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Novešan
Na čo sa môžete v tomto čísle tešiť:
1. Zhodnotenie aktivít v roku 2016
2. Projekty
3. Akcie v obci

4. Deti v MŠ a ZŠ
5. Dôležité oznamy a zmeny
6. Kultúrna a spoločenská rubrika

„ A ja Vám vinšujem v novym roku pre calu dzedzinu, žeby sce mali pokope calu rodzinu. Naj še vam

doma lechko dycha, žeby bul zaplaceny plyn i elektrika. Pulny mrazak mäsa, kolbasy, žeby še eura zvyšovali
i ženom na vlasy. I chlopom na pivko i malu slivovičku, žeby furt ľubili svoju polovičku. Žeby sce na vyplaty
nešpivali žalmy, ale chodzili na dovolenky dze rosňu palmy. Ešči vam vinšujem jak znam po svojomu,
ustupce glupšomu, pomožce slabšomu.Toto šicko a ešči vecej vam prajem v Novym roku.“

V

ážení občania dovoľte aby som sa Vám

budovy materskej školy a úprava jej okolia

malým veršom na úvod prihovorila. Toto

považujem za nesplnené pričom dodávam, že vo

je druhé vydanie občasníka Novešan. V prvom

všetkých bodoch boli našou obcou zaslané žiadosti

vydaní som sa Vám prihovárala a stručne načrtla

o realizáciu na jednotlivé ministerstvá pričom

ciele ktoré som si stanovila na rok 2016. Aby tieto

došlo k zrušeniu výziev v rámci celého Slovenska.

ciele neostali len zabudnuté na papieri rozhodla

K problematike dodávam, že už spracované

som sa v úvode tohto príhovoru k nim vrátiť.

žiadosti budeme zasielať príslušným ministerstvám
na základe opätovne vyhlásených výziev. Čo sa

Prvým cieľom bolo dokončenie kolaudácie

týka projektu na výstavbu telocvične aj napriek

obecnej kanalizácie a zapojenie ostatných častí.

vynaloženej enormnej snahe bola žiadosť našej

Tento cieľ považujem za splnený nakoľko

obce zamietnutá.

kolaudácia je úspešne dokončená a do dnešného
dňa je na verejnú kanalizáciu napojených 75%

Úloha týkajúca sa oplotenia cintorína

domácností. V súčasnosti prebieha spracovanie

spojeného s vydláždením chodníkov pri hrobových

žiadostí o pripojenie na kanalizáciu medzi občanmi

miestach nebola splnená z personálnych dôvodov,

obce a VVS a.s.

ale s určitosťou bude naplnená v blízkej budúcnosti
nakoľko bude financovaná z prostriedkov obce

Ďalšie ciele a to dispozičná úprava domu

a teda nepodlieha žiadnemu schvaľovaniu tretej

smútku, zateplenie budovy kultúrneho domu
spojeného s úpravou priestranstva, zateplenie

strany.
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S veľkou radosťou môžem konštatovať, že

2018.

V súčasnosti

chcem

riešiť

vzniknutú

sa podarilo naplniť cieľ finančne najnáročnejší

nepríjemnú situáciu aspoň čiastočne a to tým, že

ktorý bol plnený z vlastných prostriedkov za

jeden deň v týždni bude obec v prípade záujmu

podpory ministerstva financií a to je úprava

bezplatne

miestnej komunikácie v celkovej dĺžke 875m,

priestory kultúrneho domu, aby naďalej mohli

ktorá

plniť svoje voľnočasové aktivity.

už

bola

v havarijnom

stave.

prenajímať

dotknutým

občanom

Nezabudla som ani na miestnu mládež,
ktorej som sa snažila zariadiť fitnes centrum
v budove

za

kultúrnym

domom.

