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Sviatok Deň matiek, ktorý sa po roku 1989 vrátil do nášho kalendára 2.májovú nedeľu                 

sa už v našich rodinách a spoločnosti udomácnil.  

Ale máme aj Deň otcov, ktorý zatiaľ zostáva v úzadí a jeho slávenie nie je tak bežné.  

Pritom historicky obe tieto tradície vznikli v modernej spoločnosti v rovnakom období 

v Spojených štátoch amerických. Deň matiek v r. 1907 a Deň otcov len 3 roky po tom            

v r. 1910. Stalo sa to v meste Spokane v štáte Washington, keď Američanka Sonora Smart 

Doddová si chcela uctiť všetkých otcov ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William 

Jackson Smart po smrti manželky sám musel vychovávať šesť detí. Sonora vnímala svojho 

otca ako hrdinu a hneď ako sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok navrhla, aby podobný 

mali aj všetci otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň narodenín Sonorinho 

otca 19.júna 1910. Popularita sviatku rástla a v roku 1966 prezident Lyndon Johnson podpísal 

prezidentské vyhlásenie, v ktorom stanovil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok Dňa 

otcov, ktorý ako aj mnoho iných vecí sa postupne rozšíril do Európy a ostatného sveta a takto 

sa slávi aj na Slovensku. 

Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov a vplyv otcovstva  na spoločnosť.              

Práve v dnešnej modernej, pretechnizovanej dobe  s pokrivenými morálnymi hodnotami,   

narastajúcou rozvodovosťou a rozširujúcim sa hnutím „LGBT“, atakujúcimi úlohu tradičnej      

...rodiny ako základnej bunky spoločnosti, si je potrebné uvedomiť nezastupiteľnú úlohu otca.            

......Lepšie než svojimi nedostatočnými slovami  to vyjadrím nasledujúcim detským veršom. 

 

Ocinko je naše zlato, mať ho doma stojí za to. 

 Ľúbi mamku, detičky, vie opravovať vecičky. 

      Slovo jeho hreje, na mamku sa smeje. 

           Jeho silná ruka, ochranu mi núka. 

         Jeho múdra hlava, dobrú radu dáva. 

   Prísny jeho pohľad má nado mnou dohľad. 

 

Otec, tvoja vodiaca ruka na mojom pleci zostane so mnou navždy.                                                         

Som rád/rada, že ťa mám otec, všetko najlepšie ku dňu otcov.  

 

    

Richtár  SCŠ Pavol Tekula- Teles 

  



Milosrdenstvo 
 
          

Milosrdenstvo – slovo roka 2016 – vyslovované, spomínané, prehodnocované u nás      aj 

na celom svete od 8.decembra 2015 do 20.novembra 2016.  Ale aj predtým a potom, 

v spoločenskom živote, tlači, médiách, u jednotlivcov – hlavne u staršej generácie.     Spájané 

bolo, je a bude zaradené významom, obsahom, hodnotiac dobro, lásku, spravodlivosť – všetky 

pozitívne ľudské vlastnosti.   

        Milosrdenstvo zahŕňa a vyjadruje v živote mravné čnosti presahujúce spravodlivosť 

a dobrotivosť. V dejinách sveta a spoločnosti zahŕňa všetky uznávané dobré ľudské vlastnosti, 

obsahuje nestrannosť, rešpektovanie práva druhých. Zvýrazňuje, napĺňa a hodnotí súcit 

s trpiacimi a biednymi, zľutovanie, zmilovanie, bezhraničné odpustenie. Je zaradené na 

najvyšší stupeň čností. Pomôcť niekomu, zľutovať sa, zmilovať sa, odpustiť, pomáhať bez 

zásluh a porovnaní – nečakajúc odmenu. 

       Milosrdenstvo je, má byť a má mať vo vzťahu k spravodlivosti vyššiu hodnotu, cenu. 

Pápež František – celosvetovo uznávaný najvýznamnejšími  osobnosťami – povýšil za svojho 

pontifikátu milosrdenstvo na najvyšší piedestál vlastností a úlohu človeka pre celý svet a 

ľudstvo bez rozdielu,  potrebných hodnôt za pokojný život a blaho ľudstva.   

     Rok milosrdenstva prezentuje láskavosť, obetavosť, čestnosť, trpezlivosť – ako 

samozrejmosť.   

     Jubilejný rok v katolíckej cirkvi vyhlásil už pápež Bonifác VIII. v roku 1300.                 Ďalšie 

sa slávili ako 26 riadnych svätých rokov a 79 mimoriadnych – bližšie uvedené     v Kat. 

novinách č.18/2015; obnovenie sociálnej rovnosti, podeliť sa o chlieb, lásku – KN č.19    r.2015 

str.16,17; sv. Ján Pavol II. r. 2000 – rok milosrdenstva, nádeje KN č.50/2015 str.8,9. 

    „Človek putujúc dnešným chladným a neosobným svetom nepotrebuje nič iné tak, ako že je 

milovaný“- citát. 

     Byť milosrdný v našich súdoch a slovách má byť samozrejmé človeku, ľuďom – ľudstvu 

celého sveta a je úlohou a cieľom života. 

     Aktuálnou úlohou pre ľudstvo, aj v dnešnom pretechnizovanom svete, by malo byť  zotrieť 

- vyrovnať sociálne rozdiely. V týchto časoch sa však naopak reálne zväčšujú rozdiely 

hmotných statkov medzi biednymi a hornou špičkou a preto chápanie názorov rovnosti a dobra 

všetkých ľudí bez rozdielu pohlavia, farby pleti a náboženského vyznania je obzvlášť dôležité.   

    Žijeme v hektickej dobe, keď je celý svet a ľudia, aj vzájomne blízky, názorovo rozdelený. 

Utečenecká kríza, vojnové konflikty, sa neriešia konštruktívne; sú rozvinuté a narastajú 

bezohľadnosť, závisť, neprajnosť a nenávisť. 

    Zamyslime sa každý v sebe ako obnoviť dobroprajnosť a lásku a čím môže každý z nás 

prispieť k ich posilneniu a rastu v každodennom živote a naplneniu milosrdenstva v jeho plnom 

význame ako cieľa a zmyslu nášho života. 

 
 

                                                                            Napísal Alojz Tekula - Teky, konšel SCŠ  

  



 



 



Spoločenská kronika obce Štefanová 

od 01. 05. 2016 do 01. 05. 2017 
 

Deti narodené: 
 

Nech dieťatku sudičky všetko dobré dajú,  
nech pre neho veľa lásky, zdravia, šťastia majú...  
 

Ela Matejovská 

Matej Matúš 

Hana Feriancová 
 
 
 

 
 

Sobášení: 
 
Láska je trpezlivá, Láska je dobrotivá,  
Láska sa nevypína, Láska nezávidí...  

 
 

Mária Kirinovičová a Pavol Hamada 
Filip Zemčík a Katarína Hlavnová 

 
 
 
 

 
 

Občania, ktorí odišli do večnosti : 
 
Odišli ste z nášho domu,  
stratili ste sa našim očiam,  
ale v spomienkach ostanete stále.  

Nezabudneme.          Marián Fukna 
Filoména Vašková 

Viliam  Kubík 
Pavla Kyrinovičová 
Anna Považanová 

 Žofia Fülöpová 


