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Podľa tradícií v  Poľnom Berin
čoku spolu zasvetia  adventné 
sviečky, ozdobujúce vence 
v  centre mesta rôznych 
miestnych cirkev
ných spoločností. 
Prvú zapáli ne
mecká evanjelic
ká cirkev, druhú 
reformná cirkev, 
tretiu rímskokato
líci a 23. decembra štvrtú 
rozsvieti slovenská evanje
lická spoločnosť.

Nastal nám večer veľmi veselý,
a po najprvé pánu gazdovi.
A potom také jeho čelátce,
a na posledy šetkej čelátki.

Jest f tomto dome pekní mláďeňec,
Abi nám von dav dukát na veňiec?
Dal bi mu Pán Boh bohatú ženu,
Zuzanku, Anku, ľebo Johanku!

Nad vašim stolom sviňacia noha,
Vašej paňenki bohatiho muža!
Na vašej peci štiri rejteše,
Aj tie vítajú Pána Ježiše!

(spievala Mária Garaiová rod. 
Plavcová 71—ročná roku 1993)

Prvou adventnou nedeľou sa pre kresťanov začí
na obdobie adventu, prípravy na oslávenie narode

nia Ježiša. Slovo advent pochádza z latinského 
adventus a znamená príchod. Symbo

lom adventného obdobia, 
ktoré trvá štyri týždne, je 
adventný veniec so štyrmi 

sviecami  tie sa postup
ne zapaľujú počas 

štyroch advent
ných nedieľ. Prvú 
zo štyroch ad

ventných sviečok 
na tradičnom advent

nom venci treba zapáliť v 
nedeľu 28. novembra. Postupne 

do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za 
druhou. Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo 
fi alové, symbolizujúce liturgické farby adventných 
nedieľ.

Adventná predvianočná príprava sa spomína v 
Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého (440461). Iný 
záznam o advente pochádza z Francúzska, kde kon
cil v meste Macon v r. 582 nariadil, aby sa prípra
va na slávenie vianočných sviatkov začala od prvej 
nedele po sviatku sv. Martina. Adventné obdobie v 
tejto forme zahŕňalo šesť nedieľ a malo pôstno – ka
júcny charakter. Pápež Gregor I. Veľký (590604) 
skrátil adventné obdobie na štyri nedele (symboli
zujúce 4 000 rokov čakania na Mesiáša od vyhnania 
prvých rodičov z raja) a je pôvodcom adventných 
kázní v Bazilike Santa Maria Maggiore. Svoju defi 
nitívnu formu nadobudol advent v 8. – 9. storočí. 
V r. 1362 pápež Urban V. (13621370), ktorý aj 
po svojom zvolení za pápeža žil ako benediktínsky 
mních, zaviedol pôstne pravidlá pre adventné ob
dobie.
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V mene čabianskych Slovákov ďa
kujeme TRANOSCIUS a.s. v  Lip
tovskom Mikuláši, že nám pravidel
ne zasiela Evanjelický posol, ktorý 
pre záujemcov je prístupný v  aule 

Domu slovenskej kultúry v  Békeš
skej Čabe.

Na 8. strane v  čísle vydané 5. 
decembra 2012 cez celú stranu si 

môžete čítať o  dolnozemskom Slo
vákovi, o  Čabänovi, čabianskeho 
archivára, evanjelického farára na 
dôchodku Pavla Kováča.

Milosrdný a dobrý Bože, ty si prameň všetkého po
žehnania.

Prosím ťa, požehnaj tento adventný veniec a celú ad
ventnú dobu, nech sa opäť zacelí a zahojí všetko, čo sa v 
priebehu uplynulého roka pokazilo... 

Prosím ťa, požehnaj aj mňa, aj všetkých ľudí, ktorých 
nosím v srdci.

Polož svoju žehnajúcu pravicu na všetkých ľudí.
Požehnaj dielo mojich rúk, aby sa moja práca stala 

požehnaním pre druhých.
Požehnaj všetkých ľudí, ktorí sa necítia milovaní.
Pošli im svoje požehnanie v podobe lásky.
Zošli svoje požehnanie v podobe nádeje všetkým zú

fajúcim a zúfalým,‘
Zošli svoje požehnanie ako nový život tým, čo sú 

akoby bez života, ako svetlo tým, ktorým sa v srdciach 
zotmelo.

Požehnaj tých, ktorí sú chorí a trpia sami sebou , aby 
dokázali načerpať novú nádej.

