Vysoko si môj Bože, vysoko položil stôl
a kým dočiahneme naň,
potíme krv a soľ z neho uteká,
a preto netýkaj sa ľudská ruka krásy.
Mesačník Miestneho odboru MS Banská Bystrica - roč. XXIX. č. 240-12/2020

(Milan Rúfus)

ZAMYSLENIE V ČASE ŽITIA
Všetko to, čo sa dnes na
Slovensku deje, sa začalo
na začiatku roka v čase
„predvolebnom“, počas ktorého svojimi „najlepšími“ volebnými programami „mávali“ jednotliví aktéri boja za
rýchlu zmenu, ktorá mala
údajne pre ľudí priniesť lepšie časy. Prezentovali sa
všetci, sľubovali veľa, hoci dobre vedeli, že svoje sľuby nebudú môcť
splniť, lebo vládnuť a napĺňať dané sľuby nie je to isté. Ľudia však vo
voľbách rozhodli a treba to rešpektovať, ale chcú vedieť aj to, akým smerom sa pohneme premieňať „na drobné“ počtom strán rozsiahly, „vraj doteraz prijatý najlepší vládny program“ a ako sa nebudú do vládnych
a iných úradov nominovať zas len „tí naši“. Ľudia očakávali, čo všetko
zo sľubov daných „novými“ politikmi občanom sa postupne naplní, či nenaplní. Či sa opäť nezvýšia rôzne dane, či nezoberú občanom aj to málo,
čo počas posledných rokov získali, či nepouzatvárame opäť nevýhodné
medzinárodné zmluvy, či v našom bežnom živote zamedzíme nezmyselne narastajúcu byrokraciu, či nastane lepšia starostlivosť o zdravie ľudí,
či dôjde ku skvalitneniu zásobovania a v obchodných reťazcoch nám nebudú predávať druhotriedne potraviny a určite toho, čo sa pre rôzne „nepredvídané situácie“ a rôzne predvolebné záväzky nebude dať „z objektívnych príčin“ splniť.
Čo tieto sľuby predstaviteľov niekdajšej „demokratickej opozície“, ktorá je dnes „vládnou koalíciou“, hneď na samom začiatku narušilo, bola
celosvetová situácia v šírení pandémie Covid-19 a bolo treba konať a nie
sa „handrkovať“ o parlamentné funkcie, ministerské a štátno tajomnícke
kreslá, či iné teplé miestočká s dobrým platom, ale bez akejkoľvek zodpovednosti. Až potom, keď sa „naši“ ako tak dohodli, sa začali učiť vládnuť a zabezpečovať potrebný chod všetkých odvetví života a vlastného
štátu. Čas na učenie však bol oveľa kratší, ako jeden semester na ktorejkoľvek vysokej škole, a pri tom nikto z nás občanov nevie, aké vzdelanie pre výkon vo zverenej funkcii „vyvolení“ majú a otázka skúseností
je rovnako neznáma. Ak sme im vo voľbách „smerujúcich ku zmene“ podľa napísaných či vypovedaných sľubov uverili, chceme im veriť aj v tom,
že vykonajú všetko preto, aby tieto sľuby svojím zodpovedným konaním
naplnili. Ak to nebude, nuž zrejme čoskoro budeme opäť voliť inú „novú
zmenu“, ale tú si už rozhodne všetci budeme musieť v našom vnútri dobre rozmyslieť. Žiaľ, neuberáme sa dnes smerom v duchu nedávneho
hesla: „Spolu to zvládneme“ a preto sa ľudia verejne opytujú: „Kam sa
podelo po pár týždňoch to spolu? Akosi priľahko a prirýchlo ho vytlačilo
slovo „Ja“. Kopeme okolo seba čoraz hlbšie zákopy, na sociálnych sieťach nadáva už každý na každého. Médiá žijú z tragédií, katastrof, senzácií, krutostí či bolesti a občania, ktorí ich sledujú, sa rýchlo učia. Argumentmi sa stáva arogancia, krik a občas aj hystéria, umne niekým v pozadí usmerňovaná. Je to pomýlený trend našej prítomnosti, ktorá podľa
sľubov politikov chcela všetko doterajšie nie dobré napraviť, zaviesť poriadok a potrestať vinníkov. Začíname sa topiť vo vzájomnej nenávisti,
prestávame rozlišovať dobré od zlého, nepočúvame sa, na odborné pozície rovnako ako aj predtým presadzujeme „tých svojich“, aby všetko
ostalo v našej rodine, najlepšie v mojej rodine. Na zodpovedné posty sa
dostali ľudia bez potrebného vzdelania a odbornosti. A tak pred nami
dnes stojí otázka: „Nechceli sme ešte pred parlamentnými voľbami dokázať spolu čosi iné?!“
Buďme preto statoční sami pred sebou, vyjadrime svoju vôľu na prítomnosť nášho žitia a nikdy si nedajme vziať svoje práva, svoju slobodu

