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Dubová - zima 2005
„Som tu pre teba, dieťatko moje. Teším
sa, že ťa mám. Veľmi ťa ľúbim...“ – tak sa
prihovára mamička svojmu milovanému
dieťatku a pritom ho hľadí po jeho jemných vláskoch. Ono sa pritom usmieva s pocitom šťastia a vnútornej radosti
a ukladá sa do náručia milujúcej mamy.
O chvíľu spí spánkom plným krásnych
snov. Poznáme tieto dojemné momenty
života a potešíme sa z nich.

Som tu pre teba...
Dieťa chce prežívať istotu o rodičovskej
láske a neustále ma túžbu presviedčať sa
o nej... Nestačia len občasné a mimoriadne
prejavy lásky. Chce ju mať a prežívať stále.
Každé i drobné odmietnutie, nezáujem alebo
nevšímavosť, ktoré zbadá, je pre dieťa ako
rana do duše. Keď sa to stane viackrát, stráca dôveru, dostáva strach a samo už nepríde
k mame či otcovi. Celý proces rodičovskej
výchovy od najmenšieho dieťaťa až po do-

spelého mládenca či slečnu stojí na dôslednosti v prejavoch lásky, ktorú dieťa práve
potrebuje. Sú to každodenné jeho potreby,
preň dôležité a pre nás maličkosti a drobnosti života. Čas výchovy je radostný, ale
i ťažký, lebo nikdy nemožno prestať v láske
a starosti o dieťa. Každá i drobnosť, v ktorej
láska utrpela, spôsobuje ujmu pre dieťa.
Podobne to platí i vo vzťahu medzi
manželmi či snúbencami alebo medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa majú radi. Harmónia
spoločného života a spoločnej lásky stoja
na drobnostiach. Neraz sa tieto drobnosti
podceňujú a vznikajú malé hádky o bežné
a drobné veci a začína sa potom postupne
prejavovať i sebectvo, nezáujem o druhého
až napokon to prerastá do ľahostajnosti jedného voči druhému... Prestanú sa rozprávať
o tom čo žijú a čo robia, neprichádzajú
načas a nechajú na seba i na svoje služby
dlho čakať, alebo sa už nechcú prispôsobiť,
ba ani odpustiť si navzájom. Ak má láska
zostať, je treba byť vytrvalý a namáhať
sa o jej udržanie. Zápasiť, aby láska vždy
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zvíťazila. A to stojí na drobnostiach života
a na dôslednosti v snahe žiť a preukazovať
lásku.
Uvedomujeme si, že náš život stojí na
maličkostiach a rovnako na nich stojí i naše
šťastie, pokoj a radosť. Kríza dnešnej doby
je spôsobená nedôslednosťou. Človek cíti,
že je akýsi nespokojný, možno i duchovne
prázdny a sklamaný, lebo prežíva často
odmietnutie, pohŕdanie alebo nezáujem
od svojich najbližších i vzdialených. Zdá
sa, akoby mnohým išlo už len o prežitie
a lásku považujú za prežitok alebo za
niečo výnimočné. Niet času a niet záujmu
o druhého. Stávame sa voči sebe stále viac
hrubými a tvrdšími.
Dávame si rôzne predsavzatia, plány
a túžby do nového roka. Obyčajne sa týkajú
nás, našej práce, našich záujmov a pod...
Skúsme si pridať k nim i túto jednoduchú
snahu: dôslednosť v láske, dôslednosť
v láske voči deťom, ktoré lásku i pozornosť
samy pýtajú. Dôslednosť v láske voči
tomu, komu sme ju sľúbili v manželstve
a priateľstve. Dôslednosť v láske voči
Bohu a Ježišovi Kristovi, ktorý chce našu
lásku, ale chce aby sme ju prejavili voči
tým, ktorých stretáme na ceste života.
Majme otvorené oči, srdce i dušu.
Taktiež majme úsmev na tvári a milé
slová na perách. Majme vždy čas na prejavy lásky a dosť pozornosti i chápavosti,
dobrosrdečnosti i milosrdenstva.
ThLic. Mário Orbán, farár

Milí čitatelia,
želáme Vám požehnaný rok
2006, rok porozumenia, pokoja,
dobrých vzťahov a lásky.
Nech Pán sprevádza a ochraňuje v radostných i ťažkých
chvíľach života všetkých ľudí
dobrej vôle.
Redakcia
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Vážení spoluobčania,

ako toľkokrát v živote, zase stojíme na prahu jedného nového roku. Sme starší,
skúsenejší, múdrejší o jeden rok. Včera sme odtrhli poslednú stranu starého kalendára, aby sme dnes postavili na stôl alebo zavesili na stenu nový kalendár 2006.
Ľudia sa prebúdzali do nového dňa do nového roku s novými nádejami, plánmi
a túžbami. Každý čakal dnes niečo nového radostnejšieho. Ale na priedomí vítal každého ten istý starý svet, tie isté starosti života. Novým sa zdal byt‘ iba ten čerstvo
napadaný sneh. V skutku stojíme na prahu ťažkého, zložitého roku. Ale aj roku, ktorý
môže byt‘ pre našu obec radostným a plným novej nádeje. Je to rok, v ktorom musíme
zvládnuť ekonomické, sociálne a iné úlohy, ktoré pred nami stoja. Zvládnutie týchto
úloh od nás všetkých vyžaduje tri veci: jednotu, zodpovednosť a vzájomnú podporu.
Tí, čo sa domáhajú svojich práv a pritom celkom zabúdajú na svoje povinnosti alebo
na práva iných podobajú sa ľuďom, ktorí rúcajú jednou rukou to čo druhou postavili.
Ľudia majú nažívať spolu a hľadať spolu vzájomné dobro.
Zo srdca si prajem, aby jednota, zodpovednosť a vzájomná podpora boli v našej
obci pre nás všetkých prvoradé a na takomto základe je možné zvládnuť zložité situácie v našej obci. Milí spoluobčania, prajem Vám v Novom roku 2006 pevné zdravie,
nádej a vieru v dobro, uplatnenie v práci a veľa osobného šťastia.
Prostredníctvom Dubovských novín chcem pozdraviť a zaželať v Novom roku
2006 všetko najlepšie aj našim rodákom i všetkým tým, ktorí čítajú Dubovské noviny
a aj ľuďom, ktorí už v našej obci nebývajú. Nech nás i nad‘alej spája puto rodinné,
priateľské alebo ako bývalých spoluobčanov.
Alexander Lukačovič, starosta obce
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Naši jubilanti
január - marec 2006
80-ročná:
Ernestína Moravčíková (** 28.3.1926)
70-ročná:
Helena Švorcová (** 25.1.1936)
60-ročná:
Libuša Nemčeková (** 28.1.1946)
Jubilantom srdečne blahoželáme. Vyprosujeme im všetky dary neba a veľa
duchovného i telesného zdravia.

Staňme sa
lepšími, hneď bude
všetko lepšie.
(F. Overbeck)

Koncom januára, keď deti v škole
dostávajú polročné vysvedčenia, zrkadlo ich školskej práce, organizujeme v
našej škole zápis do 1.ročníka budúceho
školského roku.

