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My chytili sme sa 

do služby ducha,

a preto prejsť musíme 

cestu života tŕnistú.

Ľudovít Štúr

V tomto matičnom roku, vy-
chádzajúc z myšlienok spisu Ľu-
dovíta Štúra „Slovanstvo a svet
budúcnosti“ vydaného v nemči-
ne pred 170 rokmi (1852), ktoré-
ho myšlienky v slovenčine vyšli
až v roku 1993, sme pre pandé-
miu Covid 19 s odstupom dvoch
rokov vykonali krajský snem Ma-
tice slovenskej. Viac o jeho prie-
behu  zverejňujeme  v  rubrike
Z činnosti – ale podrobnejšie po-

súdenie ostatného obdobia ešte musíme vykonať a Zámery pre najbližšie obdobie
pre členov MS i nečlenov zverejniť. Musíme si nájsť čas na kompletnú analýzu pro-
gramov prijatých počas 25 rokov, od snemu 15.11.1997 v Lučenci, a pripraviť program
pre zmysluplné smerovanie budúcich rokov. Máme za sebou voľby do samospráv
a samosprávnych krajov – po prečítaní výsledkov k nim zaujmeme vlastné postoje
a nakoľko z predchádzajúcich období máme uzatvorené „rámcové zmluvy“ o spolu-
práci medzi Maticou slovenskou a BBSK i o spolupráci MO MS s Mestom B. Bystrica,
určite prijmeme stanoviská k pokračovaniu týchto zmlúv pre prospech nielen zmluv-
ných strán, ale hlavne pre kultúrny a spoločenský život nás všetkých. 

V čase celoplošných obmedzovaní obyvateľov Slovenska (aj keď niektorí z nich
sú rovní a rovnejší) zažívame zo dňa na deň a často aj z noci do rána mimoriadne si-
tuácie dotýkajúce sa bežného života ľudí vo všetkých jeho oblastiach. Na základe
mnohých vyjadrení súčasných vládnucich, ktoré sa často menia podľa toho, „ako sa
premiér a členovia jeho vlády vyspia“, zažívame doslova amatérsky spôsob vládnutia,
ako tomu bolo v dávnych časoch podľa akcie „mládež vedie Brno“. Vtedy naprávanie
chýb mesačného vládnutia komsomolcov trvalo vyše pol roka a našťastie nebola vtedy
žiadna pandémia, ani inflácia, ani energetická kríza. Koľko bude náprava amaterizmu
vládnutia trvať teraz, nevie nikto, a preto by sme sa mali v našom súčasnom žití pre
nápravu zlých rozhodnutí držať slov Alexandra Matušku: „Národu by bolo treba popriať
trocha pokoja a pohody. Ani politika, ani ekonomika nesmie pohltiť celý zmysel našej
existencie, i keď dialektika toho, čo dnes prebieha vo svete i tu doma, je veľmi zložitá
a zvláštna.“ 

Vládnuci „demokrati“ sa totiž počas celého doterajšieho vládnutia veľmi málo sta-
rali o to, čo sa vo svete a najmä doma na Slovensku deje, ale o to viac sa dohadovali
o svojom vládnutí, o výmenách na lukratívnych postoch, o odhaľovaní problémov
v súdnictve a prokuratúre, o zatváraní svojich oponentov, o naprávaní postojov voči
ochrane životného prostredia, v starostlivosti o medveďov, vlkov, bobrov, ale aj mačiek
domácich a psov. Taká bola jedna stránka prvých rokov vládnutia, pri ktorej chýbali
a podnes mnohým chýbajú základné vlastnosti, ktoré robia človeka človekom: „Čím
býva človek inteligentnejší, tým býva skromnejší.“ Tá druhá stránka, rovnako podstat-
ná, pokračovala vo vydávaní rôznych a často protichodných vyhlásení a vydávaných
pokynov vo vzťahu k šíreniu pandémie Covid 19, k problémom energetickej krízy,
ku klimatickým problémom vo svete, k zvyšovaniu inflácie, k informáciám o nezmy-
selnej vojne za hranicami nášho štátu, ktoré nepomáhali, ale v značnej miere obme-
dzovali život ľudí. 

Na zodpovedné posty v štáte sa, žiaľ, dostali neschopní, nevzdelaní, utáraní, le-
niví a neveľmi osvietení. Kto ich tam hore povolal, sa zrejme nikdy nedozvieme. Vládne
nám totiž generácia s výraznou tendenciou k duševnej rozštiepenosti, chorobnej po-
dozrievavosti a ešte chorobnejšej ambicióznosti. Sú to ľudia, ktorí skoro vždy smerujú
ku konfliktom a svoje komplexy sa pokúšajú „liečiť“ v parlamente, alebo vo vláde,
alebo sa chodia klaňať inému spôsobu žitia, nakoľko ich verbálne myslenie a spolu
s ním aj rečové vyjadrovanie sú vyvinuté veľmi slabo. Navyše im v tom napomáhajú
aj médiá, hoci na Slovensku existujú podmienky pre slobodu slova a podávanie prav-
divých informácií. 

Našťastie nikomu nie je dané predpovedať budúcnosť. Môže sa však niečo aj
splniť, ale musia najprv zaznieť správne slová, aby sa mohla začať formovať ozajstná
demokratická politika. Súčasná generácia slovenských politikov priviedla slovenský
národ až na samý okraj, a preto do čela štátu musí prísť generácia, ktorá bude vo
svete vzbudzovať rešpekt a úctu. Vyžaduje to však mimoriadne silnú a vysoko vzde-
lanú, pronárodne orientovanú generáciu slovenských politických lídrov, schopných
prezentovať záujmy svojho národa a všetkých občanov zvrchovaného štátu, schop-

ných rovnocennej spolupráce so všetkými, ktorí potom uveria tým, ktorí hovoria pravdu
v zrozumiteľnom jazyku, aj keď pravda sa vždy dosť ťažko počúva. 

