
stretnutia (MS) v Banskej Bystrici.
Raz sa nás spýtal priate¾: „Chcete
nieèo spravi pre Vaše manželstvo?“
Aj keï sme o MS nevedeli takmer niè,
len že je to akcia v kresanskom
duchu a aj s programom pre deti,
oslovilo nás to. Vybrali sme sa tam
prvý krát pred troma rokmi - najskôr
dve rodiny zo Švošova. Atmosféra,
ktorú tam èlovek zažije je jedineèná a
každého urèite osloví, a to ihneï od
príchodu. Mladí ¾udia Vám ochotne
bez požiadania pomôžu s kopou
batožiny a vynesú ju po schodoch aj
na desiate poschodie internátu a ešte
sa pritom usmievajú (sú to staršie
deti úèastníkov MS).
Manželia majú vlastný program,
ktorý by mal slúži na ich zblíženie,
ozdravenie a upevnenie
manželských vzahov v kresanskom
duchu. Èasu jeden pre druhého
naozaj majú dostatok, veï o ich deti
sa zatia¾ starujú skúsení animátori.
Deti majú celý deò vyplnený hrami,
súažami, poznávaním prírody,
návštevou múzea, karnevalom a
inými aktivitami. Veèery patria opa
manželom a rodinám, ale kto chce,
ten sa môže zúèastni na
o rg a n i z o v a n o m d o p l n ko v o m
programe. Je dobré v tomto
uponáh¾anom svete aspoò na týždeò
úplne „vypnú“ a venova sa svojmu
životnému partnerovi. Štvrtkový
veèer patrí jednoznaène programu
našich detí a nám rodièom padlo
dobre vidie, že nezdedili po nás len
naše chyby, ale že majú aj výrazné
vlohy a nadanie. Sobota je
vyvrcholením nášho celotýždòového
úsilia o zmenu a kým si väèšina detí
u ž í v a d e ò b e z r od i è o v n a

celodenných výletoch, ich otcovia a
mamy majú poobede mnohí po
riadne dlhom èase jedno ve¾ké,
krásne a romantické rande v prírode.
Celé manželské stretnutia sa vedú v
kresanskom duchu a každodenné
veèerné sväté omše boli skutoèným
stretnutím jednej obrovskej rodiny.
Boli tam manželia, ktorí si povedali
svoje áno pred rokom i tí, ktorí už
stihli oslávi aj striebornú svatbu.
Záujem o MS je naozaj ve¾ký, veï na
dvoch turnusoch v minulom roku sa
zúèasnilo takmer 260 manželských
párov z celého Slovenska a za
posledné tri roky aj 5 rodín zo
Švošova. V jednom týždni je na MS
na internáte (tu je zabezpeèené
ubytovanie aj stravovanie) viac ako
700 ¾udí, z toho je okolo 400 detí a
verte, alebo neverte aj pri takomto
poète ¾udí nebolo cíti, ani pri èakaní
na raòajky, obed èi veèeru žiadne
spory, zhon a krik. Každý bol rád, že
sa môže porozpráva s ostatnými tiež stojacimi v rade na obed. Taktiež
nikomu neprekážalo stále šantenie
detí. Tú atmosféru je ažké opísa,
najlepšie je ju zaži.
My sa chystáme strávi opä jeden
letný týždeò na MS v Banskej
Bystrici a deti sa tam tešia najmenej
to¾ko ako my. Veï sa každú chví¾u
vypytujú, kedy tam už zasa pôjdeme.
Chcete aj Vy spravi nieèo pre svoje
manželstvo?
¼ubomír a Beata Sidorovci
Ak chcete vedie viac kliknite na:
www.mstretnutia.sk, alebo osobne.
PS: „Všade, kam prídete, šírte lásku:
predovšetkým vo vlastnom dome.
D a j t e l á s ku s v o j i m d e  o m ,
manželovi alebo manželke, svojmu
s u s e d o v i . . . . . “
„Usmievajte sa jeden na druhého,
usmievajte sa na svoju manželku,
manžela,
na svoje deti, na ¾udí okolo seba.
Nezáleží na tom, na koho sa
usmievate.
Pomôže vám to vytvori svet, kde bude
viac lásky.“
Matka Tereza

DVE SRDCIA, symbol podujatia

Úèastníci

Obnova manželských s¾ubov

Desatoro otca a matky
pri výchove detí
1. Nikdy sa pred demi nehádajte.
2. Lásku deom rozde¾ujte rovnako, nenadàžajte jednému dieau.
3. Nikdy deom neklamte, ani žartom.
4. Nebojte sa trocha kamarátskeho prístupu k deom.
5. Ak prídu k vám domov iné deti, správajte sa k nim ako by ste
chceli, aby sa iní rodièia správali k vašim deom.
6. Nikdy netrestajte deti v prítomnosti iných detí.
7. Viac deti chvá¾te ako haòte a budú ma viac sebadôvery.
8. Na otázku detí stále odpovedzte.
9. Prichádzajte k deom vždy s láskou a dobrou náladou, ak nie
deti potom zneistejú a vzïa¾ujú sa od vás (preèo deom
nerozumiete, lebo sa od vás vzdialili)
10. Nedávajte deom také rozkazy, ktoré nemôžu splni a za
splnenie rozkazu ich stále pochvá¾te.
Milí rodièia proste Ducha Svätého, aby Vám pomáhal pri
výchove vašich detí!
Jana Široòová

