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Jubilanti – Máj, narodenie dieťaťa
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70. výročie ukončenia
2.svetovej vojny
Každoročne si ľudstvo na celom
svete pripomína ukončenie najväčšej
vojny v svojich dejinách. Ukončenie, ktoré
znamenalo zároveň koniec hrôz a útrap
fašizmu, počas ktorého došlo k
nezmyselnému vraždeniu viac ako 70
miliónov ľudí.
Aj my, občania Kovariec, ktorí sme si
pred viac ako mesiacom v pamäti obnovili
výročie oslobodenia našej obce, sa
schádzame na pamätnom mieste, aby
sme si spolu s obyvateľmi celej zemegule
spomenuli na udalosti spred 70-tich
rokov. Fašizmus nehanebne určoval, kto
má byť vyvoleným občanom, kto má
patriť do nižšej kategórie a kto vôbec
nemá právo na existenciu. Neštítil sa
vyhladiť milióny nežiaducich, robiť na nich
zverské pokusy, zabíjať nevinných a ničiť
všetko, k čomu pociťoval nenávisť. Je až
zarážajúce, že to všetko sa odohralo v
20. storočí, teda v ére, ktorá pre históriu
ľudstva znamenala azda najväčší pokrok
vo vzdelanosti, v technike, ale aj v
nástupe demokracie. Najväčšiu ťarchu
vojny niesol ZSSR, padlo mu viac ako 10
mil. vojakov a 11,5 mil. civilov. Vojaci na
oboch stranách frontu chceli žiť, vojna ich
nahnala do bojov, z ktorých sa nevrátili.
Udalosti druhej svetovej vojny zasiahli aj
Slovensko, ležiace uprostred Európy,
plnou silou. Naša vlasť sa mala podľa
Hitlerových plánov stať spojencom
Nemecka a jeho pomocníkom. Fašisti
však nepočítali s tým, že malý slovenský
národ má toľko vnútornej sily, že sa
dokáže
vzoprieť.
Nedokázali
si
predstaviť, že sa tu zrodí mohutný odboj,

ktorý vyvrcholí v Slovenskom národnom
povstaní. Vďaka tomuto odboju boli
spôsobené nielen obrovské materiálne
škody, ale zároveň desaťtisíc občanov
a rodinných príslušníkov Slovenska zažili
smútok zo straty ich najbližších rodinných
príslušníkov.
Som rád, že ešte máme medzi nami
žijúcich svedkov týchto udalostí. Veľmi si
vážim všetko, čo v tých, pre Slovensko a
pre mier, pohnutých časoch, urobili.
Vážim si ich odvahu a statočnosť, ako aj
ich rozhodnutie bojovať na strane
bojovníkov proti fašizmu. Viem, že
mnohým, aj tým, ktorí už, bohužiaľ, nie sú
medzi nami, sa nedostalo za hrdinské
činy vďaky a úcty.
A práve preto z vďačnosti a úcty za životy
položené počas 2. svetovej vojny dnes
a práve
na
mieste
vyhradenom
Pamätníku obetiam 2. svetovej vojny,
vzdajme úctu a vďaku všetkým, ktorí
sa aj za cenu najvyššej obete neváhali
postaviť proti zlu. Nikdy nezabudnime na
utrpenie, ktoré tomuto zlu predchádzalo a
využime všetku silu a možnosti pri
zachovaní pokoja a mieru pre ďalšie
pokolenia.
Ing. Andrej Čopík
starosta Obce Kovarce
Poznámka:
Príhovor starostu obce prednesený pri
Pamätníku padlých hrdinov dňa 7.mája
2015.