a svoju budúcnosť i budúcnosť našich detí. Prišiel čas, ktorý dáva príležitosť každému pozrieť sa do svojho zrkadla, v ktorom uvidíme svoj obraz
a dozvieme sa, či nato čo robíme, máme. Zatiaľ všetci to, čo počúvame
a vidíme, musíme priznať, že súčasní vládni na to, viesť Slovensko, zrejme nemajú, lebo ešte neprišli na to, že už nie sú v opozícii. Rétorika neustáleho vyhľadávania objektov i subjektov svojej kritiky z dlhodobého
pôsobenia v opozícii pokračuje a zasypáva každý deň cez obrazovky občanov Slovenska často vymyslenými príbehmi. Koaličná zmluva, ktorú
si „vodcovia koalície“ nechali verejne popodpisovať všetkými koaličnými
poslancami na pôde parlamentu, je v rozpore s Ústavou SR, na ktorú
každý jeden poslanec NR SR skladal svoj ústavný sľub. Táto zmluva tak,
ako bola zverejnená, je dokumentom bez právnej istoty, ktorý má počas
celého volebného obdobia viazať koaličných poslancov, aby boli poslušní
a nemohli si uplatniť svoj mandát: „byť nezávislými a konať podľa svojho
vlastného uváženia - podľa svojho vedomia a svedomia.“ Preto pre nich,
ale aj pre mnohých z nás pripomínam do ďalších dní nášho života pravdivé slová S. H. Vajanského: „Nemožno mlčať ani vtedy ani dnes, lebo
nedá sa zhovárať rovný s rovným s ľuďmi, ktorým spoza goliera trčí cudzia košeľa!“
Premiér aj s ministrami sa každý deň „pretŕčajú a odborne riešia všeličo“, ale vlastné vyhlasované závery vo vzťahu k pandémii nedodržiavajú ani medzi sebou. Výsledkom sú každý deň mnohé rozporné tvrdenia
a vzájomné napádanie sa koaličných partnerov v médiách. Namiesto toho, aby vniesli do života ľudí pokoj, stretávali sa a hľadali východiská zo
súčasného „zavíreného sveta“, zrejme sa každý večer doma pozerajú
na seba s obdivom a hovoria si, akí sú dobrí a ako ich všetci s obdivom
sledujú. Možno by tomu mohlo aj byť, keby konali tak ako treba. Museli
by sa však naučiť základom slušnosti, vzájomnej úcty a pokory v službe
ľuďom, nevyjadrovať sa vulgárne, neurážať každého, nebyť samoľúbi
a tváriť sa pri tom, ako ten rozprávkový chrobák, ktorý „všade bol, všetko
videl a všetko vie!“ Zatiaľ to, čo konajú, je pre komplexné riadenie moderného štátu, ako je ten náš veľmi málo. Ministri sú tu nato, aby naplnili
svoje poslanie – slúžiť ľuďom a musia sa to naučiť. Aj v škole sa musí
každý žiak, študent i učeň, najskôr veľa učiť a k poznávaniu ich vedú
skúsení pedagógovia a majstri. V rodine deti k nadobudnutiu skúseností
a k slušnému správaniu vedú a vychovávajú rodičia. Amaterizmus sa vo
výchove a vzdelaní nikdy nikomu nevyplatil a preto pripomínam každému, kto dobrovoľne vstúpil do služby, že neznalosť zákonov neospravedlňuje a v ich napĺňaní nikdy nemôžeme byť nedôslední. Mali by sme
všetci nielen ctiť, ale najmä poznať svoje práva a povinnosti, vedieť ich
aj používať, chrániť a tvorivo rozvíjať. Vôľa národa v okamihu našej existencie bola vyslovená väčšinou a preto aj pre súčasnosť všetkých zvolených by malo platiť - jednota, znášanlivosť a vzájomná úcta. Iba takáto
cesta životom je cestou viery a pravdy, cestou vernosti a svornosti do
budúcich dní.
V tomto čase vianočných sviatkov sa, žiaľ, mnohí správajú vo verejnom, ale i v súkromnom živote, nie podľa tradícií vychádzajúcich zo skúseností našich predkov, ale často podľa takýchto „ sloganov“: „Vianočnej
idyle predchádza nákupná horúčka. – Na štedrý deň sa opätovne stretla
stará dobrá rodina. Ibaže každý mal nového partnera. - Ani najzúrivejšia
vianočná metelica nezasype chodník do krčmy. - Nebyť vianočných pohľadníc, ani by sme nevedeli, či sú Vianoce na snehu, alebo na blate.
Hlavne, že ich vidíme na jedálenskom stole. - Človek najradšej vytína to,
čo sám nesadil. A nielen pred Vianocami!“ Obdobne sú podobnými sloganmi napĺňané aj televízne seriály, ktoré nám večer čo večer predkladajú skoro všetky televízne kanály a na dôvažok bez bázne a hany mimoriadne okato porušujú náš spisovný jazyk, a nikto k tomu nezaujme
žiadny postoj. (Pokračovanie na 2. strane.)

PRIPOMÍNAME SI

75 ROKOV UNESCO

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

UNESCO - organizácia OSN pre vzdelanie,
vedu a kultúru so sídlom v Paríži. Vznikla
16.11.1945, kedy bola rozhodnutím 37 krajín prijatá aj jej Ústava. V súčasnosti má 195 členov
a 10 pridružených členov a eviduje 177 zmluvných štátov „ Dohovoru o ochrane nehmotného
kultúrneho dedičstva“ (NKD), ktorým ochraňuje
svetový duchovný majetok a koordinuje všetky
systémy ochrany kultúrneho dedičstva ľudstva.
Základným cieľom medzinárodnej organizácie UNESCO je rozvoj medzinárodnej
spolupráce a porozumenia v oblasti spoločenských a prírodných vied, výchovy a
vzdelávania, kultúry, informácií, informatiky, komunikácie a životného prostredia,
ale aj ochranou ľudských práv významných intelektuálnych osobností, dohovorov
vzťahujúcich sa na autorské práva a ochranu pamiatok UNESCO je jedinou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa programovo opiera o sieť národných komisií,
podporuje mnohostrannú regionálnu spoluprácu, kde k základným prioritám patria:
základné vzdelanie pre všetkých, voda a pridružené ekosystémy, etika vo vede a
technológiách s dôrazom na bioetiku, podpora kultúrnej rozmanitosti s dôrazom
na hmotné a nehmotné dedičstvo, prístup k informáciám a znalostiam pre všetkých
ako nástroj zmeny, s dôrazom na slobodu prejavu.
Slovensko je aktívne vo všetkých piatich programových oblastiach UNESCO:
vzdelávanie, prírodné vedy, spoločenské vedy, kultúra a komunikácia. Slovenská
komisia pre UNESCO svojimi aktivitami prispieva k napĺňaniu týchto programov
v domácom prostredí a podporuje tak šírenie ideálov UNESCO. Na Slovensku
máme 4 UNESCO katedry, 22 pridružených škôl UNESCO, 7 pamiatok svetového
dedičstva (5 kultúrnych a 2 prírodné), 7 prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva,
4 biosférické rezervácie, 1 geopark, 1 zápis v Registri Pamäti sveta a 1 Kreatívne
mesto UNESCO. Všetky tieto dezignácie UNESCO sú pre Slovensko značným
prínosom, aj keď výhody spojené so značkou UNESCO sú častokrát nenápadné.
Slovensko je na medzinárodnej úrovni aktívne v mnohých vedeckých výboroch,
ktoré sú hlavnými svetovými lídrami v oblastiach svojej pôsobnosti. Medzi prioritné
oblasti Slovenskej republiky patrí ochrana biodiverzity v rámci programu Človek
a biosféra – MAB (Man and Biosphere), manažment vodného hospodárstva v rámci Medzivládneho hydrologického programu IHP (Intergovernmental Hydrological
Programme), ale aj spoločenskovedné otázky konzultované v rámci programu
Riadenie spoločenských zmien MOST (Management of Social Transformation).
Dôležitou a veľmi aktuálnou témou je bioetika a umelá inteligencia, ako aj
zdieľanie a uchovávanie informácií v rámci programu Informácie pre všetkých IFAP (Information for All). Spoločným cieľom vedeckých výborov Slovenskej komisie pre UNESCO je aj popularizácia vedy a spolupráca s mladou generáciou.
Prierezovou prioritou činnosti slovenskej komisie pre UNESCO je podpora rovnosti
príležitostí a jej uplatňovanie v praxi. Toto sa darí napĺňať aj výrazným zastúpením
žien vo vedení jednotlivých výborov v rámci Slovenskej republiky, ale aj nomináciami slovenských expertiek a vedkýň na medzinárodných fórach. Vďaka spolu-