Opäť budeme
zapisovať do 1.ročníka...
Čo môžeme ponúknuť našim žiakom?
V prvom rade kvalitné vyučovanie
vedené odborne zdatnými pedagogickými pracovníkmi pri relatívne nízkom
počte žiakov v ročníku. Tým sú žiaci
častejšie v akcii, môžu sa častejšie priamo
realizovať, sú stále na očiach, nemôžu
si počas hodiny oddýchnuť, zabávať sa
po svojom... Pri nepriamom zamestnaní
(takzvanom tichom) môžu rozvíjať svoje
schopnosti, pracovať tvorivo, samostatne
a vo vyhovujúcom pracovnom tempe pre
každého žiaka osobitne. Pedagóg v prípade potreby využije individuálny prístup
ku žiakovi.
Naši žiaci pracujú v jazykovom variante
vyučovania. Od 1.ročníka sa učia anglický
jazyk v náväznosti na vyučovanie základov
angličtiny v MŠ Dubová. Po absolvovaní
štyroch ročníkov anglického jazyka na
našej škole majú možnosť pokračovať na
plno organizovanej škole od 5.ročníka v
jazykovej triede na II. stupni ZŠ, alebo
gymnáziu.
Každý žiak navštevuje na našej škole
krúžok informatiky v špičkovo vybavenej
počítačovej učebni s pripojením na inter-

net raz do týždňa pod vedením Mgr.
Čepčeka – učiteľa ZŠ Modra, odborníka
na informatiku.
Všetky deti majú možnosť stravovať
sa v školskej jedálni. V školskom klube
(družine) máme zákonný poplatok najnižší
možný z rozsahu od 50,- Sk až do 320,Sk. Na rozdiel od iných škôl naši žiaci
platia 50,- Sk mesačne. Školský klub sa
každoročne dopĺňa novými skladačkami,
stavebnicami, hračkami a spotrebným
materiálom.
Naše deti v rámci mimotriednej
činnosti súťažia v rôznych súťažiach:
Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda,
Slovenský slávik, Európa v škole, a ďalších
výtvarných a športových súťažiach. Zvlášť
úspešní sme boli v súťaži žiakov I. stupňa

ZŠ, kde sme boli dva krát celkovými
víťazmi v rámci okresu Pezinok.
Úspešnosť našich detí v súťažiach,
ale najmä úspešné pokračovanie našich
žiakov v štúdiu na II. stupni ZŠ alebo
gymnáziu je našim cieľom a chválou
Vašej spolupráce so školou a dôkazom,
že Vám na Vašich deťoch záleží. Tým
reprezentujú obec, Vašu rodinu a v neposlednom rade aj školu, v ktorej získavajú
základy školskej práce.
Zápis do 1.ročníka školského roku
2006/2007 bude 27.januára 2006 (v piatok) od 13.00 hod. – do 16.00 hod. v
1.triede na 1.poschodí v budove Základnej
školy v Dubovej.
Mgr. Juraj Schwarz, riaditeľ ZŠ
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Nie, nebudem písať to, čo už vyjadrili mnohí. Rozoberať negatívne stránky v súčasnej
dobe vysielaných tzv. reality show a vôbec erotických programov považujem za multiplicitu už vypovedaného. Ide mi o niečo iné. V zmysle výzvy biskupov nemlčať k otázkam
verejným pokiaľ sme konfrontovaní s dianím proti kresťanskej morálke som cítil povinnosť vstúpiť do tohto diania a nejako vyjadriť svoj názor, v tomto prípade protest.
V nasledujúcich riadkoch predkladám skrátenú korešpondenciu medzi mnou a Radou pre vysielanie a retransmisiu. Robím tak predovšetkým preto, aby som zverejnil,
ako sa menovaná komisia k veci vyjadruje a stavia. Ako druhotný motív uverejňujem
tým zároveň svoj postoj k danej oblasti mediálnej (de)formácie našich duší...

Naši (Veľkí) bratia VyVolení
Vážení členovia rady pre vysielanie a retransmisiu,
vyjadrujem týmto svoj osobný protest
proti vysielaniu reality show Big Brother
a VyVolení, ale aj ostatných programov,
ktoré sú v rozpore s mravnosťou a kresťanskou morálkou. Zdá sa, že sa napĺňajú
slová z videnia istého amerického pastora
Davida Wilkersona, že „médiá budú na nás
chŕliť také morálne bahno, oproti ktorému
Playboy magazín je iba úbohý puritánsky
nepodarok“.
Chápem, že pohľad veriaceho človeka
(pokiaľ ho viera učí k čistote a mravnosti)
a človeka neveriaceho (ktorý často nechce
byť nikým a ničím obmedzovaný), môže byť
v tejto veci odlišný, ale nechce sa mi veriť, že niektorému rodičovi (bez ohľadu na
vzťah k Bohu) je úplne jedno, či jeho dieťa
mravne rastie alebo upadá. Predpokladám,
že ak predsa, tak takýto rodič buď nevidí,
alebo nechce vidieť akú zodpovednosť
týmto na seba berie (pred Bohom, pred samotným svojím dieťaťom i pred nami ostatnými). V obidvoch prípadoch takýto stav
kvaliÞkujem ako prejav veľkej duševnej
biedy a mravnej impotencie.
Ktosi sa raz vyjadril, že najdôležitejším
obdobím vo vývoji dieťaťa je sedemnásť
rokov pred jeho narodením. Evidentne mal
na mysli obdobie, kedy sa formujú budúci
rodičia dieťaťa.
Prosím, iba na chvíľku zaostrite myseľ
na to, čím formuje naše charaktery v súčasnosti televízia. Pokiaľ máte možnosť
vplývať na jej programovú náplň, zodpovednosť za dôsledky zlých programov sa
presúva priamo na Vás, či chcete alebo
nie. V morálke platí navyše jedna dôležitá zásada, o ktorej mnohí možno nevedia:
v prípade nášho morálne zlého skutku zodpovedáme za jeho dôsledky bez ohľadu na
náš úmysel. To znamená, že nesieme zodpovednosť napr. za mravné poškodenie aj vtedy, ak sme ho nemali v úmysle, ale vedeli
sme, že k nemu môže dôjsť. Ak spisovateľ
napíše nemravnú knihu s jediným cieľom
zarobiť peniaze (teda nie s cieľom poškodzovať mravné hodnoty), nesie zodpovednosť aj za ich prípadné poškodenie. Ak ide