Aby sme sa naučili počúvať a hovoriť pravdu, mali by sme si v každom mesiaci i
v každom dni pripomínať našu históriu a v nej osobnosti, bez ktorých by Slováci ako
národ tu dnes neboli. Hovorí o tom aj odkaz z básne S. H. Vajanského „Ó, vzmuž sa,
rod môj“: Ach, darmo u nás na poplach bije zvon, hlas jeho umrie v granitovej stráni!
Nadarmo zuní búrnej piesne tón! Nás pred záhubou nikto nezachráni, ba ani povesť
nespomenie rod, čo napadnutý kvíľbou len sa bráni. Nik nezastaví prísnej suďby chod,
ona nás ťahá do tmy zabudnutia, už práska stavby bohumilej zvod, už prvé stĺpy z pod-
stavcov sa rútia, až k nebu kundolí sa z sutín prach a nad ním hladní krkavci sa krútia.
Ó, beda, beda, slávnych otcov deti, ó, spomeňte si na prešlosti jas, z nej mužná sila
do slabých dní svieti. Ó, vzmuž sa, rod môj! Zvrchovaný čas! 

K týmto slovám od 24.4.1836 naplno patria aj slová hymnickej piesne Sama To-
mášika Hej, Slováci: „Hej, Slováci, ešte naša slovenská reč žije, dokiaľ naše verné
srdce za náš národ bije, žije, žije, duch slovenský, bude žiť na veky, hrom a peklo
márne vaše proti nám sú vzteky. Jazyka dar zveril nám Boh, Boh náš hromovládny,
nesmie nám ho teda vyrvať na tom svete žiadny. I nechže je toľko ľudí, koľko čertov
v svete, Boh je s nami: kto proti nám, toho parom zmetie. I nechže sa aj nad nami
hrozná búra vznesie, skala puká, dub sa láme a zem nech sa trasie: my stojíme stále
pevne, ako múry hradné – čierna zem, pohltni toho, kto odstúpi zradne!“ 

Chýba nám dnes v našom živote osobnosť, akou bol v dejinách biskup Štefan
Moyses, v ktorom slovenská národná myšlienka našla muža mocného, jasného, vplyv-
ného, ktorý sa nezapodieval nesplniteľnými plánmi, ale začal „stavať od samotnej ze-
me“. Chytil sa do práce smerujúcej k vyšším národnoštátnym cieľom, lebo by si bol
vedomý, že tu na tomto území existuje národ, ktorého budúcnosťou je cesta kultúry,
čestnosti, rovnosti, pravdy a konania pre národ, z ktorého po stáročia vychádzali ge-
nerácie zasluhujúce si náležitú úctu. Zamyslime sa nad životom v našej prítomnosti,
postavme sa priamo ku všetkému, čo nivočí dávne rodinné a spoločenské tradície
a odmietnime zneužívanie našich tradícií. Odmietnime lacnú a povrchnú propagandu,
lebo nepoctivo získané a nečestne nadobudnuté vždy bolo, je a za každých okolností
života bude nemorálne. Pokusy tu boli v každom čase, ale ľudia žijúci na Slovensku,
ktorí mali v sebe zakotvené mimoriadne estetické a etické chápanie života, vedeli, že
nič čo je povrchné a lacné, nie je pre život ľudí dobré. Preto pri tom všetkom, čo sa
dnes okolo nás odohráva, musíme byť pevnejší. Musíme si ctiť a chrániť to svoje –
svoje zvrchované územie, svoj materinský jazyk, svoje klenoty tradičnej duchovnej a
národnej kultúry. Mali by sme vedieť, ako spájať Slovákov i ostatných obyvateľov Slo-
venska pre prítomnosť a budúcnosť a mať v sebe hrdosť i odvahu konať. Mali by sme
vedieť, ako sa v duchu myšlienok o všeslovanskej vzájomnosti našich národných ve-
likánov Jána Kollára, Pavla Jozef Šafárika a Ľudovíta Štúra spájať, a nedať sa zviesť
z našej cesty tými, ktorí sa rozhodli, že slovanskú vzájomnosť treba zniesť z tohto
sveta. Na ideách slovanstva vyrástla totiž aj slovenská svojbytnosť a slovenská sa-
mostatnosť, a preto by sme nemali pre cudzie veci zanedbávať veci svoje. 

Zamyslime sa veľmi pozorne nad myšlienkami z diela Ľudovíta Štúra „Slovanstvo
a svet budúcnosti“, v ktorých mnohé skutočnosti dnešnej prítomnosti predpovedal:
„Veru na čase je, bratia, aby sme sa porozumeli! Nad nami trúchliaci čas vyvoláva
nás prísnym, dôstojným hlasom k činom, a na to nám najväčšmi treba porozumenie.
Čujte teda slová tieto všetci, a zvestujte ich všetkým, čo ich vedia pochopiť a čo cítia
v sebe silu konať. Nuž, nech sa nik nepozastaví nad tým, že slovanské zmýšľanie sa
tu prednáša s úprimnosťou ako ešte nikdy predtým. Ak chceme zjednotiť sa a konať,
musíme si raz spoločný cieľ vytýčiť, ak odvahu naberieme k činom. Nijaká moc, keby
to priam moc vlád sveta bola, nemôže už zgniaviť život náš, ktorý v sebe nesie idey
budúcnosti. Nehody, útlak a prenasledovania všakového druhu iba vyskúšajú silu na-
šu, posilnia a zocelia vôľu našu, lebo k veľkému dielu, čo pred nami stojí, potrebujeme
silu, podnikavého, smelého ducha, zocelenú a nepoddajnú vôľu. Premôžme však bôľ,
ako na chlapov sa svedčí, a majúc na zreteli ustrojenie lepšej budúcnosti, pristúpme
k úvahe o tom, ako sa to mohlo stať, že svet slovanský upadnúť mohol do takej bez-
príkladnej pohromy a v takej značnej svojej časti korisťou cudzincov mohol byť!“ Našu
cestu budúcnosti slovenského národa budeme určite vedieť spoločne naplniť, ak sa
budeme v našom žití držať myšlienok Ľudovíta Štúra, ale aj slov odkazu Jána Kollára
z roku 1836: „Vlasť, i keď sme ju stratili, môžeme opäť ľahko nájsť, ale národ a reč
stratiť sa nedá nikdy. Národ je naša krv, náš život, duch, osobná vlastnosť. Pred zlom
sveta nás preto môže ochrániť jedine vzájomnosť, len si musíme veriť.“ 

Igor   K o v a č o v i č
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Hana P o n i c k á - prozaička, publicistka, prekladateľka, signatárka Charty 77

S L O V Á  N A Z A M Y S L E N I ES L O V Á  N A Z A M Y S L E N I E
Úcta rodisku a blízkym ľuďom

