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Požehnané vianočné sviatky
a šťastný nový rok 2017

NECH VIANOČNÝ POKOJ
PRENIKÁ NAŠE SRDCIA!
Na stole ležala kopa vianočných pohľadníc. Zobral som
ich do ruky a začal som čítať.
„Nech šťastie a radosť vládne u Vás doma, nech pohoda
vládne nad vianočným stolom
a láska prevláda nad zlým slovom…“ „Pod stromčekom darčeky čo srdce pohladia. Rodinku, priateľov, čo nikdy nezradia…“ „Na Vianoce, keď svet
stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť, dobrú vôľu…“
Vianoce majú svoje čaro práve týmito veršami. Je jedno či
ich posielame poštou, e – mailom, cez SMS, alebo ich vy-

slovíme vlastnými perami. Slová plné dobra pohladia každé
ľudské srdce. Škoda, že Vianoce nie sú každý deň. To by svet
vyzeral úplne ináč. Zo sveta by
vyprchala nevraživosť a sváry,
krivé pohľady a neprajné slová. Svet by bol úplne iný, keby
sa vianočný pokoj, radosť a pohoda preniesla do našich sŕdc
na celý rok. Keby naše pery stále vyslovovali len slová plné
dobra, lásky, pokoja a prajnosti. Je to možno ťažké, ale každý sa musí o to stále pokúšať.
Svet tak bude krásny nie len
na Vianoce. Začať musí každý
od seba. Prejavme si navzájom
odpustenie, poprajme si všet-

ci pokoj a dobro. Preto Vám
chcem aj v mojom mene poželať krásne Vianoce a požehnaný Nový rok aj nasledujúcimi
riadkami!

Prajem Vám milujúce srdce,
ktorým sa dáte viesť.

Prajem Vám oči, ktoré si
všimnú aj malé veci každodenného života.

Prajem Vám ľudí, ktorých
máte radi, aby pri vás stáli a dodávali vám odvahu.

Prajem Vám uši, ktoré prijímajú aj signály, ktoré neboli vyslovené.

Ľudí, ktorí Vám pomôžu ísť
ďalej, keď ste smutní, unavení
a vyčerpaní.

Prajem Vám ruky, ktoré nerozmýšľajú dlho, či majú pomáhať.

Prajem Vám dobré srdce,
ktoré je plné radosti a túto lásku dáva ďalej.
Ľuboš Šípoš,
správca farnosti

Prajem Vám v správny čas
správne slová.

Prajem Vám radosť, pokoj
a pokoru.
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PRÍHOVOR
VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril v tomto čase, keď nás od
príchodu Vianoc a Nového roka
delí už len pár dní.
Je to obdobie plné očakávaní.
Pre niekoho čarovné a krásne, pre
niekoho trochu stresujúce. V každom prípade prichádza čas obzretia sa späť a bilancovania, čo nám
tento rok priniesol. Pre niekoho bol
bohatý pre niekoho menej. Niektoré rodiny sa rozrástli, niektoré sa
so svojimi blízkymi rozlúčili. Ale
aj napriek tomu život ide ďalej.
Chcem vám popriať milostiplné, pokojné a hlavne v kruhu svo-

jej rodiny prežité vianočné sviatky. Do nového roka Vám želám
veľa zdravia, šťastia a Božieho
požehnania. Nech vám nový rok
prinesie len tie veci, ktoré vám
prinesú úsmev na tvári.
starosta obce

SVÄTÁ RODINA
HĽADÁ PRÍSTREŠIE
„I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok
a uložila do jasieľ, lebo pre nich
nebolo miesta v hostinci“ (Lk
2,7) – píše evanjelista Lukáš
o okolnostiach, ktoré sprevádzali narodenie Ježiša Krista.
Na základe týchto udalostí vznikla ľudová adventná pobožnosť – hľadanie prístrešie
pre Svätú rodinu. Pobožnosť
sa začína 15. decembra a končí
sa 23.decembra. Ľudia ktorí sa
zapoja, putujú s obrazom Svä-

tej rodiny a symbolicky hľadajú
prístrešie. Keďže ide o súkromnú pobožnosť, zapája sa do nej
vždy deväť osôb alebo rodín
a koná sa každý večer v inej domácnosti. Táto pobožnosť nás
má pripraviť na dôstojné slávenie Vianoc.
Pobožnosť má svoju históriu, preto ju chceme v našej obci opäť obnoviť. Tento rok sa
vytvorila prvá skupina, no veríme, že budúci rok sa k ním pridajú ďalšie skupiny, rodiny.