práci špecialistov a politikov zo 193 krajín sveta, UNESCO ponúka vynikajúce fórum na diskusiu a spoluprácu pri napĺňaní Cieľov udržateľného rozvoja 2030.
V svetovom zozname UNESCO sa nachádzajú rôzne kultúrne pamiatky a prírodné vzácnosti aj zo Slovenska. V zozname NKD ľudstva má Slovensko počas
rokov 1977 – 2008 zapísané: historické centrum Bardejova (2000), historické centrum Banskej Štiavnice a jej technické pamiatky (1993), výnimočné jaskyne Slovenského krasu (1995 a 2000), obývanú dedinku Vlkolínec, ktorá je súčasne skanzenom dokumentujúcim spôsob života v minulosti s typickými drevenými domami
(1993), najväčší hrad v strednej Európe - Spišský hrad a okolie (1993), najnovšie
Karpatské bukové pralesy ( 2007) a drevené kostolíky gréckokatolíckej cirkvi na
severovýchode Slovenska – Ruská Poruba, Ladomírová a Boružal, rímskokatolícke kostoly v Tvrdošíne a Hervartove pri Bardejove a evanjelické kostoly v Kežmarku, Hronseku a Leštinách (2008). Na čakajúcej listine so žiadosťou o zapísanie
do zoznamu UNESCO sa nachádza aj drevený oltár Majstra Pavla z Levoče
(2009), či Limes Romanus - pozostatky rímskych pevností na Slovensku a Tokajská vinohradnícka oblasť.
Osobitným útvarom UNESCO v SR je Centrum TĽK, ktoré bolo zriadené na
základe prijatého uznesenia vlády SR č. 666 z 8.8.2007 v apríli 2008 pri NOC Bratislava. Jeho zakladateľom a prvým riaditeľom sa stal Mgr. Art. Vladimír Kyseľ. Od
roku 2010 sa Centrum stalo súčasťou SĽUKu. Centrum je kompetenčným centrum
vo vzťahu k implementácii Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho
dedičstva a štátnej kultúrnej politiky v oblasti tradičnej ľudovej kultúry (TĽK). Jeho
činnosť sa sústreďuje na dokumentovanie, uchovávanie a spracovanie javov tradičnej ľudovej kultúry, ich inventarizáciu a sprístupňovanie. Je hlavným realizátorom Reprezentatívneho zoznamu NKD Slovenska a v rokoch 2008 – 2017 vytvorilo
projekty: Program Koncepcie starostlivosti o TLK, Regionálna výchova a TĽK, Inventarizácia TĽK, Elektronická encyklopédia TĽK na Slovensku slovom a obrazom,
Digitálny fond TĽK, Sídlo webfondu TĽK.
Do Reprezentatívneho národného zoznamu NKD v rokoch 2011 – 2018 boli
zapísané: Fujara, Radvanský jarmok, Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia
zvonárov na Slovensku, Terchovská muzika, Aušusnické služby španodolinských
baníkov, Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku, Tradičné bábkarstvo, Čičmanské ornamenty, Banskoštiavnický salamander, Vajnorský ornament, Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny, Modranská majolika, Horehronský viachlasý
spev, Modrotlač na Slovensku, Fujara trombita, Drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní, Slovenský posunkový jazyk, Rífová píšťala, Podpolianske rozkazovačky,
Drotárstvo na Slovensku, Vysokohorské nosičstvo, Tanečný dom Dragúni. Do svetového zoznamu NKD ľudstva Slovensko navrhlo a boli schválené: Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba (2005,) Terchovská muzika (2013,) Gajdy a gajdošská
kultúra (2015), Tradičné bábkarstvo na Slovensku a v Česku (2016), Horehronský
viachlasý spev (2017), Modrotlač na Slovensku (2018) a v roku 2020 boli predložené na zápis návrhy: Sokoliarstvo - živé dedičstvo ľudstva a Tradície spojené
s chovom koní lipicanov.
(Zdroje: Wikipédia a Centrum pre TĽK)

Zamyslenie v čase žitia

darujme naším úsmevom každého, koho stretneme. Vianoce sú totiž plné jedinečných klenotov človečiny. Je v nich cítiť lásku matky, pohladenie otcovo, pomoc dobrého suseda, úcta ku každému človeku i zvonivý smiech a šibalstvo
v očiach detí. Je v nich šťastie pre všetkých ľudí bez rozdielu, lebo ho vnímajú
cez svoje vlastné srdcia a uchovávajú si ho vo vlastnom vnútri pre chvíle radostí
i starostí vždy vtedy, keď to potrebujú. Vážme si preto zem, po ktorej chodíme.
Táto slovenská zem je kolískou našich životov i našich nádejí, je plná nádherných
piesní, v ktorých je cítiť blízkosť človeka k človeku a preto je hodno žiť a život
chváliť. Milan Rúfus, náš národný bard a mysliteľ, v jednom čase predvianočného
obdobia povedal: „Stojí za to naučiť sa múdrosti od obyčajných ľudí. Ich postoj
k bytiu, ich kontakt s pravdou je nesprostredkovaný. Nevedia, odkiaľ vedia, ale
v rozhodujúcich chvíľach vedia presne, lebo ľud je múdrejší i mocnejší než sa
nazdávame!“
Vianočné sviatky si zaslúžia našu úctu, rovnako ako aj ľudia, ktorí vytvorili
nádherné tradície pre potechu srdca a preto v čase ich slávenia nám všetkým
treba povstať a štrngnúť si na všetko krásne, čo už bolo, čo je a určite aj príde.
„Pripime si na teplé slnko nádeje, ktoré nám každé ráno vyjde, na každý deň
s modrastou oblohou, na každú noc pokojného spánku. Nech vám vždy má kto
pohladiť každú bolesť i novú vrásku. Nech sa vo vašich srdciach rozhostí pokoj,
láska a radosť s odkazmi pre každú jednu generáciu nášho národa vychádzajúcimi z piesne Tichá noc, svätá noc ...., ktorá nám počas rokov vrástla do srdca.
Vianoce sú preto v nás, aby sme pochopili, že sú veľkým darom z výsosti a veľkou možnosťou pre život, že sú tu pre našu úctu k rodisku, rodinám, k rodnému
kraju, k svojmu národu, k miestu nášho žitia a svojej vlasti. Týmto hodnotám života otvorme naše srdcia, ctime si ich nadovšetko a chráňme si ich, lebo tieto
hodnoty vždy boli požehnaním pre naše bytie, ale predovšetkým pre úctu človeka
k človeku na celej zemi.
Igor K o v a č o v i č

