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Milí Starobystričania, 

Milí Starobystričania, Klubinčania, 

 

v živote každého z nás sú chvíle, ktoré si 

buď vychutnávame plnými dúškami, alebo 

tie, ktoré by sme najradšej poslali do 

zabudnutia.  

Je za nami ďalší rok a ja verím, že čo 

najviac bolo tých okamihov, kedy ste boli 

šťastní, plní radosti a najmä, že ste mali 

pocit Božej blízkosti. Ja som tých chvíľ 

mala veľmi veľa a ďakujem Pánu Bohu za 

ne.  

Vyčítam si však jednu vec, a to, že sme sa 

k ďalšiemu číslu nášho občasníka dostali 

až teraz, na konci roka. Snažíme sa vám 

v ňom ale dať čo najviac, čo sme mohli 

a čo nepochybne v uplynulom roku bolo 

dôležité.  

Náš pán farár už vlastne nie je farár, ale 

dekan, Asterius prežil veľa krásnych dní 

a uskutočnili sa mnohé významné 

podujatia, slávnosti, ale i všedné dni, za 

ktoré rovnako ďakujeme Pánu Bohu, že 

nám ich dáva.  

Či už budete toto číslo čítať vo všedný 

alebo výnimočný deň, nech je to pre vás 

čítanie príjemné a oddýchnete si pri ňom. 

Veď aj to je náš zámer...  

     Katka  

 

 

OBSAH 

Ustanovenie za školského dekana 

Obnovená púť do Senkova 

Pár minút s... 

             (pán kostolník Ondrej Stolárik) 

      Asterius píše 

                   (...a eRko sa tiež hlási o slovo) 

Včelári oslavovali 

Svätý Ambróz, patrón včelárov 

Svätý Tarzícius, patrón miništrantov 

Najkrajšie sviatky v roku? 

Dolná zem – vysťahovali sa i mnohí 

Starobystričania 

Epidémia aj u nás 

Čitateľka píše: Moja starinká 

Výnimočná praprababka Rozália  

SSS – Silné Slová Svätých 

Plány na rok 2014 

Spoločenská kronika  

Katolícky kalendár  

 



MICHALSKÉ  ZVONY  1/2013 

 

 

Ustanovenie za školského dekana 

18. septembra tohto roku náš Žilinský 

diecézny biskup Tomáš Galis napísal list 

do našej farnosti. A nie hocaký! Náš pán 

farár sa ním stál pánom dekanom. Ako sa 

píše v tejto listine: „Z dôvodu napomôcť 

šíreniu evanjelia a rozvoju katechézy          

v Žilinskej diecéze, ustanovujem Vás za 

školského dekana Dekanátu Kysucké Nové 

Mesto. Počas svojho funkčného obdobia 

vytvárajte podmienky na intelektuálny        

a duchovný rast katechétov a tiež dbajte na 

to, aby učitelia náboženskej výchovy viedli 

svoju pedagogickú činnosť v zhode             

s učiteľským úradom Cirkvi a vyznačovali 

sa dobrým svedectvom kresťanského 

života.“ 

Prajeme nášmu pánovi dekanovi veľa 

dobrých nápadov na rozvíjanie 

duchovného rastu nielen katechétov, ale 

nás všetkých!                Katka 

__________________________________ 

Obnovená púť do Senkova 

     

 

 

Stará Bystrica má viacero pamätných 

miest, kde sa stretávali dlhé roky veriaci 

z obce i z okolia na slávnostných svätých 

omšiach – či to už bolo pri kaplnke na 

Lánoch, u Slezákov a najmä v Senkove - 

na mieste, kde naši rodičia, starí rodičia  

 

či známi prežili ťažké chvíle vojnového 

obdobia. Práve preto, po rokoch odmlky, 

sa obnovil starý zvyk putovať do Senkova, 

aby sme poďakovali za Božiu ochranu 

našich predkov a prosili za vojnou 

postihnuté časti sveta. Púť bola spojená    

so sviatkom Povýšenia svätého kríža            

14. septembra.  
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Pár minút s... (pán kostolník 

Ondrej Stolárik) 

 
Tentokrát som o rozhovor požiadala pána 

kostolníka Ondreja Stolárika, ktorý sa so 

mnou veľmi ochotne porozprával. Pár 

minút s... pánom kostolníkom ubehlo vo 

veľmi príjemnej atmosfére a dúfam, že keď 

budete náš rozhovor čítať, budete sa cítiť 

tak príjemne ako ja, keď vznikal.  

 

1. Ako dlho ste už kostolníkom?  

Už  6 rokov. 

2.Veľakrát som si všimla, že Vám 

pomáha Vaša manželka, je to už ako 

vaša spoločná „práca“? Áno, berieme to 

tak. A pomáha mi aj moja dcéra.  

3. Máte túto prácu, alebo skôr „službu“, 

radi? Prirástla Vám k srdcu? Čo je na 

nej najťažšie? Mám to veľmi rád. ťažké 

pre mňa nie je nič, vždy sa treba vedieť 

obetovať. Ale ak by som niečo musel 

vybrať, bolo by to cestovanie do kostola za 

každého počasia. Chodievam na motorke, 

bicykli aj pešo.  

4. Bývate v Starej Bystrici, pochádzate 

odtiaľto? Nie, pochádzam z Turzovky, 

býval som aj na Korni - 21 rokov, kým som 

sa neoženil. Potom som sa presťahoval do 

Starej Bystrice. 

5. Čo a kde ste študovali? Chodil som na 

stredné odborné učilište v Třinci.  

6. Máte nejakú vtipnú príhodu 

z kostola? Čo špeciálne sa Vám 

„podarilo“? Pár vtipných príhod určite 

mám. Raz som zabudol prichystať pánovi 

farárovi hostiu. A ešte raz v lete som išiel 

o polnoci na bicykli skontrolovať, či som 

zamkol kostol a po ceste ma zastavili 

policajti s otázkou, kam idem. Tak som im 

povedal, že do kostola, pomodliť sa. 

7. Váš vnuk Patrik hráva na orgáne, čo 

nám o ňom prezradíte? Už odmalička 

mal vzťah k hudbe. Keď bol malý, hrával 

sa, že má harmoniku a hrá na nej. Keď mal 

5 rokov, zobral som ho a chcel som ho 

prihlásiť do základnej umeleckej školy. 

Nakoniec začal chodiť, až o rok neskôr.  

8. Každý človek by mal mať svojho 

patróna, máte aj vy toho svojho? Prečo 

práve tohto svätca/sväticu? Mám troch 

patrónov. Svätého Jozefa, lebo také je moje 

birmovné meno. Svätého Ondreja, lebo 

také je moje krstné meno a samozrejme 

Pannu Máriu, k nej sa často modlievam.  

9. Aké je Vaše obľúbené obdobie 

v roku? Ktorý sviatok máte najradšej? 

Najradšej mám pôstne obdobie pred 

Veľkou Nocou. A veľkonočné trojdnie. 

Obľúbené dni sú Biela sobota 

a Veľkonočná nedeľa. A najradšej mám 

nočnú vigíliu na Bielu sobotu.  

10. Máte nejaký sen? Mám, ale to je 

tajné.  

11. Aké je Vaše obľúbené jedlo, alebo sa 

spýtam inak: Čo vie Vaša manželka 

uvariť najlepšie? Zjem všetko, každé jedlo 

je Boží dar. Manželka vie uvariť dobre 

všetko. Niekedy som varieval aj ja. 

A varieva aj Patrik.  

12. Pijete kávu? Kávu pijem, ale nie cez 

pôst. Cez pôst nepijem kávu, alkohol, 

nejem sladkosti, nepozerám televíziu. Asi 

dva roky dozadu som cez pôst pred Veľkou 

Nocou nejedol ani mäso.  

12. Bez čoho si neviete svoj život 

predstaviť? Bez viery v Boha, bez 

modlitby, bez modlitieb k Panne Márii, bez 

zasväcujúcich modlitieb, najmä  

k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. 

13. Kam všade ste už putovali? Aké 

máte zážitky? Často putujem na 

Turzovku, kde chodievam aj miništrovať, 

mávam oblečenú bielu kňazskú albu a už 

niekoľko krát sa mi stalo, že ľudia chceli, 

aby som ich vyspovedal. Vtedy musím 

vysvetľovať, že nie som kňaz, ale len 

miništrant. Vždy na Božie Milosrdenstvo 

chodievam do Krakova, pani kostolníčka 

zo Zborova ma už zapíše vždy aj bez toho, 

aby som niečo povedal. Bol som aj 

v Lurdoch, dokonca som pomáhal tlačiť 

postihnutých ľudí na vozíčkoch. (Pozn. S 

pánom kostolníkom sme sa zhodli, že 

najdojímavejšie v Lurdoch sú večerné 

sviečkové sprievody, keď všetci spievajú 
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a modlia sa k Panne Márii vo všetkých 

jazykoch.) Viackrát som bol aj v Ríme. 

