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...Jar k nám zavíta o čosi skôr -neskôr.....

Bohočlovek sa stáva osou dejín duší. Definitívne sa
nezdráha Boh klopať na každé srdce.
Do jediného Kristovho dňa – Veľkého piatku –
stekalo utrpenie všetkých čias a všetkých sŕdc. Aj
ar k nám zavíta o čosi neskôr .., ale
ja môžem spoznať svoju kvapku v krvavom jazere,
do ktorého sa ponáralo Kristovo srdce a ktoré ma
určite zavíta. Je začiatok marca a aj slnko nás už
posúva kráčať po Ježišových stopách ďalej za
niekedy poteší svojimi lúčmi...Predpovede počasia
hrobové ticho.
meteorológov sa rôznia, niektorí uvádzajú
Apoštoli uzreli Kristovo Posolstvo
príjemné teploty a iní zas sneh a mrazy.
v takej strhujúcej kráse, že ani smrť, ani život, ani
Čomu, alebo komu veriť? Naši starí rodičia
nič na svete nebolo také dôležité, ako slúžiť – do
posledného dychu slúžiť – tomuto Posolstvu.
sa riadili pranostikou: „Brezen, za pec vleziem,
A všade, všade ho zvestovať.
duben ešte tam budem a do Ducha, trím sa
Prešli však stáročia a stalo sa niečo
kožucha a po Duchu zas len v kožuchu.“ Ducha (u
nepochopiteľné. Evanjelium je zvestované akoby
nás staviame „máje“) a môžeme len tipovať, aká
z obohratej platne. Stámilióny ho vyznávajú, ale len
zriedkakoho naozaj vzrušuje.
nás čaká Veľká noc. Určite každý z nás by chcel
Ako sa to mohlo stať? Možno je to tým, že sme ho
krásnu, slnečnú a teplú jar resp. aspoň tie
zakliali do mŕtvej litery a nedali sme mu žiť. Možno
Veľkonočné sviatky. Dúfajme, že to tak bude. No
sme pre jalovú špekuláciu zabudli nadšene
človek nikdy nevie. Možno budeme stavať
a netrpezlivo očakávať prisľúbeného Ducha. Možno
snehuliakov.
jedno i druhé.
To však nič nemení na skutočnosti, že Kristov
program zostáva i dnes jediným živým programom.
Stalo sa, ako povedal. V tretí deň na brieždení ženy
zistili, že hrob je prázdny. Hovorili o zemetrasení,
Už sa blížia sviatky jari, tešia sa veľkí, malí.
o anjelovi ako blesk, o strážcoch, ktorí popadali ako
mŕtvi. To bolo na prvý raz všetko. Bolo to však ako
Dievky zas len báť sa budú veď svoje šaty sušiť
vzrušujúca nedočkavá otázka človeka. Celá
budú. Taká je Veľká noc, tá ma svoju čarovnú
evolúcia – od základov Zeme až po vrcholné
perspektívy, z ktorých prichádza posol „ako blesk“,
moc.
všetko v napätí očakáva zjavenie tej
najzaujímavejšej, najväčšej neznámej v rovnici bytia – zjavenie
pár dní zažijeme
posmrtnej reality. Čo by sme si počali bez tohto očakávania? Čím
najväčšiu radosť, na ktorú sa
by som sa stal bez tejto túžby, bez tohto nenásytného hladu po
upriamuje pozornosť
veľkej pravde?
každého veriaceho človeka.
A tak vo svetle tohto veľkonočného tajomstva si
Tejto radosti však
všetci zbožne prajme požehnané Veľkonočné sviatky presiaknuté
predchádza obdobie utrpenia
radosťou a šťastím nezlomnej nádeje
a bolesti. V mysli mnohých
víťazstva života a lásky nad všetkým boľavým
sa vynára otázka: Je cesta
a smutným.
kríža životnou cestou
každého človeka? Či nie je
každý život naplnený
utrpením, pádmi, zraneniami,
odmietnutím, odsúdením,
smrťou, pohrebom…
a vzkriesením?
V katolíckej tradícii už
v priebehu mnohých storočí
ľudia meditujú nad cestou
kríža. A tak sa stáva i našou
životnou cestou.
Po schodoch dejín sa večná
Nepoznateľnosť spustila
k nám. V lone Panny sa
ľudskosť stala reálnym
prísľubom večnosti.
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Veselú Veľkú noc....

O

Udialo sa v našej obci....
Fašiangová zábava
Prečo je marec mesiac knihy?