(dokončenie z 1. strany)

Strážcovia čistoty slovenčiny ministerstvá školstva a kultúry, ale aj Jazykovedný ústav SAV by to urobiť mali a upozorniť aj verejnosť s tým, že by bolo v živote lepšie, keby sme sa pri každom stretnutí navzájom slušne pozdravili a v tomto
čase vianočných sviatkov si aj tradične povinšovali: „Otvorte primknuté dvere,
prosím, zďaleka prichádza uzimený hosť. Pokojne zrak váš on nezarosí, len chce
vojsť tíško srdcu pre radosť, želať vám trvalé ducha skvosty i toľko prepotrebnú
pohodu, cez priepasť postaviť lásky mosty, čo ľudí k ľuďom dovedú. - Na Vianoce,
keď svet stíchne, nech vám Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť, dobrú vôľu nielen
v túto svätú chvíľu, ale každučký deň v roku, nech vám stojí popri boku.- Krásne
Vianoce vám chcem priať, aby človek človeka vždy mal rád, aby jeden druhému
viac šťastia prial, aby rok nový za to stál!“ Radšej takéto vinšovania ako celoplošné
nanútené testovania, alebo najnovšie „kloktania“ detí, učiteľov a rodičov v školách,
aby sme si mohli počas prvých dní nového roka poželať skvelý rok plný pocitov
radosti z každého stretnutia, aby sme ho mali lepší ako ten predchádzajúci, aby
zdravie, šťastie a vzájomná úcta boli v rovnováhe k našej spokojnosti. Podajme
si preto ruky a navzájom si poželajme len to najlepšie do každého domu a každej
rodiny, poďakujme a oslávme spoločne sviatky pokoja, lásky a šťastia. Verím, že
rovnako ako aj tie predchádzajúce to budú sviatky pohody, plné úsmevov, plné
spomienok na chvíle detstva, plné úcty všetkým blízkym a plné blahoželaní každému, kto sa nám s úprimným srdcom v dobrom odovzdáva.
Čas Vianoc totiž každým rokom prichádza k ľuďom ako brieždenie žiarivých
prianí dobra k blízkym i vzdialeným, v ktorom medzi ľuďmi zavládne pokoj a teplo
domova, pri ktorom do každého z nás vchádzajú zrnká ľudskosti. Úsmev na tvári
nestojí nič, ale prináša veľa. Obohacuje, prináša šťastie, priateľstvo, pokoru
i úctu. Má hodnotu chvíle, v ktorej sa dáva a preto buďme všetci veľkorysí a ob-

Z ČINNOSTI
Z dôvodov pandémie COVID -19 bolo obmedzené konanie verejných podujatí, preto vás o niektorých z nich touto cestou informujeme.
NOC LITERATÚRY

Dňa 23.7.2020 sa v Tisovci uskutočnila prvá „Noc literatúry“, ktorú pripravil MO MS
v spolupráci s Mestskou knižnicou ako sériu verejných čítaní z tvorby tisovských autorov na piatich netradičných miestach. Prvé z nich sa uskutočnilo v autentických
priestoroch rodného domu Dr. Vladimíra
Clementisa, kde sa účastníci započúvali
do príhod malého Vladka, ktoré neskôr zachytil vo svojich listoch z väzenia „Nedokončená kronika“ napísaných svojej žene Lide Clementisovej. Literárnym dielom i životnými osudmi Dr. Vladimíra Clementisa sprevádzala predsedníčka MO Matice slovenskej Dr. Monika Koncošová. Druhé zastavenie sa uskutočnilo v priestoroch Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron, ktoré sa v roku 1960 stali kulisou filmu Jerguš
Lapin a najzaujímavejšie state z diela Ľuda Ondrejova Zbojnícka mladosť prečítala
mladá čitateľka Romana Rončáková a účastníci si mohli pozrieť aj ukážky z filmu i
výstavu fotografií starej vysokej pece, v priestoroch ktorej sa film nakrúcal. Tretím
miestom stretnutia bol Dom Dr. Štefana Marka Daxnera, predstaviteľa slovenského
národa v 19. storočí, spolutvorcu Žiadostí slovenského národa a Memoranda národa
slovenského, spoluorganizátora celonárodných zhromaždení v Liptovskom Mikuláši
v roku 1848 a v Martine v roku 1861, iniciátora založenia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej i Matice slovenskej. Z jeho bohatej publikačnej tvorby odzneli slová
z Listu z väzenia v Plešivci, ktorý bol adresovaný slovenským učiteľom v podaní viceprimátora mesta Tisovec, Dušana Kojnoka. Ďalšie vzácne okamihy účastníci prežili
v budove evanjelického gymnázia, ktoré síce vzniklo po roku 1989, ale nadviazalo na
odkaz gymnázia, ktoré pôsobilo v Tisovci v rokoch 1938 – 1953. Gymnázium vychovalo významné osobností slovenskej literatúry: Ctibora Štítnického, Jána Brocku, Milana Krausa a Františka Bábelu. Ukážky z ich diel čítal člen DS Daxner Karol Hruška.
Nočné putovanie sme ukončili v mestskej knižnici, kde mravoučnú poviedku z knihy
Rozprávky a rečňovanky, po krátkom priblížení osobnosti jedného z významných štúrovcov, zakladateľa prvého slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej a prvého
knihovníka tisovskej knižnice Augusta Horislava Škultétyho, prečítala vedúca knižnice
Mirka Kojnoková. Počas podujatia „Noc literatúry 2020“ sme spoznali miesta, ktoré
sú úzko späté so vzácnymi literárnymi počinmi, zoznámili sa aj s priestormi, z ktorých
niektoré nie sú bežne dostupné verejnosti, ale najmä sme spoznali osudy a tvorbu
vzácnych ľudí, ktorých život bol spojený s Tisovcom.
(Dr. Monika Koncošová, predsedníčka MO MS)

