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ročník XVIII.
V dnešnej dobe žijeme v tak uponáhľanom čase, že krátke pozastavenie,
akým sú pre nás Vianoce je viac ako
prepotrebné. V tomto období sa snažíme zabudnúť na problémy, staré spory
a prežiť nadchádzajúci čas v úprimnom
ľudskom porozumení a ľudskom dotyku
Keď prídu VIANOCE, a tak objavovať zázračné posolstvo Viasvet sa celý trbliece.
noc. Tak by to malo byť aj v každodenNech sa srdce každé
nom bežnom živote.
láskou, nehou zažne.
Preto si zachovajme slávnostné
Nech ste všetci spolu,
chvíle Vianočných i Novoročných sviaby nik nechýbal u stolu. atkov, vážme si jeden druhého, majme
A po celý ďalší rok,
radi našu obec.
zdravie, pokoj vospolok.
Vianoce i prichádzajúci Nový rok je
časom bilancovania. Pri tejto príležitosti
Vám chcem úprimne poďakovať za všetko, čo robíte pre Vaše rodiny, na svojich pracoviskách, za prácu na rozvoji našej dediny.
Verím, že v ďalšom roku sa pre nás život zmení, aj keď prognózy nie sú práve optimistické. Ale záleží na každom z nás, akým
smerom sa bude náš život uberať. K tomu by som Vám chcela
všetkým zaželať osobne veľa zdravia, šťastia, lásky, trpezlivosti čo
najmenej problémov v osobnom i súkromnom živote a veľa Božieho požehnania.
S úctou
Ing. Eva Beňovičová, starostka obce

BRAT GENERÁLNY BISKUP
EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. NA SLOVENSKU
V TRENČIANSKYCH STANKOVCIACH

1. adventná nedeľa bola
v Cirkevnom zbore ECAV na
Slovensku Trenčianske Stankovce nielen začiatkom nového
cirkevného roka, ale aj výnimočnou nedeľou tým, že pozvanie
na služby Božie ako slávnostný
kazateľ prijal dôstojný brat generálny biskup ECAV Mgr. Miloš
Klátik, PhD. Začiatok nového
cirkevného roka bol spojený aj
so spomienkou na vzácne 230.
výročie prvej písomnej zmienky
o odbavovaní služieb Božích na
území zboru, keď ešte tunajší
chrám nebol postavený, ako aj na 10. výročie posvätenia novej
zvonice. Brata generálneho biskupa v preplnenom chráme privítal
brat zborový dozorca ako aj sestra farárka Petrulová, vyjadrením
radosti z jeho prvej návštevy v Trenč. Stankovciach. V úvodnej
časti služieb Božích zaspieval detský spevokol Púpavienky. Brat
generálny biskup vo svojej kázni založenej na stati z proroka Izaiáša povzbudzoval zborové zhromaždenie v tom, aby sme boli ako
vrch Sion, aby sme sa nehanbili za svedectvo viery, ale boli jasným
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znamením tomuto svetu o Božej láske.
V rámci služieb Božích bola prisluhovaná aj sviatosť Večere
Pánovej so spoveďou, ku ktorej pristúpilo skoro celé chrámové
spoločenstvo. Boli to vzácne chvíle pre nás všetkých. Po hudobnej stránke služby Božie boli sprevádzané hrou organa a huslí a
obohatené aj spevom mládežníckych piesní v podaní speváčok
zborovej kapely Favor.
Prežitie spoločenstva viery pri piesňach, modlitbách a oslave
Pána Boha na začiatku príprav očakávania na ten druhý advent
Krista za účasti brata generálneho biskupa, to všetko zanechalo
v našich srdciach a mysliach povzbudenie k vytrvalosti vo viere,
ako aj radosť zo vzájomného stretnutia pri Božom slove a sviatostiach.
manželia Petrulovci