o bestseller, tým horšie, lebo jeho záber je
celoplošný.
Prosím, zvážte ešte jednu dôležitú vec.
Programami typu Big Brother (vnímam ich
v istom zmysle tiež ako bestsellery) a vôbec
plytkými erotickými Þlmami a reláciami
vážne zraňujeme morálku nielen súčasnej
diváckej verejnosti, ale pravdepodobne celých ďalších pokolení, ktoré z takto deformovanej mládeže o niekoľko rokov vzídu.
Pred zodpovednosťou za túto hrôzu sa nedá
nijako uniknúť. Netvrdím, že spomenuté
programy obsahujú len morálne bahno, ale
jeho prítomnosť sa nedá poprieť. Jedovaté
huby nesmieme dovoliť na trhu predávať
len zato, že sa medzi nimi nájdu aj jedlé...
Prajem Vám, aby ste dokázali triezvo
a uvážene zhodnotiť závažnosť situácie
a podľa toho napraviť, čo sa ešte napraviť
dá.
Mgr. Ing. František Zajíček
--------------------------------------------------Odpoveď, zjavne pripravená dopredu
pre podobné protesty, prišla asi o hodinu:
Vážený pán Ing. Zajíček,
oznamujeme Vám, že Rada pre vysielanie a retransmisiu sa zaoberala vysielaním
TV Markíza a televízie JOJ, konkrétne
programami Big Brother a Vyvolení, voči
ktorým smerovala Vaša sťažnosť.
Rada v správnych konaniach dospela
k záveru, že:
Vysielateľ TV Markíza:
- odvysielal program, ktorý by mohol
svojím obsahom ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, za čo
vysielateľovi uložila sankciu – pokutu vo
výške 1.000 000,- Sk - odvysielal program,
pri ktorého zaradení do vysielania nezohľadnil jeho vekovú vhodnosť pre maloletých, za čo vysielateľovi uložila sankciu
-upozornenie na porušenie zákona - odvysielal program, pri ktorom neuplatnil Jednotný systém označovania programov, za
čo vysielateľovi uložila sankciu – pokutu
vo výške 100.000,- Sk
Vysielateľ televízie JOJ:...
(nasledujú rovnaké zistenia a sankcie
ako v prípade Markízy)
Vzhľadom na uvedené skutočnosti bola
Vaša sťažnosť posúdená ako opodstatnená. Programový odbor Rady programy Big
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Brother a Vyvolení naďalej monitoruje.
Toľko naše informácie k Vašej sťažnosti,
veríme, že boli pre Vás dostačujúce.
S pozdravom
Silvia Stašková
* Rada za porušenie povinnosti uloženej
zákonom môže uložiť tieto sankcie:
a) upozornenie na porušenie zákona
b) odvysielanie oznamu o porušení zákona
c) pozastavenie vysielania programu alebo
jeho časti (najviac na 30 dní)
d) pokutu.
Z uvedeného teda vyplýva aj to, že nie je
v kompetenciách Rady program zrušiť, ako
ste to mnohí vo svojich mailoch žiadali.
--------------------------------------------------Vážená pani Stašková
v prvom rade ďakujem za promptnú odpoveď, ktorá do určitej miery osvetľuje situáciu a som rád, že predmetné porušenia
zákona sú aspoň takto sankcionované. Nemôžem však, žiaľ, povedať, že by ma Vaša
odpoveď, resp. uvedený spôsob sankcionovania uspokojili. Svoje stanovisko, výhrady
a otázky zhrniem do niekoľkých bodov:
a) je pravda, že svoj protest som smeroval
hlavne proti vysielaniu relácií Big Brother
(ďalej len BB) a VyVolení (ďalej len VV)
vzhľadom na ich aktuálnosť, ale všeobecne
aj proti všetkým erotickým programom, kde
sa (dopĺňam) takmer ako životná hodnota
podsúva lacný sex, neviazané vzťahy bez
morálnych zábran, lesbické a homosexuálne vzťahy. Na túto oblasť ste nereagovali
ani slovkom
b) píšete, že nemáte možnosť zastaviť nejaké vysielanie (maximálne ho môžete pozastaviť najviac na 30 dní) – znamená to,
že ak by niekto začal vysielať priamu propagáciu fašizmu, heroínu, pedofílie, hanibalizmu a pod., neexistuje žiaden nástroj
na zastavenie takéhoto vysielania? Ak áno,
prečo v prípade BB a VV nemôžete zakročiť
tvrdšie? Finančná pokuta 1 000 000 Sk +
100 000 Sk môže byť dosť a môže byť aj
smiešne málo, ak subjekt v konečnom dôsledku napriek sankciám získa oveľa viac.
V tejto súvislosti Vás prosím o informáciu:
1) do akej výšky môžete pokutovať subjekt
za predmetné porušenie zákona? 2) prečo
ste doteraz nepristúpili aspoň k pozastaveniu vysielania na tých 30 dní, ak píšete,
že moja (a predpokladám, že aj mnohých
iných) sťažnosť bola Vami uznaná ako
opodstatnená?
Ďakujem za snahu vnímať moje námietky
v dobrom ako prirodzenú reakciu na (podľa môjho názoru) nezdravé javy v našej
spoločnosti, ku ktorým už nechcem mlčať.
V záujme nás všetkých.
-------------------------------------------------Druhá odpoveď už neprišla...
F.Z.
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Kristián nás príjemne prekvapil, keď
nám poskytol svoju vianočnú báseň, ktorú
zložil ako 10 ročný. Mali sme tu už niekoľko ukážok z tvorby našich najmladších a je to vždy dôvod k radosti.
Nech takáto začínajúca nesmelá tvorba
pôsobí povzbudivo na naše mladé dubovské talenty, ktoré možno treba iba odkryť
a dať im možnosť prehovoriť...

Dubovské noviny

Zlatá svadba
Manželia Alojz Koník a Dagmar
Koníková rod. Tomašovičová si dňa
21.1.2006 pripomenú 50. výročie uzavretia manželstva
Láska začína vtedy, keď jeden človek pociťuje potreby druhého ako svoje
vlastné a pokladá ich za rovnako dôležité.
(H. S. Sullivan)

Kristián Koník

Krásne Vianoce

Pri príležitosti 50-tého výročia sobáša
Vám na ďalšej spoločnej ceste životom
veľa zdravia, šťastia, lásky a božského
požehnania prajú

Krásne Vianoce
idú zas k nám
a ja stromček vianočný
ozdobený mám.

deti s rodinami.

Krásne Vianoce prídu zas
a s nimi toľko krás.
Na Vianoce pod stromčekom
každý nájde darčeky,
chlapci autíčka
a dievčatá bábiky.
Deti sú vždy šťastné,
majú radi
Vianoce krásne.

Créďaci

Ó, krásne Vianoce
sú plné krás,
ľudia si otvoria pre druhých
a pre chudobných
svoje srdcia zas.
Vianoce sú tak krásne,
že každé ľudské srdce
nad nimi žasne.
Ó, krásne Vianoce,
ó, Vianoce krásne,
že každé ľudské srdce
nad nimi žasne.

Na prahu Nového roku by
sme radi poďakovali všetkým
našim dobrodincom a priaznivcom za všetky dobrá a prejavenú pomoc v roku 2005 a
popriali do ďalších dní hojnosť
Božích darov – zdravia, šťastia,
pokoja v duši a radosti v srdci.

Jasličková slávnosť
Dňa 26.12.2005 na sv. Štefana sme mali v kostole v Dubovej krásnu slávnosť. Prišli deti rôznych vekových kategórii, malí drobčekovia i tí už trochu odrastení. Všetci
sa už tešili na to ako povedia svoju básničku, zaspievajú pieseň, a tak potešia svojich
rodičov, starých rodičov i dieťa v jasličkách, veď kvôli nemu prišli. Narodil sa Pán
Ježiš a deti mu urobili radosť.
Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do tejto prípravy i deťom, ktoré nás milo prekvapili a v našich srdciach spôsobili nevšedný zážitok.
Vďaka aj Vám, ktorí ste prišli a povzbudili naše deti a svojou prítomnosťou ste
urobili túto slávnosť mimoriadne peknou.
Ľudský život je dobro dané
Bohom.
(Sv. Tomáš Akvinský)

Dňa 28. marca 2006 sa krásneho jubilea 80 rokov dožíva naša
mama, babka a prababka Ernestína Moravčíková rod. Soldánová.
Želáme jej všetko najlepšie,
pokoj v duši a do ďalšieho života
pevné zdravie.