Požehnaj umierajúcich tak, aby svojim umieraním 
boli požehnaním pominuteľnosti, a tak sa stali sami 
požehnaním pre všetkých, ktorí ešte zatiaľ žijú v časnej 
skutočnosti.

Požehnaj nás všetkých, aby sme sa stávali požehna
ním jedni pre druhých.

Napĺňaj svojim požehnaním celý svet, aby sme i my 
dokázali vnímať tvoj svet ako jedno veľké požehnanie.

Napĺňaj svojim požehnaním všetkých mojich blíz
kych.

Daj, nech dnes všade vnímame tvoje požehnanie: v 
tichu, v modlitbe, v stretnutiach, v rozhovoroch, pri prá
ci a vôbec vo všetkom, čo prežívame. 

Požehnaj nás a všetkých našich blízkych dobrotivý a 
milosrdný Boh, Otec i Syn i Duch svätý.

Z kníh Anselma Grüna: Jsi požehnaním a Moje modli-
tební kniha (Karmelitánské nakladatelství).

Redakčne upravené. Zdroj: www.vira.cz
Zdroj: www.christ-net.sk/node/1285

Poďakovanie

Modlitba požehnania adventného venca
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pokračovanie na strane 4.

Jana Tomková riaditeľka Sloven
ského inštitútu v Budapešti oslovila 
Annu Istvánovú, riaditeľku Domu 
slovenskej kultúry v  Békešskej 
Čabe, aby zorganizovala prezentá
ciu čabianskej dolnozemskej vecnej 
kultúry, ktorá sa pestuje na špičko
vej úrovni, keďže v roku 2010 pre 
Výšivkársky krúžok Rozmarín ude
lili najvyššie odborné uznanie v Ma
ďarsku, „Granatové jabĺčko”. Krúžok 
Rozmarín, ktorý sa zaoberá aj inými 
vetvami ručných prác, ako napríklad 
tkaním, v Budapešti vytvorila pre
krásnu ukážkovú výstavu dolnozem
ských ručných prác. Vedúca krúžku 

– Anna Illéšová Boťánska, majsterka 
ľudového umenia – navrhla nainšta
lovať práce na panely, spestrené so 
zariadenými izbičkami. Každý kútik 
kryl iné okolie, iné zachované dedič
stvo spod rúk čabianskych výšivká
rok pracujúcich pri Čabianskej orga
nizácie Slovákov v Dome slovenskej 
kultúry. Sú tam napríklad zo sloven
ského dedičstva dolnozemské vlne
né výšivky, kožuchové výšivky zo 
župy Békéš, ale aj z okolitého života 
spracované ako napríklad výšivky z 
Orosházy, Maťó, plavecské, výšiv
ky zo Zadunajska atď, ale „pýšia sa” 
tam aj motívy zo Slovenska napr. 

piešťanské, jablonecké, detvianské 
a samé iné krásy. Výstava ukáže aj 
uskutočnený cieľ krúžku, keďže sta
rodávne motívy pašujú do domác
ností, na záclonách, na obliečkach, 
na veste a iných kuchynských do
plnkoch atď. No dolnozemská kul
túra s tým nekončila, veď na vernisá
ži spevokol Čabianska ružička pod 
vedením Ildiky Očovskej zaspievala 
melódie od Valašťana Dolinského 
(pôvodom Čabana). Podujatie so 
svojou prítomnosťou uctil za pána 
veľvyslanca SR jeho zástupca Me

Mikuláš priniesol dolnozemským 
Slovákom čarovné zrkadlo. Zrkadlo, 
ktoré ukáže akí že sú chlapi, muži. 
A  čo je v ňom najčarovnejšie? Že 
v podaní mužov. Činohra Mira Gav
rana: Všetko o  mužoch v  podaní 
Košického národného divadla v ča
bianskom divadle Jókai sa dostala 
s  prostriedkovaním Generálneho 
konzulátu Slovenskej republiky. Aj 
pospolití ľud sa zabával na deji, keď 
po krátkom zorientovaní sa viac 
vrstvového deja, takpovediac „chy
til niť“ a videl svoj okolitý život na
priek tomu, že dej sa odohrával v re
troprostredí. Traja herci – Michal 
Soltész, Róbert Šudík a  Radovan 
Hudec  šikovne striedali rôzne cha
rakteri. 300 divákov rôznej vekovej 
kategórie veľkým tleskom ďakovalo 
za hru, ktorá ich vyzdvihla zo života, 
zabávala ich a asi doma si premysle
li, čo videli a počuli. Hľa, aj teraz to 
funguje takto! 