ˇ
DAJ BOH ŠTASTIA
VIANOČNÝ KONCERT - 5. ROČNÍK
V nedeľu 12.
12. sa vo veľkej
sále
Spoločenského domu konal
už po piatykrát
Vianočný koncert.
Pripravila ho obec
v spolupráci s kultúrnou komisiou.
Program otvorila pieseň Daj Boh
šťastia ... v podaní
D. Hrušovskej v
sprievode harmoniky Mgr. L. Žiška. Báseň predniesla p. Porubanová. Nasledovala
pieseň spevokolu JD. Slávnostný príhovor predniesla starostka
obce Ing. E. Beňovičová. V ďalšej časti programu vystúpil opäť
spevokol a deti z materskej školy. Po nich sa predstavili deti z detského domova v Adamovských Kochanovciach. Tie sú už tradične
na Vianočnom koncerte pozvanými hosťami. Po nich sa na pódium
vrátili domáci – žiaci zo základnej školy. Vyvrcholením programu
bolo vystúpenie špeciálneho hosťa – folklórnej skupiny Škrupinka,
ktorý sa predstavil v dvoch samostatných blokoch. V závere programu spolu so spevokolom zaspievali Tichú noc. Celý program
moderovala jeho hlavná organizátorka p. Ľubica Mikulášová. Tá
do prípravy a realizácie koncertu zaangažovala celú svoju rodinu.
O správne ozvučenie sa postaral p. R. Jančo.
Sprievodnými podujatiami koncertu boli predaj vianočných
oblátok, medovníkov a drobných darčekových predmetov. Nechýbal ani voňavý vianočný punč.
Všetci, ktorí si v tretiu adventnú nedeľu našli čas a napriek
nepriaznivému počasiu prišli do Spoločenského domu, určite
neoľutovali. Program bol pestrý a zaujímavý. Škoda len, že neprišlo
viac návštevníkov z radov našich občanov.

V závere chceme poďakovať všetkým účinkujúcim a celému
organizačnému tímu ktorí túto akciu pripravili. Veríme, že vytrvajú a
o rok sa budeme môcť prísť pozrieť na šiesty ročník koncertu. O.Š.

Z RO KOVA N I A OZ
/v skratke/
OZ na svojom zasadnutí, okrem pravidelných bodov programu dňa 15.11.2010
schválilo:
= Dodatok č.1 k VZN č .3/2009 Obce Trenč. Stankovce o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (Z pôvodných 15 € na
súčasných 12 € pre držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP/S).
= Rozpočet Obce Trenč. Stankovce pre rok 2011 -2013
= Navýšenie rozpočtu na rok 2010 na originálne kompetencie pre Základnú školu Jána Lipského s materskou školou v
Trenčianskych Stankovciach, o sumu 23.000 €
= cenu vstupenky na Silvester 2010 v hodnote 20 €.
= Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva pre rok 2011
nasledovne :
12. január 2011 /streda/
16. marec 2011 /streda/
18. máj 2011 /streda/
22. jún 2011 /streda/
28. september 2011 /streda/
30. november 2011 /streda/,
= zámenu pozemkov vo vlastníctve obce v k.ú. Malé Stankovce, s pozemkami Urbárskeho pasienkového a pozemkového spoločenstva Malé Stankovce, k.ú. Malé Stankovce, časť Hoštáky II, v pomere výmery pozemkov 1:1.
Neschválilo :
= odpredaj ornej pôdy v k.ú.Rozvadze p Milanovi Tomíkovi
a manž.Alžbete,
= odpredaj časti parc.C-KN č. 189 v k.ú. Rozvadze p. HeleVOĽBA STAROSTU - Trenčianske Stankovce
Počet zapísaných voličov - okr.č.1:
Počet zapísaných voličov - okr.č.2:
Počet zapísaných voličov - okr.č.3:
Trenčianske Stankovce:

Por.č.
Meno
1 BEŇOVIČOVÁ Eva, Ing, 56 r.
2 HRUŠOVSKÝ Milan, Ing, 62 r.
3 VLASÁKOVÁ Jarmila, Ing, 53 r.