Nedožité jubileum
V začiatku nového roka dňa
22. januára 2006 si pripomenieme nedožité 100. narodeniny pána Vincenta Tajcnara
(* 22.1.1906). Spomíname si
naňho v tichej modlitbe s úctou, vďakou a láskou.
Sme ľudia tela,
ale v žilách ducha nám koluje
krv večnosti.
(A. Tyrol)
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Článok nadväzuje na text tejto rubriky z čísla 4/2005 Dubovských novín. Pokúsime Colligram... Ochtall... Rechtorowszky,
sa uverejňovať materiály o histórii našej obce plynulejšie, bez prerušovania, čo sa alebo Junak... Na veže sú 2 zvony: väčší – 8 a ½ metrákov a menší 4 metráky.
nám v poslednom období veľmi nedarilo...
Tretí pre umierajúcich v drevenej veži
ohroziť len zo západu. uprostred obce – 60 libry... Kríž v cinCintor je za múrom toríne neni, jest mimo cintorína pri
z r. 1749 ohradený, vchode... kaplnka žiadna... pri ohrade
posvätený. Pochováva- cintorína je márnica... na konci obce
kamenná socha Sv. Jána NepomúckeO zlepšení pomerov hovorí i urbárska jú sa tu dubovčania bezplatne za miesto
ho... mimo obce je ešte malá kaplnka,
tabuľa obce Dubová s úvodníkom, ktorý hrobu.
Kostol je postavený z kameňa a z pá- posvätená Sv. Anne... sú tu rehoľníci od
je vlastne smernicou pre vtedajší pomer
r. 1738. Božské inštitúcie ukazujú dobmedzi panstvom a poddanými. Dubová lených tehál, šindľami pokrytý. Veža
ré výsledky, sviatky sa starostlivo dodrteda mala v roku 1768: Pánstvo grf. Karol má na streche medenú guľu a pozlátený
žiavajú, manželstva sa v nedovolených
Pálffy – poddaní, čo majú domy 43, čo ne- kríž. Na vyzváňanie pre umierajúcich je
časoch neuzavrú.
majú 9. Pánstvo grf. Rudolf Palffy – pod- uprostred obce zvonica. Sanktuarium
Kaplnka k fare nepatrí. Z inakade
daní, čo majú domy 43, čo nemajú 4. Z od lode kostola klenbou oddelené, nesem
procesie nechodia. Vlastné proceroku 1768 sa zachovalo okrem urbárskej maľované, nezdobené, pokryté pálenýsie
so
Najsvätejším: Vzkriesenie, Božie
tabule i rozpis vinohradov speciÞcatio mi tehlami. Kostol postavený v r. 1594.
Telo,
Svätý
Florián, prípadne pre nedovinearum possessionis Dubova a súpis Chorus drevený, malovaný obrazmi 12
statok
dažďa,
alebo z iného verejného
– consriptio urbaristov. Tu spomenieme apoštolov, organ 5 reg., nezatvorený. 2
záujmu.
Bez
Najsvätejšieho
– Sv. Mari urbárske dokumenty. Sú rovnako ako brány, 5 okien, v lodi žiadna krypta....
tin
a
Krížové
dni.
Púte
sa
neusporiadaO výstavbe a prestavbe kostola neni sú
vizitácie podrobnou správou o tom, koľjú. Dňa patronátu odbavuje sa hostina
ko ľudí tu žilo, čím sa zaoberali, koľko dokumenty, ani o tom, počas ktorého fana obecné náklady. Pri príležitosti redaní platili, hovoria o úrode a úrodnosti
vízie je farár povinný starať sa o bezpolí, o oprávneniach zbierať v hore dreplatné pohostenie. Na hodoch v mieste
vo, o počte domov, viníc, polí, lúk, robotrh neni a stánky vedľa cintorína sa netách. Škoda, že nemáme u nás historika,
postavia, výnimkou takých, čo ružence,
ktorý by toto všetko dal dohromady. Bola
alebo obrázky predávajú ... Bohoslužby to obrovská práca na niekoľko rokov,
by sa konajú každý 3. týždeň v nedeľu
ale výsledok by bol veľmi poučný a veľa vo sviatok o 10 hodine. počas sv. omše
mi zaujímavý.
spievajú sa – doprevádzaním orgánu
Z roku 1781 nám podáva správu ďalšia
– v reči domácej piesne času premeravizitácia – Visitatio Bathyaniana. Táto
né a vybrané... Občania sú katolíci, len
sa dôkladne rozpisuje o farských príjslovenský (lingua slavonica) hovoria.
moch. Vyberiem niekoľko zaujímavostí:
Farár ochotne vykoná obrady v tejto
... Pavell Praiszell testoval fare vinohrad
reči. Kacírstvo, alebo náboženská ľaOcktall za 12 omší pre jeho a manželky
hostajnosť neni sú známe.
Kostol sťatia sv. Jána Krstiteľa
Juliany dušu, ktoré majú byť slúžené na
Z katolíckych duší je 427 horlivo
oltári Panny Marie ... ... Textácia príjveriacich a 161 skromnejšie veriacich,
mov farára z Dubovej peňažitých za omše
spolu 588 duši. Predpísanej každoročz fundácií od obce, za ranné omše niekto- rára, kým, na ťarchu alebo prácou koho
nej spovedi a veľkonočnému prijímarých sviatkov od obce, požitky in natura boly prevedené. Väčší z oltárov dľa nániu
všetci zadosť učinenia. Pohrebov
vo vine z jestvujúcich 74 domov, za rezer- pisu na jednom kamene bol posvätený
a
procesii
veriaci početne a pokorne
vovaných 11 miest na sedenie v kostole, v r. 1746 p. ostrihomským biskupom
sa
zúčastnia.
Verejní alebo škandalózod 14 občanov mimo obec narodených, za Michalom Frivaiszom. Má 6 kovových
ni
hriešny
neni
sú. Farár potrebuje na
processie na niektorých sviatkoch, prídel kandelábrov.
prechádzanie
obce
z jedného konca
Tabernákulum drevené, zafarbené,
ovsa, 6 siah paliva z obecného lesa Domina
druhý
¼
hodiny...
odlúčenie fary
nali kálaného, šesťdesiatky, štola, pohreb- čiastočne pozlátené. Nad tabernakuod
vištuckej
stroskotalo
doteraz prené, z kolied a zo zbierok... Farár: Juraj lom sú len 2 menšie andely s kandeto,
lebo
veriaci
vo
Vištuku
nechceli
Lesný ... Učiteľ: Carolus Bakés ... Prvý labrami, v ktorých zasvietia voskové
prispieť
v
prospech
fary
v
Dubovej
...
kostolník, zároveň ekonóm: Ján Brich- sviečky pri vyložení Najsvätejšieho.
Obec
Dubová
má
vinohrady,
horské
ta ... Druhý kostolník: Michal Horváth Druhý oltár, stavaný v r. 1745 na nálesy, pôda je kamenistá. Potok menom
... Hrobár: Joannes Rumigel... Pôrodná klady fary skrz veľkú vlhkosť len málo
Zslabek ...
baba: Dorothea Garafa... Tu pozname- používateľný, bol posvätený v r. 1779
Touto kanonickou vizitáciou sa odlúčili
nám, že pri výstavbe fary bolo zastúpenie p. biskupom Štefanom Nagyom. Tretí
dubovská
a vištucká fara a na Dubovej od
poddaných 2/3 z Vištuka a 1/3 z Dubo- oltár má nápis: zo sviatočného sľubu
06.
10.
1781
účinkoval kaplán, podriavej a Þnančne ju dotoval patrón – grf. Ján dal postaviť tento oltár Pavel Praizell
dený
farárovi
v Častej – Štefan AugusPálffy. kostol je mimo obce, 150 krokov a jeho manželka Julianna v r. 1714.
tiny.
V
obci
bolo
teda kaplánstvo.
od konca obce. V lete dobre, v zime ne- Porušenie sôch alebo obrazov nie je znápohodlne prístupný. Požiar by mohol me.... opis 5 vinohradov fary: Koruny...
Ľudovít Ružička ml.