PRIPOMÍNAME SI

Narodila sa 15.7.1922 v Haliči pri Lučenci. Detstvo a
mladosť prežila v rodine sudcu Júliusa Ponického vo svo-
jom rodisku, v Lučenci, Košiciach, v Banskej Bystrici a Mar-
tine. Zmaturovala v roku 1940 na dievčenskom gymnáziu
v Bratislave. V lete roku 1944 prežila pohnuté časy vypuk-
nutia aj potlačenia Povstania – v tom čase práve študovala
medicínu na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bra-
tislave a v martinskej nemocnici bola na praxi ako medička.
V roku 1945 sa prihlásila za dobrovoľnú ošetrovateľku Čer-
veného kríža na hlavnej stanici v Bratislave, kde prijímali a
ošetrovali väzňov z koncentračných táborov, ktorých privá-

žali vlakové súpravy. V rokoch 1948 – 1950 žila v Ríme, kde pôsobil jej manžel Šte-
fan Žáry ako dopisovateľ ČTK. Po návrate do Bratislavy bola redaktorkou, v rokoch
1954 – 1977 pôsobila ako profesionálna spisovateľka, prekladateľka a publicistka.
V roku 1956 bola prijatá za členku slovenskej sekcie Zväzu československých spi-
sovateľov, stala sa i členkou redakčných rád pri niektorých časopisoch. V roku 1956
sa zúčastnila na známom zjazde českých a slovenských spisovateľov v Prahe, kde
podporila Seiferta a Tatarku, ktorí na zjazde vystúpili s požiadavkami na väčšiu slo-
bodu umeleckej tvorby a s kritikou pomerov v súvislosti s vtedajšími politickými pro-
cesmi. V rokoch 1968 – 1972 bola redaktorkou Smeny, nedeľnej prílohy Smena na
nedeľu, kde uverejňovala aj svoje publicistické príspevky a ukážky z umeleckej prózy.
Stala sa členkou Charty 1977 a za jej vystúpenie na III. zjazde slovenských spiso-
vateľov bola počas ďalších rokov prenasledovaná a nesmela publikovať. Až do svoj-
ho odchodu do večnosti žila v obci Lukavica pri Banskej Bystrici. Do večnosti odišla
symbolicky 21. augusta, v deň, v ktorom po mnoho rokov vytrvalo protestovala proti
okupácii Československa v roku 1968. Rozlúčili sme sa s ňou 26.7.2007 na cintoríne
v jej rodnej obci.

Hana Ponická, odvážna a statočná slovenská žena, prvá dáma slovenskej lite-

ratúry v rokoch obrody a tzv. normalizácie nepoznajúc okľúk, pomenovala opäť veci
pravým menom. Nikdy nebola členkou komunistickej strany, ale ani žiadnej politickej
strany a netúžila po moci. Bola veriaca a mala pevné morálne zásady. Dokázala žiť
v pravde, skromne a domnievala sa, že ľudia sú schopní rozpoznať sami zlo, ktoré
vykonali a následne sú schopní pokánia. Áno, sú aj takí ľudia, ale nie všetci. Ba do-
konca možno povedať, že väčšine nie sú dostupné takéto vysoké morálne ciele.
Denne sme svedkami toho, že niektorí ani nevedia, čo sa od nich chce. Bohužiaľ,
nedostalo sa im vychovania a ich život v súčasnej dobe sa tak paradoxne stal om-
noho ľahším, bez morálnych zábran. Zatiaľ túto ľahkosť bytia súčasná spoločnosť
dovoľuje. Možno jedinou ich nevýhodou bude, že upadnú do zabudnutia a nebudeme
si ich pripomínať ako Hanu Ponickú. Nestanú sa osobnosťou a morálnou hodnotou
v dejinách svojej krajiny. Pritom ani Hana Ponická nie je často pripomínaná a mnohí
by na ňu pre jej pomenovávanie vecí pravým menom najradšej zabudli celkom. Nie
je príjemné pripomínať si svedka vlastných zlyhaní a omylov. Nie je príjemné počuť
holú pravdu bez príkras. Veď ako si ináč vysvetliť, že jej knihy znovu nevychádzajú.
O Hane Ponickej by sa dalo veľa písať, tým skôr, že doposiaľ nie je spracovaný jej
podrobný životopis a v rôznych štúdiách o slovenskej literatúre sa o nej nachádzajú
len zmienky ako o autorke disidentského prúdu. Jej diela Ikarov palác – trilógia 
O Štoplíkovi – Zimná rozprávka - Abelovský dom – Prísť, odísť - Bosými nohami -
Slávikove husličky - Medvedí rok – Zlatá réva - Halúzky a M. R. Štefánik – hrdina sa
vracia – sú súčasťou zlatého fondu svetovej krásnej literatúry. Jej „Lukavické zápisky“
sú knihou osobného svedectva, zachytávajúcou snahu človeka vzoprieť sa svojím
spôsobom a na svojom poli svojou troškou totalitnej mašinérii. Preto si nám žijúcim
treba čo najčastejšie pripomínať pri každom konaní slová Hany Ponickej z roku 1959:
„PRAVDU – človeka i veci v pohybe nič nezatlačí do úzadia, ba naopak, pohľad na
ich zmeravenie ešte viac zdôrazní pohyb a jas, v ktorom kedysi žili. Pokiaľ ľudia ne-
vydajú poctivé plné svedectvá, bude to, čo sme prežili, stále visieť nad nami a zne-
možňovať ozajstné národné zmierenie.“ 

Stretávame sa občas a čosi o
sebe aj vieme, obdivujeme tvorivé-
ho ducha a všetko, čo dokážu rodá-
ci vykonať pre svoju obec, pre svo-
jich rodákov a tým aj pre všetkých
nás, lebo opravdivo milovať vlasť
môže len ten, kto cíti, že korene je-
ho bytosti sú zapustené pevne v mi-
lovanej zemi. Chodíme po tejto ze-
mi všetci a hľadáme si svoje miesto.

Dobre je, keď toto miesto nájdeme spolu, starí i mladí, každý svojím dielom
a každý po svojom a obrazom pre starších sa stávajú najmä deti. Spočiatku
robia kroky svojich predkov, neskôr kroky svojich súčasníkov a v konečnom
dôsledku, ak ich dobre životom vedú rodičia i učitelia, robia vlastné kroky a
dospievajú v myslení i konaní. 