ŠPORTOVÉ OZVENY
7.liga II.Trieda Okres Topoľčany
2014/2015 – jar
19.kolo 26.4.2015 16:00 hod.
OFK KOVARCE : OFK Nitrianska
Streda 0:0 (0:0)
To, že derby zápasy nemajú žiadneho
favorita, sa potvrdilo posledný aprílový
víkend
v Kovarciach.
Hostia
prišli
s túžbou bodovať, zato domáci si chceli
napraviť chuť po nevydarenom zápase
v Čermanoch. Pred peknou diváckou
kulisou sa hral kombinačný futbal. Obe
mužstvá hrali opatrne, uvedomujúc si
dôležitosť tohto zápasu. Asi najväčšiu
šancu prvého polčasu spálil domáci
E.Gregor. Zoči-voči brankárovi Mikulovi
nastrelil iba žrď hosťujúcej brány.
V druhom polčase zvonila po pekne
zahratom rohovom kope aj konštrukcia
domácej brány. Strelci ale nemali svoj
deň a tak sa mužstvá rozišli po
spravodlivej remíze 0:0.
Rozhodoval: Peter Tomka
140 divákov, vybraté vstupné 82,92 €
Zostava OFK Kovarce:
Miroslav Klačanský, Jozef Jankovič,
Rastislav Hula, Michal Gregor, Adam
Števanka, Daniel Kutňanský, Jozef Gerši,
Erik Gregor, Alexander Bošanský,
Jaroslav Bizoň (67.Juraj Kerek), Peter
Labuda
20.kolo 02.05.2015 16:30 hod.
TJ Čeľadince : OFK KOVARCE
0:3 (0:1)
Šláger kola a derby zápas Čeľadiniec s
Kovarcami pred 150 divákmi v prvom
polčase priniesol jediný gól, krátko pred
prestávkou poslal hostí do vedenia
Kutňanský. Prešlo len šesť minút po tom,
čo sa hráči vrátili z kabín a domáci už
museli doháňať dvojgólový náskok
Kovariec, keď Hala prekonal M.Gregor.
Nečakane
jasné
víťazstvo
hostí
rozdielom triedy zavŕšil štyri minúty po
vylúčení domáceho Mikuša Gerši a
Kovarce sa vďaka triumfu 0:3 posunuli v
tabuľke na tretiu priečku.
Rozhodoval: Július Ševčík
150 divákov
Góly: 45. D.Kutňanský , 51. M.Gregor,
67. J.Gerši

Zostava OFK Kovarce:
Miroslav
Klačanský,
Milan
Grác,
Rastislav Hula, Adam Števanka, Juraj
Kerek
(83.Jozef
Hippík),
Daniel
Kutňanský, Miroslav Mekýš (73.Jaroslav
Bizoň), Erik Gregor, Michal Gergor
(60.Alexander Bošanský), Jozef Gerši,
Jozef Jankovič (87.Pavol Bobula)
16.kolo 08.05.2015 11:00 hod.
TJ Družstevník Hajná Nová Ves :
OFK KOVARCE 1:10 (0:5)
V dohrávke „Veľkonočného kola“ si naši
chlapci z chuti zastrieľali. Zápas začal
dvomi nastrelenými tyčkami v podaní
Kutňanského. Potom už ale Kovarce
prelomili
súperovu
obranu
a už
v 25.minúte po treťom góle korunoval
čistý hetrik Gerši. Potom začal triafať do
čierneho Jankovič a zastavil sa až na
čísle 5. Po jednom zásahu pridali ešte
Bošanský a Hippík. V závere domáci
skorigovali výsledok. Treba ale povedať,
že zaslúžene, lebo ani za nepriaznivého
stavu nezložili zbrane.
Rozhodoval: Andrej Maťas
27 divákov
Góly: 5,10,25. J.Gerši, 28.J.Hippík
35,51,72,74,79.
J.Jankovič,
69.
A.Bošanský
Zostava OFK Kovarce:
Richard Števanka, Milan Grác, Rastislav
Hula,
Adam
Števanka,
Alexander
Bošanský, Daniel Kutňanský, Jozef
Gerši, Erik Gregor, Michal Gregor
(78.Pavol
Bobula),
Jozef
Hippík
(67.Dominik Klačanský), Jozef Jankovič
21.kolo 10.5.2015 16:30 hod.
OFK KOVARCE : TJ Kamanová
1:1 (1:0)
Zápas tabuľkových susedov sa odohrával
za silného vetra. Domáci sa Jankovičom
ujali
vedenia
po
hrubej
chybe
hosťujúceho brankára. Do polčasu
Kovarce nezužitkovali ešte dve čisté
gólové
šance.
Po
zmene
strán
pokračovala hra v réžií domácich, ale
všetky akcie končili pred šestnástkou
Kamanovej. Čo sa nepodarilo im, tak to
dokonale
využil
hosťujúci
Kotian
a vyrovnal na 1:1. V závere mohli
Kovarce prikloniť misku váh na svoju
stranu, ale nedokázali premeniť ani
pokutový kop.
Rozhodoval: Ján Klačanský
90 divákov, vybraté vstupné 62,53 €
Zostava OFK Kovarce:

Miroslav
Klačanský,
Milan
Grác,
Rastislav Hula, Michal Gregor, Juraj
Kerek, Daniel Kutňanský, Jozef Gerši,
Erik Gregor, Alexander Bošanský, Jozef
Jankovič, Jozef Hippík.
22.kolo 17.5.2015 17:00 hod.
TJ Družstevník Norovce : OFK
KOVARCE 4:1 (1:1)
Do Noroviec prišli hostia so značne
omladeným kádrom, ale na výkone
v prvom polčase to nebolo badať.
Kovarce sa ujali vedenia Bizoňom, ktorý
rutinérsky zvládol svoj brejk a rozjasal
peknú divácku kulisu hostí. Domáci
kontrovali o 8 minút neskôr po peknej
akcii. Norovce mohli pritom vyrovnať
krátko predtým, ale nariadený pokutový
kop bravúrne zneškodnil hosťujúci
Števanka. V druhom polčase to už bola
hra jedného mužstva, ktoré spečatilo
víťazstvo ďalšími troma gólmi. Treba
však dodať, že zápas vo veľkej miere
ovplyvnil
hlavný
rozhodca,
ktorý
niekoľkými spornými verdiktami či
neverdiktami pokazil celkový dojem zo
zápasu.
Rozhodoval: Miroslav Petruš
80 divákov
Zostava OFK Kovarce:
Richard Števanka, Dominik Klačanský,
Juraj Kerek, Jozef Jankovič, Adam
Števanka, Daniel Kutňanský, Jozef Gerši
(65.Lukáš Málik), Erik Gregor, Dominik
Ďurič, Jaroslav Bizoň, Jozef Hippík
DORAST MO 2014/2015

16.kolo
OFK Prašice : OFK KOVARCE 2:1 (0:1)
Gól: 1x Patrik Bujna
19.kolo

voľno

20.kolo
OFK Továrniky : OFK KOVARCE
6:3 (2:1)
Góly: 1x Michal Gregor, 1x Ján Čmiel,
1x Adam Števanka
21.kolo
OFK KOVARCE : TJ-ŠK Radošina
0:1 (0:1)
22.kolo
TJ Veľké Dvorany : OFK KOVARCE

2:4 (1:2)
Góly: 2x Miroslav Borovka, 1x Adam
Števanka, 1x Dominik Ďurič
ŽIACI MO Skupina „B“ 2014/2015
12.kolo
TJ Slovan Krušovce : OFK KOVARCE
0:3 (0:1)
Góly: 3x Adam Králik
13.kolo
OFK KOVARCE : TJ Nemčice 7:0 (5:0)
Góly: 2x Adam Králik, 2x Adrián Rusňák,
1x Patrik Polonský, 1x Dávid Gerši,
1x Kristián Labuda
14.kolo
OFK Chrabrany : OFK KOVARCE
1:7 (1:5)
Góly: 3x Adam Králik, 1x Adrián Rusňák,
1x Patrik Polonský, 1x Michal Belan,
1x Adrián Kerek
15.kolo
OFK KOVARCE : OFK Hrušovany
7:0 (4:0)
Góly: 2x Adam Králik, 2x Michal Belan,
1x Adrián Rusňák, 1x Nicolas Grác,
1x Dávid Gerši
Spracoval:
Ing.Daniel Kutňanský