Premeny Dubovej... (9)
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Dubovské noviny
príjmy a výdavky

3 849,40 Sk

Príjmy:

v roku 2005
Milí čitatelia,
v novoročnom čísle Vám aj teraz
predkladáme prehľad o finančných
pohyboch na účte Dubovských novín
počas minulého roka. Prispievate nám
na ich tvorbu formou peňažných darov
či formou nejakej služby.
Obec Dubová finančne kryje samotnú
tlač novín, ktoré pre bohatosť spracovávaného materiálu vydávame už takmer stabilne na dvanástich stranách v
náklade 400 ks.
Získané prostriedky sa snažíme využiť
na dosiahnutie vyššieho štandardu
a skvalitnenie práce okolo tvorby
Dubovských novín.
Všetkým darcom ďakujeme.
Redakcia

príspevok od obce:
25 000,00 Sk
dary od fyzických osôb: 20 049,00 Sk
úroky v banke:
14,30 Sk
2 % dane:
8 654,00 Sk
----------------------------------------------Spolu
53 717,30 Sk
Výdavky:
faktúry za tlač novín: 35 504,50 Sk
počítač a príslušenstvo: 2 932,50 Sk
software:
3 665,00 Sk
daň z úrokov:
0,65 Sk
poplatky banke:
1 781,50 Sk
schránka DN:
375,00 Sk
ostatné výdavky:
300,00 Sk
----------------------------------------------Spolu
44 559,15 Sk
Stav k 31.12.2005:

Prehľad darov od fyzických osôb:
23 x 100, 1 x 120, 16 x 200, 5 x 300,
2 x 400, 7 x 500, 1 x 634, 1 x 995, 4 x
1000, 1 x 3000
----------------------------------------------Spolu
20 049,00 Sk

Darujte 2%
Spevácka skupina Credo, so súhlasom redakcie Dubovských novín, si Vás
dovoľuje osloviť v tejto záležitosti:
Už po niekoľkýkrát može každý z nás
rozhodnúť, kam pôjdu jeho 2% daní
z príjmu. Touto cestou Vás teda prosíme, ak môžete darujte nám 2% daní
z príjmu.
Všetky potrebné tlačivá nájdete
v dubovskom kostole.
V prípade nejasnosti kontaktujte:
Marcelu Šuplatovú, tel.: 6429215
alebo
Moniku Tomáškovú, tel.: 6429369.

13 007,55 Sk

Môžete darovať
2% dane
Milí čitatelia Dubovských novín,
S p o l o k s v. Vi n c e n t a d e P a u l
na Slovensku sa prostredníctvom Konferencie sv. Jána Krstiteľa
v Dubovej uchádza aj tento rok o Vašu
priazeň v oblasti poukázania 2 % dane
na podporu svojej činnosti.
V prípade darcov dubovskej konferencie môžu byť darované prostriedky
v plnom rozsahu použité na tvorbu
Dubovských novín.
Upozornenie:
V rokoch 2006 až 2008 bude Spolok
sv. Vincenta de Paul prijímať 2 %
dane cez svoju partnerskú organizáciu,
ktorá má názov: Maják, občianske
združenie (IČO: 36108154).
Predvyplnené tlačivá Vám dodáme
spolu s týmito novinami, alebo budú k
dispozícii v zadnej časti kostola.
Všetkým darcom vopred ďakujeme.

Za všetko Vám už vopred úprimne
ďakujeme.
Credo

František Zajíček
predseda Konferencie sv. Jána Krstiteľa

Cesta k dokonalosti navonok vyzerá pekne,
zblízka však vyzerá inak. Ak prestaneme
cítiť tŕnie, nejdeme správne.
(Don Bosco)

Dubovské noviny

Poďakovanie ...
Každoročne, posledný deň roka, si už
mnohí z nás ani nevedia predstaviť bez výstupu a stretnutia s priateľmi na Kukle.
Na sklonku starého roka ani tento rok,
napriek predchádzajúcej víchrici, kope nafúkaného snehu a sťaženým podmienkam
na výstup, neodradilo mnohých zachovať
si tradície a absolvovať návštevu lesa aj
v tento krásny deň.
Cestu vyšliapali prví obetavci hneď zrána, aby sa nám, oneskorencom už po nich
po tzv. „jednokoľajke“ lepšie stúpalo. Pod
Kuklou sme sa stretali s turistami brodiacimi sa snehom aj z okolia - zo Zochovej
chaty, Modry, Píly, či Častej. Spoločne, aj
keď sa nás naraz veľa na vrchole nepomestilo, sme si pripili na Nový rok, pospomínali na rok odchádzajúci a spokojní, že sme
to opäť zvládli, sa vracali domov, aby sme
svorne privítali Nový rok aj v kruhu tých,
ktorí pripravovali slávnostný silvestrovský
večer. Ďakujeme Dubovania, udržujte si
svoju spolupatričnosť a zasväcujte do týchto zvykov aj budúce generácie, je to dôstojné a správne!
Telesnú únavu a každodenné starosti treba zahnať uvoľnením mysle a príjemnými
zážitkami, čo sa nám podarilo aj pri vítaní Nového roka. Štedrý ohňostroj, srdečné
stisky rúk a objatia známych aj neznámych
pred kostolom na Dubovej opäť vnášajú do
sŕdc nádherný pocit, že patríte medzi nich.
Nakoniec nás milo prekvapilo privítanie
v spoločenskej sále na ihrisku, kde sme za
hlasmi muziky zablúdili pri nočnej prechádzke z vítania Nového roka. V plnom
prúde sa tu zabávali domáci i hostia, a my
sme sa len náhodou ocitli medzi nimi, neplánovane, bez príprav, s dobrou náladou.
Veľmi pozitívne hodnotím tento spôsob
organizovania silvestrovskej zábavy s voľným vstupom a dobrovoľným vstupným,
pretože veľa zabávajúcich sa vybralo na
ihrisko až po polnoci a zabávať sa vydržali
až do prvého rána r. 2006.
Poďakovanie patrí ešte raz tým, ktorí sa
podujali zorganizovať takúto zábavu, vystrojili sálu do slávnostného šatu, poskytli všetkým, ktorí mali záujem sa pobaviť,
príjemné priestory a hudbu. Dúfam však,
že okrem dobrovoľného vstupného, ktoré
v tomto prípade nemohlo pokryť ani najnutnejšie režijné náklady, pretože nie každý si to všimol, prispel k dobrej organizácii
vydarenej akcie aj obecný úrad, ktorý Þnančne prispieva pre svojich občanov neraz na podobných akciách a tým sa podieľa
na zviditeľňovaní Dubovej a jej aktívnych
občanov ako vzor pre ostatné okolité obce,
čo môžeme potvrdiť aj my, „stáledubovania z Modry“.
Vierka a Otto Koníkovci
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Pripomienka zosnulých
január - marec 2005
100 rokov:
Mária Kollarovičová + 31.1.1906
manželka Martina rod. Guštafíková (64 r.)

Ján Svrček + 5.2.1906
vdovec po Márii rod. Michutovej (72 r.)
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50 rokov:
Mária Mičunková + 8.1.1956

30 rokov:
Jozef Kučera + 23.2.1976

manželka Vojtecha, rod. Šimovičová (80 r.)

manžel Bernardíny rod. Koníkovej (51 r.)

Mária Hutterová + 10.2.1956

Štefan Valentovič + 24.3.1976

vdova po Michalovi, rod. Heribanová (89 r.)

manžel Štefánie rod. Pokojnej (62 r.)

Štefan Hrdlovič + 7.3.1956
manžel Márie rod. Gavorníkovej (60 r.)

Cecília Heráková + 28.3.1956
dcéra Ladislava a Sofie rod. Cabukovej (1 mes.)

Vendelín Held + 6.2.1906
syn Floriana a Terézie rod. Tomašovičovej (9 r.)