Mesiac marec sa už odpradávna spája nielen
s príchodom jari, s príchodom obdobia, kedy sa všetko prebúdza z dlhého
zimného spánku, kedy príroda kvitne opäť v plnej svojej kráse, ale aj so
symbolom vedomostí a informácií a síce s knihami. Pýtate sa, prečo je
práve marec mesiac knihy? História marca ako mesiaca knihy u nás siaha
do nedávnej minulosti. Marec, mesiac knihy bol v bývalom
Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť významného
slovenského buditeľa Mateja Hrebendu. A aký bol cieľ? Jednoduchý.
Podpora trvalého záujmu o knihy. Matej Hrebenda, ľudový spisovateľ
a šíriteľ slovenskej a českej knižnej kultúry, sa narodil a zomrel v marci.
Už od mladosti pociťoval neutíchajúcu lásku ku knihám. Keďže mal
problémy so zrakom a čítať mu dovoľoval len lúč slnka, bol počas noci
prakticky slepý, čo mu bránilo v čítaní jemu tak milovaných kníh. No ani
to ho však neodradilo. Chodil po susedných domoch so žiadosťou a
prosbou, aby mu z kníh čítali. Cestoval po celom Slovensku, čo mu
umožnilo spájať knihy s predajom a šíriť osvetu. Rozširovaním osvety
a populárnej spisby medzi slovenským ľudom sa zaslúžil o to, že aj
chudobní a nevzdelaní ľudia mali možnosť spoznávať knižnú kultúru
a dozvedieť sa čo-to o verejnom dianí. Zachránil mnoho kníh pred
zničením a pálením, a tým prispel ku vzniku knižníc na Slovensku. Svoju
súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a Prvému slovenskému
gymnáziu v Revúcej. - GaP - Milí občania, radi by sme vám dali do
pozornosti obecnú knižnicu aj u nás.

Z rokovania OcZ
- Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb
obce B. Studenec na roky 2017-2022
- Schválenie účtovnej závierky za rok 2017
Bežné príjmy

138 875,88 eur

Kapitálové príjmy

1 984,00 eur

Finančné operácie-príjmové

8 391,92 eur

Bežné výdavky

124 133,31 eur

Kapitálové výdavky

20 530,68 eur

Náklady

146 151,92 eur

Výnosy

149 736,68 eur

Majetok obce (brutto)

942 809,40 eur

-Plán hlavného kontrolóra na prvý polrok 2018

Ingrediencie
3 vajcia
160 g práškového cukru
citrón
160 g hrubej múky
50 g masla
Inštrukcie
Celé vajcia ušľaháme s cukrom do peny.
Pridáme postrúhanú citronovú kôru, šťavu z
polovice citrona, vanilkový cukor a nakoniec
zamiešame múku. Maslo rozpustíme,
necháme vychladnúť a ešte tekuté
primiešame do cesta. Cesto vylejeme do
vymastenej a vymúčenej formy. Pečieme v
mierne vyhriatej rúre. Vychladnutého
barančeka vyklopíme a ozdobíme rumovou
polevou. Rumová poleva- Dohladka
vymiešame 200 g práškového cukru, 3
lyžičky horúcej vody a 2 lyžičky rumu.

Fašiangový karneval spojený s pochovávaním
basy

Spomienkový akt pri príležitosti 73.v. oslobodenia
našej obce

Niečo z histórie ....
František Friess
(1792 – 1820)
-z Bavorska, absolvoval povinnú skúšku
na viedenskej lekárskej fakulte,
3 ročnú chir. prax získal
u sklenoteplického chirurga J.
Medschachera a ďalšie 3 roky pôsobil
pri Failhauerovi, vybratý spomedzi 5 (aj
Peltzl si chcel svoje miesto
vindšachtského chirurga zameniť za
štefultovského z dôvodu, že služba bola
menej náročná)
-jeho predchodca, Ján Michal Sitt,
zomrel po cca 2 – ročnom pôsobení na
Štefultove na bližšie nešpecifikovanú
nákazlivú chorobu - zanechal po
sebe vdovu Annu s 2 maloletými
deťmi a jedným ešte nenarodeným
dieťaťom ( počas choroby, ale aj po
jeho smrti ho zastupoval mestský
ránhojič Samuel Sulowini)
-liečil aj personál olovenej huty,
robotníkov pracujúcich pri stupách
a premývaní rudy v Banskom Studenci,
vo Sv. Antone, Ilji, Rybníkoch, obvod
nie veľký, ale odľahlé lokality
(sťažnosť, väčšie požiadavky – diéty
+ prídel pre kone), cesta na Banský
Studenec trvala až 3 hod. – nemožné
ošetriť viac pacientov, návrh prideliť
Banský Studenec k štiav. obvodu
-zaujímavosť z osobného života – v r.
1808 sa rozviedol a jeho bývalá
manželka Eufrozína (rod. Delpinová)
žiadala banský erár o vyplácanie časti
jeho platu, na ktorý vraj mala nárok 
zdroj: Mgr. Lucia Krchnáková

Oznamy
-Oznamujeme občanom, že v dňoch
3.-17. apríla bude pri Hasičskej
zbrojnici a pri Šmykni odstavený
kontajner na veľkoobjemový odpad
-Dňa 10.4.2018 bude v obci na
súp.čísle 284 v čase od 8.30 do 15.30
prerušená distribúcia elektrickej
energie
-Dňa 11.4.2018 v čase od 8.30 do
16.30 bude prerušená distribúcia
elektrickej energie v celej obci
-Žiadame občanov, aby väčšiu
pozornosť venovali separácii
odpadu, nakoľko sa zvyšuje
poplatok za uloženie komunálneho
odpadu, čo môže v budúcnosti
ovplyvniť aj výšku poplatku za odvoz
komunálneho odpadu v obci

Spoločenská rubrika:
Krásneho životného jubilea sa
dožívajú: p. Jozef Babjak
p.Mária Krovinová
p. Lýdia Molleková
srdečne blahoželáme ...