Viem že občania z ulice za základnou školou
a ulice pri bytovej jednotke považujú stav miestnej
komunikácie pred svojimi nehnuteľnosťami tiež za

Miestnosť

havarijný a často sa pýtajú prečo sa začalo práve

zrekonštruovaná z vlastných zdrojov, ale bohužiaľ

Ondavskou ulicou. Dôvodov je viacero. Určite

sa prostredníctvom nadácii nepodarilo získať

k nim nepatrí osobný záujem. Ako hlavný je

prostriedky na vybavenie centra. Nakoľko ide

frekvencia využívania danej komunikácie a taktiež

o pomerne finančne náročnú investíciu bude sa

najhavarijnejší stav. Chcem ubezpečiť občanov

obec snažiť osloviť sponzorov a taktiež prispieť

hore uvedených ulíc, že v lete roku 2017 obec

z vlastných zdrojov. Vďaka darcom sa už

opätovne požiada o vystavenie cenových ponúk na

k dnešnému

úpravu a opravu dotknutých ulíc, ktoré budú

zariadenia na cvičenie. Spustenie prevádzky fitnes

financované taktiež z vlastných zdrojov obce.

centra odhadujem na leto roku 2017.

je

pripravená

dňu

podarilo

na

užívanie.

získať

Je

základné

Iste mnohých občanov obce zaujíma

Od povinností prejdime aj na príjemnejšiu

medializovaný problém s denným stacionárom.

tému. Rok 2016 sa v našej obci niesol taktiež

Dovoľte mi k danej problematike uviesť pár viet.

v znamení milých stretnutí a podujatí. V mesiaci

Vyjadrujem veľkú ľútosť nad situáciou, do ktorej

august obec zorganizovala úspešný projekt „ Deň

sa dostali dvaja zamestnanci a taktiež starší občania

Novešanov“, v ktorom sme sa potešili vysokej

obce, ktorí si daný projekt veľmi pochvaľovali.

účasti našich občanov ako aj cezpoľných. O tom,

Obec je v danom vzťahu iba ako prenajímateľ

že išlo o vydarenú akciu niet pochýb. Bujará

a nezasahuje

zábava trvala až do ranných hodín.

do

ekonomickej

kondície

sprostredkovateľa. S daným prevádzkovateľom
denného

stacionára

bola

ukončená

zmluva

o prenájme a vyhľadanie nového prevádzkovateľa
bude z legislatívnych dôvodov možné až v roku
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Chcem sa

poďakovať účasti a vzornej reprezentácii nášho

saniach pozdraviť a obdarovať naše ratolesti.

dobrovoľného hasičského zboru, ako aj folklórnej
skupine Novešan a v neposlednom rade bratom

Rok 2016 sme ukončili posedením, ktoré som
Vargovým za ukážku poľnohospodárskej techniky

zorganizovala

ako

poďakovanie

za

vzornú

z dávnych čias.

reprezentáciu a odvedenú prácu pre poslancov
a zamestnancov obce, členov stolnotenisového

Srdečná vďaka patrí aj poslancom, zamestnancom

klubu, príslušníkov dobrovoľného hasičského

obce a taktiež dobrovoľníkom za pomoc pri

zboru a súboru Novešan.

príprave tejto vydarenej akcie. Moja vďaka patrí aj
štedrým sponzorom, bez ktorých pomoci by nebolo
možné z vlastných zdrojov zabezpečiť tak bohatý
kultúrny program a technické vybavenie.

Ani

Pri výbornom guľáši za ktorý sa chcem
poďakovať pánovi J. Jurkovi a F. Bodnárovi sa
tohto roku sme nezabudli na našich dôchodcov

v dobrej nálade vymenilo množstvo zaujímavých

a v podobe divadelného predstavenia umelcov

nápadov a postrehov, ktoré mi určite pomôžu pri

z Michaloviec a malého pohostenia sme si ich

stanovení

uctili ich sviatok. Z dôvodu, že v obci máme samé

napredovala a rozkvitala.