Zúčastnil som sa krížovej cesty, ktorú 

viedol Svätý otec pápež Ján Pavol II. Bola 

to jeho posledná verejná krížová cesta, ale 

to sme vtedy ešte nevedeli. Takmer som sa 

k nemu dostal, niesol som mu vodu 

z Turzovky, chcel som mu je dať, ako 

obetný dar. Keď som bol v Ríme, začalo 

pršať, ale keď som sa začal modliť a veriť, 

že prestane, tak vždy prestalo, bol to pre 

mňa malý zázrak. Sprievodkyňa povedala, 

že by som mal chodiť s nimi častejšie. Ešte 

za čias pána farára Marettu som bol 

v Medžugórii. Veľmi to na mňa zapôsobilo, 

najmä výstup na Podbrdo. A bol som aj 

v Svätej zemi. Tam nás jeden kňaz z Košíc 

pokrstil v Jordáne, obnovili sme si aj 

krstné sľuby. Celých päť dní som sa tam 

postil od mäsa. Putoval som aj do 

Guadalupe v Mexiku v roku 2005. A občas 

putujem aj do Rakúska.  

 

No k tomuto už snáď treba dodať len to, 

že pán kostolník je určite najväčší pútnik 

z celej farnosti, za čo ho musíme veľmi 

pochváliť!  

 

Ďakujem mu za rozhovor a do ďalších 

rokov „v úrade“ prajem všetko len to 

najlepšie!  
     Nina

 
 

 

Asterius píše (...a eRko sa tiež hlási 

o slovo) 
V tejto pravidelnej rubrike chceme 

čitateľom priblížiť činnosť speváckeho 

zboru Asterius a farského detského eRko 

spoločenstva v poslednej dobe. Je všetkým 

známe, že spevokolu patrí najmä piatková 

večerná omša. Animátori eRka zasa 

pripravujú pre deti rôzne stretnutia a tento 

rok v auguste pripravili dokonca aj denný 

eRko tábor. Obe tieto spoločenstvá majú 

deti veľmi rady a je samozrejmé, že vedúci 

zboru a animátori majú zase radi deti.  

Z tejto „vzájomnosti“ vznikli v poslednej 

dobe tieto aktivity.  

 

Letný eRko tábor 

Od 19.8. do 24.8. 2013 sa v našej farnosti 

konal denný eRko tábor, ktorý si pre 

detičky z farnosti pripravili farskí 

animátori. Témou tábora bola „Cesta 

okolo svet(c)a“. Každý deň deti -cestovali- 

do inej krajiny. Takto prešli Taliansko, 

Poľsko, Indiu a Grécko. Streda patrila 

výletu do Rajeckej Lesnej, kde si deti 

pozreli Slovenský betlehem a Baziliku 

Panny Márie. V každej krajine nás privítal 

jeden alebo dvaja „domorodci“, ktorí deti 

celým dňom sprevádzali. Každý deň sme 

zakončili svätou omšou v kostole a tak sme 

aspoň čiastočne splnili sen nášmu pánovi 

dekanovi, ktorý sa nejedenkrát vyjadril, že 

chce vo farskom kostole vidieť plné detské 

lavičky. Deťom sa tábor páčil a už teraz sa 

určite tešia na ďalší.  
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Detský čin pomoci 
Naši farskí eRkáči sa zapojili do detského 

činu pomoci. V rámci tohto projektu sa 

deti spolu s animátormi rozhodli upratať 

okolie fary a kostola. Celý deň prebiehal 

vo veľmi príjemnej atmosfére a tak bolo 

spojené príjemné s užitočným.  

 

Povýšky a Senkov 2013 

Spevácky zbor Asterius sa v lete zúčastnil 

oboch pútí v rámci našej farnosti. Putovali 

sme na Povýšky v Klubine i do Senkova 

v Starej Bystrici. V oboch prípadoch 

obohacoval veriacich - putujúcich farníkov 

svojou hrou a spevom. Deťom sa obe púte 

páčili a spevokol sa ich určite bude 

zúčastňovať pravidelne.  

 

Živčákfest 2013  

Naši speváci sa zúčastnili medzinárodnej 

prehliadky spevokolov z Česka, Poľska 

a zo Slovenska. Celý festival sa niesol 

v duchu mariánskych piesní. Hlavným 

bodom programu bola prezentácia 

spevokolov a koncert skupiny Emauz. Pre 

Asteriusákov bol tento deň veľkým 

zážitkom. Užili si ho aj napriek nepriazni 

počasia a domov sa vrátili naplnený 

Duchom Svätým.  

 

Gospel talent  

Pravidelne každý rok organizuje rádio 

Lumen súťaž Gospel talent. Podstata tejto 

súťaže spočíva v tom, že každý súťažiaci – 

začínajúci gospelový interpret – sa môže 

prihlásiť so svojou vlastnou piesňou, ktorá 

ešte nebola zverejnená. Tento rok má súťaž 

pre našu farnosť osobitnú príchuť, pretože 

sa jej zúčastnili aj nádejné talenty z našej 

farnosti – kapela Heaven, ktorú tvorí Betka 

Janasová s Klárkou Chovancovou               

s piesňou  Pane ja viem  

 

a ako sólo speváčka Ľubka Završanová s 

piesňou Nedeľné ráno. Dievčatá sa veľmi 

dobre ujali a i keď súťaž nevyhrali, určite 

našej farnosti neurobili hanbu. 
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Magnificat 2013  
Spevácky zbor Asterius sa zúčastnil aj 

prehliadky zborov v Čadci dňa 30.11. 2013 

– Magnificatu. Prezentoval sa so štyrmi 

krásnymi piesňami. Popri Asteriuse sa 

prezentovalo päť ďalších spevokolov. Na 

toto podujatie, ktoré sa v našom regióne 

konalo už dvadsiaty krát, prišiel spevákov 

podporiť aj pán dekan, čo nás všetkých 

veľmi povzbudilo.  
                   Nina 
__________________________________  

Včelári oslavovali 

 

15 rokov v živote človeka je dosť dlhá 

doba. Rovnako i 15 rokov v živote Zväzu 

včelárov prinieslo toho mnoho. Včelárenie 

má v Bystrickej doline dlhú tradíciu, 

v podstate už viac ako 60. rokov sa 

rozvíjala táto krásna činnosť u mnohých 

Kysučanov, Bystričanov. Základné druhy 

medu repkový, agátový, kvetový, lesný či 

jedľový, teda horský za tie roky osladili 

a určite aj priniesli zdravie nejednému 

z nás.  

 

V sobotu 13. júla 2013 bola počas svätej 

omše požehnaná zástava, ktorá 

symbolizuje základnú organizáciu včelárov 

Stará Bystrica. Okrem názvu sú na nej 

zobrazené i erby obcí, z ktorých včelári 

pochádzajú a ktoré im zároveň v ich 

činnosti napomáhajú – sú to Stará Bystrica, 

Klubina, Zborov nad Bystricou, Lutiše, 

Nová Bystrica a Radôstka. Od roku 1998 

Základná organizácia združila množstvo 

včelárov – medzi nimi napríklad Lukáša 

Pastvu, Viktora Kulasa, Cyrila Chovanca, 

Františka Strnádla, Rudolfa Kulasa, 

Alexandra Grigu, Ladislava Hofera, 

Antona Macangu, Viktora Tomčiaka, 

Štefana Zachara i Františka Strnádla 

a mnohých ďalších.  

Po svätej omši sa všetci prítomní včelári 

presunuli na Rínok svätého Michala 

archanjela, kde začal program konferencie 

Zväzu včelárov. Prítomným sa prihovoril 

starosta obce Ján Podmanický, predseda 

Slovenského zväzu včelárov Ľudovít Gál 

a predseda Základnej organizácie Stará 

Bystrica František Strnádel. Pri tejto 

príležitosti bola do života uvedená aj 

brožúra, ktorá vyšla práve pri príležitosti 

15. výročia, a to symbolicky – pomedením.  
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V tento deň si všetci včelári zo Základnej 

organizácie Stará Bystrica „zmerali sily“ 

i súťažou o najlepší med. Víťazstvo 

putovalo do Zborova nad Bystricou pánovi 

Milanovi Nečedovi. Súťažné medy sa 

odovzdávali pánovi Štefanovi Zacharovi, 

ktorý ich všetky označil číslami, takže 

porota nevedela, ktorý med je od ktorého 

včelára. Podstatné však bolo, že nešlo ani 

tak o výhru. Hlavná myšlienka tejto súťaže 

spočívala v tom, že všetky medy, ktoré boli 

zaradené do súťaže sa nevrátili včelárom, 

ale putovali do Domova sociálnych služieb 

pre deti a dospelých Slniečko v Oščadnici 

a do domovov dôchodcov v Čadci.  

Tešíme sa z toho, že v bystrickej doline 

máme toľko šikovných včelárov, ktorí 

majú chuť do práce a trpezlivosť 

s usilovnými včeličkami.  