ZASADIL SOM
MÁJ ZELENÝ ...
Prvomájový predvečer vyznel oslavne.
Priestranstvo pred kultúrnym domom
zaujali mladí rodičia, starí rodičia, mládež
a mnohí občania. Privábili ich účinkujúce
ratolesti a celý oslavný rituál sadenia
mája. Veselo bolo už od príchodu.
Rozveseľoval nás diskdžokej pán Peter
Belan, ktorý do svojho repertoáru zaradil
naše a svetové hity, ktoré predurčovali aj
následnú veselicu.
Tú všetkým
prítomným poprial aj pán starosta Ing.
Andrej Čopík, ktorý zároveň pripomenul
obnovenú dvadsaťpäťročnú tradíciu jej
uskutočňovania v našej obci.

Najroztomilejší boli malí škôlkari. Tých
starostlivé mamičky vyobliekali do
krásnych krojov, ktoré už budú tvoriť ich
výbavu na celý život ako spomienka ich
prvého účinkovania na verejnosti. Ba ich
detičky možno nezabudnú na prvé
tanečné kroky a úkony. Ďakujeme ich
pani učiteľkám, ako ich pekne pripravili
na ľudové tance, potlesk obecenstva
a pospevovanie piesní nášho detstva,
ktorými
povzbudzovali
najmenších
tanečníkov. Bolo to kolektívne dielo pani
Milady Vrábelovej, Zuzany Stráňavovej,
Bc.Lucie
Kertészovej,
Bc.Zdenky
Bujnovej.
Žiaci
druhého
ročníka
predviedli dva tance. Najskôr sa ukázali
dievčatá, ktoré sa tak usilovne zvŕtali, že
privolali do partie aj chlapcov a tak sa
popárili podľa svojho gusta, že vyskočila
iskra.
Pani
učiteľka
Mgr.Zdenka
Števanková
to
pekne
nachystala
a vyriešila aj pekný kroj v bielom zložení.
Originálny kovarský kroj sa vynímal na
„dospelých“ tanečníčkach, ako aj ich
zložitejšie tanečné variácie, za čo im
ďakujeme, hlavne Bc. Zdenke Bujnovej.
Škoda len, že z detí, žiakov, dospelých
sa v obci nevytvoril stabilný súbor na
reprezentáciu pri rôznych príležitostiach.
Nadišla tá správna chvíľa. Pokorený
máj čakal na svoju výzdobu. Tej sa ujali
speváčky Kovarčanky a Nezábudky. Za
spevu májových piesní máj vymašľovali
a tak ho zruční mladí hasiči mohli
zasadiť. Dychová hudba Tribečanka im
k tomu pekne zahrala a k spievaniu
primäla aj ostatných účastníkov.
Dobrá
nálada
mohla
pokračovať
veselicou v spoločenskej sále kultúrneho
domu, kde po kotlíkovom guláši
a občerstvení z bufetu mohli dokazovať
tanečné
umenie
všetci
účastníci.
Tribečanka im k tomu pekne zahrala, ale
aj hudba z plejbeku Petra Belana
s rozmanitými
efektmi
a tancovačke
nebolo
konca.
Ďakujeme
mladým
kuchárom za guláš, ktorý ukuchtili:
Ing.Daniel Kutňanský, Filip Fáber,
Jaroslav Bizoň za asistencie Miloša
Buraja. Osobitnú radosť deťom vniesol
pán Milan Lukačovič, keď zapriahol
koníky a povozil detičky cez Kovarce, za
čo mu srdečne ďakujeme.
Je máj – je lásky čas!
PhDr. Irena Grácová
redaktor KM