ďalších

cieľov,

aby

naša

obec

dobré deti sv. Mikuláš na nás nezabudol a prišiel na
Pre pozitívny rozvoj je potrebné stanoviť si ciele na ktoré som nezabudla ani tento rok a preto mi
ešte dovoľte stručne načrtnúť čo očakávam od roku 2017:
1. dokončenie nesplnených cieľov z roku 2016 s prioritou rekonštrukcie budovy materskej školy a domu
smútku, v zimných mesiacoch vytvorenie ľadovej plochy v areály základnej školy,
2. vyčistenie miestneho kanála pracovníkmi povodia Bodrogu a Hornádu,
3. obec sa bude uchádzať o zavedenie optického káblu na prenos dát a urýchli už začaté jednania,
4. začať realizáciu parkoviska pred základnou školou a zrekonštruovať zvyšné miestne komunikácie,
5. na základe už podanej žiadosti na Ministerstvo životného prostredia zrealizovať v obci kompostovisko.
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PROJEKTY
Projekty v ktorých sa naša obec uchádzala o finančný grant v roku 2016 :
-

Kamerový systém
DHZ – technické vybavenie
Vodovod – doplnenie chýbajúceho úseku
Nadácia Volkswagen – úprava verejného priestranstva pri škôlke
Rekonštrukcia telocvične
Program obnovy dediny – Vypracovanie projektovej dokumentácie – verejné priestranstvo pri
zvonici
Dôvera – vybavenie fitnesscentra
Nadácia počtovej banky – Deň Novešanov
SPP – úprava zelene pri Materskej škôlke
Environmentálny fond – likvidácia čiernych skládok
Raiffeisen banka – Zelená škôlka
Slovenská sporiteľňa – Úprava okolia pri Materskej škole
PPA – Zateplenie Kultúrneho domu, Zateplenie domu smútku a úprava verejného priestranstva,
Zateplenie Materskej škôlky
Raiffeisen banka – krojové vybavenie pre súbor Novešan

Úspešné projekty v roku 2016:
1.
2.
3.
4.

DHZ – 700 € pre technické vybavenie
Ministerstvo financií – 7 000 € oprava miestnej komunikácie
Košický samosprávny kraj – 1 500 € pre náklady spojené s oslavami „Deň Novešanov“
Ministerstvo obrany – 5 000 € na kamerový systém (projekt sa uskutoční v roku 2017)

Plánované projekty na rok 2017:
1.
2.
3.
4.

Program obnovy dediny – úprava verejného priestranstva pri Obecnom úrade
Environmentálny fond – zberný dvor – kompostovisko
Odvodňovacie žľaby v uličke za Kultúrnym domom
Nadácia Ekopolis – Slovnaft – Zelené oázy – úprava priestranstva pri Kultúrnom dome

Opätovne chceme podať tieto projekty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rekonštrukcia Materskej školy
Dom smútku – úprava okolia
Optický kábel
Parkovisko pred Základnou školou a Materskou školou
Miestna komunikácia za školou
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Likvidácia žúmp pri Materskej a Základnej škole
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Rekonštrukcia jedálne v MŠ

Rok 2016 v Základnej škole

Výstava ovocia a zeleniny
10.9. 2016 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov v Dvoriankach
spojená s výstavkou žiackych prác našej školy, doplnená výrobkami
seniorov z Tušíc a Tušickej Novej Vsi.

Deň knižníc
Medzinárodný deň školských knižníc 24.10. 2016. Spoločné čítanie
rozprávky v základných školách na celom území Slovenska – snaha
o to, aby deti a žiaci pravidelne čítali. Pri spoločnom čítaní sme
využili aj rovesnícke vzdelávanie, t.j. starší žiaci čítali obľúbené
rozprávky mladším žiakom.

Tvorba záložiek do kníh
25.10.2016 – Deti základnej školy sa zapojili do siedmeho ročníka
česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy – „Čítaš,
čítam, čítame“. V rámci neho žiaci okrem čítania kníh podľa
vlastného výberu vyrobili 146 rôznych záložiek. Najnápaditejšie
a najkrajšie potom zaslali spolužiakom partnerskej Základnej školy
v Galante.