741
957
799
2 497

Zamestnanie
starostka obce
dôchodca
živnostník

Strana
HZDS
NK
NK
Platné hlasy:
Neplatné hlasy:
Volilo-spolu:

VOĽBA POSLANCOV - Trenčianske Stankovce
Por.č.
Meno
1 MARKECH Martin, Mgr., 29 r.
2 PEVNÝ Dušan, 48 r.
3 KUDLA Martin, Ing., 38 r.
4 MOJŽIŠ Jozef, Ing., 53 r.
5 JANČO Juraj, 36 r.
6 ŠMATLÁKOVÁ Oľga, PaedDr., 48 r.
7 BETÁK Matúš, Ing., 28 r.
8 PORUBAN Ivan, Bc., 50 r.
9 BETÁK Milan, Ing., 53 r.
10 KADÁK Jozef, Ing., 54 r.
11 BERKOVÁ Jana, MGR., 38 r.
12 JANIŠ Miroslav, Bc., 33 r.
13 DOHŇANSKÝ Peter, 50 r.
14 CINGÁLEK Ľuboš, Bc., 28 r.
15 ĽAHKÝ Miroslav, 58 r.
16 FRIČ Radomír, Ing., 36 r.
17 ŠKYTA Pavol, 30 r.
18 KOPRIVŇANSKÝ Viliam, 55 r.
19 ŠMATLÁK Štefan, Ing., 51 r.
20 ĽAHKÝ Peter, 41 r.
21 SUROVSKÝ Ján, Ing., 27 r.
22 HLÁVKOVÁ Alena, 46 r.
23 BAMBURA Peter, Ing., 39 r.

Zamestnanie
štátny radca
stavebný technik
manažér
živnostník
obchodný zástupca
učiteľka
stavebný inžinier
technológ
dôchodca
technik
poradca
podnikateľ
technik
administratívny pracovník
podnikateľ
obchodný manager
podnikateľ
skladník
technik
podnikateľ
podnikateľ
informátor
vedúci pracovník

Strana
SMER
NK
SMER
NK
NK
SMER
NK
SMER
SMER
ĽS-HZDS
SMER
KDH
KDH
KDH
ĽS-HZDS
NK
SMER
ĽS-HZDS
ĽS-HZDS
NK
ĽS-HZDS
SMER
ĽS-HZDS

ne Sivákovej,
= poskytnutie finančnej výpomoci sl. Oľge Vavrušovej.
Zobralo na vedomie:
= list fi BONAS SLOVAKIA s. r. o. Trenčín o ukončení prevádzky Oddychovom centre,
= upozornenie predsedu DHZ Tr.Stankovce p. Branislava Hladkého na zlý technický stav strechy budovy hasičskej zbrojnice,
= list p. Jozefa Balaja a manželky.
Poverilo zamestnancov obce:
= osloviť odborníka na prehodnotenie stromov a drevín na
cintoríne,
= hľadať nový spôsobu stravovania dôchodcov a občanov
so zdravotným postihnutím po uzatvorení priestorov Penziónu
Bonas,
= zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na stavebnú
časť oddychového centra a na jeho inventár,
= prerokovať naplnenie uznesenia č. 54/2009 s majiteľom
pozemku Pohostinstva pod orechom .
ÚĽAVA ALEBO CELKOVÉ ODPUSTENIE POPLATKU
ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
V NAŠEJ OBCI PRE ROK 2011