Mikuláš

Každoročne sv. Mikuláš navštívi deti, no nezabudol ani
na našich dôchodcov. Všetkým
priniesol darčeky, ktorými potešil.

Za odmenu mu deti aj dôchodcovia zarecitovali básne,
zaspievali koledy. Všetci mu sľúbili, že budú dobrí a Mikuláš príde opäť o rok.

ADVENTNÝ KONCERT

Dňa 11. 12. 2016 sa v kostole Povýšenia sv. kríža v Sihelnom uskutočnil adventný koncert žiakov súkromnej umeleckej školy.
Počas koncertu odzneli tradičné slovenské aj goralské koledy.
Tento koncert je už tradičnou súčasťou adventnej prípravy
na Vianoce.
Svojou

dramaturgiou

chce

osloviť celé rodiny a tak priniesť
ku krásnej hudbe aj mladšie roč-

níky. Touto formou chceme poďakovať všetkým učiteľom a riaditeľ-

ke školy za ich úsilie, ktoré vynaložia pri príprave deti.
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VIANOČNÉ TRHY 2016
Dňa 17. 12. 2016 sa na ihrisku
pri CZŠ konali vianočné
trhy. Akcia sa začala už ráno
o ôsmej tradičnou dedinskou
zabíjačkou.
Klub dôchodcov sa činil a už
prví návštevníci trhov mali možnosť ochutnať výrobky, ktoré pripravili. Predávali sa jaternice,
klobásky, škvarky, mäso, pečené

mäso, kapustnica… Všetko bolo veľmi chutné. Po slávnostnom

otvorení trhov sa začal kultúrny program , v ktorom sme mali

možnosť vidieť žiakov z MŠ, CZŠ,
ĽŠU, Sihelček, domáce folklórne
skupiny – Brandýsovcov, Bjelákovcov, Maguru, Patrika Luscoňa so svojimi spolužiakmi, Martina Kozáka. Hosťami boli spevácka skupina Pláteník zo Zubrohlavy a PC Band z Námestova.
Predvianočnú náladu podčiarkol

ohňostroj. Počas celého poobedia si návštevníci trhov mohli zakúpiť tombolu, perníčky, cukrovú vatu, punč  i varené vínko. Najdôležitejšie však bolo, že ľudia sa
stretli, porozprávali.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave tejto akcie.
Ľ. Nováková

VÝSTAVA BETLEHEMY
BABEJ HORY
Počas celého týždňa od 12. decembra 2016 bola na obecnom
úrade inštalovaná putovná výstava betlehemov.
Všetky betlehemy boli prihlásené do súťaže Betlehemy Babej hory. Betlehemy sú vytvorené z prí-

rodného materiálu a na ich výrobe
sa zúčastnili všetky generácie. Aj
našu obec reprezentovali miestne betlehemy, ktoré v jednotlivých kategóriách obsadili popredné miesta. Zaujímavosťou výstavy
bol aj betlehem z roku 1912.
Vianočné trhy sú pouličné
trhy spojené s oslavou Vianoc počas adventu, hlavne štyri týždne
pred Štedrým dňom. Pôvod majú
v Nemecku a Rakúsku, odkiaľ sa
rozšírili do celého sveta.