V doline jarnej je moja dedina, vencami modrých vrchov objatá, akoby
bola celá zo zlata, chalupy nízke, kryté diamanty. Týmito veršami vzdal hold
rodnej dedine najväčší slovenský básnik Pavol Országh Hviezdoslav a pri-
viedol svojich rodákov k zamysleniu nad tým, čo im pre život dáva rodný
kraj. Rovnako sa nad svojím vzťahom k rodným dedinám zamýšľajú mnohí
ľudia, vyslovujú, či dokonca píšu to, čo majú zakódované od detstva vo svo-
jom vnútri. Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky
krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofa-
rebných šiat a v diaľave sa už belejú končiare vrchov. Všetko je jasné, prie-
zračné a čisté. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia
naše tváre. Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý
sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá
môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí
tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdá-
vali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta
k našim otcom a k našim mamám. K našim prarodičom. Ku všetkým, ktorí
si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené. Každý malý
chlapec bude raz aj starý. „Starkého všetci v úcte majú, starký vie vraj všet-
ko“ – píše sa v jednej básni. Nepochybujeme, že niečo podobné platí aj pre
ženy. Bolo by nedôstojné, aby sme na to zabúdali. Všetci raz budeme starí.
Ale starší ľudia nie sú menejcenní. Sú krásni. Krásni vďaka svojej múdrosti.
Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. 

Človek sa učí celý život. A najlepším učiteľom sú jeho najbližší. Rodina.
Rodičia či starí rodičia. V Ľubietovej je tomu zrejme tak, o čom svedčia aj slo-
vá žiaka Petra Majera o svojej rodnej dedine: „Z vrchu hory hľadím na dolinu,
ktorá nie je len taká obyčajná. Mňa táto dolina vychovala. V šírom Horehroní
dediny krajšej veru niet. Na Ľubietovej som zmohutnel tak, ako to dieťa máva.
Z medi a železa ma táto dedina ukovala. Keď pastierska palica- veru sama –
sa mi do rúk podala, na šíre kvetinové lúky som sa vydal. Šikovný a trpezlivý
ako voda, čo sa skalami ryje. V tej doline jazero sa skrýva, zelené ako meď,
jej krása zdobí korene lipy, ktorá na úbočiach chráni rastúcich junákov. Lipa,
ktorej belasé kvety voňajú prenikavo ako sladký med a šumot jej lístia šepká
mi do duše slová piesne národnej. Ovčie stáda sťa obláčiky na zelenom tráv-
natom nebi plávajú mi pred očami ako rybky v šírom mori. Zvonenie zvoncov,
ktoré hojdajú sa im na krku a konáre stromov, čo hrá sa s nimi vietor, hrejú pri
srdci. Tie hory, čo vábia ma k sebe, nepustia ma ďalej. Stromy, ktoré ako hlava
na hlave sú natlačené v hustom lese, v ktorom nestratí sa ten, kto chodí tam
ako domov. To som ja a moja dedinka.“

Ku dňom spomínania, ktoré k nám začiatkom novembra prichádzajú, sa
vyjadrili aj viacerí dospelí z našich dedín, a z ich slov úcty v tomto čase našej
jesene, pre všetkých ľudí, ktorých si vysoko vážime a ktorým za veľa v našom
živote vďačíme, vyberáme: „Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktorými ste kaž-
dodennou prácou rúk a umu napĺňali povinnosti a tešili sa z okamihov radosti.
Život napísal zaujímavú knihu, ktorej príbeh je vpísaný do tváre a srdca kaž-
dého jedného z vás. Sú vo vás zvečnené zážitky, radosť, láska i trápenie pri-
pravené osudom, ale aj vlastným konaním. Oddychujete, ale nezaháľate.
Venujete sa činnostiam, ktoré vás zaujímajú a napĺňajú pocitom osožnosti a
svoje sily, skúsenosti a múdrosť nám bez zbytku odovzdávate. Svojim deťom
a vnúčatám ste stále oporou, príkladom, lebo vo vás nájdu vždy pomoc a
pochopenie, lásku a pokoj domova. Robíte to z vlastnej vôle a my všetci sme
vám za to vďační. Roky, ktoré máte pred sebou, prežite v pokoji v kruhu svo-
jich najbližších, obklopení láskou, úctou a pozornosťou. Nech sú dni vášho
zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň života
krásna a slnečná. Vo vašom živote prichádzajú chvíle, keď začínate čítať
knihu života, v ktorej má každý prežitý deň svoj riadok. Preto aspoň raz do
roka, keď slnko už tak skoro zapadá, s plamienkom sviečky zájdite na miesta,
kde odpočívajú vaši blízki a spomeňte na všetkých tých, ktorí už nie sú medzi
nami a kde sa závany čohosi, čo nemožno pomenovať, sa vnárajú do duše.
Venujme im preto tichú spomienku, i našu úctu a vďaku.“



POCTA ZVRCHOVANOSTI 
Pred tridsiatimi rokmi sa rozhoreli po celom Slovensku
Vatry zvrchovanosti. Oznamovali, že dňa 17. júla 1992
Slovenská národná rada prijala dôležitý dokument – De-
klaráciu o zvrchovanosti Slovenska, čo bol prvý krok 
k slovenskej štátnosti. Už tridsiaty raz si túto významnú
dejinnú udalosť pripomenuli dňa 15. júla 2022 aj oby-
vatelia Liptovského Mikuláša. V podvečerných hodi-
nách sa na neďalekú výšinu Háj - Nicovo začali pomaly
trúsiť rodiny s deťmi, jednotlivci pešo, na bicykloch na
autách. Tohto roku tu bolo niekoľko stovák ľudí. Niekto
odhadol, že ich na Háji bolo niečo cez 1500. Pred trid-