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2009 a jeho
dodatku 1/2010 môžu si občania uplatniť :
20 % -nú úľavu z poplatku za komunálny odpad. Týka sa to
všetkých občanov držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP/S. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade. Je potrebné k
nemu priložiť fotokópiu preukazu a podať na Obecný úrad do
31. januára 2011.
O odpustenie poplatDňa: 27.11.2010
ku sa môže uchádzať
občan, ktorý študuje alebo pracuje mimo našu
Okrsok č.1
Okrsok č.2
Okrsok č.3
Celkom
obec a má prechodný
Hlasov Výsledok Hlasov Výsledok Hlasov Výsledok Hlasov Výsledok
pobyt v mieste štúdia
ks
%
ks
%
ks
%
ks
%
184
55,93%
255
53,68%
211
47,31%
650
52,76%
alebo pracoviska. Ku
69
20,97%
94
19,79%
108
24,22%
271
21,89%
žiadosti, ktorú si vyzdvih63
19,15%
126
26,53%
122
27,35%
311
25,12%
316
475
441
1232
49,34%
ne na Obecnom úrade je
13
14
14
potrebné priložiť potvr329
489
455
Dňa: 27.11.2010
denie o návšteve škoOkrsok č.1
Okrsok č.2
Okrsok č.3
Celkom
ly, prípadne potvrdenie
Hlasov Výsledok Hlasov Výsledok Hlasov Výsledok Hlasov Výsledok
o prechodnom pobyte
ks
%
ks
%
ks
%
ks
%
147
46,37%
199
41,89%
193
43,27%
539
43,54%
alebo pracovnú zmlu110
34,70%
238
50,11%
162
36,32%
510
41,20%
vu. Žiadosť o odpuste116
36,59%
161
33,89%
204
45,74%
481
38,85%
122
38,49%
228
48,00%
127
28,48%
477
38,53%
nie poplatku je potrebné
113
35,65%
150
31,58%
160
35,87%
423
34,17%
podať tiež do 31. januára
127
40,06%
129
27,16%
142
31,84%
398
32,15%
109
34,38%
146
30,74%
134
30,04%
389
31,42%
2011. V opačnom prípa114
35,96%
133
28,00%
138
30,94%
385
31,10%
100
31,55%
151
31,79%
124
27,80%
375
30,29%
de nárok na úľavu ale94
29,65%
163
34,32%
115
25,78%
372
30,05%
bo odpustenie poplatku
91
28,71%
89
18,74%
170
38,12%
350
28,27%
91
28,71%
137
28,84%
116
26,01%
344
27,79%
zaniká. Z.T.
90
116
69
52
68
66
76
75
54
26
21

28,39%
36,59%
21,77%
16,40%
21,45%
20,82%
23,97%
23,66%
17,03%
8,20%
6,62%

125
107
156
110
76
117
106
64
61
49
32

26,32%
22,53%
32,84%
23,16%
16,00%
24,63%
22,32%
13,47%
12,84%
10,32%
6,74%

126
91
87
149
130
61
61
94
100
100
33

28,25%
20,40%
19,51%
33,41%
29,15%
13,68%
13,68%
21,08%
22,42%
22,42%
7,40%

341
314
312
311
274
244
243
233
215
175
86

27,54%
25,36%
25,20%
25,12%
22,13%
19,71%
19,63%
18,82%
17,37%
14,14%
6,95%

1380
1238
35
1273

55,27%
49,58%
1,40%
50,98%

Účasť:

Na zoznamoch:
Platné hlasy:
Neplatné:
Počet voličov:

2.

329
317
12
329

596
475
14
489

455
446
9
455

POĎAKOVANIE
Vážení spoluobčania!
Chcem Vám v mene
všetkých kandidátov v
komunálnych
voľbách
poďakovať za Vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili
odovzdaním Vášho hlasu.
O. Š.

