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UROBME VIAC... 

Svetlá sviec postupne zhasínajú, ale v nás ešte stále 

doznieva „dušičková“ nálada. Posledné miesta 

odpočinku blízkych sme očistili a upravili už 

niekoľko dní pred Sviatkom všetkých svätých a 

Pamiatkou zosnulých. Dali sme si záležať, veď čo 

ešte okrem modlitby môžeme urobiť pre tých, ktorí 

od nás odišli? Počas týchto dvoch dní sme pri 

vyzdobených náhrobkoch, ktoré sa zrazu už nezdali 

také opustené, zapálili plamienky spomienok. A 
bolo nám jedno, či prší, fúka, alebo svieti zubaté 

slniečko...  

Možno ste aj vy, najmä ako deti, najradšej chodili 

„páliť“ sviečky na cintorín, až keď sa zotmelo. 

Vtedy tu bolo mnoho blikajúcich svetielok a cítili 

sme väčšiu blízkosť nielen k našim zosnulým, ale aj 

k sebe navzájom.  

Nie každý však mohol zapáliť kahanček na 

cintoríne, kde je pochovaný niekto jemu blízky. 

Preto mnohí nechávajú sviečky a kahance pri 

cintorínskych krížoch, božích mukách, a dnes už 

ľudia využívajú aj virtuálny cintorín na internete. V 

nedeľu večer som videla aj iný spôsob spomienky – 

svetielko blikalo za oknom. Urobte aj vy na budúce 

„dušičky“ niečo nové, napríklad zapálte svetielko na 

hrobe, ktorý je už dlho opustený. My sme taký 

našli...                                                             HB 

 

 

 

Editoriál 
 

Jeseň, krásne ročné obdobie prinášajúce predzvesť blížiaceho sa konca 

roka, kedy máme viac času zamyslieť sa nad takmer uplynulým rokom, čo 

nám priniesol dobrého, čo horšieho. Mnohé veci prichádzajú akosi samé,  

viaceré s pričinením človeka. Ja chcem v tejto chvíli písať o tých veciach 

o ktoré sa pričinili mnohí z nás. Často ich berieme akosi samozrejme, veď to 

niekto urobil, tak načo sa tým zaoberať. Za všetkým je však treba vidieť 

množstvo práce, často drobnej mravenčej práce, ale bez ktorej by kultúrne 

podujatie, športové podujatie, či zábavné podujatie nebolo, bez ktorej by 

taktiež nefungovali viaceré spoločenské organizácie v našej obci. Za 

všetkým sú konkrétni ľudia z tej ktorej organizácie, ktoré venujú svoj čas 

a prácu pre nás všetkých. Funkcionári a členovia organizácií najlepšie 

vedia ako je mnohokrát náročné zorganizovať čo i len malé podujatie a už 

nehovoriac o náročných akciách na organizačné a finančné zabezpečenie. 

A to  nie preto, že by podujatie bolo nad ich sily či možnosti, ale preto aby 

podujatím oslovili a aby na podujatie prišli diváci, návštevníci či hostia. 

Najhoršie je pre organizátorov malá účasť. Videl som viackrát dobre 

organizačne pripravené podujatie na ktorom bola slabá účasť, videl som 

i sklamanie organizátorov, ktorí nechápavo krútili hlavami, kde sa stala 

chyba, veď všetko bolo a prebehlo v poriadku. V čom to je, že i keď sa 

v obci organizuje a propaguje množstvo dobrých podujatí viackrát sa stalo, 

že bola slabá účasť. Nie je možno trochu chyba v tom, že dáme prednosť 

podujatiu v susednej obci pred domácim podujatím, že dáme radšej 

prednosť papučovej kultúre. Nechýba nám i na obecnej úrovni tak trochu 

patriotizmu k vlastným podujatiam, k našim obecným organizáciám. 

Zamyslime sa nad  tým.                     Marian Vrbovský                                                             
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