Mária Mičunková + 12.2.1906
manželka Jozefa rod. Urbaseková (62 r.)

Ján Slovák + 15.2.1906
syn Imricha a Jozefíny rod. Hrdličkovej (10 mes.)

Jozef Kučera

Michal Kolek + 23.2.1906

20 rokov:

manžel Emílie rod. Drefkovej (57 r.)

Ferdinand Mičunek + 6.3.1906
syn Dominika a Pavlíny rod. Svrčkovej (2 r.)

Jozef Kolek + 7.1.1986

Mária Mičunková

90 rokov:
Vincent Hrdlovič + 13.2.1916

syn Štefana a Anny rod. Jakubcovej (58 r.)

40 rokov:

syn Štefana a Roziny rod. Oškerovej (8 mes.)

Štefan Held + 7.1.1966

Katarína Kosecová + 26.3.1916

manžel Márie rod. Gavorníkovej (66 r.)

manželka Leonarda rod. Zborellová (63 r.)

80 rokov:
Jozef Duban + 21.2.1926
syn Štefana a Roziny rod. Jakubcovej (16 mes.)

Pavel Gašparovič + 24.2.1926
syn Petra a Terézie rod. Belicovej (9 mes.)

Mária Gavorníková + 9.3.1926

Štefan Valentovič

Eva Lihotská + 9.1.1966

Františka Oškerová + 12.2.1986
dcéra Štefana a Františky rod. Valentovičovej (72 r.)

10 rokov:
Igor Gloznek + 20.1.1996

dcéra Jozefa a Márie rod. Vicenovej (82 r.)

syn Jozefa a Františky rod. Polčicovej (39 r.)

Štefan Horváth + 10.1.1966

Justína Polčicová + 23.1.1996

manžel Márie rod. Lehinkovej (58 r.)

Uršula Moravčíková + 5.3.1966
dcéra Vendelína a Anny rod. Hrozanovej (43 r.)

Angela Dubanová + 13.3.1966
vdova po Štefanovi, rod. Koníková (68 r.)

manželka Vilhema rod. Svrčková (74 r.)

Berta Hrdlovičová + 3.3.1996
vdova po Štefanovi, rod. Nemčeková (83 r.)

František Fandel + 23.3.1996
manžel Márie rod. Jakubcovej (61 r.)

manželka Michala rod. Hunadyová (45 r.)

Štefánia Heldová + 15.3.1926
dcéra Štefana a Márie rod. Gavorníkovej (5 mes.)

Viliam Baxa + 24.3.1926
syn Mateja a Anny rod. Kolekovej (2 mes.)

70 rokov:
Rozina Jakubcová + 18.2.1936
manželka Imricha rod. Zednikovičová (81 r.)

Apolónia Šikulová + 23.3.1936

Štefan Held

Štefan Horváth

Igor Gloznek

Berta Hrdlovičová

manželka Štefana rod. Valentovičová (67 r.)

Jozefína Dubanová + 31.3.1936
dcéra Olivera a Alžbety rod. Kováčovej (11 dní)

60 rokov:
Gabriel Svrček + 7.2.1946
syn Františka a Jozefíny rod. Koníkovej (21 r.)

Rudolf Haverl + 10.2.1946
manžel Márie rod. Markovičovej (21 r.)

Karol Pokojný + 24.3.1946
syn Augustína a Márie rod. Jakubčíkovej (7 mes.)

Angela Dubanová

Pane, buď zho
m
a
vievavý k duši
ch
našich zosnulý
ier
bratov a sest
ieť
a daj im uzr
svoju tvár.

František Fandel

Medovníčky - hlinovníčky
Tí z Vás, ktorí sa zúčastnili beneÞčného koncertu konaného dňa 18.12.2005 na Dubovej, si mohli z neho odniesť nielen príjemný zážitok, akési pookriatie na duši, ale i „medovníčky“, ktoré pre Vás za sponzorskej pomoci p.Jozefa Zajíčka, pripravili Créďaci.
Výroba a obdarovávanie medovníčkami počas týchto beneÞčných koncertov sa stalo
už akousi tradíciou ako i samotný koncert.
Výroba tohtoročných medovníčkov bola však založená na špeciálnej receptúre. Už
osvedčený recept plný škorice, medu a iných dobrôt sme zamenili za hlinu. Takže výsledkom boli hlinené medovníčky v tvare srdiečka, ktoré môžu zdobiť Vaše príbytky
po dlhú dobu a pripomínať Vám, že ste svojou prítomnosťou na beneÞčnom koncerte
prispeli k šľachetnej veci. Ďakujeme touto cestou všetkým, ktorí nám pomohli pri zachovaní tejto tradície akoukoľvek formou, nielen pre tento rok ale i počas tých predchádzajúcich.
Credo
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Čo priniesol rok
20055
200
Kronika narodených, sobášených
a zosnulých.

Zosobášili sa

Katarína Mináriková / Mário Müller

Lucia Fandlová / Martin Urschitz

Kristína Zajíčková / Jozef Fiala

26.2.2005
- Mário Müller
- Katarína Mináriková
----------------------------------------------23.4.2005
- Peter Pavčo
- Ing. Katarína Repaská
----------------------------------------------21.5.2005
- Peter Vilina
- Alena Horváthová
----------------------------------------------21.5.2005
- Tibor Valentovič
- Ivana Namislovská
----------------------------------------------4.6.2005
- Richard Štefula
- Zuzana Lanáková
----------------------------------------------25.6.2005
- Tomáš Jakubec
- Miroslava Horváthová
----------------------------------------------6.8.2005
- Martin Urschitz
- Lucia Fandlová
----------------------------------------------3.9.2005
- Jozef Fiala
- Kristína Zajíčková
----------------------------------------------8.9.2005
- Ing. Petr Bednár
- Katarína Lenarčičová
----------------------------------------------8.10.2005
- Lukáš Koník
- Naďa Mruškovičová
----------------------------------------------Novomanželom srdečne blahoželáme
a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, dobrého zdravia, obetavej lásky
a trpezlivosti pre spoločný život.

Daj každému dňu
šancu, aby sa stal
najkrajším dňom
tvojho života.
Naďa Mruškovičová / Lukáš Koník

(M. Twain)

Dubovské noviny

Narodené deti
1 CHLAPEC / 5 DIEVČAT

Vanessa Schwarzová
(** 8.4.2005)
rodičia: Martin a Monika rod. Jursová

Karin - Mária Jakubcová
(** 27.5.2005)
rodičia: Rastislav a Silvia rod. Kršiaková

Sarah Mária Müllerová
(** 13.8.2005)
rodičia: Mário a Katarína, rod. Mináriková

Lukáš Koník
(** 19.8.2005)
rodičia: Norbert a Slávka, rod. Gécová

Tamara Schwarzová
(** 2.9.2005)
rodičia: Jozef a Andrea, rod. Kratochvílová

Sophia Anežka Máliková
(** 3.12.2005)
rodičia: Ivan a Anežka rod. Jakubcová

Vítame tieto deti v našej obci.
Rodičom blahoželáme k veľkému
daru života a vyprosujeme, aby im
dieťa bolo na radosť a Bohu na česť
a slávu.
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Predišli nás...
5 MUŽOV / 9 ŽIEN

Štefánia Pilariková (+
+ 9.1.2005)
manželka Vladimíra, rod. Jakubcová (69 r.)

Mária Jakubcová (+
+ 18.2.2005)
vdova po Františkovi, rod. Valentovičová (82 r.)

Františka Balagová (+
+ 5.5.2005)
manželka Vladimíra, rod. Tajcnárová (57 r.)