      Katka 

__________________________________ 

Svätý Ambróz, patrón včelárov  
 

Sviatok: 7. december 

Sv. Ambróz patrí medzi štyroch veľkých 

západných učiteľov Cirkvi spolu s 

Augustínom, Hieronymom a Gregorom 

Veľkým. Narodil sa okolo roku 340 v 

Trevíri (dnešné juhozápadné Nemecko). 

Keď mu v roku 350 zomrel otec, matka sa 

s dvoma synmi odobrala do Ríma. Tam už 

bola v kláštore Ambrózova sestra 

Marcelína. Ambróz mal veľké nadanie, 

matka mu vybrala najlepších učiteľov tých 

čias. Získal dokonalý prehľad v umení, 

rečníctve a práve. Po štúdiách sa stal 

advokátom. Získal si obdiv svojou 

vzdelanosťou, výrečnosťou,  spravod-

livosťou a láskou. Vďaka svojmu 

priateľovi Aniciovi Probovi, mies-

todržiteľovi Talianska, sa stal prísediacim 

na súde na najvyšších štátnych úradoch. V 

roku 373 sa stal miestodržiteľom v Miláne, 

Piemonte, Janove a Bologni. Svoj úrad 

zastával so všetkou láskavosťou a 

vľúdnosťou, za čo si onedlho získal 

všeobecnú obľubu. Keď v roku 374 zomrel 

v Miláne ariánsky biskup Auxencius, 

vznikol pri voľbe nového biskupa nepokoj. 

Ariáni chceli biskupa spomedzi seba a 

katolíci chceli pravoverného. Bola obava, 

že vznikne vzbura a vraždenie. Cisársky 

miestodržiteľ Ambróz sa ponáhľal do 

chrámu, aby utíšil nepokoje. V chráme 

predniesol ohnivú reč, v ktorej napomínal 

obe strany. Všetci utíchli. Zrazu jedno 

dieťa v chráme zvolalo: „Ambróz nech je 

biskupom!“ Pridali sa aj ďalší, teraz už 

zjednotení katolíci i ariáni. Ambróz 

namietal, že nemá teologické vzdelanie a 

nie je ani pokrstený. Dokonca dal do 

svojho paláca doviesť dve ženy pochybnej 

povesti a dvoch zločincov natiahnuť na 

škripec, aby sa zdalo, že má zlé srdce a nie 

je hodný biskupskej hodnosti. Keď ani to 

nepomohlo, ušiel. Našli ho však hneď na 

druhý deň. K cisárovi vyslali posolstvo s 

prosbou, aby im vyhovel, aby Ambróz 

mohol byť biskupom. Cisár privolil. Po 

dôkladnej príprave ho kňaz Simplicián     

30. novembra roku 374 pokrstil, vysvätil 

za kňaza a 7. decembra bol vysvätený za 

biskupa. 

Ambróz neohrozene obhajoval Cirkev, 

bojoval proti bludárom a svetským 

útokom. Celý svoj hnuteľný majetok 

rozdal chudobným a nehnuteľný daroval 

Cirkvi. Správu týchto majetkov zveril 

svojmu bratovi Satyrovi, aby sa on sám 

mohol venovať jedine biskupskej službe. 

Žil veľmi skromne, postil sa, nechodil na 

hostiny. Usilovne študoval, čo mu chýbalo. 

Ďalej ho viedol kňaz Simplicián. Každú 

nedeľu kázal. Na jeho kázne začal chodiť 

aj Augustín, ktorého potom neskôr 

Ambróz pokrstil. O jeho horlivosti svedčí 

aj to, že ani samému cisárovi Tedóziovi 

nedovolil vstúpiť do chrámu, pretože sa 

prehrešil zabitím tisícky nevinných ľudí. 

Postavil sa mu do cesty a verejne ho 

vyobcoval z Cirkvi. Až po osemmesačnom 

verejnom pokání sňal z cisára ex-

komunikáciu a dal mu rozhrešenie. Aj 

ďalej horlivo účinkoval. Ku sklonku 

svojho života sa venoval aj písaniu 
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náboženských kníh. Zomrel na Bielu 

sobotu 4. apríla roku 397. Zostalo po ňom 

viacero spisov, listy, reči a hymny. Veľmi 

sa zaslúžil aj o liturgický spev v Miláne. 

Od neho pochádza aj pomenovanie 

„missa“ – omša pre eucharistickú slávnosť. 

V roku 1295 mu pápež Bonifác VIII. udelil 

titul učiteľ Cirkvi. Jeho sviatok sa v Cirkvi 

slávi v deň jeho biskupskej vysviacky        

7. decembra. 

__________________________________  

Svätý Tarzícius,  

patrón miništrantov  

 
Sviatok: 15. august 

 
Svätý Tarzícius je patrónom mladých 

chlapcov - miništrantov,  za ktorých by 

sme sa aj my, v našej farnosti, mali modliť.  

Svätý Tarzícius bol zrejme akolytom 

(rozdávateľom Eucharistie) alebo 

diakonom v Ríme. V druhej polovici 3. 

storočia, v čase veľkého prenasledovania 

kresťanov, zomrel mučeníckou smrťou, 

keď bol na rímskej ceste Via Appia 

pravdepodobne ukameňovaný davom 

sfanatizovaných neveriacich mladíkov, 

keď niesol Eucharistiu neznámemu 

kresťanovi do väzenia.  

Legenda hovorí, že mladíci chceli, aby im 

ukázal, čo to nesie. On však svoj poklad 

chránil za každú cenu. Po čase prišli na to, 

že je kresťanom a že nesie Eucharistiu. 

Kvôli tomu ho začali biť a kameňovať, on 

sa však držal statočne. Keď už bol 

Tarzícius takmer mŕtvy, išiel okolo rímsky 

vojak, ktorý bol taktiež kresťanom. 

Chlapcov rozohnal a Tarzícius mu ešte 

stihol povedať, čo a kam nesie. Po jeho 

smrti sa vojak postaral o jeho telo aj 

o Eucharistiu, ktorú niesol so sebou. Jeho 

sviatok si pripomíname 15. augusta. Kvôli 

jeho mučeníckej smrti si ho ľudia 

pripomínali a uctievali už oddávna. Vďaka 

jeho mladému veku a legendám o ňom 

najčastejšie ako patróna miništrantov. 

  

Najkrajšie sviatky v roku? 

Je nás veľa, ktorí sa na Vianoce naozaj 

tešíme. Nielen kvôli darčekom, hojnosti na 

stole ale najmä kvôli spoločným 

stretnutiam s rodinou a radosti z narodenia 

Božieho dieťaťa.  

Nie všetci ľudia sveta ale vedia, kto je to 

Ježiš. Máme to šťastie, že sme sa narodili 

a žijeme v spoločnosti, ktorá nás učí 

milovať Boha, milovať svätú cirkev. Je 

mnoho ľudí na Zemi, ktorí nemajú 

možnosť si na štedrý večer pomediť 

oblátky, upiecť kapra alebo rozsvietiť 

stromček, je mnoho tých, ktorí nemajú ani 

v dnešnej dobe, ktorá by mala vraj byť už 

dobou blahobytu a hojnosti, čo do úst 

vložiť, nemajú elektrinu na to, aby si 

stromček rozsvietili a do kostola nepôjdu, 

pretože nie sú „vhodne“ oblečení alebo nie 

sú vôbec k viere vedení. Nemusíme ísť za 

hranice, žiaľ aj v našej krajine je veľa 

takých. Bezdomovci, opustené deti, siroty, 

starší spoluobčania... Koľko z nich sa teší 

na najkrajšie sviatky v roku? Samozrejme, 

nejakí sa nájdu. Je však ich radosť taká 

veľká ako tá naša? Už dva mesiace 

sledujeme reklamy, ktoré nás nútia 

kupovať darčeky namiesto toho, aby sme 

čas strávený pozeraním reklám využili 

možno výrobou darčeka vlastného, 

v nedeľu sa naháňame po nákupných 

centrách a netrávime poobedia so svojimi 

najbližšími modlitbou či voľnou debatou, 

plánujeme dovolenky mesiac dopredu, aby 

sme všetko poupratovali, postíhali napiecť 

a nechceme si vychutnať otváranie 

adventného kalendára, ktorý nám približuje 

príchod najkrajších sviatkov v roku... ... 

Prečo? pýtam sa... Nechceme spomaliť? 

Nechceme Vianoce prežiť v pokoji, láske 

a Božej blízkosti? Chceme! Len nám to 

„dnešná doba“ nejako nedovoľuje. Buďme 

silnejší ako „dnešná doba“, snažme sa 

spomaliť a vychutnávať si plnými dúškami 

to, na čom najkrajšie sviatky v roku 

spočívajú – lásku, pokoj, vzájomné 

porozumenie a najmä narodeného Ježiša.      