Niekoľko slov o deji: Cez päť prí
behov a troch hercov odhaľuje von
kajšiu tvár, ale aj intímne duševné 
zákutia rozličných mužov, ich osudy 
a pády, ale aj veselé a komické príbe
hy, do ktorých sa dostanú. Akýmsi 
spojovacím príbehom je priateľstvo 
troch kamarátov „na život a na smrť“, 
ktoré pretrváva až do chvíle, kým na 

povrch nevypláva, že jeden z nich 
má blízko nielen k svojmu kamošo
vi, ale aj k jeho manželke a ľúbostné 
pletky poznačia aj ďalšie dva osudy. 
Celkom z iného súdku je príbeh o 
podnikateľoch v oblasti chlapského 
striptízu pre dámy  ale to už by sme 
nemali prezrádzať... Miro Gavran 
ani v tejto hre nezaprel seba, svoje 
remeslo, svoju poetiku a filozofiu: je 
majstrom situácií, charakterov, do
káže načrieť do duše človeka poriad
ne hlboko, nebojí sa veľkých citov, 
no zostáva vždy akýmsi nenapravi

teľným detským figliarom, optimis
tom, chce veriť v čarovnú silu života, 
jeho premien a zdôrazniť tú svetlej
šiu stránku našej každodennosti. A 
toto všetko neuveriteľne fascinuje 
divákov na celom svete.

Súčasný chorvátsky dramatik 
Miro Gavran napísal aj tú druhú 
stranu, ktorú už úspešne hrali na 
všetkých miestach. Je to Všetko o že
nách. Ak máte na to možnosť nevy
nechajte ani túto hru..

red

Srdcom vyšité, láskou spievané

Zabávali sme sa spolu na Mikuláša
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tód Špaček, generálny konzul SR 
Štefan Daňo, predseda Celoštátnej 
slovenskej samosprávy Ján Fuzik 
a pán Peter Tomčík v zastúpení 
riaditeľky Slovenského inštitútu v 
Budapešti. Po vítacích a otváracích 
slovách Anna Istvánová poďakovala 
za viacdesaťročnú spoluprácu Lujze 
s dolnozemskou výšivkou, ktorú vy
šili osobne pani Lujze. Poďakovala 
sa každému prítomnému za uctenie 
Dolnozemčanov. 

Výstava je dostupná do konca ja
nuára.

red

pokračovanie z 3. strany

Práce Rozmarínu

Čabianska ružička

Pri inštalovaní
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A Városháza felavatásának 125. év
fordulójára (1898. szeptember 15.) 
elhelyezett emléktábla avatóbeszédé
ből idézzük Semján Sámuel szavait, 
melyeket Dr. Simon Mihály címzetes 
főjegyző idézett beszédében. 

„Az épület alapköve az 1872. év 
április 14én egy verőfényes tavaszi 
napon, mozsárlövések, zeneszó és 
lelkes felköszöntések kíséretében té
tetett le.  Az épület délkeleti sarkának 
alapjába egy üvegedény helyeztetett 
el, megrakva számos jelenkori emlé
kei – azon óhajtás kifejezése mellett, 
vajha a kegyeletes utókor minél ké
sőbb hozná azokat napvilágra.”

„Legyen ez a ház mindenkor sza
bad polgároknak szabad gyülekezési 
közhelye.”

„Magát az épületet a Mindenható 
kegyelme őrizze meg minden elemi 
csapástól, minden ellenséges indu
lattól, mely annak megrontására 
törekednék. Álljon itt ez az épület 
századokig. Álljon itt akkor is ez az 
épület, a midőn azt sokkal díszesebb, 
nagyszerűbb házak fogják környé
kezni. Álljon fenn akkor is, a midőn 
a késő utókor azon helyet sem fogja 
tudni megjelölni, a midőn a mi ham
vaink az örök enyészet ölében porla
dozni fognak. Álljon fenn, mint jó
akaratú ősök szerény emléke, melyet 
ők a hálás unokáknak örökségkép
pen hátrahagyni igyekeztek s melyet 
azok szíves kegyeletébe ajánlottak. 
Legyenek e falak tanúi egy általunk 
nem is sejtett boldog jövendőnek, a 
midőn a mi kedves községünk teljes 
virágában lételét messzire kihatólag 
érvényesítse.“

A könyvet A város szolgálatában 
címmel Békéscsaba Békéscsaba Vá
rosvédő és Városszépítő Egyesület 
valamint a Szemján Sámuel Egylet 
adta ki.