Stankovský informátor č. 4 - december 2010

ˇ V KAŽDOM ČLOVEKU
BOHA SME POZVANÍ SPOZNAT

„SVETLO SVIETI V TME,
ALE TMA HO NEPOHLTILA“ JÁN 1,5

Väčšina udalostí v našom živote začína mať význam pre nás až vtedy, keď sme do nich nejakým spôsobom vtiahnutí a dotýkajú sa nás. V
tomto zmysle vianočné sviatky v roku majú vždy výnimočný charakter, lebo nám všetkým znova a živým spôsobom pripomínajú, že Boh je
Emanuel, Boh s nami. Sprítomňujeme si to aj tým, že snáď viac ako inokedy sa snažíme myslieť nielen na seba, ale aj na iných, navštevujeme
sa, vzájomne sa rozprávame a obdarúvame, nielen preto, že ustavične
niečo potrebujeme, ale preto, že nás k tomu vedie jednanie nášho Pána.
On v nás zvlášť počas týchto dní znova prebúdza dôveru, že aj napriek
častým pocitom a skúsenostiam osamelosti, ľahostajnosti, apatie a sklamania, kráča s nami, zaujíma sa o nás, o každého osobne. Približuje sa
k nám, lebo sa stáva jedným z nás.
V jeho narodení si pripomíname, že nekonečný Boh vstupuje do
času, zostupuje na cestu človeka, aby spolu s ním kráčal, delil sa o jeho
biedy, slzy , úzkosti a nádeje. Je to Boh milosrdenstva, odpustenia, radosti a nádeje. „Boh sa stáva človekom, aby sa človek mohol stať bohom“.
Z tohto dôvodu jeho príchod znamená šťastie, ktoré prevyšuje všetky
pozemské horizonty. Radosť, že sa človekovi otvára tak veľká možnosť,
by sa mohla zdať až bláznivá. A predsa nie. Odmietame radosť. Ježiša ako by sme považovali za votrelca, za nepriateľa radosti. My máme
dojem, že nás o radosť oberá, že nám prišiel uchvátiť zem aj s našimi malými radosťami a pôžitkami. Podliehame starému pokušeniu byť
šťastný aj bez Boha. Hory darčekov, metráky elegantného papiera, kilometre pozlátených nití, tisíce svetiel, blahoprajné pozdravy ako plachty
sa rýchlo môžu stať len bezduchými gestami. Podľa príkladu Ježiša sme
pozvaní ísť oveľa ďalej, sami sa máme stať darom pre iných. Ježiš totiž
nepriniesol žiadne špeciálne dary. On sa sám stal darom pre nás per
excellentiam, v pravom zmysle slova. Ak si to neuvedomíme, môže sa
nám stať, že pod hromadou farebného papiera, hračiek, plytkých vzťahov, kozmetiky a iných vecí zadusíme samého Darcu. Sv. Augustín to
krásne vyjadril vo svojich Vyznaniach, keď hovorí: „Neskoro som ťa začal
milovať, Krása taká stará a taká nová, neskoro som ťa začal milovať! Ty
si bol vnútri, ja vonku, a tam som ťa hľadal, tam v tvojich krásnych stvoreniach som ťa hľadal, ja ošklivý. Ty si bol so mnou, ale ja som nebol s
tebou. Od teba ma odťahovalo všetko, čo by vôbec nebolo, keby to nebolo v tebe. Volal si a kričal, tak si prehlušil moju hluchotu. Skvel si sa, žiaril
si, tak si zahnal moju slepotu. Šíril si sladkú vôňu a ja som ju vdychoval a
túžil som po tebe. Ochutnal som, teraz lačniem a smädí ma. Dotkol si sa
ma a zahorel som túžbou po tvojom pokoji.“ (Vyznania 10,27). Augustín
v týchto slovách vyjadruje podstatný rozdiel medzi darom a darcom. Aby
sme správne pochopili a využili dar, potrebujeme mať najskôr osobnú
skúsenosť s darcom. Ba viac, každý dar má viesť k darcovi, ako k finálnemu cieľu, inak sme nič nepochopili a zostali na polceste zabarikádovaní v našich sebeckých záujmoch. A na Vianoce ide predsa o to, aby
sme celkom osobne aj cez mnohé dary a dobrodenia, vonkajšieho
aj vnútorného charakteru, vytvorili nezameniteľný vzťah s Darcom
Ježišom Kristom, ktorý sa k nám prihovára v malom dieťati. No tá
istá skutočnosť nás pozýva vidieť Ježišovu tvár v každom človeku, veď
čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, to ste urobili mne
(Ježišovi), hovorí evanjelista Matúš. Práve z tohto dôvodu sú vianočné
sviatky také krásne, ale i náročné. Ako hovorí Alessandro Pronzato,
Boh má tvár šesť miliárd ľudí. Jeho tvár vyžaruje utrpenie i radosť, smrť i
vzkriesenie, božskosť i ľudskosť, úspech i sklamanie, mladosť i starobu,
zdravie aj chorobu. atď. Tak zvýraznil Ježišovu tvár sicílsky mních Epifanius. Po mnohých snaženiach nájsť ten správny model pre Kristovu
tvár mal videnie, že ho anjel niesol od človeka k človekovi a ukazoval
mu črty, ktorými sa tá ktorá tvár podobala tej Kristovej. Ježišovu tvár
mal možnosť spoznať v radosti mladej nevesty, v nevinnosti dieťaťa, v
sile roľníka, v utrpení chorého, v strachu odsúdeného, v dobrote matky,
v zdesení siroty, v prísnosti sudcu, vo veselosti šaša, v milosrdenstve
spovedníka, v oviazanej tvári malomocného. Toto je Ježišova tvár, živá,
úžasná, vzrušujúca, vyžarujúca, nadčasová, zahŕňajúca a objímajúca
všetkých, no zároveň túžiaca byť spoznaná aj v iných.
V tomto duchu všetkým zo srdca prajem požehnané prežitie vianočných sviatkov v božej i vzájomnej blízkosti a porozumení.
J. Michút , správ. far. V. Bierovce