         Katka  
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Dolná zem – vysťahovali sa 

i mnohí Starobystričania 
 

Nepriaznivé životné podmienky, ťažká 

hospodárska situácia, hlad a smrť boli pre 

mnohých Starobystričanov dôvodom 

hľadať si nové domovy.  

 

Prvé skupiny Starobystričanov začali 

odchádzať už začiatkom 18. storočia. 

Obyvateľstvo podliehalo poddanstvu 

svojim zemepánom  a bez jeho povolenia 

nemohlo svojvoľne opustiť svoje domovy, 

najčastejším prostriedkom vysťahovania 

sa stával útek. Prvé záznamy, ktoré sú 

k dispozícií, pochádzajú z roku 1717, kedy 

ušlo zo Starej Bystrice 71 daňovníkov do 

Dolnej zeme – Slavónie, kde boli voľné 

miesta po tureckých nájazdoch. Odchod sa 

stal jednoduchším po zrušení nevoľníctva. 

Veľa ľudí sa sťahovalo s nádejou, že sa 

ešte vrátia. Vysťahovalectvo u obyva-

teľstva podnecovali najmä drotári 

(drotárstvo bolo a je oddávna tradičným 

remeslom Kysučanov), ktorí už predtým 

blúdili po zemiach Európy i Ameriky. Oni 

prinášali zvesti o živote a kultúre ľudí 

v iných krajoch. Nabádali mladých mužov 

na odchod do krajín, ktoré sú 

pohostinnejšie, štedrejšie i vyspelejšie. 

Veľakrát to bola lákavá a nakoniec prijatá 

ponuka. Z našej obce neodchádzali len 

muži, ale často i celé rodiny. Veľa domov 

ostalo opustených, pretože v tom čase 

odišlo z obce 10 až 15 percent 

obyvateľstva. Väčšina ľudí odchádzala do 

Zadunajska - dnešného Chorvátska -  kde 

sa usadili v osadách Jelisavec, Markovec, 

Josipovec a ďalších. Mysleli si, že ich tu 

čaká „raj na zemi“, skutočnosť však bola 

oveľa prozaickejšia.  Viacerí sa zamestnali 

u podnikateľov ako drevorubači, aby ťažili 

lúčne lesy v močariskách okolo rieky 

Drávy. Hoci už dnes nežijú svedkovia tých 

čias, v pamäti potomkov sa zachovali 

spomienky na nepredstaviteľnú drinu, 

bezmedzné vykorisťovanie a primitívne 

životné podmienky. Iba pocit, že v rodnej 

Starej Bystrici nie je o nič lepšie im 

pomohol prekonať tú hrôzu a smútok za 

domovom. Nie je prehnané tvrdenie, že to 

bola zem vykúpená krvou a potom.  

Na vysťahovalectvo spomína aj jedna zo 

Starobystričaniek, moja babka Štefánia 

Škorvagová: 
Do Juhoslávie  
„Bolo to tak v roku asi 1940, keď teta, 
sestra môjho otca Sidónia, prišla nás 
pozrieť domov a oznámiť nám toto: „Brat 
môj, ideme do Juhoslávie. Už budúci 
týždeň.“ 
„Čo tak naraz?“ 
„No to my už sme dávno o tom 
rozmýšľali...“ 
Teta mala 5 detí. Vysťahovali sa teda do 
Juhoslávie a potom nám prichádzali od 
nich listy, tak z rozprávania môjho otca si 
pamätám ako sa tam mali. Vraj si najskôr 
kúpili malú chalúpku, ktorá im na chvíľu 
stačila, ale potom začali klčovať les pre 
nejakého pána, vyklčovali si pole, toľko 
koľko im vymerali a privlastnili im ho až 
neskôr. Pôda tam bola úrodná, ale bolo ju 
treba dať najskôr do poriadku. Neskôr 
začali deti chodiť do školy a tetka s ujcom 
stále pracovali na poliach. Keď prišli na 
návštevu po niekoľkých rokoch, tak si už 
pochvaľovali, že bola to šťastná chvíľa keď 
odišli, ale že sa museli aj riadne narobiť.“ 
Sused do Belgije 
„Druhý sused zasa odišiel do Belgije za 
prácou. No dlho trvalo, kým sa ohlásil. Čo 
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je s ním nepísal, peniaze neposielal. Žena 
doma mala tri deti, hladovali... 
jednoducho bieda. Až raz, za 9 mesiacov, 
prišiel poštár s veľkou obálkou v ruke. 
Žena utrápená, že zlá správa prišla, že 
Jozef zomrel. Sused jej na to povedal: 
„Žofa, otvor obálku najskôr a neplač!“ A 
v obálke bola „šif karta“ do Ameriky pre 
ňu i pre deti, aby prišla za mužom, ktorí 
nebol v Belgiji ale v Amerike. Volal sa 
Štefan Pastva.“  
 

Slavónia – kraj v ktorom žijú naši rodáci 

už skoro dvesto rokov. Takto nazývali 

cudzinci  každú krajinu, v ktorej pobývali. 

Jazyk ľudí na týchto územiach nazývali 

slavónskym. Zemepáni sa usilovali 

prírodné bohatstvo južných krajín využiť 

a preto tu volali novousadlíkov. Vtedy sa 

sťahovali na Dolnú zem aj obyvatelia 

preľudnených krajov Slovenska. 

Najväčšou slovenskou osadou v Slavónii je 

Jelisavec, obec, ktorá vznikla pri 

osídľovaní prisťahovalcov zo Slovenska v 

roku 1889. Založili ho vysťahovalci z našej 

Bystrickej doliny, predovšetkým z obcí 

Radôstka, Stará Bystrica, Nová Bystrica a 

Klubina. Meno dostal podľa grófovej dcéry 

Alžbety, po chorvátsky Jelisava. Všetci 

obyvatelia boli rímsko-katolíckeho 

vyznania, snáď aj preto, že pred rokom 

1859 sa evanjelici nesmeli sťahovať do 

Chorvátska. Prisťahovalci časom premenili 

veľké plochy lesov na ornú zem. Čo 

dostali, museli obrábať. Pracovali pre grófa 

Pejačeviča tam, kde bolo treba. Mnohí sa 

chceli vrátiť ale nebolo ako. V Djakovskej 

oblasti Slováci založili obec Josipovac. 

Dňa 17.1.1881 tu prevzali les na klčovanie 

a postavili si 53 drevených domčekov. V 

roku 1911 gróf Teodor Pejačevič predal po 

poldruha katastrálneho jutra 75 

Jelisavčanom. Išlo vlastne o stavebný 

pozemok. Každý zaň zaplatil po 120 

korún. Ostatné pozemky mali len v 

prenájme. Po druhej svetovej vojne stratila 

rodina Pejačevičovcov, ako aj iné 

šľachtické rodiny, predošlé postavenie a 

majetky. Podľa sčítania ľudu z roku 1971 

bolo v socialistickej Juhoslávii 6 483 

Slovákov. Avšak občanov Chorvátska, 

ktorí dnes hovoria slovenským jazykom, 

alebo mu aspoň rozumejú, je viac ako 10 

tisíc. Sú to príslušníci ďalších generácií, 

ktorí sa hlásia za Chorvátov, ale v ich 

žilách koluje slovenská krv. Povedomie 

príslušnosti k slovenskému koreňu v nich 

ešte nezaniklo. Ďalších Starobystričanov 

nachádzame v zoznamoch osady Miljevce, 

kde sa spomínajú i známe Starobystrické 

mená ako Kolembus, Krupa, Číž, 

Podmanický, Sobol, Patyla, Králik a iní. 

V Zokovom Gaji sa zasa usadila rodina 

Chovancová či Škorvagová. Novousadlíci, 

ktorí nezabudli na svoje kysucké korene, 

boli ľudia pracovití, hlboko veriaci 

a zbožní. Hlbokým svedectvom 

slovenského cítenia prisťahovalcov bola 

modlitba. Pri májových a októbrových 

pobožnostiach, ktoré sa konali bez kňaza, 

sa modlili slovenské modlitby, ktoré staršie 

ženy vedeli naspamäť a ďalej ich učili 

svoje deti. Až dodnes sa v okolí Zokovho 

Gaja rozpráva kysuckým nárečím. Všetky 

založené osady sa nachádzali na 

pozemkoch veľkostatkára Gutmanna, ktorý 

využil prisťahovalcov len na obrobenie 

zeme. Keď však bola po tridsiatich rokoch 

pôda pripravená, rozhodol sa 

prisťahovalcov zo svojich pozemkov 

vyhnať a pôdu odpredať. Jeho nátlak však 

narazil na odpor a prepukli otvorené 

násilnosti. Siahalo sa aj k podpaľačstvu 

a niektoré domy vyhoreli. Ľudia zvonili na 

poplach, a tak povzbudzovali k spoločnej 

obrane. Nakoniec dlho ťahaný spor 

osadníci na čele s Martinom Čutkom na 

súde v Záhrebe vyhrali.  

O tom, že Bystričania sa naozaj sťahovali 

i na Dolnú zem svedčí viacero faktov. 