Mikulášske vystúpenie
11.12. 2016 Vystúpenie žiakov materskej a základnej školy pre
rodičov a verejnosť.

Divadlo Clipperton
19.12. 2016 Opäť nás navštívil divadelný súbor s celoslovenským
pôsobením z Banskej Bystrice. Pripravili si zábavné a poučné
predstavenie pod názvom Princezná so zlatou hviezdou na čele.

5
1

Aktivity našich najmenších v Materskej škole v roku 2016

Prvý deň v škôlke
Aj naši najmenší sa musia popasovať so zmenami, ktoré život
prináša. Prvá väčšia zmena prichádza, keď deti nastúpia do škôlky.
Väčšinou to však nie je ťažké len pre deti, ale aj pre rodičov.

Rozvíjanie predstavivosti pomocou kníh
Deti pravidelne rozvíjajú svoju predstavivosť aj pomocou kníh. Ide
o náučnú literatúru – Malý záchranár, Ako sa správať v prírode, ...
Tieto knihy sú plné rôznych ilustrácií a u detí sa tešia veľkej
obľube.

Deň jablka
Pri tejto príležitosti si deti priniesli so sebou jabĺčko a zároveň sa
venovali rôznym kreatívnym hrám – maľovanie, modelovanie,
vystrihovanie.

Jesenné dobrodružstvá
Počas krásneho jesenného dňa mali deti v materskej škôlke
pripravené aktivity na čerstvom vzduchu. Pri tejto príležitosti
vznikla aj táto milá fotografia.

Príchod Mikuláša
Aj tento rok do našej obce zavítal Mikuláš a potešil všetky poslušné
detičky. Tie si zase pripravili pekný program.
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Oznamy a zmeny:
1. Zápis do Materskej školy
Dodatok č. 2 k VZN č. 35/2004: Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý chce umiestniť dieťa na pobyt v MŠ
je povinný takto urobiť do 31.mája daného roku. V prípade nahlásenia dieťaťa na pobyt v inom
časovom termíne a to od 1.6. – 31.8. daného roku je povinný zákonný zástupca zaplatiť jednorazový
poplatok vo výške 50,- Eur.
2. Zmeny v miestnych daniach a poplatkoch
Dodatok č. 4 k VZN č.01/2013 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady upravuje poplatok za vývoz TDO z 1,35€/vývoz na 1,50€/vývoz.
3. Nájomné zmluvy na hrobové miesta
V priebehu roku 2017 budú nájomné zmluvy na hrobové miesta postupne dopĺňané s občanmi, ktorí
tieto zmluvy nemajú uzatvorené.
4. Organizácie v obci
Stolnotenisový oddiel STO naďalej vzorne reprezentuje našu obec. Aktuálne v rámci súťaže 5. liga
muži – Michalovsko – sobranecká skupina sú v tabuľke na 8. mieste z celkovo 14 klubov. Je nám
veľmi ľúto, že v roku 2016 zanikol obecný športový klub OŠK Tušice – Tušická Nová Ves. Pevne
veríme, že sa zachovajú aspoň priateľské zápasy rôznych vekových kategórií.
Mužská spevácka skupina NOVEŠAN robí dobré meno obci na rôznych vystúpenia usporadúvaných
obcou, ale aj na rôznych súťažiach. Od roku 2010 absolvovali 70 vystúpení z toho v roku 2016 bolo13.
Dobrovoľný hasičský zbor obnovil svoju činnosť v roku 2016. Svoji činnosť začal úspešnou
reprezentáciou obce na súťaži v obci Trhovište. V súčasnosti patria do kategórie „C“.
ZPCCH sa začlenili medzi registrované organizácie v rámci Slovenska. V letných mesiacoch
pravidelne organizujú zájazdy do rekreačných centier.