DEŇ MATIEK
14.5.2015
Máj – mesiac lásky. A láska má rôzne
podoby. Tou najväčšou a najčistejšou
láskou je láska k matke, k starej mame...
Poďakovanie za ich lásku, starostlivosť
zaznelo z úst ich detí od najmenších
z materskej školy až po najstaršie zo
základnej školy v kultúrnom programe,
ktorý sa uskutočnil 14.mája 2015
v podvečerných hodinách v kultúrnom
dome. Žiaci z našej základnej školy si
pripravili
pod vedením vyučujúcich
modernú verziu rozprávky „Soľ nad
zlato“. Okrem kráľa, radcov a troch dcér
sa nám predstavili tanečníci zumby,
stromy, lesné víly či kvietky, doplnené
modernou technikou a prezentáciami. Po
záverečnej spoločnej piesni rozdali všetci
účinkujúci svojim mamičkám kvietky
a vyjadrili im svoju úctu a poďakovanie.
Mgr. Ľubica Jakubíková
redaktor KM

Lístoček vkladám do Tvojej dlane
a na ňom maličké srdiečko je.
A pod ním veta:
Mamička, ja Ťa ľúbim,
keď vyrastiem, kúpim Ti väčší dar.

ZSS „CLEMENTIA“
OSKAR 2015
Dňa 14.5.2015 sa klienti Zariadenia
sociálnych
služieb
,,CLEMENTIA“,
Kovarce zúčastnili celokrajskej prehliadky
divadelných talentov zariadení sociálnych
služieb Nitrianskeho samosprávneho
kraja s názvom ,,OSKAR 2015".
Naše zariadenie sme reprezentovali so
scénkou, ktorá zachytáva jednotlivé
udalosti života človeka od narodenia až
po smrť prostredníctvom tieňového
divadla. Naše predstavenie bolo na tomto
podujatí novinkou a zožali sme veľký
potlesk a uznania od divákov, od poroty
sme získali diplom za najlepšie tieňové
divadlo. Bol to pre nás zážitok a tešíme
sa, že máme v zariadení veľa šikovných
chlapcov, ktorí radi reprezentujú naše
zariadenie. V tieňovom divadle s názvom

,,Cesta života" sa predstavili: Erik Alman,
Milan Bališ, Miloš Draškovič, Marián
Kačina, Peter Koprda, Marcel Krajčovič,
Juraj Toráč, Jozef Tököly.
Týmto chceme poďakovať Ivanovi
Križanovi
za
pomoc
pri
výbere
a spracovaní
hudby,
ktorá
bola
podkladom divadelnej scénky.
Mgr.Katarína Klačanská
ZSS „CLEMENTIA“
Kovarce
Toto úspešné
predstavenie si môžu
pozrieť aj občania
obce Kovarce,
ktorých srdečne pozývame na

tieňové divadlo s názvom

,,Cesta života“,
ktoré sa bude konať

v piatok 29.5.2015 o 10.00 hod.
v Kinosále kultúrneho domu
v Kovarciach.

RYBÁRSKE PRETEKY
Dňa 25.apríla 2015 sa
uskutočnili na rybníku
LUH Rybárske preteky
za účasti vyše 50
pretekárov.
Počas
celého dňa sa čapovalo chutné
pivko, kofola, piekla sa cigánska, údila sa
ryba a podával sa chutný guláš. Niektorí
návštevníci sedeli pri bufete až do
neskorých večerných hodín, výborne sa
bavili
a všetci
odchádzali
domov
spokojní.
Výsledky pretekov:
1.Juraj
Daniš,
2.Michal
Labuda,
3.Miroslav Sedlár, 4.Majo Klačanský,
5.Rasťo Hula, 6.Rado Mocko, 7.Lukáš
Jandák, 8.Marek Filip, 9.Jozef Halámek,
10.Martin Hrubovčák
Občianske združenie LUH ďakuje
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili ku krásnemu priebehu pretekov.
Ďakuje všetkým pretekárom za skvelú
atmosféru a všetci sa môžu tešiť na
ďalšiu akciu, ktorá sa bude konať
v mesiaci august.
Miloš Buraj