Anna Hrdlovičová (+
+ 27.7.2005)

Štefánia Pilariková

Mária Jakubcová

Jozefína Čižmáriková

Ján Polčič

Františka Balagová

Anna Hrdlovičová

Peter Polčič

Margita Moravčíková

vdova po Florianovi, rod. Pešková (86 r.)

Rudolf Moravčík (+
+ 6.8.2005)
vdovec po Márii rod. Polčicovej (88 r.)

Eva Matovičová (+
+ 4.8.2005)
dcéra Jozefa a Antónie rod. Prutkayovej (26 r.)

Jozefína Čižmáriková (+
+ 31.8.2005)
rod. Hrdlovičová (78 r.)

Ján Polčič (+
+ 17.10.2005)
manžel Anny rod. Izakovičovej (79 r.)

Emília Polakovičová (+
+ 3.11.2005)
dcéra Františka (63 r.)

Peter Polčič (+
+ 11.11.2005)

My všetci
sme
stvorení
pre nebo

manžel Zlatice rod. Bojkovskej (56 r.)

Ladislav Šikula (+
+ 28.11.2005)
rodák z Dubovej, Pezinok (47 r.)

Margita Moravčíková (+
+ 15.12.2005)
vdova po Jozefovi, rod. Hrdlovičová (70 r.)

Anna Königová (+
+ 20.12.2005)
vdova po Františkovi, rod. Švorčíková (85 r.)

(don Bosco)

Ladislav Peško (+
+ 20.12.2005)
manžel Jozefíny rod. Kosecovej (65 r.)

Rudolf Moravčík

Eva Matovičová

Anna Königová

Pane, buď milostivý dušiam týchto ľudí a prijmi ich do svojho Kráľovstva. Daj nám silu prijať z Tvojich rúk toto dočasné, ale
ťažké odlúčenie. Pomáhaj nám prežiť zbytok života podľa Tvojej vôle, aby sme sa všetci raz stretli pred Tvojou tvárou.

V nebi
budem počuť.
(Beethoven)

Marcelka
Mojžišová

Spomíname
Čas nezahojí bolesť na duši
ani nazacelí jazvy na srdci...
29. decembra 2005 uplynulo 5 smutných rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná Marcelka Mojžišová.
Venujte jej, prosíme, tichú úprimnú
spomienku.
S láskou v srdci spomínajú mamička
s partnerom, sestry s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Trinásteho decembra si
každoročne pripomíname
sviatok sv. Lucie. Svätá
Lucia žila v Syrakúzach na
ďalekej Sicílii a pre svoju
matku vyprosila zázračne
uzdravenie. Po uzdravení
matky urobila sľub čistoty
a vernosti Pánu Ježišovi, za
čo bola odsúdená a umučená 13. 12. 304.

Svätá Lucia
Ani tento sviatok nezostal
bez povšimnutia. Dievčatá
sa zahalili do bielych posteľných plachiet, do ruky vzali kríž, a tak chodili
po dedine. Kam vošli, tam pozreli, či
je na stene kríž a vo sväteničke svätená
voda. Všetci domáci sa museli pomodliť Otčenáš. Lucie, tak sa tieto zahalené dievčatá nazývali, dostávali múku,
vajcia, orechy a lekvár. Z týchto surovín potom upiekli koláče, ktoré potom
zjedli spolu s mládencami.
V deň sv. Lucie ženy odrezávali vetvičky z broskyne a čerešne a postavili
ich do vody. Do Štedrého dňa museli
rozkvitnúť, lebo s nimi sa potom chodilo vinšovať. Na deň svätej Lucie sa

zišla skupinka dievčat a napísali si
lístočky s menami chlapcov. Každý
deň od Lucie do Vianoc jeden spálili
a lístoček s menom chlapca, ktorý zostal posledný otvorili a ten sa mal stať
ich mužom. Traduje sa tiež, že sv. Lucia je patrónkou priadok a krajčírok.
V súčasnosti si niektoré zvyky na
sviatok sv. Lucie pripomínajú ľudia
hlavne na dedinách. Je veľmi pekné, že
sa tradícia sv. Lucie nevytratila z našej
obce ani v tejto hektickej dobe, a že
zvyklosti našich starých rodičov ostali
aj zvykmi človeka 21. storočia.
Foto a článok: Marcela Šuplatová
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Benefičný Koncert 2005

Podľa P. Segneriho sú to hlavne tri veci, podľa
ktorých sa pozná pravý otec chudobných: ruka, tvár
a oči. Ruka otvorená na celú dlaň (symbol štedrosti),
tvár prívetivá a radostná, oči vzhliadajúce k nebu.
Ruka otvorená na celú dlaň: keď do vyprahnutej
zeme spadne niekoľko kvapiek vody, nepovie sa, že
napršalo; na napršanie je potrebné veľké mračno
a veľa vody. Tu platí pravidlo starého Tobiáša, ktoré dal svojmu synovi: "Koľko budeš môcť, toľko
buď milosrdný". Starí kresťania sa sami postili, aby
z ušetreného mohli viac pomáhať svojim chudobným bratom.
Tvár veselá a prívetivá: táto radostnosť nie
je tak ťažká, ak kresťan uváži, že dávajúc almužnu vlastne sám viac dostáva než dáva.
Oči pozdvihnuté k nebu: pravý kresťanský
almužník nemá dávať tak, ako sa dáva psovi
alebo koňovi potrava, ale so skutočným súcitom, ktorý vychádza z lásky k Bohu. Súcit
a kresťanská láska k človeku i keby sme vedeli,
že trpí vlastnou vinou...
V nedeľu 18. decembra 2005 sa schádzame
v dubovskom kostole a krátko po 15. hodine začíname
tradičný beneÞčný koncert, tentoraz na podporu činnosti mobilného hospicu sv. Kataríny Labouré v Bratislave.
Hneď pri vstupe vítajú prichádzajúcich naše dievčatá z Creda, aby ich obdarovali symbolickým darčekom
tentoraz nie z medového cesta, ale z vypálenej hliny.
Koncert otvárajú naši hostia z Rajeckých Teplíc spevácky zbor dospelých s latinským názvom Cordis
Jesu (v preklade asi toľko ako "Srdca Ježišovho"). Prichádzajú zo sakristie v tmavom elegantnom oblečení
a pod taktovkou mladej dirigentky Mirky Personovej
spievajú úvodnú pieseň.

Spevácky zbor Cordis Jesu z Rajeckých Teplíc

Mládežnícky spevácky zbor Iuvenes Dei z Rajeckých Teplíc

Dubovské noviny
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Po prvej piesni vítam účinkujúcich i všetkých prítomných v mene Konferencie sv. Jána Krstiteľa v Dubovej a odovzdávam im
vyššie napísanú myšlienku sprievodných znakov kresťanskej pomoci núdznym ako ich popísal P. Segneri.