Tomáš Tarčák

História siaha do neskorého stredoveku v nemecky hovoriacich krajinách. Viedenské trhy siahajú až do roku 1294. Prvé
vianočné trhy v Nemecku sa
uskutočnili v roku 1310 v Mníchove. Medzi najstaršie vianočné trhy patria drážďanské, ktoré sa konali v roku 1434, a v mes-

Marián Staš
te Bautzen v roku 1384. Pôvodne
slúžili na to , aby sa ľudia zásobili pred zimným obdobím potravinami, teplým oblečením a ďalšími potrebami nutnými pre prežitie zimy.
Ocino, poď mi pomôcť
„Betlehem robím rád, ale s otcom. Trvá nám to asi dva týždne,“
hovorí Marián Staš, víťaz súťa-

že Betlehemy spod Babej hory.
„Betlehem sme vyrobili zo starého svietnika samorastu. Ocino ho rozpílil, vyrezal postavičky.
Ja som brúsil, lakoval a vypaľoval čiary. Oplatilo sa, skončili sme
v Zubrohlave na 2. mieste,“ teší
sa Tomáš Tarčák. Tretie miesto
získal Matej Piták, aj jemu pomáhal otec.
Víťazom blahoželáme!
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STRETNUTIE DÔCHODCOV
Mesiac október je spojený s úctou k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám
žilo lepšie.
Úcta k tým, ktorí sa každý deň
vzdávali radostí, ktoré im život

ponúkal, aby urobili šťastnými
nás, ich deti. Stretnutie sme pre
nich pripravil Obecný úrad v Sihelnom v spolupráci s CZŠ a MŠ
v Sihelnom 17. októbra. Začalo
sa svätou omšou, ktorú celebroval duchovný otec Ľuboš Šípoš.

Kultúrnym   programom sme
chceli poďakovať za všetko, čo
pre nás starkí urobili.
Po ňom bolo pripravené pohostenie a gratulácie občanom, ktorí sa v roku 2016 dožili

okrúhleho výročia. Všetci oslávenci sa zapísali do pamätnej
knihy obce. Spolu s harmonikárom Petrom Grižákom si zaspievali svoje obľúbené pesničky.
Ľ. Nováková

Dejiny dobrovoľných hasičov

Sihelník 3

5. strana /19. 12. 2015

90 ROKOV OD ZALOŽENIA DHZ V SIHENOM
Dňa 2. 10. 2016 sme si pripomenuli
90 rokov od založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Sihelnom.
Slávnosť sa začala sv. omšou,
po ktorej duchovný otec posvätil

nové hasičské auto. Po sprievode ku
kultúrnemu domu, nasledovalo privítanie hostí, slávnostný obed a oceňovanie členov dobrovoľného hasičského zboru (DHZ). Celý program
spríjemnili domáce folklórne sku-

piny. Do budúcnosti im prajeme veľa úspešných zásahov, šťastných ná-

vratov a hlavne radosti zo spoločnej práce.
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SILA SLOVA

Slovo môže dávať dobro, ale môže aj ničiť
Vo Svätom písme apoštol Jakub píše: „Tak aj jazyk: je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň
akú veľkú horu zapáli! Aj jazyk je
oheň, svet neprávosti; jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený.
Človek krotí a aj skrotil všetky
druhy zveri, vtákov, plazov i morských živočíchov, no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné
zlo, je plný smrtiaceho jedu“.
Kresťan musí prekonať pokušenie „vmiešavať sa do života
iných“, upozornil pápež František. Okrem toho pripomenul, že klebety a nenávisť veľmi
vážnym spôsobom poškodzujú spoločenstvo, ako aj to, že sa
nesmie hovoriť len „tá polovica,
ktorá nám vyhovuje“.
„Čo je teba do toho?“ Touto Ježišovou otázkou adresovanou
sv. Petrovi, keď sa miešal do života sv. Jána, „toho, ktorého Ježiš miloval“,
Pápež ukázal na dva spôsoby pokušenia miešať sa do ži-

vota iných. Ide predovšetkým
o „porovnávanie“, „porovnávanie
sa s druhými“. Podľa neho, keď
sa začneme takto porovnávať,
„skončíme v znechutení a v nenávisti. Práve nenávisť spôsobuje „koróziu“ kresťanskej komunity, „veľmi jej škodí“ a presne toto „chce dosiahnuť diabol“.
Druhým spôsobom pokušenia sú klebety. Začínajú „veľmi
decentným spôsobom“, ale nakoniec skončíme pri tom, že „blížneho zdierame z kože“:
„Koľko sa klebetí! Koľko sa naklebetíme my kresťania! Robiť zle
jeden druhému. Akoby sme chceli
toho druhého umenšiť: namiesto
toho, aby som sám rástol, konám
tak, aby som ho čo najviac ponížil, a cítim sa byť veľkým. Toto však nie je v poriadku! Zdá sa
pekné poklebetiť si… Javí sa to ako
niečo príjemné. Ako medové cukríky. Zoberieš si jeden, potom ďalší a ďalší a nakoniec ťa rozbolí aj
brucho. Prečo? Aj klebetenie je také. Na začiatku je sladké a potom
ťa zničí, a neskôr ti zahubí dušu!
Klebety ničia všetko… Majú v sebe