Žijeme v dobe, keď sa spochybňujú a otriasajú všetky
duchovné a etické hodnoty. Žijeme v dobe, kedy svetom
otriasajú mnohé otázky spojené s fungovaním ekonomiky.
Žijeme však aj v dobe, kde je deficit vzťahov.
Máme pred sebou vianočné sviatky, vstup do nového
roka a pýtame sa, čo nám prinesie. My odpoveď nepoznáme. Môžeme iba zosumarizovať udalosti, ktoré sa nám
odohrali v živote tento rok. Určite sa Vám mnohé veci darili, z mnohých ste prežívali radosť, prišiel do Vašej rodiny
nový život, správne rozhodnutie, dostali ste prácu... alebo je vo Vašej domácnosti o jedného vzácneho človeka
menej, pretože jeho srdce dotĺklo. Mohlo sa stať, že ste
urobili zlé rozhodnutie, ktoré má dôsledky až doteraz.
Do všetkých rodín, v ktorých ostáva prázdne miesto pri
vianočnom stole, alebo sa mieša smútok v rôznej podobe, chce vstúpiť nanovo vianočná zvesť o Pánovi Ježišovi.
Tam, kde sa zdá, že je len tma a beznádej, vniká svetlo
pokoja. Vkladá istotu do sŕdc, že tu máme svoje miesto a
život každého človeka bez rozdielu vyznania, spoločenského postavenia, či veku má svoj význam a opodstatnenie.
Môže sa stať, že sa trápime chorobou svojou vlastnou,
alebo ju prežívame s našimi najbližšími. Choroba prináša so sebou veľké množstvo problémov najrozličnejšieho
druhu, kde sa pridružuje bolesť fyzická a aj vyčerpanosť
duševná. Prežívame vzťahy, ktoré nie sú vždy doriešené a
človek má dojem, že žije len v tme problémov a starostí.
Áno, je mnoho situácií, v ktorých si myslíme, že neexistuje nová nádej, šanca na lepší život. Vianočná zvesť nám
však oznamuje: do každej životnej situácie tmy prináša
Pán Ježiš svetlo. Práve preto sme vďační Pánu Bohu, že
viera v Neho nám prináša v živote istotu, že sme v Božích
rukách a keď On zasiahne, všetko ostatné zostane umlčané alebo vypukne v jasot. Vieme, že tam, kde sa zdá, že je
tma - prichádza svetlo. Vianočná zvesť nás upozorňuje, že
nám v Ježišovi Kristovi toto svetlo prišlo do sveta a je aj pri
Tebe či pri mne.
Ak má byť vianočná zvesť aj pre nás účinná, mali by sme
si klásť otázku: Aký svet vidím? V čom si sám nedokážem
pomôcť? V čom sa trápim a neviem sa pohnúť ďalej? A tu
prichádza odpoveď na všetky otázky - prijmi Svetlo, ktoré
Ti dovolí uzrieť svetlo, ktoré by rozohnalo tmu života a
môžeme zažiť zázrak Vianoc, kde Ježiš Kristus vstupuje a
všetko mení. Ponúka sa nám na každom životnom kroku,
ale nikomu sa nenanucuje. Každý má toľko svetla, koľko je
ochotný prijať.
Ďakujme za každodenné veci, ktoré prijímame. Aj za tie
zanedbateľné, malé záležitosti. Oni nie sú bezvýznamné,
naopak, práve v rodine, v práci a v spoločnosti môžeme
lepšie tvoriť a prežívať všetko, čo máme pred sebou.
Preto Vám, milí čitatelia, milí priatelia, prajem, aby
sme spoločne mohli prežiť sviatky Vianoc zmysluplne
a Nový rok 2011 plný pokoja, Božej priazne a správnych
rozhodnutí.