Jedným z nich je list, ktorý prišiel do 

Základnej školy v Starej Bystrici v roku 

1953. Významný Starobystrický 

spisovateľ, človek s veľkým srdcom 

a pochopením pre kultúru, tradície 
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a zvyky, pán Oskár Dubovický, 

zaznamenal tieto udalosti takto:  

„V roku 1953 prišiel do Základnej školy v 
Starej Bystrici list z obce Jelisavec z 
Juhoslávie. Učiteľ Jakuš v ňom píše, že v 
Jelisavci žijú pôvodní obyvatelia zo Starej 
Bystrice a okolia a uviedol aj niekoľko 
typických starobystrických mien. Riaditeľ 
školy Ľudovít Greguš na list neodpovedal. 
Založil ho do korešpondencie a uložil ho 
do archívu. Po viac ako dvadsiatich rokoch, 
keď sa sťahoval archív do novej školy, 
vypadol list z fascikla. Dostal ho do rúk 
učiteľ Štefan Števík. Prizval ma o radu a 
spolu sme sa dohodli, že na list, i keď 
neskoro, treba odpovedať. Napísali sme 
im, že sa chystáme k Jadranskému moru a 
na spiatočnej ceste sa v určitý deň 
zastavíme v Jelisavci. V ten deň 
Jelisavčania založili osem vatier ohňa, na 
ktorých opekali malé prasiatka pre 
pohostenie svojich rodákov zo Starej 
Bystrice. Pri vstupe do obce Jelisavec bola 
slavobrána s nápisom. Dobro došli! Vitajte 
u nás! Náš autobus pomaly vchádzal do 
Jelisavca. Tam nás čakali predstavitelia 
obce a spevom nás vítal folklórny súbor 
piesňou:  
Slováci, Slováci, všetci sme rovnaci, 
Jako by nás mala, jedna stará mati... 
Bol to neopísateľný zážitok. Zatiaľ, čo nás 
mladí vítali s úsmevom a piesňou, starší 
zas v dojatí a so slzami v očiach. Každý sa 
na niekoho pýtal, či žije niekto z rodiny: 
Kuric, Kukučka, Kolembus a iní. Od tohto 
dňa sa začala písať história spoločných 
návštev medzi občanmi Starej Bystrice a 
Jelisavca.“ Starobystričania privítali svojich 
rodákov v roku 1976.  Všetci sa najprv 
odobrali na miestny cintorín, kde položili 
kvety na hroby ich dedov a pradedov, aby 
takto prejavili úctu k svojej dedovizni. 
Rodácke návštevy sa medzi obcami na 
Slovensku a v Chorvátsku potom opakovali 
pravidelne.  Dňa 13. septembra 1991 
zazvonil na Obecnom úrade v Starej 

Bystrici telefón. V slúchadle sa ozval 
žalostný hlas Katky Kanderovej, riaditeľky 
školy v Jelisavci s prosbou o prijatie ich 
detí do Starej Bystrice, aby ich ochránili 
pred hroznou a nezmyselnou vojnou, 
ktorá sa u nich začala. Po telefonickom 
rozhovore sa rozbehlo organizovanie 
pomoci Jelisavčanom. Už 18. septembra 
1991 boli v ranných hodinách pristavené 
dva autobusy na maďarsko-juhoslovanskej 
hranici, ktoré odviezli deti z Jelisavca do 
Starej Bystrice. Prišlo celkom 110 detí s 
učiteľmi a tiež mladé matky s kojencami. 
Po štyroch mesiacoch pobytu v našej obci 
sa 18. januára 1992 vrátili do svojich 
domovov. Na rozlúčku so Starou Bystricou 
a jej obyvateľmi povedali: 
"Naši rodičia pochádzajú z tohto kraja. Tu 
sa budeme vždy radi vracať. Odnášame si 
v srdci, obraz tejto dediny a tie najkrajšie 
dojmy, lásku a dobrotu, ktorých sa nám tu 
dostalo, Nikdy vám to nezabudneme!" 

 
 

V dnešnej dobe si už asi nevieme 

predstaviť ísť do cudzej zeme bez 

všetkého, s tým, že nevieme, čo nás tam 

čaká. Ak aj idú mladí ľudia do zahraničia, 

veľakrát, ak sa im nedarí, vrátia sa alebo už 

majú predstavu čo ich čaká. 

Starobystričania nevedeli a predsa nabrali 

odvahu.  Je úctyhodné ich odhodlanie, sila 

a viera.  

 
        Katka  
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Epidémia aj u nás 
 

Nie, neľakajte sa! Nepôjde o súčasné 

epidémiu. Nasledujúci článok bude 

o epidémii cholery z 19. storočia 

v Bystrickej doline, teda v obciach našej 

farnosti a okolitých obciach Radôstka 

a Nová Bystrica. Keď sa však na túto 

zdrvujúcu epidémiu, ktorá postihla 

tunajších ľudí pozrieme z iného uhla 

uvidíme, že aj keď za sebou zanechala 

spúšť a ľudu zasadila poriadnu ranu, 

Bystričanov nemohla zlomiť úplne. Tunajší 

ľudia sa aj v najťažších životných 

situáciách utiekali k Bohu a to im vždy aj 

pomohlo udržať sa nad hladinou. Tak tomu 

bolo nielen v prípade epidémie, ale aj 

vojny a mnohých iných tragických udalostí, 

ako bolo sucho, či naopak neutíchajúce 

dažde...  

Na Bystrice sa cholera dostala z Ruska, 

privliekli ju ruské vojská, ktoré bojovali 

proti poľským povstalcom. Cholera sa cez 

územie Bystríc a aj celého Slovenska 

prehnala mnohokrát, avšak najväčšiu ranu 

udelila v roku 1831.  

V starobystrickej farskej kronike 

vtedajšieho farára Jána Holáča, ktorého 

nazývali „dobrota“, sa píše, že nákaza 

vypukla na Radôstke. Holáč si po 

vypuknutí cholery začal jej obete značiť do 

matriky značkou „c“. Z Radôstky sa 

choroba veľmi rýchlo rozšírila do častí 

Stará Bystrica Slezákovia a do dnešného 

centra. Nákaza postupovala a do konca 

augusta 1831 zachvátila celú Starú 

Bystricu a Klubinu a mala katastrofálne 

následky. O tomto nám presvedčivý dôkaz 

podáva zápis vo farskej kronika Jána 

Holáča, ktorý píše: „Rok 1831 dňa 15. 

augusta zasiahla naše kraje neslýchaná 

choroba – cholera. Ukrutne zúrila a len 

v Hornom Uhorsku (Slovensko) jej padlo 

za obeť tristo tisíc ľudí. Priatelia 

nástupcovia! Videli by ste jedným 

pohľadom najzdravších ľudí tu a tam, na 

lúkach a poliach ako jedli a pili, a naraz 

zasiahnutí cholerou padli a zomreli.    

Videli by ste plače, náreky a vzdychy 

k Otcovi nebeskému v tomto smutnom 

položení.“  

Cholera začala postupne v Starej Bystrici 

ustupovať v októbri, no taktiež v októbri 

udrela najväčšou silou v obci Nová 

Bystrica. Zomrela približne jedna tretina 

nakazených ľudí. Udierala najmä na menej 

odolné vrstvy obyvateľstva, a teda starých 

ľudí a deti. 

V tomto období bol ľud na Bystriciach 

veľmi úzko spätý so svojou vierou. 

Náboženstvo bolo jednou z najdomi-

nantnejších častí života, pravdepodobne 

i z toho dôvodu, že život v tejto oblasti, 

i keď krásnej, bol veľmi ťažký. Poprední 

predstavitelia obce zaplatili za odslúženie 

ôsmych svätých omší na odvrátenie 

nemoci dvadsať zlatých.  

Epidémia nakoniec ustúpila. A aj keď 

zanechala za sebou poriadnu spúšť, život 

sa postupne vrátil do starých koľají. 
                            Nina   

_______________________________________  

Čitateľka píše:  

MOJA  STARINKÁ.... 

 

Dušičkový čas, je časom, kedy sa 

pozastavíme, spomíname, často chceme 

vrátiť späť niečo, čo sa vrátiť už nikdy 

nedá...Ani ľudský život sa už vrátiť nedá, 

dajú sa vrátiť len spomienky na spoločne 

strávený čas, na zážitky, životné 

skúsenosti, ktoré boli pre nás majákom na 

ceste... Mnohí naši drahí, ktorí nás opustili 

v tomto pozemskom putovaní, patrili 

k úžasným ľudom a ich život sa v mnohom 

podobal svätcom, žiaľ o mnohých to ani 

nevieme. Sú to zabudnuté príbehy ľudí 

a práve teraz je čas, aby sme oprášili 

spomienky...  