NA ZAMYSLENIE

Časť prvá: DÍTE V MLADOSTI
POHYBUJ KU CNOSTI
Medzi obľúbené knihy v mojej
knižnici patrí aj kniha od Hugolína Gavloviča Naučenia o dobrých mravoch.
Pre priblíženie knihy krátko
o autorovi – narodil sa v poľskom
Czarnom Dunajci, teda blízko našej obce, v roku 1712. V útlom detstve sa za neznámych okolností dostal do Trstenej. Na Slovensku vyštudoval teológiu a vlastne celý život prežil na Slovensku, kde je aj
pochovaný.
V tomto diele sleduje závažné
otázky morálky medziľudských
vzťahov. V uznávaní mravných zákonov a zásad vidí jednu zo základných podmienok dôstojného života
jednotlivca i celej spoločnosti.
Gavlovič siahol popri iných výrazových prostriedkoch i k jazykovému prejavu slovenského vidieka, z ktorého vnímavo odpočúval
najmä iskrivú reč prísloví a porekadiel. Zapríčinil sa o jednu z vyspelých kultúrnych podôb predspisovnej slovenčiny.
I keď má toto dielo skoro tristo
rokov, má nám čo povedať i dnes.
Stačí sa zamyslieť.

TAKŽE DNES O VÝCHOVE:
Figuru spravíš jakú chceš
z gypsu rozmoklého,
jak gyps stvrdne,
nenatlačíš do furmy tvrdého.
I na vosku roztopeném
pečet se vytlačí,
jak zatvrdne,
k vytlačení tvá sila nestačí.
Múžeš ohnúť strom maličký,
pokavád je malý,
neohneš ho, když vyroste,
bude v sile stály.
Naučíš psa mnohé kumšty,
medveďa tancovať,
jak ho k temu od malička budeš
pritahovať.
Človek – rozumné stvorení,
všemu se naučí,
ale nejvíc v svej mladosti
k učení je súci.
Jak ho k dobrému nenahneš
dokud je v mladosti,
težko se to dá napraviť,
když bude v starosti.
(v starosti – tu v dospelosti)
Po našom: Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko. Neohneš ma mamo, keď ja budem Jano.
Ľ. Nováková

niečo z Kainovho ducha: zabiť brata svojim jazykom: zabiť brata!“
Ako Svätý Otec ďalej poznamenal, takýmto štýlom sa „stávame kresťanmi dobrých spôsobov
a zlých návykov!“. Ako sa však
klebetenie prejavuje? Normálne! Tak, že robíme „tri veci“:
„Ponúkame dezinformácie: povieme iba tú časť, ktorá nám vyhovuje, a nie tú druhú. Tú ďalšiu
časť už nedopovieme, pretože nám
už nie je príjemná.
Druhou vecou je ohováranie: keď
má nejaký človek naozaj určitú nedokonalosť, niekto z nej urobí veľkú
vec a tým, že o nej rozpráva „stane
sa novinárom“… Takto sa ničí povesť človeka. Ohováranie je však iná
vec. Je to hriech, iste, ale je to aj niečo iné. Ohováranie chce zničiť Božie dielo, pochádza z veľmi zlej skutočnosti, rodí sa z nenávisti. A kto
nenávidí, je Satan. Ohováranie ničí v ľuďoch, v ich dušiach to, čo je
Božie. Ohováranie používa lož nato, aby sa dostala dopredu. Tam, kde
je ohováranie, tam je Satan sám.“
Treťou vecou je osočovanie:
hovoriť veci, ktoré nie sú prav-