Z VAŠÍCH PRÍSPEVKOV
Medzinárodná púť
Maltézskeho rádu do Lúrd
Od roku 1958 každý rok organizujú svoju
púť do Lúrd aj členovia Maltézskeho rádu
z celého sveta. Každoročne sa tak v prvý
májový víkend schádza v mestečku pod
Pyrenejami vyše desaťtisíc členov
Maltézskeho rádu z viac ako 30-tich
krajín sveta z radov rytierov, dám,
dobrovoľníkov výkonných organizácií
rádu a ich rodinných príslušníkov alebo
sympatizantov.
Prilietajú
desiatkami
leteckých
špeciálov,
desiatkami
mimoriadnych vlakov či autobusov.
Neprichádzajú však sami, ale privádzajú
so sebou aj viac ako tisíc chorých a
zdravotne postihnutých, z ktorých mnohí
sú imobilní a o ktorých sa počas celej
púte s láskou starajú, opatrujú ich a
sprevádzajú ich, aby tak aj oni mohli zažiť
duchovnú atmosféru Lúrd, posilniť svoju
vieru, či zmieriť sa so svojim utrpením v
chorobe. Medzi pútnikmi, o ktorých sa
členovia Maltézskeho rádu starajú, je tak
vidieť aj chorých a postihnutých na
invalidných
vozíkoch,
rikšiach
či
mobilných lôžkach, ktorí sú zverení do
opatery nemocnice Accueil du Notre
Dame. Svojou účasťou na púti tak
vzájomne demonštrujú záujem o vzdanie
úcty spolupatrónke Maltézskeho rádu
Božej Matke Panne Márii, ale aj o
osobné prehĺbenie kresťanskej viery.
Počas jednotlivých aktivít programu púte
sa všetci pohybujú po Lurdoch vo svojich
uniformách. Tohto roku Maltézsky rád
prvýkrát organizoval túto medzinárodnú
púť do Lúrd aj zo Slovenska a to v dňoch
1 - 5. mája. Delegácia Maltézskeho rádu
a jeho členov pôsobiacich na Slovensku
prichádza po prvýkrát oficiálne a
samostatne. Všetci účastníci púte sme sa
zišli na letisku M.R. Štefánika v odletovej
hale v Bratislave, odkiaľ bol odlet do
Tarbes/Lurdy. Po prílete nasledovalo
ubytovanie - chorí v nemocnici "Acucueil"
v blízkosti Jaskyne zjavenia a ostatní
pútnici v hoteli Jean d´Arc. Počas piatich
dní sme mali bohatý, ale aj náročný
program. Sprevádzali nás emeritný
biskup J.E.Dominik Tóth, mukačevský
eparcha J .E. Milan Šášik a dvaja kňazi,
ktorí boli zároveň kaplánmi púte (jeden z
nich bol z Ordinariátu OS a OZ SR). V