Kultúrna rubrika:
Kitajova sukňa
Ceče voda po jaročku
cez náš dvor
a ja plačem,
žem podrala kitajovu sukňu
o náš plot.
Sukňu tuzexovu
z kitaja skladanú,
co moja mac prestáli
v Košicoch šor na ňu.
Krásna bula, predrahá,
lem dzira zošitá
s hrubú nitku bula.
Zasmejme sa:
„Halooo, dovolala som še do radia?
Rádio: „Ano nech sa páči.“
Pani: „A to me budu čuc všadzi?“
Rádio: „Áno, všade pani.“
Pani: „Aj v obchodoch?“
Rádio: „Áno aj.“
Pani: „Jano, nekupuj vajca bo mi Gita donesla. Opakujem
nekupuj vajca.“

Dostalam po chribce
s kenderičanku,
bo mac nemali po ruce nič,
s čím by me mohli uderic.
Móda prešla,
aj sukeň zostarla
a moja mac ju poštrihala
a na koňťu dala.
Ta trebalo me bic?

Mária Froňová
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Aj zrnko piesku sa podieľa na vytvorení púšte
Stretávame ich každý deň no napriek tomu sa
málokto pozastaví nad tým, akým sú prínosom pre
obec a čo vlastne všetko robia. Aktivační
pracovníci, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť
formou § 12 a §52. Každý deň sa starajú v obci
o činnosti , ktoré berieme za samozrejmosť
a vlastne si ich ani neuvedomujeme až do toho
momentu
pokiaľ
urobené
nie
sú.

odhadzovanie snehu. Nezabudli ani na najmenších
a pomáhali pri oprave škôlke či pri rekonštrukcii
miestnosti pri fitnescentre. Samozrejme nemôžem
nespomenúť veľkú pomoc čo sa týka prác
v súvislosti so spustením projektu kanalizácie , kde
vykosili a vyčistili veľké plochy. Nie každý si vie
uvedomiť ako sú títo ľudia pre obec potrební
a koľko veľa práce dokážu urobiť, ktorá nie je až
tak finančne z Úradu práce ohodnotená, no napriek
tomu sú stále tu a pomáhajú. Tieto veci berieme
ako samozrejmosť, keďže obec je čistá a upravená
a možno až keby nebola uvedomili by sme ich
dôležitosť a zmysel § 12 a §52. Takže aspoň
takouto formou sa im chcem za všetko poďakovať
v mojom mene aj v mene pani starostky. Takisto
chcem podotknúť, že za to, že tu aktivační
pracovníci sú je potrebné poďakovať pani
starostke. Keďže robím na Úrade práce viem aké
množstvá papierov a tlačív je potrebné odovzdávať
každý mesiac (viete úradnícka byrokracia  ) a do
určitého termínu len , aby títo ľudia mohli pomôcť
a urobiť niečo lepšie a krajšie pre Vašu obec. Tak
ako každé malé zrniečko sa podieľa na vytvorení
púšte tak aj oni aspoň takouto pomocou sa snažia
urobiť niečo pre Vás občania a pre Vašu obec. Za
mňa a za úrad im patrí veľké ĎAKUJEM .

Okrem bežných činností ako je kosenie, hrabanie,
zber odpadkov , ktoré udržujú obec v upravenom
a čistom stave , veľakrát vykonávajú aj práce, ktoré
na iných obciach( mám na mysli väčšie obce
s vyšším rozpočtom) robia zamestnanci, ktorí sú
tam zamestnaní na tieto práce poprípade sú
zaplatení odborníci . Už boli spomínané práce ako
je kosenie, hrabanie, zber odpadkov, zametanie či
iné práce, ktoré sa vykonávajú od jari do jesene,
v zime je to
zimná údržba ciest , alebo

Mgr. Daniela Hricová, koordinátorka aktivačných prác Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

Osudy významných osobností obce Tušická Nová Ves
V tejto oblasti do terajšej doby nebolo prevedené
bádanie o významných osobnostiach našej obce.
Keďže v čase komunistickej nadvlády boli
preferovaní len členovia KSČ
a o ostatných
významných a statočných sa nesmelo ani písať ani
hovoriť, preto by som chcel na pokračovanie opísať
príbehy ľudí, ktorí boli z našej obce a boli činní
v politickom aj spoločenskom živote našej obce aj
mimo nej.