divé. Toto je zabíjanie svojho
brata!
Všetky tri – dezinformácia,
ohováranie, osočovanie – sú hriechom! Je to hriech! Dávame osobne facku Ježišovi skrze jeho deti
a bratov“.
Preto nám Ježiš hovorí to isté čo Petrovi, keď ho napomína: „Čo je teba do toho? Ty poď
za mnou!“
Svätý Otec ešte pripomenul
príbeh zo života svätej Terezky, ktorá sa pýtala, prečo Ježiš dáva jednému veľa a druhému málo. Jej staršia sestra vzala teda náprstok a pohár a obidva naplnila vodou. Potom sa
opýtala Terezky, ktorý z tých
dvoch je plnší. „Obidva sú rovnako plné“, odpovedala budúca
svätá. Ježiš – robí to „isté s nami, nezaujíma ho, či si veľký alebo malý“. Zaujíma ho iba to, „či
si plný jeho lásky“.
Zamyslime sa každý sám
nad sebou, či je naše slovo
pre iných pohladením – požehnaním, alebo zranením
– prekliatím.

ČINNOSŤ RODIČOVSKEJ RADY pri CZŠ sv.
apoštola Pavla v Sihelnom v školskom roku 2015/16
Výkonný výbor
Predseda: Gitka Vonšáková
Tajomník: Paulína Fernezová
Hospodár: Monika Gužiňáková
Zástupcovia triednych kolektívov: Maslaňáková Mária, Cubinková Tatiana, Špigurová Janka, Romaňáková Anna, Maslaňáková Mária, Perveková Antónia,
Brezoňáková Katarína, Tarčáková Emília, Teleláková Gabriela, Kovalíčková Mária, Kuráková
Monika, Gurová Alena, Brandisová Emília, Mazuráková Viera.
Hospodárenie:
Príjem: 1 435 €
Zostatok: 616,43 €

Výdavky v školskom roku
2015/2016
Plav. výcvik: 122,10 €
Súťaže: 236,46 €
Adventné vence: 73,05 €
Mikuláš: 206,88 €
Karneval: 149,45 €
Deň učiteľov: 35 €
Členské škola: 50 €
MDD: 200 €
Knihy – odmeny: 17 €
Spolu výdavky: 1 090,04 €
Zisk adventné vence: 161 €
Zostatok 1 122,39 €
Všetkým členom Rodičovskej rady,
vedeniu školy ďakujem za spoluprácu a za obetu, ktorú priniesli v prospech našich deti. G. Vonšáková

Jazykové okienko
Slovo euro sa začalo u nás používať s príchodom novej meny.
Používame ho už pár rokov správne?
Slovo euro je sklonné, je v strednom rode a prislúcha mu vzor
mesto.
J.Č., MN.Č.
Takže – N: Kto? Čo? euro
(mesto) dve eurá (mestá)
G: Od koho? Od čoho ? od eura
(mesta) od dvoch eur (miest)
D: Komu? Čomu? euru (mes-

tu) dvom eurám (mestám)
A: Koho? Čo vidím? euro
(mesto) dve eurá (mestá)
L: O kom? O čom? o eure
(o meste) o dvoch eurách
(o mestách)
I: S kým? S čím? s eurom
(s mestom) s dvoma eurami
(s mestami)

Zo života obce
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NAJKR AJŠIA
KVETINOVÁ
VÝZDOBA
Vyhodnotenie súťaže

MILÍ SPOLUOBČANIA,
chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí ste sa do súťaže zapojili a zároveň vyzvať tých, ktorí váhali a fotografiu neposlali, aby tak urobili
v ďalšom ročníku súťaže.

Gabriela Tarčáková 538
Z pomedzi prihlásených porota udelila:
1. miesto: Gabriele Tarčákovej č. d. 538
2. miesto: Marcele Stašovej č. d. 544
3. miesto: Marike Ďjubekovej č. d. 125
BLAHOŽELÁME!

Marcela Stašová 544

Miroslava Sivoňová

Anna Ďubeková 125

Ľ. Nováková
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ADVENTÉ VENCE

Advent je obdobím očakávania
príchodu Spasiteľa. Symbolom
adventu je adventný veniec,
ktorého pôvod siaha do 19.
storočia, kedy v škole Hamburgu
sa deti stále pýtali pastora, či už
sú Vianoce.

