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Z TVORBY MLADÝCH BÁSNIKOV 

 

Môjmu Bohu 

 

 

Čítal som mnoho svätých textov 

V každom si, Pane, mal inú tvár 
Kolená v prachu a s piesňou piesní 

Sklopil som oči a s láskou sa vzdal. 

 

Počul som amen v mnohých rečiach 

Čo si ich, Otče, pomotať dal 

Ticho ťa prosím o mojich veciach 

Aby tú ťarchu zo mňa si sňal. 

 

Videl som, Pane, tvoj veľký zázrak 

Keď z očí Sveta vytekal smiech 

Keď fľaša bez vody nebola prázdna 
Keď si si zobral môj smrteľný hriech. 

 

Zažil som, Bože, tvoju obeť 

Keď už aj za mňa zomrieť si chcel 

Prosím ťa chvíľku môj život poveď 

Kým bude na dosah môj posledný cieľ. 

 

Dominik Abrahámsky

 

KRÁTKY POHĽAD DOZADU 

 

Všetci už viac-menej žijeme starosťami 

i radosťami z nastávajúcich vianočných 

sviatkov. Nedá mi však nevrátiť sa 

o pár týždňov dozadu k sviatku Pamiat-

ky zosnulých.      

V tomto čase, viac ako inokedy, na-

vštevujú miestny cintorín nielen obyva-

telia našej obce, no vo veľkej miere 

aj cezpoľní, ktorí tu majú svojich prí-

buzných, priateľov, či známych ulože-

ných na poslednom odpočinku. 

K tomuto sviatku i k celej jeseni neod-

mysliteľne patrí padanie lístia zo stro-

mov. Niektorí z nás to berú ako súčasť 

jesene, iní sa hnevajú, že hroby ich 

blízkych pokrýva lístie. Už viac rokov 

organizujú miestni matičiari brigádu 

zameranú na čistenie priestorov cintorí-
na v tomto období.  

No ešte kým tento rok stihli nastúpiť 

brigádnici, dali sa do práce správkyňa 

cintorína pani Brigitka Kollárová a pani 

Vierka Rovenská. Tieto dve ženy očis-

tili od viacročných zanedbaných náno-

sov buriny všetky prístupové cesty, 

odstránili staré rozrastené kríky, ktoré 

sa už cez ohradu predierali mimo prie-

storu cintorína. Patrí im vďaka 
aj uznanie za to, že venovali svoj voľný 

čas i energiu, aby návštevníci obecného 

cintorína odchádzali s pocitom, že 

miesto posledného odpočinku ich blíz-

kych je naozaj dôstojné. Svojou obeta-

vou prácou k tomu prispeli obe tieto 
ženy i brigádnici z radov matičiarov. 

Verím, že čarovné slovíčko 

 

ĎAKUJEME 

 

im tlmočím nielen vo svojom mene, ale 

aj v mene všetkých obyvateľov našej 

obce.  

Darina Bartošová

 
 

Už svátky lásky a pokoja zavítajú skoro k nám,  

pod stromčekom postojme a otvorme srce dokorán. 

Nech v každém dome zavládne radost, že sme spolu, 

ked si šeci sedneme k štedro večernému stolu. 

Nový rok nám nastáva, tak sa radujme a temu starému 

pekne podakujme. 

Krásne VIANOCE a šťastný NOVÝ ROK praje 

FS Jatelinka 

 

  

Vianočný recept 

Suroviny: 12 mesiacov 

Postup: 

Vezme sa 12 mesiacov, poriadne sa očistia od všetkej 

zlomyseľnosti, chamtivosti a nenávisti. Každý mesiac sa 

pokrája na 30, alebo 31 dielov (okrem februára), takže 

zásoba vystačí na celý rok. Potom sa každý deň upraví 

tak, že sa vezme 1 porcia dôvery, 1 dávka poctivej prá-

ce, 2 dávky dobrej nálady, pridajú sa 3 vrchovaté lyžice 

optimizmu, čajová lyžička znášanlivosti, zrnko trpezli-
vosti, a štipka taktu. Všetko sa bohato zaleje láskou. 

Takto pripravené sa ozdobí kytičkou pozornosti a podá-

va sa s milým a dobrým, priateľským slovom.
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