Ako malé dieťa som veľmi rada počúvala 

svoju starkú, ako mi rozpráva rôzne 

príbehy a veľmi často hlavnou postavou 

bolo jej stará mama, ktorú oslovovala: 

„moja starinká“.  
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Povzbudená homíliou vdp. Miroslava 

Janása som sa rozhodla pátrať po životnom 

príbehu starinky. Spoločne sa prenesie do 

roku 1874, kde sa 27. 5. 1874 narodila 

v Starej Bystrici Anna Pokrývková. Ak 

dobre rátame, teraz by oslavovala  139 

narodeniny.  Od malička patrila 

k výnimočným deťom, spolu so svojou 

sestrou aj bratom robila rodičom veľkú 

radosť. Po ukončení základnej školy sa 

venovala bežným domácim prácam, práci 

na poli. Jej celá rodina sa hlásila ku 

židovskému náboženstvu, ale na začiatku 

20. Storočia, pred vypuknutím 1. Svetovej 

vojny, celá rodina konvertovala na 

katolícke náboženstvo. Anna bola 

povzbudená tým, že sa rozhodla vydať za 

Karola Tabaka, ktorého rodina bola 

katolícka. Jej konvertovanie v tom čase 

nebolo bežné, ale  ani nezvyčajné. Jej 

dôvody boli úprimné a o konvertovaní dlho 

snívala. V medzivojnovom období alebo 

počas Druhej svetovej vojny by 

konvertovanie bolo oveľa zložitejšie, 

primárnym cieľom by bolo zachránenie sa 

pred obludnými plánmi Adolfa 

Hitlera....Karol Tabak patril k vzorným 

občanom Starej Bystrice a spolu so svojou 

manželkou Annou, už nie Pokrývkou, ale 

Tabakovou  sa rozhodli vštepiť svojim 

deťom katolícku náuku. Spolu mali 6 detí: 

Ignác, Leopold, Štefánia, Viktor, Paulína, 

Augustín. Výchova však ostávala na 

matke, pretože Karol Tabak, aby uživil 

svoju rodinu musel odísť za prácou do 

Ameriky. Bol drotárom a ako vieme toto 

remeslo bolo v Amerike žiadané. Pracoval 

tam okolo 10 rokov, počas ktorých 

neustále myslel v modlitbách na svoju 

rodinu. Jeho deti rástli, najstarší Ignác robil 

matke i otcovi veľkú radosť, pretože dlhé 

roky miništroval, venoval sa štúdiu Biblie 

a rovnako aj latinčine. Od svojej starkej 

viem zaujímavosť, že si sám vopred určil, 

aby mu na náhrobný kameň dali vyryť: „V 

Teba Pane som dúfal, nebudem zahanbený 

naveky“. Osobne ma prekvapilo, že moja 

starká tento citát ovláda dodnes 

a bezchybnou latinčinou vychrlila: „ In Te 

Domine speravi non confundar in 

aeternum.“ 

Z detí by som upriamila pozornosť na 

Viktora, ktorý bol otcom mojej starky 

Márie Budošovej. Vrátila by som sa však 

k Anne Tabakovej. Okrem výchovy detí sa 

venovala aj náboženskému životu. Dlhé 

roky bola kostolníčkou a s láskou 

vykonávala svoje poslanie. Moja starká 

spomína, že mala výsadu preniesť Sviatosť 

Oltárnu na oltár či do sakristie, čo bolo 

v tej dobe niečo úžasné .Ľudia to vnímali 

ako niečo neobyčajné. Ich viera v sviatosť 

Oltárnu, by mala byť aj nám príkladom. 

Vtedajší vdp. Pán dekan Svitek mal v nej 

oporu. Nebolo dňa, aby nešla do kostola 

a nemodlila sa. Bol to človek, ktorého mali 

ľudia vo veľkej obľube, pretože nebola 

klebetná, každému vedela poradiť, 

pomôcť. Zaujímavosťou je, že ju 

vyhľadávali ľudia z celého okolia, pretože 

mala schopnosť liečiť ľudí. Ak mal niekto 

vykĺbené rameno, rôzne zlomeniny, to 

všetko vedela starinká ošetriť a aj vyliečiť 

úplne jednoduchými bežnými vecami, čo 

mal každý v domácnosti a na ktoré sme 

v dnešnej dobe zabudli. Samozrejme, že 

k vyliečeniu prispel i fakt, že každého 

povzbudila, dodala odvahy a prosila ho, 

aby sa modlil a prosil o uzdravenie 

Nebeským Otcom. Našli sa však aj 

neprajníci, ktorí sa jej vysmievali pre jej 

židovský pôvod, napriek tomu, že ona 

každému len pomáhala a dobre robila. 

Veľmi často preto plakala, raz jej pán farár 

povedal: „Neplač dieťa, veď aj Ježiš bol zo 

židovského rodu.“ Mnohé útoky sa 

stupňovali počas Druhej svetovej vojny, 

kedy ani Stará Bystrica nebola ušetrená od 

hrôz vojny, od prenasledovania, od 

deportácii Židov do koncentračných 

táborov. Je to nepochopiteľné, pretože 

mnohí na židov v našej obci spomínajú ako 

na dobrých ľudí avšak ľudská závisť, 

pýcha mnohé veci zmenila... Pre Annu, ale 

aj moju starkú úkryt predstavoval Senkov, 

kde sa ukrývali v bunkroch. Moja starká 
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mala v tom čase 9 rokov, spomína si, že 

tam boli takmer jeden mesiac a bolo to čosi 

strašné. Anna však nestratila dôveru 

v Boha a počas tohto núteného pobytu sa 

veľmi veľa modlila. Aj moja starká sa 

s ňou veľa modlila a tak medzi nimi 

vzniklo zvláštne puto, ktoré nemala ani 

s jednou vnučkou. Moja starká ju rada 

počúvala, vysvetľovala jej Bibliu, učila ju 

všetky modlitby. Najviac si moja starká 

pamätá ruženec, ruženec ku Sviatosti 

Oltárnej a k Sedembolestnej Panne Márii. 

Jej starinká jej dala úžasný dar, ktorý ju 

drží pri živote, napriek hrozným tragédiám 

v jej živote, nikdy nenariekala, nikdy 

nehľadala chybu v Bohu, nikdy mu nič 

nevyčítala, čo je naozaj obdivuhodné. 

Anna Tabaková, rod. Pokrývková bola 

vzácnou ženou, ktorá sa snažila svojím 

životom žiť kresťanský život, rozdávať 

lásku, radosť... Zaujímavá je aj jej 

schopnosť „tíšiť búrku“, čo moja starká 

opisuje, že keď sa strhla búrka, tak starinká 

s hromničnou sviečkou vyšla vonku 

a modlila sa:  

„V mene najsvätejšej Trojice, rozíďte sa na 

všetky strany.“ Moja starká opisuje, že 

starinká vedela, kedy zomrie, že mala vždy 

predtuchy čo sa stane a keď prišla 17 .6. 

1960 domov z kostola, cítila sa veľmi 

slabá, dostala zimnicu a následne 

povedala: „toto je moja smrť“ a skutočne 

do rána zomrela. Keď mala pohreb, strhla 

sa obrovská búrka, ktorá spôsobila, že jej 

jamu zasypala hlina a hrobári ju museli 

opäť vykopať. Búrka možno ukázala, že už 

nemá nad ňou moc. 

Príbeh Anny Tabakovej nech je pre nás 

povzbudením, že robiť dobro je potrebné 

a aj keď prídu prekážky, vždy sa treba 

modliť a hľadať útechu v Bohu. Svojím 

jednoduchým životom, bez vzdelania, bez 

titulov pred menom a za menom, oddane 

slúžila Bohu a plnila jeho vôľu. Jej meno 

nenájdeme v internetovom prehľadávači, či 

na sociálnej sieti, avšak jej príkladný život 

a dobro sa šíria dodnes... 

     Gabika 

Výnimočná praprababka Rozália 
 

Keď počas jednej nedeľnej homílie zaznel 

návrh na spracovanie životopisu človeka 

z našej farnosti, táto myšlienka ma hneď 

oslovila. Bola som si takmer okamžite istá 

tým, o kom by som mohla písať. Človek, 

ktorý celý život žil zbožne, čestne 

a pravidelne chodil do kostola? Ktorého si 

ľudia vážili a mali ho radi? Presne taká 

bola starenka Rozália Synáková, ktorá 

prevažnú časť svojho života prežila na 

Klubine a i keď ho dožila v Čadci, Klubina 

bola vždy jej domovom a tu chcela byť – 

a aj je – pochovaná.  

Narodila sa v roku 1903. Pochádzala 

z chudobnej rodiny. Ako mladé dievča 

chodievala slúžiť, najčastejšie do Čiech. 

O období jej detstva až do čias mladej ženy 

nemáme žiadny presný opis jej života. 