FOLKLÓRNE DNI V NOVOHRADE
Z dôvodov zmeny termínu konania medzinárodného
Novohradského folklórneho festivalu organizátori pripravili na 31.7. a 1.8.2020 v Lučenci „Folklórne dni
mesta Lučenec“, ktorých sa zúčastnilo veľa divákov.
V piatok 31.7.2020 sa uskutočnil na amfiteátri program „V Novohrade pri muzike“. V programe sa na
výbornej umeleckej úrovni predstavili ľudové hudby
Temperament Cimbal Orchestra, Podpoľanec z Detvy a Radičovci z Kokavy nad Rimavicou pod vedením Petra Fizoľu so svojimi sólistami a večer vyvrcholil tanečným domom, ktorý pripravili autori programu Roman Malatinec a Jaroslav Černák. V sobotu 1.8.2020 po slávnostnom otvorení podujatia
primátorkou Lučenca PhDr. Alexandrou Pivkovou organizátori uviedli dva scénické programy. V prvom
pod názvom „Klenoty Novohradu“ v réžii Romana
Malatinca, uvádzaný moderátorom Lukášom Pelcom sa predstavili detské súbory Radosť
z Lučenca, Dubkáčik z Buzitky, Kukučky z Poltára, Jánošík z Fiľakova, spevácke skupiny
Vidovenky z Vidinej, Hrnčiarky z Hrnč. Zalužian a Speváčky z Lovinobane, Ľudová hudba
Ondreja Molotu Ďatelinka, súbor Jánošík, Veronika Balážová z Buzitky a sestry Sihelské
z Poltára. V druhom programe večera „Oslava krásy“, ktorý autorsky pripravili Martin Urban a Filip Takáč a moderovala ho Barbora Špániková, na divákov veľmi mocne zapôsobili vystúpenia sólistov Moniky Zapletalovej, Andrea Babiara a Juraja Matiáša, ženskej
speváckej skupiny z Telgártu, ľudovej hudby Pokošovci zo Šumiaca a špičkových folklórnych súborov Podpoľanec z Detvy, Rákonca z Fiľakova, Krtíšan z V. Krtíša a Partizán
z B. Bystrice.
S ÚCTOU A VĎAKOU

Pripomínanie si výročí, udalostí či osobností patrí k jednej z úloh Matice slovenskej, ktorá tým prispieva k budovaniu
vzťahu k národnej histórii. Rok 2020 patrí
k rokom s niekoľkými významnými výročiami, ktoré výrazne ovplyvnili naše dejiny. V máji to bolo 75 rokov od ukončenia
2. svetovej vojny a uskutočnilo sa množstvo spomienkových aktivít, aj keď už poznačených opatreniami z dôvodu prvej

vlny koronavírusu. Situácia sa riešila v rámci možností, aj keď oklieštene, významnú
udalosť si matičiari v mestách a dedinách uctili patričným spôsobom. V Hrušove (VK) to
bolo stretnutie pri pomníku položením 75 ruží v rozmedzí 75 minút s pásmom v miestnom
rozhlase. V auguste v rámci spomienky k 76. výročiu Slovenského národného povstania
Matica slovenská v spolupráci s MO SZPB a Obcou Hrušov pripravili spomienkovú slávnosť na tradičnom mieste. S úctou a vďakou položili vence k pamätnej tabuli s menami
obetí obidvoch svetových vojen. V slávnostných príhovoroch odzneli fakty a odkazy udalostí, ktoré mali za následok množstvo tragédií a nešťastí po celom svete. V kultúrnom
programe vystúpila Ženská spevácka skupina z Hrušova s harmonikárom Jánom Hajdúchom. Po skončení oficiálnej časti sa zástupcovia odbojárov, organizátorov a účinkujúcich stretli na neformálnej debate. Hrušovčania prispeli v tom istom čase k priebehu
podujatí aj v rámci kraja, kde sa podieľali na programe k 76. výročiu SNP vo Zvolene
a v Badíne prostredníctvom skupiny malých heligonkárov pod vedením Anny a Jána
Brlošovcov.
ZASADAL VÝBOR MO MS
Dňa 5.10.2020 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo pravidelné zasadnutie výboru MO. Po
úvodnom privítaní a blahoželaní októbrovým oslávencom sa členovia výboru venovali
aktuálnym problémom v činnosti a zabezpečovaniu prevádzky v objekte matičného domu.
Vzhľadom na súčasné opatrenia v súvislosti so šírením pandémie Covid-19 sa výbor
dohodol na odložení konania výročného zhromaždenia. Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia v roku 2020 bude pre členov zverejnené v mesačníku Zvon. V priebehu ďalšieho
rokovania sa členovia výboru MO zhodli na zabezpečení vzdania úcty matičným dejateľom v rámci sviatku Všechsvätých na cintorínoch a pamätných miestach v Banskej Bystrici v termíne 1.11.2020 a na konaní tradičného podujatia Vianočný kruh dňa 14.12.2020
v spoločenskej sále matičného domu. V rozprave najskôr o uskutočnení šachového turnaja o Pohár MO MS informoval Zdenko Gregor. Potom sa prítomní členovia venovali
problému právnej subjektivity MO MS, nakoľko text znenia v tomto smere zverejnený
v SNN nekorešponduje s textom novelizovaných Stanov zverejnených na webovej stránke MS a schválili návrh na riešenie likvidácie prenosných garáži na Fončorde. V súvisloti
s prezentáciou vnútromatičnej činnosti, nakoľko z dôvodov obmedzenia konania matičných stretnutí, členovia výboru odporúčajú vytvoriť na web stránke zverejňovania zaujímavých tém z oblasti histórie a slovenčiny. S možnosťami ich využitia vo výchovno-vzdelávacom procese ponúknuť jednotlivé témy školám v Banskej Bystrici i členom a priaznivcom MS. Na záver prijal výbor úlohy zabezpečenia zimnej prevádzky matičného domu,
vrátane upratovania dvornej časti a navrhnúť zámery plánu činnosti na rok 2021.
UPOZORŇUJEME
VŠETKÝCH UČITEĽOV, ŽIAKOV A ŠTUDENTOV ŠKÔL V BANSKEJ BYSTRICI
MO MS V BANSKEJ BYSTRICI vzhľadom na situáciu
s pandémiou COVID-19 sa rozhodol počas „dištančného
vzdelávania“ v roku 2021 na svojej webovej stránke www.maticabb.sk - zverejňovať spracované prednášky
z málo známej domácej i zahraničnej histórie, kultúry a
literatúry, ktoré budú môcť využiť predovšetkým základné
a stredné školy vo výchovno-vyučovacom procese k slovenskému národnému povedomiu a modernému patriotizmu .
Matica slovenská je historicky osvedčená, národná ustanovizeň slovenského národa
v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti. V súlade so svojím poslaním pôsobí
ako nadstranícka, nadkonfesijná a nadrezortná nezávislá inštitúcia vo všetkých svojich
štruktúrach. Na národno-demokratických princípoch rozvíja a upevňuje štátny a národný
život i národné povedomie, kultivuje lásku k vlasti, pestuje mravnosť, zabezpečuje ochranu národného kultúrneho dedičstva a podporuje tvorbu hodnôt v rozvoji vedy, kultúry,
školstva, spoločenského i verejného života a vedie svojich členov aj k úcte k tradíciám
iných národov a národností. Tým prispieva do súčasnosti spoločenstva európskych a
svetových národov. MO MS v Banskej Bystrici, ako integrálna súčasť Matice slovenskej,
sa vo svojej pravidelnej činnosti orientuje najmä na tieto základné ciele:
a) chrániť a rozvíjať národné vedomie a národnú hrdosť Slovákov,
b) pomáhať rozvoju vzdelanosti, kultúrnemu a mravnému povzneseniu svojich členov i
ostatnej verejnosti,
c) rozvíjať národný život a zjednocovať Slovákov doma i v zahraničí, bdieť nad uplatňovaním záujmov a práv slovenského národa,
d) pomáhať pri ochrane národného kultúrneho dedičstva, hodnôt hmotnej a nehmotnej
národnej kultúry, prírody a krás slovenskej krajiny, kultúrnu, osvetovú, organizačnú,
záujmovú, športovú a inú činnosť,
e) organizovať kultúrne a spoločenské podujatia, a tak sa zúčastňovať na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry,
f) vytvárať, odborne viesť, morálne a hmotne podporovať jednotlivcov i kolektívy v ich
kultúrnej a vzdelávacej činnosti
g) starať sa o zvyšovanie kultúry používania slovenského jazyka a jeho ochranu,
h) pomáhať Slovákom žijúcim za hranicami Slovenskej republiky a rozvíjať styky s ich
kultúrnymi a vedeckými inštitúciami a spolkami;
Na základe týchto cieľov vám na webovej stránke - www.maticabb.sk postupne ponúkneme tieto témy: Slováci vo svete – Matice slovanských národov - Začiatky kolonizácie
Dolnej zeme - Slovenská komunita a slovenskí vzdelanci v Maďarsku – Jozef Cíger Hronský - Jozef Murgaš - Svetový kongres Slovákov a ďalšie.
Mgr. Anita Murgašová tajomníčka MO MS BB,
prvá riaditeľka MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (1995 – 2013)