siatimi rokmi na Háji za veľmi skromných pomerov sa zúčastnilo len asi do dvadsať ľudí, aby si pri-
pomenuli tento dôležitý akt v našich dejinách. Mesto dalo na Háji vybudovať malý amfiteáter, kde
na začiatku spieval známy mikulášsky folkový spevák Ján Svetlan Majerčík. Potom už nastúpila
mužská spevácka skupina Šambriňci a zaspievala hymnu Slovenskej republiky. Moderátorka po-
dujatia privítala primátora mesta a poslanca NR SR Jána Blcháča, jeho zástupcov Rudolfa Urba-
noviča a Ľubomíra Triznu, poslankyňu NR SR Ľubicu Laššákovú, ako aj podpredsedu MS Mareka
Nemca. Ako prvý sa k prítomným prihovoril primátor mesta Ján Blcháč, pripomenul, že sa tu napriek
rôznym vládam obyvatelia mesta schádzajú nepretržite 30 rokov a mesto Liptovský Mikuláš zatrak-
tívnilo toto miesto postavením amfiteátra a upravil sa neďaleký vojenský cintorín česko-slovenských
vojakov padlých počas oslobodzovania Liptova. S obsiahlejším príhovorom vystúpil zástupca pri-
mátora Rudolf Urbanovič, ktorý pripomenul, že práve v našom meste boli vyhlásené Žiadosti slo-
venského národa v roku 1848, kedy sme sa po prvý raz prezentovali ako národ a žiadali sme sa-
mostatnosť. Zopakovalo sa to aj o sedemdesiat rokov neskôr, počas slávneho prvého mája 1918,
kedy sa Mikuláščania vyslovili za spoločný štát s Čechmi a za skončenie svetovej vojny. Po ňom
sa slova ujal podpredseda MS Marek Nemec, ktorý vo svojom príhovore povedal: „Som rád, že tu
stojím ako zástupca našej organizácie Matice slovenskej, ktorá združuje milovníkov života a národa
slovenského. Naši členovia od samého začiatku stáli a zúčastňovali sa tohto významného podutia,
akým je vyhlásenie zvrchovanosti slovenského národa. Mrzí ma ale nevšímavosť mienkotvorných
médií na Slovensku, ktoré tento významný sviatok slovenskej štátnosti ignorujú, alebo mu nevenujú
dostatočnú pozornosť. Ako keby sme neboli hrdí na našu štátnosť, na významné medzníky v našich
dejinách. Matica slovenská však nezabúda a ako vidím, nezabúdajú ani stovky Mikuláščanov, ktorí
sa tohto podujatia zúčastnili. Ďakujem vám, milí spoluobčania! Nech táto vatra zažne iskru v našich
srdciach, lebo len ak my budeme horieť, môžeme zapaľovať ďalších.“ Po pozdravných príhovoroch
vystúpil matičný spevokol Senior s vencom národných piesní. Nastala tá vytúžená chvíľa, primátor
mesta, jeho zástupcovia a podpredseda MS, ako aj vzácni hostia zapálili nádhernú vatru. Príjemnou
bodkou za týmto podujatím bolo vystúpenie mladých matičiarov združených v bojovej skupine Moj-
mírova družina, ktorí v žiari vatry ukázali ukážky bojového umenia starých Slovanov. Spomienkové
oslavy na pripomenutie si významného dokumentu akým je Deklarácia o zvrchovanosti Slovenska
poukázali na jednu dôležitú vec. Občania začínajú túto udalosť vnímať ako dôležitý akt v našich
dejinách, čoho dôkazom je čoraz väčšia účasť na tomto podujatí. Iskierky z prvých vatier zvrcho-
vanosti preskočili do všetkých kútov našej vlasti, aby sa rozhoreli nové vatry pripomínajúce si udalosť
spred tridsiatich rokov. Liptovskomikulášsku vatru bolo vidno zďaleka, žiarila nad celým mestom a
jeho okolím a dôstojne sme si tak pripomenuli jedinečný počin v našej novodobej histórii.  (Peter
Vrlík)

KRAJSKÝ SNEM MS 
Dňa 18.9.2022 sa v spoločenskej sále matičného domu na
Dolnej ulici v Banskej Bystrici uskutočnil riadny Snem MS,
ktorého pôvodný termín konania mal byť v roku 2020, avšak 
v dôsledku pandémie Covid 19 bol jeho termín preložený až
na tohtoročné konanie. V duchu slov J. C. Hronského „dobrá
myšlienka je prameňom pre dobrý skutok“ sa stretli zástupco-
via vyše 40 MO MS z Banskobystrického kraja, aby zhodnotili
svoju činnosť za roky 2017-2022, prijali zámery krajského ma-
tičného programu na obdobie rokov 2023-2028 s výhľadom do

roku 2030 a demokraticky zvolili nového predsedu i členov krajskej matičnej rady. Po zaznení zvučky
MS a hymny SR snem otvoril predseda KR Ján Brloš a privítal na rokovaní všetkých prítomných, oso-
bitne prvého podpredsedu MS Mareka Hanusku, riaditeľa ČÚ Martina Hajnika a čestného predsedu
KR Igora Kovačoviča. Potom účastníkov snemu na pôde matičného domu uvítal predseda MO MS
Pavol Boroň. Program rokovania snemu pokračoval schválením zloženia jednotlivých pracovných ko-
misií a zásad rokovacieho i volebného poriadku. Správu o činnosti za hodnotené obdobie zostavenú
z dodaných podkladov jednotlivými okresnými radami predniesol Ján Brloš, ktorý konštatoval, že sú-
časná členská základňa MS v kraji vo svojom pôsobení stráca na sile. Správu o hospodárení KR
predložil Martin Hajník. Potom boli predstavení jednotliví kandidáti na predsedu a členov krajskej rady,
ktorí boli na základe schváleného návrhu M. Podhorovej zvolení aklamačne. V diskusii so zásadnými
príspevkami vystúpili D. Kubinec, J.Brloš, M. Hroncová, E. Nebusová, P. Boroň, E. Bučková, L. Ja-
noška, M.Hanuska a I. Kovačovič. Vyjadrovali sa k problému právnej subjektivity MO, ktorá bola po-
rušená na celoštátnom sneme MS v Liptovskom Mikuláši v rozpore s § 4 ods. 2 Zákona č. 68/1997
Z.z. o MS  i v  rozpore s Hlavou V ods. 2 Stanov MS. Zásadné stanovisko vyjadrili aj vo vzťahu 
k vydanej Smernici výboru MS o vystupovaní členov MS vo vzťahu k médiám a verejnosti, ktorej
článok II. je v príkrom rozpore s článkom 24 Ústavy SR, ako aj v rozpore s Hlavou IV. bod 1 písmeno
c) Stanov MS. Členovia KR po preštudovaní zverejnených hodnotiacich správ MS za predchádzajúce
roky konštatujú, že pôsobenie MO MS je uvedené len stručne pri hodnotení práce ČÚ MS a pre zve-
rejnenie ich podujatí je vyčleňovaný v SNN len minimálny priestor. Vedeniu MS týmto dávajú na ve-
domie svoju nespokojnosť a pripomínajú slová Dr. Bajaníka z roku 2015 v článku SNN „Sila, to sme
my dolu“. Tieto skutočnosti matičiari Banskobystrického kraja uviedli už v roku 2017 vo svojom otvo-
renom liste delegátom VZ MS. Delegáti krajského snemu MS odporúčajú novej krajskej rade MS vy-
konať podrobnú analýzu matičných programov prijatých na predchádzajúcich snemoch a navrhnúť
konkrétne opatrenia pre najbližšiu budúcnosť, nakoľko považujú Maticu slovenskú za jedinečný fe-
nomén slovenského národa v celej jeho histórii, ku ktorému treba v každom čase pristupovať s veľkou
úctou.