Flóry. Pomáhal československým vlastencom pri
prechode cez Slovensko a Maďarsko na blízky
východ a do Anglicka. Pomáhal skrývať stíhané
osoby a sovietskych utečencov. Udržiaval kontakty
s juhoslovanským veľvyslanectvom v Bratislave,
pomáhal vzniku a rozvoju revolučných výborov
v obciach a partizánskeho hnutia na východnom
Slovensku. Pomáhal najmä partizánskemu zväzku
Čapajev. Úzko spolupracoval s Ľudovítom
Kukorellim a partizánom brigády Pugačov
a s funkcionármi ilegálnej KSS v okrese Humenné.

Jedným z takýchto občanov bol MUDr.
Michal Barbarič, nar. 10. 2. 1912 v Tušickej Novej
Vsi. Jeho otca Jána Barbariča (1863-1918) nazývali
„Drak“. MUDr. Michal Barbarič bol lekárom
a pracoval na chirurgickej klinike v Bratislave a v
Prešove v čase 2. sv. vojny. Bol vedúci činiteľ
občianskej odbojovej skupiny – Justícia a členom

V máji 1944 bol zatknutý a väznený
v Bratislave a Ilave. V roku 1945 bol odvlečený
nemeckými nacistami do koncentračného tábora
Mauthhausen. Po 2. sv. vojne, v roku 1945, bol
vyznamenaný Rádom SNP 1. triedy. Po víťazstve
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komunistov v Československu v r. 1948 emigroval
do Švajčiarska. V r. 1951 mu bolo udelené
vyznamenanie vládou československej republiky
odobrané. O práci a činnosti MUDr. Michala
Barbariča dokumentuje poslanec parlamentu ČSR
v 60-tych rokoch 20.st. Peter Babej v „Dejinách
SNP“ vydané v r. 1984, kde píše o odbojovej
skupine Flóra, kde jej vedúce miesto zaujímal
MUDr. Michal Barbarič. Túto skupinu podporoval
hlavne finančne. Bol chirurgom vo vojenskej
nemocnici v Prešove. Skupina Flóra bola činná len

v Bratislave a na východnom Slovensku. Patrila do
protifašistických organizácie
Obrana národa,
ktorú založili v čase protektorátu československí
dôstojníci na čele s generálmi Eliášom a Mašinom.
Po odhalení ich činnosti ich gestapo v r. 1944
popravilo. Ďalší život MUDr. Michala Barbariča
nepoznáme, ale pracujeme na jeho bádaní.
Komunisti chceli mať nadvládu nad všetkými
skupinami, aj keď sa o to nezaslúžili. A tak MUDr.
Michal Barbarič ich ponúkanú spoluprácu
odmietol.

Spracoval: Ing. Michal Varga

Duchovná rubrika
V mesiaci júl vystriedal v kňazskej službe pána farára Mgr. Bujdoša Jána nový kňaz Mgr. Milan Kurinec. Za
trinásťročné pôsobenie v našej farnosti vyslovujeme úprimné ďakujem a novému pánu farárovi želáme veľa
zdravia a síl v jeho duchovnej práci.
Milovaní v Kristovi,
tak ako môj predchodca vdp. Mgr. Ján Bujdoš,
farár, aj ja som bol oslovený Ing. Jarmilou
Vaľovskou, starostkou obce Tušická Nová Ves,
aby som sa vám prihovoril aj takouto formou pri
krásnom sviatku Obetovania Pána – Hromnice.
Kiež by sme hlbšie pochopili tento sviatok a jeho
význam pre nás. Aj toto je dôvodom prečo chcem
nielen priblížiť, ale aj aplikovať tento krásny
sviatok do nášho života.