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...
DNI KOLIED KRESŤANOV SLOVENSKA
Opäť prichádzajú Vianoce medzi nás. Vianoce sú niečo viac, sú šťastím, ktoré nestráca svoju hodnotu
s plynúcim časom. Sú láskou, ktorá miluje všetkých ľudí bez rozdielu, sú pokojom, ktorý premáha neistotu
sveta okolo nás, aby sme všetci pochopili, že tieto sviatky sú vzácny dar a možnosť, ako sa stať hodnými
označenia „človek – ľudia“, a aby sme si uvedomili, že všetky naše malicherné a hlúpe túžby po moci a
peniazoch, všetky nami vykonávané nezmyselnosti, našu ľahostajnosť jedného voči druhému môžeme
nahradiť vzájomnou úctou, premôcť neistotu života vo svete okolo nás a začať svojím konaním napĺňať
myšlienky napísané P. O. Hviezdoslavom: „Príď doba spása! Čakáme ťa z dávna, jak otcovia ťa verne
čakali, ba praotcovia ešte žiadali ťa dúfajúci, že sa zjavíš slávna, aby sme podľa najlepšieho vedomia i
svedomia naplnili náš život svojimi skutkami.“
Hore vstávajte valasi a poslúchajte, čo sa deje pri salaši, len sa dívajte. Že andel prespevuje, divnú
vec nám zvestuje, že sa narodil Syn Boží v meste Betléme ... - to je pieseň pastierov, ktorá to tvorenie
cesty k spokojnosti, vzájomnému pochopeniu, pokore a úcte k tým najväčším hodnotám života pre život
pred tridsiatimi rokmi začala. V Chrenovci Brusne na pôde staršieho domu Blahodara Kollárika v roku
1989 „objavili“ členovia folklórnej skupiny Hájiček zbierku „Písňe pastoralne“ chrenovského organistu
Gašpara Drozda. Gašpar Drozd sa narodil v roku 1805 v Hradci pri Prievidzi v roľníckej rodine. V Prievidzi
navštevoval katolícke piaristické gymnázium a naučil sa aj hre na organ. Po skončení štúdia na základe
dekrétu banskobystrického biskupa začal pôsobiť v Chrenovci ako učiteľ a organista. Zbierku pastorálnych
piesní napísal okolo roku 1830 a jej originál rodina podnes opatruje ako svoj rodinný klenot. V roku 1864
ako obdivovateľ myšlienok Juraja Fándlyho zakladá v Chrenovci miestnu cirkevnú knižnicu, nedeľnú školu
i spolok striezlivosti a venoval sa aj včelárstvu a ovocinárstvu. V Chrenovci pôsobil 42 rokov, umrel
25.8.1874 a pochovaný je v Chrenovci, kde od roku 1992 základná škola nesie jeho meno. Folklórna
skupina Hájiček pod vedením Ing. Emila Trgiňu časť vianočných kolied z tejto zbierky prezentovala na
celoštátnej prehliadke dedinských skupín „Nositelia tradícií na jar 1991 v Žiline“. Zaujali nielen precíznym
predvedením týchto kolied, ale najmä svojím obsahom člena hodnotiacej poroty Ing. arch. Viliama J.
Grusku, z ktorého strany prišiel tvorivý nápad, na vznik celoštátneho ekumenického festivalu ľudových,
sakrálnych, autorských a profánnych prejavov viažucich sa na tradície Vianoc. Ing. Gruska na pôde občianskeho združenia AIA CENTRUM vytvoril kompletný návrh tohto zaujímavého projektu so zámermi:
Pomáhať k národnej a kultúrnej identifikácii, chrániť slovenskú národnú kultúru, analyzovať prejavy tradičnej ľudovej kultúry a projekt iniciovať vo folklórnom hnutí na Slovensku.
V úzkej spolupráci folklórnej skupiny Hájiček, ako zakladateľa Hornonitrianskeho združenia pre šírenie
tradičnej a ľudovej kultúry (HONZLUK), AIA CENTRUM Bratislava, Domu Matice slovenskej v Banskej
Bystrici a mestských kultúrnych stredísk v Handlovej, Prievidzi sa v dňoch 12. – 14.12.1991 uskutočnil
prvý ročník DKKS. Viliam Ján Gruska na melódiu koledy Hore vstávajte valasi vytvoril text piesne Daj
Boh šťastia tejto zemi, ktorá sa stala základným mottom programovej koncepcie ekumenického festivalu.
Jeho odozva našla skoro okamžite svojich ďalších podporovateľov na celom Slovensku a myšlienku konania festivalu verejne podporil aj nitriansky sídelný arcibiskup Ján Chryzostom kardinál Korec slovami:
„Milí priatelia, pripravili ste a rozvíjate pred Vianocami bohaté a obsahom hlboké podujatia, keď objavujete
zabudnuté, zaznávané duchovné tradície Slovenska a tvoríte nové hodnoty spevom, hudbou, výtvarným
umením a najmä zjednocovaním ľudí v duchu vianočného pokoja a lásky, nad ktorými sa klenie tichý