Nevieme, ako vyrastala, ako sa z dieťaťa 

stávala mladá žena. Možno, že o tom často 

rozprávala, no niekedy jej rozprávaniu 

moja babinka a teta, ešte ako deti, 

nevenovali až takú veľkú pozornosť a dnes 

im je ľúto, že si nezapamätali všetko, čo im 

hovorievala. I keď pochádzala z chudobnej 

rodiny bola bohatým človekom preto, 

akým spôsobom žila, aká bola a ako sa 

tešila zo života. Približne okolo roku 1937 

môj prapradedko ovdovel. Starinka 

Rozálka teda vstúpila do našej rodiny po 

smrti jeho prvej ženy, ktorá zomrela veľmi 

mladá a zanechala dve maličké siroty, 

Hanku (neskôr mamu mojej babinky 

a tety) a Jozefa (neskôr sa oženil na 

Moravu). Už z rozprávania mojej prababky 

Hanky vieme, že po tom, ako si ju 

prapradedko vzal za manželku, sa s veľkou 

láskou a oddanosťou starala o manžela aj 

o deti, ktoré prijala a starala sa o ne ako 

o vlastné a ony nikdy necítili, že by bola 

ich macochou (a starinka si tento 

prívlastok naozaj nikdy nezaslúžila). 

Prapradedko pracoval na železnici, no 

spoločne pracovali aj na malom kúsku 

svojej pôdy, kde si vypestovali, čo sa len 

dalo. Chovali tiež sliepky, kravu a neskôr 
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aj kozy. A i keď ich gazdovstvo nepatrilo 

k najväčším, im to k biednemu životu 

stačilo a zvyšok si vypĺňali láskou. Keď 

deti vyrástli a každé si našlo svoje 

živobytie, spoločne s prapradedkom ostali 

samy žiť v drevenom domčeku pod horou, 

kde im okolo chalúpky tiekol potôčik. 

Moja babinka s tetou často s nadšením 

spomínajú nato, ako rady sa k nej vracali, 

ako im bolo dobre v jej domčeku, ako ju 

volali starinka. Bývali neďaleko od nej 

a preto každodenné stretnutia neboli ničím 

zvláštnym. Nielen z počutia ich maminky, 

ale aj z vlastnej skúsenosti sa presvedčili 

moja babinka a teta o jej láskavom srdci 

a obetavosti. Stále žila svojím obyčajným 

jednoduchým skromným životom na 

dedine. Po smrti manžela v roku 1978 

zostala bývať sama a tešila sa zo zvyšku 

svojej rodiny. Na jej dobrotu môžu 

spomínať ešte aj moja maminka a ujo, 

pretože i keď starinka už bola staršia, 

s láskou často pomohla aj so strážením 

svojich pravnúčat a aj tie na ňu  často 

a s láskou spomínajú. Nechodievala však 

len rodina za ňou, ale aj ona za svojimi. 

Vždy večer prichádzala do domu svojej 

dcéry k vnúčatám, či pravnúčatám 

a rozprávala príbehy, ktoré sa im vtedy 

možno zdali smiešne, no časom zistili, že 

v nich bol kus pravdy a múdrosti. 

Robievala a nosila im domáce karamelové 

cukríky, na ktoré jej vnúčatá tiež nikdy 

nezabudnú. Až do konca svojho života sa 

o seba dokázala postarať. Jej domček stál 

pod kopcom, z ktorého sa neskôr začal 

ťažiť kameň na stavbu priehrady na Novej 

Bystrici a tak starinka musela odísť, ako aj 

všetci ľudia z tej oblasti, bývať do Čadce, 

kde žila až do svojej smrti v roku 1989. 

S pokorou to prijala a našla si svoje miesto 

i tam. Stále však pretrvávali časté návštevy 

a starinka nikdy neprišla s prázdnymi 

rukami, pretože aj z toho mála čo mala, sa 

dokázala podeliť. Treba však spomenúť, 

okrem jej práce a dobroty aj jej lásku 

k Bohu, ktorému tiež obetovala veľkú časť 

svojho života. Veľmi rada sa modlila 

a stále so sebou nosila ruženec. Moja teta 

si zapamätala vetu, ktorú na jej pohrebe 

povedal vtedajší pán farár Šuráb: „Pane, 

Bože, otvor jej bránu do neba s takou 

radosťou, s akou ona otvárala bránu do 

kostola.“Celý život neúnavne pristupovala 

k svätej spovedi a k prijímaniu, keď sa 

dalo aj dvakrát denne. Či v lete alebo 

v zime, v teple alebo v chlade, každý deň 

chodievala do kostola. Ešte keď žila na 

Klubine každý deň šla pešo do kostola na 

omšu do Starej Bystrice. Zomrela v Čadci, 

no pochovaná je na Klubine. V čase, keď 

ju pochovávali, nikto netušil, že nad 

klubinským cintorínom vyrastie kaplnka. 

Starinka je pochovaná takmer na vrchu 

cintorína a kaplnka je v jej bezprostrednej 

blízkosti, čo je pre našu rodinu veľmi 

symbolické, pretože vieme, ako často 

a rada do kostola chodievala a jeden je 

teraz tak blízko pri nej. Nedá sa snáď 

napísať viac, ako to, že takých dobrých 

ľudí sa nenarodí veľa a som šťastná, že 

práve moja praprababka takáto bola. 

           
                Nina  
______________________________________ 

SSS – Silné Slová Svätých 
 

”Boh je štedrý. Z jeho rúk dostanem to, čo 

nenájdem v rukách ľudí. Keď ľudia nedajú 

nič, obdržím všetko od Boha.” 

   Sv. Ignác z Loyoly 

"O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s 

láskou, o sebe s hlbokou pokorou. O Bohu 

rozprávajte s úctou, o blížnom, ako by ste 

chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe 

hovorte pokorne alebo mlčte." 

 Sv. Ján Melchior Bosco  

"Kladiem si otázku, čo alebo kto bol 

príčinou, že si dal človeku tak veľkú 

dôstojnosť? Iste to bola jedine tvoja 

nesmierna láska, s ktorou si sám v sebe 

pozeral na svoje stvorenia a zamiloval si 

ich; veď si ich stvoril z lásky a z lásky si 

mu dal bytie schopné pokúšať tvoje večné 

dobro. 

   Sv. Katarína Sienská 
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”Veľkosť našej lásky k blížnym je 

meradlom našej lásky k Bohu.” 

Sv. Terézia Benedikta od Kríža 

”Preto sa dáte tak ľahko vyviesť z 

rovnováhy, lebo si vopred neupokojíte 

srdce. Ak vás niekto rozčúli, najlepší 

prostriedok, ako nájsť vnútorný pokoj, je 

pomodliť sa za toho človeka.” 

Sv. Terezka z Lisieux 

"Čo by na tom bolo zvláštneho, keby Boh 

vytvoril svet z nejakej vopred existujúcej 

hmoty? Remeselník, keď sa mu dá 

materiál, urobí z neho, čo chce. Ale Božia 

moc sa prejavuje práve v tom, že vychádza 

z ničoho a urobí všetko, čo chce." 

Sv. Teofil z Antiochie 

_____________________________ 

Plány na rok 2014 
 

Kúrenie v kostole 

Nový rok je vždy výzvou k veľkolepým 

plánom. Tak ako som oznámil 

v predchádzajúcom roku, rád by som 

zrealizoval kúrenie v kostole, avšak k tomu 

potrebujem funkčnú farská radu t.j. ľudí, 

ktorí sa v danej oblasti vyznajú a vedia mi 

pomôcť dobrou radou a niesť bremeno 

výberu a rozhodnutia. Teda mojou prvou 

snahou bude sfunkčniť hospodársku farskú 

radu a následne začať s projektom 

zatepľovania stropu kostola. Na konci roku 

2013 som dal vypracovať návrh na výmenu 

okien kostola. Rozpočet by potreboval 

80% našich úspor farnosti, preto tento 

projekt odkladám s nádejou, že výmenou 

prasknutých častí okien môže súčasný stav 

ešte zotrvať niekoľko rokov.  
 

Prvé sväté prijímanie 

V pastoračnej oblasti nás v tomto roku 

čaká okrem všedných udalostí aj niekoľko 

slávností. Na sviatok zoslania Ducha 

Svätého, 8.6.2014, bude prvé sväté 

prijímanie. Na túto chvíľu sa pripravujú 

v škole aj na farskej katechéze tretiaci. 
 

 

Celodenná poklona 

Na prvú augustovú nedeľu, t.j. 3. 8. 2014, 

bude celodenná poklona. Po skúsenostiach 

a pozitívnych odozvách tohto roku opäť 

vytvoríme reťaz adorantov. Adorácia začne 

v sobotu a skončí v nedeľu.   
 

Hodová svätá omša 

Čaká nás aj hodová slávnosť, ktorá budúci 

rok pripadá na 28. 9. 2014 t.j. deň pred 

sviatkom svätého archanjela Michala.  
 

Púť na Povýšky a do Senkova 

Rovnako by som chcel zachovať aj púť na 

Povýšky na sviatok Navštívenia Panny 

Márie. Budem sa snažiť zintenzívniť 

pastoráciu mužov a mladých rodín, a to 

prednáškami pre mužov najmä pred púťou 

do Senkova na sviatok Povýšenia svätého 

kríža. 
 