RODOPISY NOVOKLENOVČANOV
Po  štyroch  rokoch  vyhľadávania  údajov   
z dostupných zdrojov, ich zdokumentova-
nia a elektronického spracovania sa vďaka
finančnej podpore BBSK myšlienka stala
skutočnosťou. Miestny odbor Matice slo-
venskej  v  Králi  v  augustových  dňoch  r.
2022 vydal na CD nosiči publikáciu s ná-
zvom „Rodopisy obyvateľov Nového Kle-
novca na Podkarpatskej Rusi a ich potom-
kov“. Autorom myšlienky je náš rodák, No-

voklenovčan Peter Turis. Sám zrealizoval excerpciu a zdokumentovanie údajov. Oslovil
pritom množstvo ďalších Novoklenovčanov žijúcich v rôznych častiach Slovenska so
snahou získať čo najviac podkladov. Vzhľadom na množstvo získaných a spracová-
vaných údajov ich autor usporiadal do elektronickej databázy tak, aby publikácia bola
dostupná tak mládeži ako aj starším. Na CD nosiči sú umiestnené tri súbory. Úvod
prezentuje históriu obce od jej založenia v roku 1827 a obsahuje aj metodické po-
známky k využívaniu rodopisov. Ďalší súbor obsahuje samotné rodopisy a mená osôb,
ktoré sú zapísané v matrike narodených osôb a matrike sobášených osôb evanjelic-
kého cirkevného zboru a. v. v Novom Klenovci za obdobie 1886-1947 a v matrikách
pokrstených, sobášených a zomretých osôb od roku 1947 po súčasnosť. Tretí súbor
pozostáva zo schematického plánu rozmiestnenia domov v obci Nový Klenovec s uve-
denými menami a prímeniami ich obyvateľov. Cieľom autora Petra Turisa ale aj MO
MS v Králi, ako vydavateľa, bolo zachovanie historicky relevantných údajov o Novo-
klenovčanoch a ich rodnej obci Nový Klenovec najmä pre ich potomkov. S pomocou
CD mladá generácia môže spoznať históriu svojich predkov a dokáže získať informá-
cie pre vytvorenie vlastného rodokmeňa. Vydanie CD je venované 75. výročiu návratu
obyvateľov obce Nový Klenovec na Slovensko, ktoré si v roku 2022 pripomíname.
Nový Klenovec bol obcou s väčšinovou slovenskou enklávou na východe Českoslo-
venskej republiky (1918-1939). Po pripojení Podkarpatskej Rusi k ZSSR v roku 1945
sa drvivá časť slovenských rodín (841 osôb) rozhodla opustiť rodnú dedinu Nový Kle-
novec  a  presťahovať  sa  do Československa. Tu  bola  väčšina Novoklenovčanov
umiestnená do obcí v okolí Tornale na Slovensku. Dnes sú roztratení po celom Slo-
vensku, ale i v zahraničí. CD nosič s publikáciou „Rodopisy obyvateľov Nového Kle-
novca na Podkarpatskej Rusi a ich potomkov“ vyšiel v náklade 200 ks a záujemcovia
ho môžu získať od septembra 2022 na adrese Miestneho odboru Matice slovenskej
v Králi (okr. Rimavská Sobota). Ing. Zuzana Hrušková, členka MO MS v Králi

DEŇ VĎAKYVZDANIA NA KYSUCIACH  
Stretnutie k pamätnému dňu slovenskej štát-
nosti – 30. výročiu prijatia Deklarácie o zvrcho-
vanosti SR sa uskutočnilo 16.7.2022 na Rínku
sv. Michala v Starej Bystrici, kde sa stretlo vy-
še 4 000 ľudí a po úvodnej časti v programe
„Na krídlach času“, ktorý pod záštitou Obecné-
ho úradu, Kysuckého kultúrneho strediska v
Čadci a Žilinského samosprávneho kraja auto-
rsky pripravili Pavol a Amália Kužmovci, účin-

kovalo vyše 600 účinkujúcich z dedín Javorníkov, Kysuckých vrchov, Beskýd, Kysuckej
vrchoviny, Vajčovskej a Bystrickej doliny z hornej, strednej a dolnej časti Kysúc (Tur-
zovky, Vysokej nad Kysucou, Korane, Skalitého, Čiernho, Sverčinovca, K.N.Mesta,
Krásna nad Kysucou, Ochodnice, Čadce, Horného a Dolného Vadičova, Starej a Novej
Bystrice). Program, ktorý svojou dramaturgiou poukázal na mimoriadny význam za-
chovávania kultúrnych hodnôt a tradícií i vyjadrenie vzťahu obyvateľov k svojej do-
movine, moderovali Jozef Šimonovič a Katarína Borisová, poéziu recitovali Milan Ga-
cík a Daniela Sobolová. Podujatiu predchádzali nepochopiteľné urážky v „prosloven-
ských“ médiách, donútenie odvolania svojho vystúpenia SĽUKom a iné skutočnosti.
Škoda – lebo tento významný deň mali pripraviť najvyššie orgány Slovenskej republiky
(slovenský parlament a slovenská vláda). Neviem si predstaviť, že by v USA demokrati
ignorovali liberálov pri takom sviatku, ako je Deň vďakyvzdania ústavy USA a namiesto
v hlavnom meste oslavy organizovali na niektorom inom mieste, v inom štáte. 