spev „sláva Bohu na výsostiach!“ Slovensko dnes potrebuje iniciatívy, ako je vaša. Potrebuje ľudí dobrej
vôle, ktorí okrem starostí o seba myslia aj na ostatných, na celok národa, na celok Slovenska a otvára
nás Európe a svetu ako kultúrnu kresťanskú krajinu.“
K organizátorom potom pribudli ďalší - Hornonitrianske múzeum, Národné osvetové centrum, Matica
slovenská, Nadácia Prebudená pieseň, Fond kultúry Pro Slovakia, Turčianske združenie tradičnej ľudovej
kultúry (TUZLUK), Slovenský rozhlas- štúdio v Banskej Bystrici, Hudobné múzeum SNM, Regionálne kultúrne strediská na Slovensku, Slovenská filharmónia, Slovenská televízia, predstavitelia všetkých kresťanských cirkví na Slovensku, folklórne skupiny z obcí z Dobrej Nivy, Liptovskej Tepličky, Jarabiny, Kokavy
nad Rimavicou, Klenovca, Terchovej, Liptovskej Lúžnej, Hrušova, Cífera, Čataja, Selca, Terchovej, Krpeľian, Hriňovej, Čierneho Balogu, Poruby pod Vihorlatom, Margecian, Liptovských Sliačov, Záriečia, Lúk
pod Makytou, Kozároviec, Mane, Telgártu, Štrby, Východnej, Likavky, Necpál, Kojšova, Sihelného, Rabčíc,
Lendaku, Valaskej Belej, Košarísk, Tekovskej Breznice, Važca, Poluvsia, Krásnej Lúky, Kanianky a ďalších
obcí, organizátorov podujatí z miest Handlová, Bojnice, Lučenec, Banská Bystrica, Martin, Bratislava, Žilina, Ružomberok, Turčianske Teplice, Kežmarok, Žiar nad Hronom, Liptovský Mikuláš, Brezno, Modra,
Šurany, Topoľčany, Nová Baňa, Bardejov a postupne sa pridali aj ďalšie mestá a obce na Slovensku. Záujem zúčastňovať sa festivalu od samého začiatku prejavili krajania z Česka, Ukrajiny, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Rumunska, ale aj vokálne zoskupenia z Holandska, Faerských ostrovov, Islandu, Švédska,
Švajčiarska, Francúzska, Rakúska , Ruska a Poľska. Významné bolo zainteresovanie profesionálnych
umeleckých skupín Sklo, Musica aeterna. Pozaunové kvarteto, organového majstra Ján V. Michalka a
husľového virtuóza Dalibora Karvaya.
Základný projekt myšlienkového posolstva postupne vytvárali scénické programy: Pocta Gašparovi
Drozdovi, Pocta kresťanskému porozumeniu, Ranné koledovanie, Koledy hornej Nitry, Koledy Slovenska,
Betlehemské hry, Stará chrámová hudba, Posolstvo Vianoce, Príbehy slovenských Vianoc, Čas vianočný,
čas radostný, Hojné požehnanie nesieme vám, Posolstvo Vianoce Európy, Kresťanské Vianoce, Dohviezdny čas, Vianočná hudba starého Slovenska, Radostnú novinu nesieme, Poslovia lásky a porozumenia, Betlehemský príbeh, Ej, pastieri, aké to chýry, a galaprogram – scénická freska Daj Boh šťastia
tejto zemi. Ďalej to boli výstavy: Betlehemy Slovenska, Betlehemy sveta- zberateľa Jozefa Damasa Grusku, Betlehemy hornej Nitry, Betlehemy z chrámov a múzeí Slovenska, výstava fotografií z návštevy sv.
Otca Jána Pavla II. na Slovensku, Vianoce na skle, Štedrovečerné stoly a recepty tradičných štedrovečerných jedál z obcí a miest Slovenska. Na jednotlivých ročníkoch sa zúčastnili banskobystrický diecézny
biskup Msgr. Rudolf Baláž, gréckokatolícky biskup Msgr. Ján Hirka, generálny biskup ECAV ThDr. Július
Filo, vladyka pravoslávnej cirkvi na Slovensku Nikolaj, nitriansky diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál
Korec i viaceré významné osobnosti verejného, vedeckého, kultúrneho a spoločenského života na Slovensku.
Programy uvádzali výnimoční slovenskí recitátori Gustáv Valach, Ladislav Chudík, Jozef Šimonovič,
Emília Došeková, Jana Valocká a v programoch znela duchovná poézia z diel Petra Ebena, Milana Rúfusa, Pavla Országha Hviezdoslava, Chálila Džibrana, Rudolfa Dilonga, Ladislava Hanusa, s cieľom vytvárať priestor pre lásku, toleranciu, pokoj a porozumenie. Konali sa odborné semináre a rozpravy o Chrámových betlehemoch Slovenska v celoeurópskom kontexte, o Výrobe tradičných betlehemov, o Vianočných tradíciách v regiónoch Slovenska, o Vianočných stromčekoch Slovenska a odzneli aj ďalšie témy
súvisiace s vianočným obdobím na Slovensku, ale aj v Európe.