(2010)
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Vaša Jarmila Petrulová- evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 15.11.2010 do 15.12.2010

Vitajte naši najmladší
Lucia Chupáčová č.d. 133
Daniel Baran č.d. 166
Do stavu manželského vstúpili
Ing. Ferdinad Trebichalský, Trenčianske Stankovce
a Ing. Zuzana Vachulová, Žilina
Navždy nás opustili...
Anna Jančová
vo veku 82 rokov
Veronika Svatíková
vo veku 12 rokov
Emília Kyseľová
vo veku 77 rokov
Ján Hudec
vo veku 59 rokov
Ján Kaša
vo veku 76 rokov
Česť ich životu, česť ich pamiatke!
Odsťahovali sa
Ing. Stanislav Cagalinec do Selca

Mária Ferenčíková + dcéra Vanda do Trenčína
Marcela Kvasnicová do Trenčianskej Teplej
Vladimír Švec do Trenčianskej Teplej
Božena Švecová do Trenčianskej Teplej
Peter Šedivý do Novej Dubnice
Anton Tomašák do Svinnej
Sidónia Tomašáková do Svinnej
Jozef Tomašák do Svinnej
Prisťahovali sa
Miroslav Nedorost z Nového Mesta n/V.
Ing. Ľubica Chupáčová zo Sliača
JUBILANTI
od 15.11.2010 do 31.12.2010
91 rokov
Ján Dobiaš
Ján Králik
80 rokov
Katarína Maňová
Slavomír Biesik
Štefánia Mojžišová
Anna Lendacka
Anton Tomík
Pavol Kadlečík
70 rokov
60 rokov
Ing. Marianna Szikhartová
Štefan Straka
Zuzana Jančová
František Oravec
Eva Hudeková
Mária Kurtišová
Marián Chudý
65 rokov
Ing. Jozef Sýkora
Vlasta Tomíková
Blahoželáme!

Spracovala: Zemánková

OTCOVSTVO: PROBLÉM ALEBO VÝZVA?
Otec a syn ako najkrajší biblický ale najproblémovejší rodinný vzťah
V rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“, bola dňa 14.12.2010 o 1600 hod. vo verejnej
knižnici Michala Rešetku v Trenčíne prezentovaná publikácia nášho rodáka ThDr. Juraja Sedláčka, PhD., Dis. „Otcovstvo: Problém alebo výzva?“, ktorá vyšla vo vydavateľstve
Štúdium. Knižné vydanie upravenej dizertačnej práce jej autor s láskou daruje nielen mladým mužom, otcom či starým otcom ako veľkú výzvu prekonávať samého seba. Kniha je
vzácna i pre to, že táto téma doposiaľ v slovenčine nebola teologicky, odborne a vedecky
spracovaná. Autor práce ako katolícky kňaz má niekoľkoročnú skúsenosť pastoračnej služby s mladými ľuďmi vo farnostiach a v univerzitnom pastoračnom centre. Tiež videl, že
pre mnohých mužov a otcov je veľkým problémom prakticky žiť svoje otcovstvo na báze
kresťanskej viery vo svojich rodinách. Spracúva tému nielen teologicky fundovane, ale aj s
praktickým poukázaním na ťažkosti a problémy, ktoré prináša so sebou poslanie aj úloha
otca.
V tomto predvianočnom čase bolo milé stráviť čas v spoločnosti autora a zaželať mu
veľa zdravia do jeho ďalšej publikačnej činnosti.
„Božie otcovstvo je prameňom ľudského otcovstva; na ňom sa zakladá úcta k rodičom.“
Za kultúrnu komisiu Trenčianske Stankovce A.N.