Prvá časť naplneného námestia privítala exprezidentov Václava Klausa a Ivana
Gašparoviča, predstaviteľov MS, Kongresu slovenskej inteligencie Korene, predsedu
strany Smer – SD Róberta Fica, poslancov NR SR i samosprávnych krajov, zástupcov
kultúrnej obce a ďalších vzácnych hosti. Organizátorsky sa na celom podujatí maxi-
málne podieľal so svojimi spolupracovníkmi starosta Starej Bystrice a poslanec NR
SR Ján Podmanický. Na záver stretnutia so svojím programom, ktorý sa stretol s mi-
moriadnym ohlasom u prítomných divákov, vystúpil popredný folklórny slovenský súbor
Partizán, kolektívny člen MS z Banskej Bystrice, ktorého vystúpenie verejne vysoko
ocenili obaja prezidenti Václav Klaus a Ivan Gašparovič. Program po ich vystúpení
vyvrcholil prečítaním slov Deklarácie SNR o zvrchovanosti SR a hymnickou piesňou
Na Kráľovej holi, ktorú si spoločne zaspievali všetci účastníci slávnostného programu.
Po slovách „Podajme ruku všetkým, čo majú v srdci vrúcno a túžbu nájsť poklady
ukryté v závane plynúceho času,“ ktoré pokračovali v myšlienke spoločného stretnutia:
„nuž pokloňme sa vlasti, ktorá nám srdce podáva, veď sa nám vrúcnym dychom a
úprimnou láskou oddáva a na krídlach času povýšme lásku k domovine“ - zaznela
pieseň Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem v podaní M. Kubištelovej a oslava
zvrchovanosti vyvrcholila hymnou SR a hymnickou piesňou Hoj, vlasť moja, po ktorej
si všetci prítomní spoločne uctili významné výročie zapálením vatry zvrchovanosti.

Z ČINNOSTI



PROGRAM NA NOVEMBER
Stretnutia výboru, klubov a sekcií MO MS a pravidelná
činnosť matičných súborov pokračuje podľa pokynov
zverejňovaných na web stránke MO MS 

1. - 30.11. JESENNÉ INŠPIRÁCIE
Výstavka detských výtvarných prác z archívu MO 
M: Dom MS, Dolná ul. O: Výtvarná sekcia MOMS

1.- 2.11. SPOMÍNAME S LÁSKOU
Spomienka na národných dejateľov pri sochách,
pamätných tabuliach v meste a na cintorínoch v
Banskej Bystrici
M: B. Bystrica O: Výbor MO MS 

7.11. 17.00 VÝBOR MO MS 
Zasadnutie výboru MO MS s pripomenutím 30.
výročia tragickej smrti Alexandra Dubčeka a vý-
ročí Dňa slobody a demokracie a vzniku Sloven-
skej cirkevnej provincie 
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS 

9. – 12.11. HORY A MESTO
Prehliadka horských a dobrodružných filmov
M: sála V podkroví, Dolná 35 O: SOS B. Bystrica

15.11. 16.00 HISTÓRIA - OSOBNOSTI 
Prednáška s besedou pre členov MO MS k 200.
výročiu narodenia A. H. Krčméryho a 235. výročia
kodifikácie bernolákovskej slovenčiny
M: DMS, Dolná 52      O: Literárna sekcia MO MS 

24. – 25.11. SÁROVA BYSTRICA 
Celoštátne kolo súťaže mladých moderátorov a
redaktorov 
Kontakt: krajcovic@sosbb.sk 0940 982683
M: sála V podkroví, Dolná 35 O: SOS B. Bystrica

7. - 14. - 21. a 28.11. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52 O: KPČ MO MS

7. - 14. - 21. a 28.11. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu se-
niorov Lipa + možný zájazd členov MO MS
M: DMS, Dolná 52 O: Klub Lipa a MO MS

3 . -10. - 17. a 24.11. o 18.00 SLOVÁ A PIESNE O ŽIVOTE 
Tvorivé stretnutia členov speváckych skupín
Hronky a Horehronci s pripomenutím zápisu Ho-
rehronský viachlasý spev do SKD Unesco
M: DMS, Dolná 52, Kapitulská 8 O: FS Partizán

NNAA  ((NNEE))PPOOSSLLEEDDNNEEJJ  SSTTRRAANNEE.. .. ..
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Prvý ročník sa uskutočnil 24.-26. novembra 1995 v du-
chu výnimočných cyrilo-metodských tradícií v národných
a duchovných dejinách Slovenska viachlasého chrámo-
vého a ľudového spevu s vierou, že tieto stretnutia sa sta-
nú pre ľudí žriedlom, z ktorého budeme čerpať tak, ako
zem z prameňov vyvierajúcich spod Kráľovej hole. Prvé
obdobie v rokoch 1996-1999 načrtlo základné výcho-
diská pre budúcnosť organizovania ekumenického festi-

valu, ktorý sa sústreďoval na vyhľadávanie a uvádzanie bohatstva hudobnej kultúry Slovenska
a postupné šírenie základných myšlienok konania festivalu nielen na území Slovenka, ale aj
medzi Slovákmi žijúcimi v iných krajinách sveta. Súzvuk života a jeho doznievanie vo všetkých
prejavoch a vzťahoch sa stali podstatnými pre vytváranie základnej osnovy podujatia a predurčil
budúcnosť festivalu pod záštitou národnej ustanovizne Matice slovenskej, ktorá od svojho vzniku
napĺňala vzácny odkaz Jána Kollára: „nábožnosť a národnosť sú sestry“. Festival postupne roz-
široval svoje poslanie cez také programy, ako boli „Skvosty liturgie východného obradu, Draho-
kamy slovenskej ľudovej hudby, Stretnutia pri prameni Hrona, Posolstvo ozvien z Kráľovej hole,
Pozdravy osobnostiam Slovenska, Korene kultúry predkov, Spevy chrámov, Spevy lesov, polí a
dedín“, prostredníctvom ktorých sa šírili myšlienky spoločnej cesty národného žitia do budúcich
rokov. Od štvrtého ročníka v roku 1998 festival svoje poslanie prepojil s ďalšími podujatiami:
Dni kolied kresťanov Slovenska, Staré nôty mladých strún, Liptovské dni matky, Hontianska pa-
ráda, Kokavské koliesko, Očovská folklórna hruda a ďalších projektov vďaka podpore Nadácie
Matice slovenskej a Ozveny staroslovienčiny sa začali celospoločensky chápať ako súčasť tvor-
by národnej kultúry so smerovaním k horizontu bytia cez napĺňanie nadčasových odkazov našej
slovanskej minulosti i celého nášho národa, z ktorého pochádzame pre budúcnosť. Tieto zámery
vyvrcholili pri 5. ročníku v roku 1999 v programoch „Prívet ponad tisícročia a Ozveny života“.