stretnutí zaujíma osoba Ježiša Krista. Pápež
František túto udalosť označuje ako „stretnutie
medzi Ježišom a jeho ľudom“. Je potrebné
zdôrazniť, že je to aj duchovná symbolika
stretnutia dvoch generácií. Mladej generácie,
ktorú predstavujú Mária a Jozef, ako tí, ktorí
horlivo zachovávajú Pánov zákon, a generácie,
ktorú predstavujú starci Simeon a Anna, ktorí sú
vnímaví na vnuknutia Ducha Svätého. Stretnutie v
Jeruzalemskom chráme tak v sebe spojilo
vernosť zachovávaniu zákona s rozmerom
proroctva. Sviatok Obetovania Ježiša v chráme sa
nazýva aj sviatkom stretnutia. V úvode liturgie
sviatku sa hovorí, že Ježiš ide v ústrety svojmu
ľudu. Je to stretnutie medzi Ježišom a jeho
ľudom. Keď Mária a Jozef priniesli dieťa Ježiša do
Jeruzalemského chrámu, udialo sa prvé stretnutie
Ježiša s jeho ľudom, ktorý predstavovali dvaja
starci: Simeon a Anna. Bolo to aj stretnutie v
rámci dejín národa, stretnutia medzi mladými
a starými. Mladí boli Mária a Jozef so svojím
novorodeným; starými boli Simeon a Anna, dve
osobnosti, ktoré sa neustále zdržiavali v chráme.
Všimnime si, čo o nich hovorí evanjelista Lukáš,
ako ich opisuje. O Panne Márii a svätom Jozefovi
štyri krát opakuje, že chceli vykonať to, čo
predpisoval Pánov zákon. (porov. Lk 2, 22., 23.,
24., 27). Možno tu vidieť, že Ježišovi rodičia mali
radosť zo zachovávania Božích príkazov,
radosť kráčať podľa Pánovho Zákona! Sú to

Na sviatok Obetovania Pána, 2. februára 2017
pápež František bude slúžiť sv. omšu v Bazilike
sv. Petra za účasti tisícok zasvätených osôb,
rehoľníčok, rehoľníkov, členov rozličných
inštitútov a spoločenstiev zasväteného života.
Cirkev si takto už po 19 krát pripomína Deň
zasväteného života, ktorý zaviedol pápež Ján Pavol
II. ako vďakyvzdanie Cirkvi za dary a charizmy,
ktorými ju Duch Svätý obohacuje aj
prostredníctvom zasvätených osôb. V úvodnej
liturgii svetla Svätý Otec požehnáva sviece, ktoré
v sprievode hlavnou loďou baziliky prinesú
zástupcovia rozličných rehoľných spoločenstiev.
Svätý Otec v homílii už viackrát označil sviatok
Obetovania Pána za „sviatok stretnutia“. A tak aj
ja si pomôžem slovami sv. otca Františka, aby som
viac priblížil na pochopenie a hlbšie prežitie tohto
sviaku nielen zasväteným ale aj jednotlivým
veriacim i hľadajúcim a túžiacim po osobnom
stretnutí s Kristom. Centrálne miesto pri tomto
9
1