materiálmi, ktoré sú voľne k dispozícii v zadnej časti kostola na stolíku, ako aj medovníkmi v tvare slnečnice, ktorá je logom hospicu.
Ďakujeme jej za vysvetlenie a za jej účasť. Veríme, že jej práca pre trpiacich zostane navždy
požehnaná.
Záver programu patrí nášmu Credu. Po krátKresťanská sp
kom príhovore svojej šéfky Marcely Šuplatovej
evácka skupin
a Credo z Dub
ovej
nám odovzdajú cyklus piesní, ktorý začína doV prograslova
rozprávkovo (pieseň na ústrednú melódiu
me pokračuje Cordis Iesu pásmom piesní tenrozprávky
Tri oriešky pre popolušku) a pokračutoraz "z trošku iného súdka" než sme boli na našich beneÞčných
je
peknými
prevažne
vianočnými
piesňami. Niektoré poznáme, iné
koncertoch zvyknutí. Spievajú pekné chrámové piesne zo zborovej
počujeme
prvýkrát.
Vypočujeme
si
- hoci v náhradnom speváckom
klasiky. Čo však dáva ich vystúpeniu nezameniteľnú hodnotu naobsadení
aj
pieseň
Pýtam
sa
Teba,
ktorá sa dostala prednedávnom
vyše je fakt, že pricestovali k nám z pomerne veľkej diaľky, z Rado
Þnále
na
medzinárodnej
súťaži
pôvodnej tvorby s charitatívjeckých Teplíc. Neváhali vyvinúť úsilie, aby zohnali sponzora na
nou
tématikou
v
Murcii
v
Španielsku.
Sympatické je, že spolu so
Þnancovanie cesty na Dubovú a späť, aby prišli medzi nás do úplstaršími
kredákmi
sa
pred
nás
postavia
aj nové mladé tváre, ktoré
ne neznámeho prostredia a aby tak mohli prispieť k dobrej veci. Za
zažívajú
takto
svoju
premiéru
zoči
voči
publiku.
zmienku isto stojí aj skutočnosť, že medzi spievajúcimi účinkuje aj
Po
skončení
programu
a záverečných želasamotný primátor mesta Rajecké Teplice. To
niach
sa
rozchádzame.
S
účinkujúcimi ešte
vnímam ako veľké povzbudenie a poctu. Nech
pobudneme
niekoľko
chvíľ
v sakristii, kde
im to Pán vynahradí.
dievčatá
z
Creda
za
pomoci
svojich rodičov
Ako druhý účinkujúci subjekt sa predstapripravili
malé
občerstvenie.
V príjemnej atvuje náš druhý hosť, tiež z Rajeckých Teplíc,
mosfére
sa
môžeme
voľne
porozprávať
a vymládežnícky spevácky zbor Iuvenes Dei (Bomeniť
si
skúsenosti,
kontakty
i
notové
matežia mládež). Zbor nemá ešte celkom ujasnené
riály. S pocitom spolupatričnosti a kolegiality
"kompetencie" a aj jeho názov uzrel svetlo
odchádzame potom domov a ostávame v násveta iba pred niekoľkými dňami, ale nakoniec
deji, že aj o rok bude možné podobné vystúpesme sa zhodli v tom, že vedenie treba prisúdiť
nie zorganizovať.
asi Veronike Dobešovej, ktorá zbor diriguje.
Ďakujeme všetkým prítomným, ktorí sa
Blokom mládežníckych kresťanských piespodujatia
zúčastnili. Ďakujeme za Þnančné
ní za doprovodu dvoch gitár pekne dopĺňajú
príspevky
na mobilný hospic sv. Kataríny
vystúpenie rajeckoteplických hostí. Sú veselí,
Labouré,
ktoré
predstavujú celkovú sumu
sympatickí, mladí až veľmi mladučkí a pekne
6
435,50
Sk
vrátane
peňazí, ktoré venovalo
spievajú - zborovo i v sólových spevoch. Svoj
Credo
za
predané
vianočné
pohľadnice. Veľvstup ukončujú spoločnou hymnickou piesňou
Sr. Barbora Kroftová
kú
vďaku
vyslovujeme
našim
účinkujúcim
spolu s dospelými. Nech Pán požehnáva úsilie
zložkám
za
ich
spev,
ale
aj
ich
čas,
energiu a
tých, ktorí sa snažia úročiť svoj dar spevu a
náklady
s
vystúpením
spojené.
Ďalej
vyslovuprispievajú tak k našej radosti, oslave Stvoriteľa a dnes k činnosti
jeme
vďaku
speváčkam
z
Creda
za
pomoc
pri
príprave
a
za
občerhospicu, ktorý týmto koncertom chceme podporiť.
stvenie
pre
účinkujúcich
a
všetkým
ostatným,
ktorí
akýmkoľvek
K mikrofónu pozývam rehoľnú sestru MUDr. Barboru Kroftovú, aby nám povedala niekoľko dôležitých slov o tej forme po- spôsobom pomohli pri príprave a realizácii koncertu.
Na záver ďakujem otcovi Máriovi Orbanovi za to, že nám umožmoci trpiacim a zomierajúcim, pre ktorú sa ustálilo pomenovanie
ňuje
robiť tieto vystúpenia v dôstojnych priestoroch Božieho chráhospicová starostlivosť i konkrétne o tzv. mobilnom hospici sv.
mu
a
Ing. Rudolfovi Zajíčkovi a Monike Tomáškovej za ozvučenie
Kataríny Labouré v Bratislave, pre ktorého činnosť je dnešný betejto
akcie
i jej zdokumentovanie na video a digitálne fotograÞe.
neÞčný program organizovaný. Sr. Barbora hovorí krátko, presvedNech
Vám
to
všetkým Pán odplatí.
František Zajíček
čivo a dojímavo. Svoju výpoveď dopĺňa názornými prpagačnými
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V novom roku 2006

Poďakovanie

Vás pozdravujú deti a pedagógovia Materskej školy Dubová

drahí bratia a sestry, potvrdzujem
príjem peňazí, ktoré ste pre nás vyzbierali na beneÞčnom koncerte, ktorý
sa konal dňa 18.12.2005 v Dubovej.
Vyzbieralo sa na ňom 6 435,50 Sk
za čo všetkým dobrodincom veľmi
pekne ďakujeme. Výťažok bude použitý na činnosť mobilného hospicu sv.
Kataríny Labouré, ktorý sprevádza zomierajúcich v ich domácom prostredí.
Súčasne bude i vkladom do budúcej
stavby stacionárneho hospicu, ktorý
plánujeme stavať v Bratislave - Ružinove.
Ešte raz Pán Boh Vám všetkým odmeň.
Sr. Barbora
Milá šéfka Macka,

Mladšia veková skupina:

nech sú ti naše slová vďaky, ktoré
ti právom patria za všetkú obetavosť
a veľa vynaložených síl, ktoré venuješ
chodu Creda i povzbudením do ďalšej
práce. Zároveň ti touto cestou chceme
popriať teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom, zdravia, šťastia akurát, aby ťa mal každý
rád. Vďaka.
Créďaci

Zľava horný rad: p. učiteľka Haláčová, Samko Jakubec, Adelka Lániková, Patrik Moravčík, p. riaditeľka
S. Jakubcová
Dolný rad: Ninka Hozlárová, Miško Koník, Miška Jakubcová, Katka Valčeková, Klárka Zajíčková, Simonka
Heldová
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Poďakovanie darcom

Staršia veková skupina:
Zľava horný rad: p. učiteľka Fandlová, Matúško Koník, Erik Krchnák, Maťko Jakubec, Kristínka Jakubcová,
Timko Šefčovič, Maťko Schön
Dolný rad: Paulínka Schwarzová, Anettka Laciková, Nikolka Schwarzová, Henka Korčeková, Lukáško
Nemček, Simonka Stanková, Adamko Hozlár, Maťko Polčič

ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských
novín:
Anton Suchovský, Pavol Koník,
rod. Mojžišova, rod. Gajdošíkova,
rod. Citterova (Častá), Marta
Geršicová, Ján Gloznek s rod., Lenka
Miklovičová, rod. Jána Minárika,
rod. Pavla Minárika ml., rod. Jarka
Moravčíka (Pezinok), rod. Pavla
Minárika st., rod. Viktora Polčiča,
Edita Heldová, Lukáš Koník, Mária
Šafáriková (Častá) a dvaja Bohu
známi darcovia.
ĎAKUJEME!
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