Druhá päťročnica Ozvien staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou v rokoch 2000-2004
sa postupne profilovala na základe vycibrenej vnútornej dramaturgie cez myšlienky Roka veľ-
kého jubilea kresťanov sveta, cez úctu k spolupatrónom Európy svätému Cyrilovi a svätému
Metodovi, cez smerovanie národno-štátneho vývinu zvrchovaného Slovenska, osobitne myšlie-
nok súčasných rokov Matice slovenskej, akými boli Roky slovenskej zvrchovanosti, slovenskej
štátnosti a slovenského sveta, v rámci ktorých sa v programoch Ozvien prezentovali generácie
talentovaných detí z obcí Horehronia s ozvenami života v čase, na ktorých bola vzdávaná úcta
predkom i úcta k nadaným súčasníkom. Rozširovalo sa tým poslanie festivalu do života mnohých
obcí regiónov Slovenska medzi mladou generáciou s cieľom podnietiť jej záujem o tradičnú ľu-
dovú kultúru a v rámci nej aj o hodnoty obradov duchovného života a v širšom pohľade aj o vy-
tváranie vzťahu k jazyku predkov i našej slovenčine a k vzácnym hodnotám národnej kultúry.
Výsledkom týchto zámerov bola účasť speváckych zborov z Ruska, Ukrajiny, Lotyšska, Litvy,
Srbska, výborných cirkevných spevokolov z Prešova, Bratislavy, Nitry, Brezna, Vranova nad To-
pľou, Spišskej Novej Vsi, vynikajúcich speváckych skupín súborov z Košíc, Banskej Bystrice,
Zvolena, Dolného Kubína a vzácnych vokálnych zoskupení zameraných na prezentáciu duchov-
nej a ľudovej piesne z Telgártu, Šumiaca, Vernára, Liptovskej Tepličky, Poráča, Ruskej Poruby,
Jarabiny, Kojšova, Margecian, Kamienky, Čabiny, Banského, Čierneho Balogu, Heľpy, Pohorelej,
Braväcova, Závadky nad Hronom, Polomky, Rejdovej, Vlachova, Štrby, Važca, Liptovských Slia-
čov, Dobrej Nivy, Hrušova, Šútova, Plachtiniec, Veľkých Túroviec, Chrenovca-Brusna, Suchej
Hory, Červeníka, Krpelian, Zuberca, Mestečka – Záriečia a ďalších obcí.

Tretie päťročie Ozvien staroslovienčiny v období rokov 2005-2009 bolo obdobím, ktoré
priviedlo festival duchovnej a ľudovej piesne do ďalšieho významného štádia v oblasti drama-
turgie až po jeho jubilejný 15. ročník cez smerovanie vychádzajúce z mnohých myšlienok ná-
rodných dejín vyhlásených v Národnom programe MS. Obdobie začalo rokom úcty k národu
a vlasti, pokračovalo rokom nezávislosti, rokom úcty k tradíciám a cez rok jubilea Matice slo-
venskej k roku všeslovanskej spolupatričnosti, a tým k výnimočnej osobnosti matičných dejín
Jozefa Cígera Hronského úzko spätého svojou tvorbou s Horehroním so zámerom utvárania
vzťahu slovenského národa k celosvetovým hodnotám života, ktoré Ozveny napĺňajú po celý
čas svojho jestvovania cez všetky dostupné formy a možnosti verejnej prezentácie. 

Štvrté päťročie v rokoch 2010-2015, piate v rokoch 2016-2020 a šieste päťročie, ktoré
sa začalo v roku 2021, trvá aj v tomto čase pod záštitou OÚ, ZŠ a Gréckokatolíckeho farského
úradu v Telgárte, Stredoslovenského osvetového strediska a MO Matice slovenskej v Banskej
Bystrici s účasťou účinkujúcich z rôznych oblastí Slovenska, ale aj zo zahraničia. Láska a úcta
k slovu a piesni, vzťah k prírode a ľuďom v nej žijúcim, vzťah a úcta k svojmu národu, ale aj
úcta k iným národom sveta cez klenoty tradičnej a ľudovej kultúry predkov, ale aj cez mimoriadne
hodnoty duchovnej a národnej kultúry prezentovanej účastníkmi Ozvien určujú to, k čomu sa
Ozveny pod Kráľovou hoľou pri svojom vzniku zaviazali, čomu sa venovali, čo vytvárali a k čomu
sa bez zbytku zaväzujú aj do ďalších rokov spolu so všetkými, ktorým Ozveny prirástli k srdcu,
aby generácie potomkov uchovali v sebe múdrosť odkazov svojich predkov: „Nezabúdajte na
to, čo bolo, lebo vás treba na to, čo príde!“ Na tejto myšlienke J. C. Hronského, vychádzajúcej
z nadčasového odkazu sv. Cyrila-Konštantína v 110 veršoch P r o g l a s u (predhovoru k sta-
roslovienskemu prekladu Biblie): „Počujte, čo vám vlastný rozum hovorí. Počujte všetci, celý
národ slovenský. Počujte Slovo, od Boha vám zaslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi.
Slovo, čo um aj srdce vaše posilní. Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví.“ Na tomto cyrilo-me-
todskom odkaze sme postavili zmysel konania Ozvien staroslovienčiny, aby sme veľmi jasne
vyslovili našu úctu predkom a držali sa v budúcich rokoch mocnej myšlienky pre náš život: „De-
dičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“ 

OZVENY STAROSLOVIENČINY – pokračovanie

UPOZORŇUJEME ČLENOV MO MS
 NA KONANIE PODUJATI:

- 5.11.2022 14.00 MsKS Hriňová - 5. ročník Hriňovská heligónka 
- 19.11.2022 19.00 aula SZU Radvaň - Koncert Desmod Teatro

Set
- 24. – 26.11. Ondrejský jarmok Brezno
- 27.11.2022 19.00 Robotnícky dom - Koncert orchestra Cimbal

Brothers 
- 3.12.2022 18.00 Evanjelický kostol, Lazovná ul. - Koncert Bíle

Vánoce Lucie Bílej 
a orchestra Petra Maláska 
 ČLENSKÝ PRÍSPEVOK za roky 2020 – 2022 môžete zaplatiť

každý pondelok a štvrtok v mesiaci v čase od 15.00 – 18.00 hod.
v matičnom dome na ulici M. Rázusa. Z členského zabezpeču-
jeme pravidelnú matičnú činnosť členov a podporujeme konanie
matičných podujatí.