prvý deň na slovenskej sv.omši členovia
rádu boli v liturgickom ustrojení, čím
zvýraznili a umocnili celý priebeh. Na
druhý deň sme sa odobrali do
Ružencovej baziliky na slávenie sv.omše
a pre nemocných s ťažkou diagnózou
bola vysluhovaná sviatosť pomazania
chorých. Potom pred bazilikou bolo
spoločné fotografovanie. Nezabudnuteľná
bola aj návšteva miest spojených so
životom sv. Bernadety, cez ktorú Panna
Mária vyjavila celému svetu svoje
posolstvo 11.februára 1858. Zjavila sa
sv.Bernadete vo výklenku jaskyne
Massabielle ako "Pani oblečená v
bielom", mala biely odev s modrou stuhou
a na každej nohe žltú ružu. Takto sa
zjavila sv.Bernadete osemnásťkrát. Až pri
šestnástom
zjavení
Pani
vyriekla
dievčaťu slová: "Som Nepoškvrnené
počatie" a na tom mieste si želala
postaviť kaplnku. Z malého mestečka sa
tak stalo celosvetové pútnické miesto,
ktoré nemá vo svete obdobu. Ďalším
nezabudnuteľným
zážitkom
bola
Medzinárodná Eucharistická procesia
spojená s požehnaním chorých, na ktorej
sa zúčastnilo tisíce pútnikov. Ďalším
miestom bolo navštívenie Podzemnej
Baziliky sv.Pia X., kde bola slúžená
Medzinárodná
pontifikálna
sv.omša.
Ďalším duchovným posilnením bola pre
nás návšteva Kalvárie, kde postavy boli v
životnej veľkosti. Naši duchovní sa
modlili krížovú cestu
s použitím
skutočných životných príbehov. Každý
večer bola medzinárodná sviečková
procesia vždy o 21.00 hod. Naše národné
sebavedomie sa zdvihlo, keď v tisícovom
dave pútnikov sme sa modlili desiatok
sv.ruženca v slovenskom jazyku a pri
spievaní slovenskej piesne "Božia rodička
k Tebe voláme" by sme boli radi zodvihli
horiace sviečky v lampášikoch do
najvyššej možnej výšky pri refréne "Ave,
Ave". Aj tento zážitok sa nedal prežiť bez
sĺz. Nepochybne spomedzi všetkých
duchovných zážitkov bolo kúpanie v
lurdskej vode. Milé sestričky nás po
jednom brali k malému bazéniku a tu po
krátkej modlitbe a akomsi uzobraní nás
jemne ponorili do vody. Aj tu na nás
hľadela zo steny Panna Mária. Bol to
neopísateľný zážitok, po ktorom slzy
dojatia stekali po tvári. A nadišiel
posledný deň púte. Ráno sme sa všetci
zhromaždili pred Jaskyňou zjavenia, kde
sa denne modlil svätý ruženec. Naši

duchovní pastieri odslúžením sv.omše
ukončili 5 dňovú púť s Maltézskymi
rytiermi. Boli sme hlboko dojatí, keď pri
spievaní piesne "Celá krásna si Mária" sa
zastavovali okoloidúci pútnici a pozorne
počúvali melódie, ktoré sa rozliehali pod
rukami nášho mladého organistu.Ťažko
sa nám odchádzalo od našej Nebeskej
Matky, ale blaží nás nádej, že sa tu snáď
ešte vrátime. Zostali nám už len zbalené
ťažké kufre naplnené suvenírmi, fľaše a
bandasky s lurdskou vodou z izieb
poznášať na prízemie hotela, odkiaľ ich
naši rytieri s láskou odniesli do
autobusov. My všetci sme sa autobusmi
presunuli
na
letisko
Tarbes.
V
lietadle nám
mukačevský
eparcha
J.E.Milan
Šášik
udelil
záverečné
požehnanie,
nasledoval
prílet
do
Bratislavy a individuálny transfer do
svojich domovov. Prítomnosť členov a
dobrovoľníkov Maltézskeho rádu zo
Slovenska
medzi
tisíckami
ich
spolubratov a spolusestier z celého sveta
je dôkazom spolupatričnosti k veľkej
rodine Maltézskeho rádu a našej účasti
na jej poslaní.
So zážitkami z púte sa s Vami podelili
jej účastníčky: Erika, Gitka, Otka.
Ing.Otília Jančovičová

GAZDINKY NA SLOVÍČKO
BUCHTIČKY V MLIEKU PEČENÉ
SUROVINY: 400 g polohrubá múka, 50 ml
olej, 200 ml mlieko, 1 ks vajce, 20 g
droždie, 1 PL cukor, štipka soli.
ZÁLIEVKA: 400 ml mlieko a 100 g maslo
Zo
surovín
(okrem
zálievky)
pripravíme
kysnuté
cesto.
Trochu
podkysnuté cesto rozdelíme na 4 úzke
valčeky a nakrájame malé buchtičky,
poukladáme vedľa seba do pekáčika,
prikryjeme a necháme kysnúť. Potom ich
zalejeme zálievkou: horúcim mliekom,
v ktorom sme rozpustili maslo. Po
povrchu
poriadne
pocukrujeme
kryšt.cukrom. Pečieme v rúre na 180
stupňov asi 40-45 minút. Takto upečené
buchtičky môžeme podávať samostatne
alebo s vanilkovým krémom – pudingom.
Recept vyskúšala: Renáta Šišmičová