PROGRAM NA DECEMBER
5. - 31.12. ČARO VIANOC
výstavka detskej kresby a maľby s vianočnou tematikou
M: DMS, Dolná 52
7.12. 17.00 VÝBOR MO MS
Záverečné zasadnutie výboru MO MS v roku 2020 s
pripomenutím Vianočného posolstva
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
14.12. 16.00 VIANOČNÝ KRUH
Tradičné predvianočné stretnutie členov MO MS s pripomenutím 40. výročia vyhlásenia sv. Cyrila a Metoda
za spolupatrónov Európy
M: DMS, Dolná 52
O: MO MS
7. - 14. 12. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52
O: KPČ MO MS
7. - 14. 12 o 15.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu seniorov
Lipa
M: DMS, Dolná 542
O: Klub Lipa MO MS
3.- 10 - 17. 12 o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: Kapitulská 8 a DMS, Dolná 52
O: FS Partizán

Na záver roka 2020 do dní sviatkov pokoja prijmite cez
slová Ľudovíta Štúra z roku 1864 naše vinšovanie:
„Vianočný vinš si prizval koledu: vraj pôjdu, kam ich
oči povedú - hornatým krajom, šírou rovinou s tou tisícročnou starou novinou, že časy sviatkov ľudom nastali. Dieťatko narodené v maštali svet požehnáva
znovu pokojom. Nech privíta ho každý po svojom,
a nech mu lásku sveta popraje. Ako ono symbolom
dobra je, nech dobrá vôľa k nám si prisadne a skutky naše nech sú príkladné, nech k našim blížnym
cestu zaviatu vyznačia v snehu stopy návratu.... Vianočný stromček nech nám zarodí, nech stôl je štedrý ako na hody a
v dušiach našich dobrá pohoda, nech v jasličkách to dieťa pohojdá.
Len si, vetry, povievajte, po horách šepotajte, tu na týchto horách
rodných. Tak tu milo. Jak tu voľno. Jak tu dobre. Jak pokojno...“
Programy autorsky počas rokov pripravovali – Viliam J. Gruska, Igor Kovačovič, Emil Trgiňa, Monika
Barabášová, Ivan Schreiner, Peter Zajíček, Anastázia Kubová, Helena Elza Dadíková, Eva Henčelová,
Pavol Bútor, Juraj Hamar, Stanislav Malega, Jozef Strečanský, Mária Ambrušová, Ján Škoda, Jaroslav
Piliarik, Daniela Medzihradská, Nadežda Gilániová, Hana Kubalová – Kyseľová, Vladimír Kyseľ, Ivan
Mačák, Martin Prášek, Jozef Lenhart, Kazimír Cejpek, Viliam Gruska ml., Drahoš Daloš, Mária Knižková,
Anna Švorcová, František Žovinec, Mária Ďurovičová, Juraj Štefánik, Katarína Koštialová, Marián Veselský, Jaroslav Zápotočný a ďalší spolupracovníci. Nemenej významný bol aj podiel členov skupiny
Hájiček - Jozefa Trgiňu, Pavla Trgiňu, Antona Dubského, Jozefa Paulíka, Vincenta Trgiňu, Márie Podolcovej, Júlie Ďurdinovej, Júlie Pukačovej, Evy Henčelovej, Viery Kanianskej, Ľudovíta Vojtka, Michala
Ondrejoviča, Jána Procnera, Pavla Kanianského a ďalších. Festival počas svojej existencie vydal: MG
a CD Daj Boh šťastia tejto zemi, zbierku Najkrajšie vinše slovenských Vianoc, monografiu Martina Slivku
Zďaleka ideme, novinu nesieme, publikáciu Svedectvo o piatich ročníkoch DKKS, vytvoril pútače - Hviezda DKKS, Veľká šiška DKKS, solitér Zrod myšlienky a pilón Pocta Gašparovi Drozdovi a počas všetkých
rokov ideové a programové plagáty DKKS, výtvarne pôsobivé diplomy, odznaky, samolepky a rôzne pamiatkové predmety vytvorené Jozefom Lenhartom z Bojníc a Jánom Procnerom z Handlovej.
Pieseň Daj Boh šťastia a ďalšie koledy a piesne pre účinkovanie zboru Braňa Kostku, Konzervatória
Bratislava, súboru starých nástrojov Musica aeterna, vokálnej skupiny Sklo a členov skupiny Hájiček so
sprievodom organu upravil hudobný skladateľ Vladimír Godár (Vianoce v Chrenovci a Písne pastorálne).
Pieseň do svojho repertoáru zaradili viaceré spevácke zbory na Slovensku, neskoršie aj operný spevák
Peter Dvorský i spevák populárnych piesní Pavol Habera. Súčasťou CD sú aj úvahy básnika Milana Rúfusa „Vianoce z rokov 1990 a 1993“. Pieseň s veľkou úctou zaznieva každoročne na všetkých podujatiach
Matice slovenskej i pri mnohých celonárodných kultúrnych a duchovných podujatiach na Slovensku.
V roku 1997 si ju Slováci v Maďarsku vyvolili za svoju hymnu a na impulz riaditeľky Slovenskej školy
v Sarvaši vznikla aj štvrtá strofa tejto piesne. K tomu, aby sme si ochránili a zachovali si v našich životoch
odkazy tvoriace zmysel výnimočných tradícií slovenských Vianoc, ktoré nám každoročne približovali Dni
kolied kresťanov Slovenska, dávame na vedomie všetkým, že: „Tichý a pokojný náhľad na svet a život
– to je prameň spokojnosti a prameň šťastia. Šťastie je nádhera ukrytá v maličkostiach, preto sa krásy
musíme dotýkať srdcom a vzájomným porozumením. O tento dar sa musíme neustále starať a urobiť zo
svojho života most k ľudskej budúcnosti. To musí urobiť zo seba každý človek a ak to vykoná, nebude
žiť nadarmo.“
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