dvaja novomanželia, majú práve narodené dieťa a
sú celí nadchnutí túžbou plniť všetko, čo je
predpísané. Čo píše sv. Lukáš o starcoch?
Opakovane pripomína, že boli vedení Duchom
Svätým. O Simeonovi tvrdí, že bol mužom
spravodlivým a zbožným, ktorý očakával potechu
Izraela, a že, „Duch Svätý bol na ňom“ (2, 25),
píše, že „Duch Svätý mu vyjavil“, že prv než
zomrie, uvidí Krista, Mesiáša (v. 26) a napokon,
že prišiel do chrámu „z vnuknutia Ducha
Svätého“ (v. 27). O Anne hovorí, že bola
„prorokyňou“ (v. 36), teda inšpirovaná Bohom a
že sa stále zdržiavala v chráme a „slúžila Bohu
pôstom a modlitbami“ (v. 37). Ako vidíme, títo
dvaja starci sú plní života, lebo sú podnecovaní
Duchom Svätým, otvorení pre jeho pôsobenie,
citliví na jeho výzvy… A tu nastáva stretnutie
Svätej Rodiny s týmito dvomi predstaviteľmi
svätého Božieho ľudu Simeonom a prorokyňou
Annou. Stredobodom tohoto stretnutia je tu
Ježiš. Je to on, ktorý dáva všetko do pohybu,
ktorý priťahuje jedných aj druhých do chrámu,
ktorý je domom jeho Otca. Je to stretnutie medzi
mladými, plnými radosti zo zachovávania Pánovho

Zákona a starcami, plnými radosti z pôsobenia
Ducha Svätého. Je to osobitné stretnutie medzi
vernosťou v zachovávaní a proroctvom, kde
mladí sú tí, čo zachovávajú a starí sú prorockí!
Je správne, keď starí odovzdávajú múdrosť
mladým a je pre mladých dobré, ak príjmu toto
dedičstvo skúsenosti a múdrosti, aby ho niesli
ďalej, nie aby si ho odložili do nejakej obálky,
ale aby ho niesli ďalej v ústrety výzvam, ktoré
nám život prináša, niesli ho ďalej pre dobro
svojich rehoľných rodín a celej Cirkvi. Zasvätiť
svoj život Kristovi, nech sme na akomkoľvek
poste…a v akomkoľvek veku života je to výzva
pre každého z nás…
Milosť tohto tajomstva a tajomstvo stretnutia nech
nás vrtkých osvecuje a posilňuje na našej životnej
ceste.

Mgr. Milan Kurinec, farár Horovce

V obci sa snažíme budovať ekumenizmus. Dôkazom toho je aj veľmi úspešné stretnutie predstaviteľov
kresťanských cirkví a veriacich v sobotu dňa 21.01.2017 na Ekumenických bohoslužbách. Aj naďalej raz
v týždni priestory kultúrneho domu využíva Reformovaná kresťanská cirkev Tušice. Poďakovanie patrí aj
manželom Šalitrošovým a Ing. Blažejovi Ivanovi za starostlivosť o zeleň a pravidelnú údržbu cirkevného
pozemku.

Spoločenská rubrika:
Narodenia: Branko Dobrančin, 23.2.2016
Klárka Kondášová, 2.4.2016
Lukáško Hudák, 13.10.2016

Úmrtia: Vaľovská Anna, 8.1.2016
Jakubocová Anna, 19.5.2016
Trnka Jozef, 18.8.2016

Sobáše: Tatiana Sabolčáková, 15.1.2016
Nikola Szabová, 11.6.2016
Nikoleta Furdová, 9.7.2016
Peter Šalitroš, 24.9.2016
Ing. Ján Barbarič, 1.10.2016
Najstarší občania: Andrej Eľko 95 rokov
Ján Froň 93 rokov
Mária Bodnárová 92 rokov
Anna Baranová 92 rokov

Služby v obci:
Naďalej obec poskytuje službu donášky liekov a zapožičanie miešačky.
Ku dňu 31.12.2016 má naša obec 543 obyvateľov.
Obecné noviny Novešan vydáva obec Tušická Nová Ves. Vychádzajú ako občasník a sú nepredajné.
Zodpovedná je Ing. Jarmila Vaľovská – starostka obce. Adresa redakcie: Obecný úrad Tušická Nová Ves 167,
072 02, e-mail: starosta@tusickanovaves.sk. Vydané pre interné potreby obce. Aktuálne informácie o obci
a obecných podujatiach nájdete na úradných tabuliach a na stránke obce: www.tusickanovaves.sk
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