A könyv beszerezhető a Békéscsa
bai Városvédő és Városszépítő Egye
sülettől, Békéscsaba, Szabadság tér 
10–17. III. emelet 26. (fogadóóra 
kedd 10–12), vagy Gyarmati Iréntől 
a következő mobil számon kérhető: 
20/5746917. Somogyi Józsefné 
Ica is segítségükre lesz az érdeklő
dőknek.

asdfasdf

Humor
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KedveS álláSKereSőK!
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani munkaerő-szervező cégünket,  

a P&P Personnel Leasing Kft-t.
Partnercégünk számára számos pozícióra keresünk munkatársakat  

angol és szlovák nyelvtudással.
Kérjük, tekintsék meg az alábbi lehetőségeket, és amennyiben valamelyik 
ajánlatunk felkelti érdeklődésüket, a www.personnel.hu honlapon történő 

regisztráció útján küldjék el részünkre önéletrajzukat!

Naše ponuky práce:

Radi by sme Vám dali do pozornosti pracovné príležitosti, ktoré vyža
dujú znalosť slovenského a českého  jazyka
•  Finančný špecialista Účtovník (Accounting specialist
•  Marketingový pracovník (After Sales Marketing Specialista
•  Asistent generálneho riaditeľa (Assistant to Managing Director)
•  Nákupca (Buyer)
•  Marketingový špecialista (Digital and CRM Specialista
•  Logistik (Logistics Specialist)
•  Produktový manažér (Product Manager)
•  Produktový manažér  Marketing, reklama, PR (Product Marketing & 

Brand Communication Specialist
•  Recepcná (Receptionist)

V prípade, že Vás zaujali naše ponuky pre detailné informácie navštív
te    webovú  stránku  www.personnel.hu. V  databáze  môžete si zare
gistrovať prostredníctvomformulára  svoj   životopis  na  ktoré  vzťahu
jú naše pracovné ponuky!

Kontaktujte nás, s radosťou očakávame všetkých kandidátov. 

P&P Personnel Leasing Kft.
1015 Budapest, Hattyú u. 14. 7.em. (Hattyúház)

Tel: 06 1 2249030 • Fax: 06 1 22490050
www.personnel.hu • cv@personnel.hu

Vydavateľ: Čabianska organizácia Slovákov
Za vydávanie zodpovedajú

predseda ČOS Michal Lásik
a úradujúca predsedníčka Anna Istvánová

(redaktorka Čabäna)
Adresa redakcie:

Dom slovenskej kultúry
5600 BékešskáČaba, Námestie Kossutha 10

Tel., fax: (66) 321771, (66) 441750
www.slovak.hu

Email: szlovakhaz@gmail.com
Fotografie: Redakcia

Sadzba, grafická úprava, tlačiareň:
Progresszív Nyomda Kft., 

Békéscsaba, Erkel u. 2.
Náš mesačník vychádza bezplatne,

v náklade 500 výtlačkov, s finančnou podporou
Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí

ISSN 15883256

17ho decembra v  Nadlaku sa 
stretnú predstavitelia nadlakých 
srbských a  maďarských Slovákov, 
ktorí popisujú každoročne dohodu 
o spolupráci, aby vyhodnotili svoju 
spoločnú činnosťz roka 2012. a aby 
sa dohodli a spoločných akciách na 
rok 2013. Novú dohodu uverejníme 
v januárovom čísle.

Spolupráca

Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana 
Gašparoviča a predsedu Národnej rady Slovenskej re
publiky Pavla Pašku sa uskutoční

v utorok 18. 12. o 19. hod.
v H istorickej budove Národnej rady Slovenskej re

publiky, Župné nám. 11, Bratislava
Program sa bude konať na mieste, kde strešná organi

zácia slovenského sveta pred 10. rokmi vznikla.
Po skončení vás pozývame na čašu vína
Slávnostnému programu budú predchádzať slávnost

né ekumenické služby Božie – vďakyvzdanie

18. 12. o 16. hod.
vo Veľkom kostole ECAV v Bratislave na Panenskej 

ul. 28, (na služby Božie srdečne pozývame verejnosť, 
vstup voľný)

Prosíme o potvrdenie účasti na programe najneskôr 
17. 12., do 12. hod., RSVP sekretariat@szsz.sk

Ďakujeme za podporu Úradu pre Slovákov žijúcich v 
zahraničí, Národnej rade Slovenskej republiky, spoloč
nosti ČSR – Czec hoslova k rea l, Hotelu Bôrik, Hotelu 
Echo, a spoluusporiadateľovi Slovak World Network.

Slávnostný program k 10. výročiu vzniku  
Svetového združenia Slovákov v zahraničí