Koledovanie – Dobrá novina  

Erkáči sa tento aj budúci rok opäť zapoja 

do koledníckej zbierky Dobrá novina. 
 

Obnovenie adorácií 

Chcem obnoviť opäť štvrtkové adorácie 

a Eucharistickú pobožnosť na prvú nedeľu 

v mesiaci.  
 

Miništranti 

Miništranti sa v novom roku môžu zapojiť 

do projektov MINZA, ktoré organizujeme 

na diecéznej úrovni. Už na začiatku roka, 

31.1.2014, na sviatok svätého Jána Bosca 

si obnovia svoj miništrantský sľub. 
 

Asterius 

Tak ako doposiaľ bude každý piatok svätá 

omša za účasti detí a mládeže. Tieto sväté 

omše sú sprevádzané piesňami zboru 

Asterius. 
 

Skupina „USB“ 

Veľmi by som si prial, keby sesterská 

organizácia chrámového zboru Mária pod 

názvom USB intenzívnejšie rozvíjala svoju 

činnosť vo farnosti. 
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Obnovenie chvál 

Z čias prípravy birmovancov chcem 

oprášiť zašlú slávu chválových stretnutí. 
 

Zbor Mária 

V mojich plánoch a očakávaniach v roku 

2014 je dôležité miesto aj pre chrámový 

zbor Mária. Bol by som rád, keby skladby 

tohto zboru zaznievali v novom roku o 

niečo častejšie. Chcel by som aj touto 

cestou povzbudiť členov k rozvíjaniu ich 

talentov. Túžim veľmi a počítam aj s 

aktívnou účasťou na svätých omšiach tiež s 

mužmi, ktorí spievajú pašie. 

Na záver už len jedno a to najdôležitejšie 

prianie „Nech sa stane Božia vôľa.“ 
                   dekan 

____________________________ 

Spoločenská kronika  

Opäť chceme našim čitateľom priblížiť 

v rubrike „Spoločenská kronika“ zoznamy 

pokrstených, zosobášených, zomrelých 

v mesiacoch september, október, november 

a tento krát pridáme tiež zoznam detičiek, 

ktoré tento rok prvýkrát pristúpili 

k Svätému prijímaniu.  

 

KRSTY: 

„Nechajte maličkých prichádzať ku 

mne...“ 

Ján Magát  - 5.10. 2013 

Juraj Kocínec  - 12.10. 2013 

Zoja Pytlová - 12.10. 2013  

Matúš Badošek - 9.11. 2013 

Matúš Krúpa - 9.11. 2013  

Laura Jantošová - 16. 11. 2013  

Marika Podmanická - 23.11. 2013 

 

SOBÁŠE: 

„V dobrom aj v zlom...“ 

21.9. 2013 – Michael Pitek a Stanislava 

Fedorová  

19.10. 2013 – Lukáš Pochyba a Veronika 

Poništová  

19.10. 2013 – Martin Klokočík a Lenka 

Kováčová  

26.10. 2013 – Martin Hegyi a Eva 

Minárová  

16.11. 2013 Pavol Helko a Monika 

Koňuchová  

 

ÚMRTIA: 

„A svetlo večné nech im svieti...“ 

Ján Kováč – 1.9. 2013 

Anton Škorvaga – 3.10. 2013 

Michal Budoš – 6.10. 2013 

Helena Baričiaková – 18.10. 2013 

Agnesa Škorvagová – 9.11. 2013 

Michal Preták – 17.11. 2013  

Michal Kuric – 23.11. 2013 

 

PRVOPRIJÍMAJÚCI: 

„My kráčame s radosťou za Pánom 

Ježišom...“ 

Bardáč Miloš, Čutek Šimon,  Čutková 

Žaneta,  Franková Magdaléna,  Halvoník 

Patrik, Holienčin Miroslav, Chalupkova 

Lívia, Chmúrová Kristína, Chovanec 

Jakub, Jurina Viliam, Kocúrková Natália, 

Kováč Tobiáš, Krupa Richard, Kuricová 

Erika, Litva Jaroslav, Masnica Jakub, 

Muchová Barbora, Murínová Marianna, 

Pišoja Dominik, Pitek Samuel, 

Podmanická Nadežda, Prišč Jiří, Prištiak 

Adam, Prištiak Pavol, Repková Monika, 

Straková Barbora, Surový Slavomír, 

Škorvagová Adriana, Škrobáková Viktória, 

Šurkala Sebastián, 

Targoš Samuel,  

Targošová Vanesa,  

Tomčala Pavol, 

Vojtek Samuel, 

Vráblová Veronika. 

  

                                   
             Nina 
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Katolícky kalendár 

 

15.12.2013 - Sv. Valerián 

16.12.2013 - Sv. Adelhaida, cisárovná 

17.12.2013 - Sv. Modest, biskup 

18.12.2013 - Sv. Gracián, biskup 

19.12.2013 - Sv. Urban V., pápež 

20.12.2013 - Sv. Zefirín, pápež 

21.12.2013 - Sv. Peter Kanízius, kňaz a 

učiteľ Cirkvi; sv. Micheáš, prorok 

22.12.2013 - Sv. Adela, opátka 

23.12.2013 - Sv. Ján Kentský, kňaz a 

učiteľ Cirkvi; sv. Micheáš, prorok 

24.12.2013 - Adam a Eva – SVIATOK: 

Štedrý deň 

25.12.2013 - Narodenie Pána, prvý sviatok 

vianočný - PRIKÁZANÝ SVIATOK 

26.12.2013 - Sv. Štefan, prvý mučeník – 

SVIATOK: Druhý sviatok vianočný 

27.12.2013 - Sv. Ján, apoštol a evanjelista 

28.12.2013 - Sv. neviniatka, mučeníci 

29.12.2013 - Sv. Tomáš Becket, biskup a 

mučeník 

30.12.2013 - Sv. Dávid 

31.12.2013 - Sv. Silvester I., pápež; sv. 

Melánia 

 

1.1.2014 - Slávnosť Panny Márie 

Bohorodičky – SVIATOK: Nový rok 

2.1.2014 - Sv. Bazil Veľký a Gregor 

Naziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi 

3.1.2014 - Sv. Genovéva, panna; sv. 

Daniel, diakon a mučeník – SVIATOK: 

Najsvätejšie meno Ježiš 

4.1.2014 - Bl. Angela z Foligna, 

rehoľníčka; sv. Alžbeta Settonová 

5.1.2014 - Sv. Telesfor, pápež 

6.1.2014 - Zjavenie Pána - Traja králi 

(G+M+B) – PRIKÁZANÝ SVIATOK 

7.1.2014 - Sv. Rajmund z Peňafortu, kňaz; 

sv. Lucián, kňaz a mučeník 

8.1.2014 - Sv. Severín, kňaz a rehoľník; sv. 

Teofil 

9.1.2014 - Sv. Marcelín, biskup a mučník 

10.1.2014 - Sv. Agatón, pápež; sv. Pavol, 

pustovník 

11.1.2014 - Sv. Hygin, pápež 

12.1.2014 - Sv. Aelréd, opát; sv. Ernest, 

mučeník 

13.1.2014 - Sv. Hilár, biskup a učteľ 

Cirkvi; bl. Veronika Negroniaová, panna 

14.1.2014 - Sv. Félix z Noly, kňaz; sv. 

Makrina 

15.1.2014 - Sv. Arnold Janssen, kňaz 

16.1.2014 - Sv. Marcel I., pápež 

17.1.2014 - Sv. Anton, opát 

18.1.2014 - Sv. Priska, panna a mučenica; 

sv. Margita Uhorská, panna 

19.1.2014 - Sv. Márius, Marta, Audifax a 

Abakus, mučeníci 

20.1.2014 - Sv. Fabián, pápež a mučeník; 

sv. Šebestián, mučeník 

21.1.2014 - Sv. Agnesa Rímska, panna 

mučenica 

22.1.2014 - Sv. Vincent, diakon a 

mučeník; bl. Laura Vicuňa, panna 

23.1.2014 - Sv. Ján Almužník, biskup; sv. 

Emerencia, mučenica 

24.1.2014 - Sv. František Saleský, biskup a 

učiteľ Cirkvi; sv. Xénia Rímska 

25.1.2014 - Obrátenie sv. Pavla, apoštola 

26.1.2014 - Sv. Timotej a Títus, biskupi 

27.1.2014 - Sv. Angela Merciová, panna 

28.1.2014 - Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a 

učiteľ Cirivi 

29.1.2014 - Sv. Valér, biskup 

30.1.2014 - Sv. Martina, panna a 

mučenica; sv. Aldegunda, opátka 

31.1.2014 - Sv. Ján Bosco, kňaz      
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MILÉ ČITATEĽKY, ĎAKUJEME, ŽE STE PRIDALI  

RUKU K DIELU. 
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