ˇ MEDZI NÁS...
MIKULÁŠ, MIKULÁŠ PRÍD
Sniežik vŕzga pod nohami, mrázik štípe za nechtami a v Stankovskej sále hrajú krásne
tóny rozprávky o Popoluške. Čože sa to čože deje, čujte deti, snáď už svätý Mikuláš k nám
ide?
A veruže prišiel do sály spoločenského domu 5.12.2010 o 15.00 hod. Akciu pripravila
Obec Trenčianske Stankovce v spolupráci s kultúrnou komisiou a miestnymi divadelníkmi.
Bola obohatená zvukmi pesničiek pána Rada Janča. Krik a vravu vystriedal zvuk rolničiek
a vyvolávanie ,,Mikuláš, Mikuláš príď medzi nás“. Počas celej divadelnej scénky s anjelom
a čertiskami deti snáď ani nedýchali. Pri rozdávaní balíčkov od svätého Mikuláša striedala
básnička pesničku a našla sa i slzička na líčku, či roztrasená rúčka naťahujúca sa po balíčku. Každé z detí bolo milo privítané i obdarované. Na záver sám sv. Mikuláš s anjelom a
čertiskami rozsvietil veľký strom pred obecným úradom. Mať živý strom v našej obci je už
dlhoročnou tradíciou. Jeho postavenie zabezpečujú každoročne milí ujovia z našej OPS - ky.
Páčil sa malým i veľkým a sľúbili si stretnúť sa pri ňom aj o rok.
Za kultúrnu komisiu A.N.

ˇ ZAMYSLENIE O KNIHE
VIANOCNÉ

Teraz, keď sa už „zvianočnieva“, by som vám rada, milí moji čitatelia, poslala svoje želanie. Viem, že je vás veľa takých, ktorí si želajú pod stromček knihu. I ja patrím medzi nich.
S knihou možno zažiť všetko, aj dobrotu, aj bolesť i lásku, či sklamanie. Alebo nájsť nádej
i odvahu. Toto sú veci, na ktoré sa nezabúda, patrí to k nášmu životu, aby sme sa nestratili
vo víre všedných dní. A čo moje želanie? Je skromné (alebo neskromné?). Aby ste čítali a
to veľmi veľa. Aby ste boli strážcovia kníh, ktoré nás učia rozoznávať dobré od zlého. Učia
nás to potichu a ľahúčko, že to ani netušíte. Nech vás drahí čitatelia kniha sprevádza celým
životom.
POKOJNÉ, ŠŤASTÍM A LÁSKOU NAPLNENÉ VIANOCE VÁM ŽELÁ
Ľubica Mikulášová
N o v é t i t u l y v k n i ž n i c i:
K. Gillerová - ZABUDNI NA MINULOSŤ, D. Dán - STUDŇA, Z. Šulajová - AKO Z ROMÁNU,
M. Connelly - DEVÄŤ DRAKOV, A. Coddington - ŽIDOVKA, I. Kučerová -MUŽI, MANĚLSTVÁ A INÉ PROBLÉMY, M. Hamzová - ZLOMENÝ KVET, E. Gilbertová - JEDZ, MODLI SA A
MILUJ, PRESVEDČENIE
ŠKOLA NOCI 5, ČMELKO
PREVÁDZKA KNIŽNICE POČAS SVIATKOV: 27.12.-31.12.2010 - z a t v o r e n é
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