Milostiplné vianočné sviatky, plnosť pokoja
a radosti, srdcia otvorené pre Lásku, ktorú nebo
darovalo pre všetkých. Nový Rok nech je požehnaný, nech sám Boh – Emanuel je s Vami v každom
dni a prináša Vám nádej a ochranu. Vyprosuje
spoločenstvo CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom.

Preto protestantský pastor J.
H. Wichern postavil veľký drevený kruh, na ktorý položil 19
malých červených a 4 veľké biele
sviečky. Malú sviečku zapálil postupne každý všedný deň v čase
adventu. V nedeľu rozsvietil veľkú bielu sviečku. Neskôr sa adventný veniec vyvinul do menšej
podoby so štyrmi alebo piatimi
sviečkami, ako ho poznáme dnes.
Tento zvyk sa ujal aj v katolíckej cirkvi a má svoju symboli-

ku. Veniec v tvare kruhu symbolizuje večnosť Boha, ktorý nemá začiatok a koniec. Ihličňany, šišky,
oriešky a dary z prírody sú symbolmi sily, uzdravenia, víťazstva,
života. Všetko dokopy vyjadruje nesmrteľnosť našej duše a večný život v Kristovi. Štyri sviečky
predstavujú štyri týždne adventu, ale zároveň predstavujú Krista, ktorý je Svetlom sveta.

Dňa 24. novembra sa zástupcovia rodičovskej rady stretli v škole
a spoločne vyrábali adventné vence, ktoré sa predávali pred 1. adventnou nedeľou, aby mohli priniesť svetlo mnohým rodinám
a pripomínať si tak, že sviatky narodenia nášho Spasiteľa sú blízko.
Mgr. Anna Romaňáková

OBECNÝ ÚRAD V SIHELNOM
OZNAMUJE, ŽE
Obecný ples sa uskutoční
dňa 7. 1. 2017
Všetci ste srdečne pozvaní
Pozvánky si môžete zakúpiť v predajniach
COOP Jednoty a u pani Pitákovej

Taktické cvičenie

AKCIE 2017

V sobotu 29. októbra 2016 sa
uskutočnilo medzinárodné taktické cvičenie hasičov.

Zúčastnili sa na ňom hasiči
z nášho obvodu a susedného Poľska.
Akcia prebiehala v areáli lyžiarskeho strediska Ski Grúniky.

ZABEZPEČTE
SI PSOV!
OBECNÝ ÚRAD V SIHELNOM VYZÝVA VŠETKÝCH MAJITEĽOV PSOV, ABY SI ZABEZPEČILI
PSOV TAK, ABY NEOHROZOVALI ĽUDÍ!

Cieľom cvičenia bolo skoordinovať spoluprácu všetkých družstiev.
Vďaka patrí   všetkým účastníkom a Vladimírovi Kornhauserovi za prepožičanie areálu.
OZ NAM
Prispievať do Sihelníka môže každý občan.
Príspevky prosíme zasielať na adresu: lubkan@centrum.sk.
Ďalšie číslo budeme pripravovať pred Veľkou nocou. Tešíme sa
na Vaše príspevky. – RR

7. 1. 	 Obecný ples
11. 2. 	 Prechod 			
		
sihelnianskym 		
		
chotárom
25.2. 	 Poľovnícky ples 		
30. 4. 	 Stavanie mája, 		
		
májova veselica
14. 5 . Deň matiek a otcov
16. 7. Folklórne slávnosti 	
		
pod Pilskom a 		
		
Babou horou
3. 9. Slávnosť sv. 		
		
Huberta 		
14. 9. 	 Odpust			
		
Povýšenie sv. Kríža
26. 10. 	Deň dôchodcov
16. 12. 	Vianočné trhy
POZOR
všetci pohybu chtiví, mladí, starí,
smutní i veselí!
Dňa 11. 2. 2017 sa bude konať
2. ročník PRECHODU
SIHELNIANSKYM CHOTÁROM
Všetci ste srdečne pozvaní!
P. Fernezová
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