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Nie je to klam, ani čary
sú tu krásne sviatky jari.
Naplň sa láskou, pokojom
každučké srdce, každý dom!
Buďte verní starým zvykom
nech šibe len korbáčikom.
By jemný dotyk korbáča
Vám líce slzou nezmáčal.
Kto rozum má - pochopí
slabučko Ťa vodou pokropí.

Betlehém v Lučenci od majstra Martina Kalmana - viac fotografií na strane 8.

Príhovor starostky
Jar. Toto ročné obdobie, už v posledných rokoch
ani poriadne nepoznáme! Tvrdá zima, všetci
v čižmách a zrazu letná obuv, tzv. žabky.
Ach ako chýba jedno z tých najkrajších ročných
období, kedy nastanú veľkonočné sviatky, symbol znovuzrodenia prírody, detí, duchovného
pokoja a harmónie! Všade by mala prevládať
radosť a príjemná atmosféra popretkávaná tradíciami!
My sme sa však nevzdali a tak sme si ju spoločne
pozvali do našich domovov!
Bolo, je, ale snáď už viac nebude dôvod žiť
v tomto ťažkom období , konečne ho pokoríme!
Už nebude musieť každý každého sa báť. Dostaneme silu, ktorá verí v zdravie a spravodlivosť.
Budeme môcť konečne svojho blízkeho objať,
povedať si mám ťa rád!!!
Vážení spoluobčania, dovoľte aby som vám priblížila niekoľko aktivít, ktoré nás v tejto dobe
sprevádzajú, sú našou súčasťou a my musíme
všetci v nej fungovať.
Stále sme tu, nezúfame, bojujeme a dodržiavame opatrenia, ktoré nám boli dané a zároveň
ich rešpektujeme.

Už niekoľkokrát spomínam tú našu starú školu.
Tá momentálne slúži ako testovacia miestnosť.
Každý týždeň pre všetkých našich ale i turistických občanov. Výsledky boli do 20.3.2021 bravúrne, to znamená nulové.
Stalo sa však, že testovanie zahralo práve v spomínaný deň až ôsmim našim občanom na psychiku a bola som nútená konať. Regionálny
úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici si na základe výsledkov z tabuľky povolalo
všetkých a všetci ôsmi v rámci PCR testov vyšli
nakoniec negatívne.

Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč,
šunku, chlebík ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc,
skrátka krásnu Veľkú noc
Vám želá redakčná rada
Tajovských novín.

Milí spoluobčania, želám vám v mene svojom
i v mene obecného zastupiteľstva, hlboké prežívanie Veľkej noci, jej božieho tajomstva. Hlboké
prežívanie každého sviatku i každodenného
života, množstvo pozitívnych emócií a zodpovednosti. Vážte si jeden druhého každú minútu!
A celkom na záver, prosím, oprite sa o blízkeho
i napriek tomu, že nikoho nechcete obťažovať!
Komunikovať treba, v dobrom i zlom, to je najdôležitejšie!
Janette Cimermanová
starostka obce

Opri sa o mňa,
Bude ti dobre,
Svet bude krásny
A nebo modré!
(IMT Smile)
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Bude Tajov opäť
najmilším a najkrajším
miestom na svete?
Často listujem v tajovskej obecnej kronike.
Hlavne vtedy, keď treba písať do audio-vizuálnych (rozhlasových a televíznych) či printových (tlačených) médií. Naposledy pre TV
Hronku a pre RETRO-stránku novín MY.
Vtedy žijem s našimi predkami aj niekoľko
životov. Zahľadím sa do ich tvárí na fotografiách. Popustím uzdu fantázii, Sledujem každodenný život Tajovčanov. Čím žili v dobrom
či v zlom? Čo ich tešilo? Čo ich zarmucovalo?
Čím sa zaoberali po ťažkej robote v hutách,
neskôr v Harmaneckých papierňach? Čím sa
živili tí, čo v hutách nepracovali?
Vynoria sa mi mnohé tváre našich rodných
aj známych osobností Tajova. Učitelia, kňazi,
rezbári, hrnčiari, stolári, výrobcovia kapcov, horári, športovci. Tešilo ich hrať divadlo,
tešilo ich ovocinárstvo, mali radosť, keď ich
medonosným včielkam sa darilo. Boli šťastní,
keď mohli žiť v súlade s prírodou. Žili v kontexte s Desatorom ako so základom morálneho kódexu jednotlivca. Ctili si svojich blížnych. Vážili si umnosť a prácu starších.
Spomínam si na banskobystrického maliara
Dominika Skuteckého, mecenáša mladého kňaza a maliara Jozefa Murgaša, ktorý
navštevoval huty v okolí Banskej Bystrice,
určite aj v Tajove maľoval hutníkov pri práci.
Myslím na ujčoka Murgaša od Žiliakov aj
na Eduarda Gregora brata Jozefa Gregora-Tajovského. Boli družní, navzájom si pomáhali, keď bolo treba aj zbierkami na obecné či
cirkevné účely.
Žili kultúre, divadlu. Však mali svojho
rodáka dramatika! Z jednej z mnohých zbierok si vybudovali Kultúrny dom s javiskom
a s kinosálou v roku 1930. Postavili ho nad
krčmou. V roku 1931 v ňom prvýkrát hrali
tajovskí ochotníci divadlo, keď sa presťahovali zo starých priestorov (Šmikňa, škola).
Predstavujem si september 1944, počas SNP,
keď tu hralo svetovo jedinečné v Národnom dome v Banskej Bystrici založené, Frontové divadlo (zakladateľ herec SND Andrej
Bagar, s hercami Františkom Zvaríkom,
Jánom Chovancom, Tamarou Alexandrovou,
Máriou Peháčovou a Eugenom Peteryom),
svoje skeče (viac sa môžete dozvedieť z knihy
F. Zvaríka Pierot s puškou).
V mojej predstave vidím symbiózu, súlad
obrazu minulosti a prítomnosti stelesnenú
v umeleckom diele, v artefakte, ktorý sa má
stať novou dominantou Tajova: biblický betlehem v kontexte dejín tajovského hutníctva
a tajovských predkov, tajovských osobností.
Skuteckého postavy hutníkov z obrazov prešli do rezbárskej podoby.
Precitám z fantázie. Život sa opäť stáva realitou. Tá je v našich rukách. Nech platí staré

Zo života obce
príslovie: Kto chce pracovať, hľadá spôsoby,
kto nechce, hľadá dôvody. Neraz sa nám to
potvrdilo. Naposledy s chodníkom na Kalváriu. Myslím, že máme plné právo sa prihlásiť
do súťaže Dedina roka 2021. To nekonštatujem ja, to konštatujú mnohí žurnalisti.
Bolo by dobré, keby sa znova mohli oprášiť,
pripomenúť slová Jozefa Gregora-Tajovského
z roku 1938: Najkrajším a najmilším mojím
miestom na svete je môj prekrásny Tajov!

Rezbár J. Murgaš od Žiliakov s rodinou (začiatok 20.
storočia), od ktorého sa učil rezbárčeniu jednoruký
Eduard Gregor.

Rezbár Eduard Gregor

V poslednom decembrovom čísle TN/2020
ste si mohli prečítať rozhovor s autorom busty
pána učiteľa Šeba - s rezbárom Martinom
Kalmanom. Okrem iného z rozhovoru vyplynulo, že Farský úrad (FÚ) v Tajove si u neho
objednal sochu Jozefa Murgaša v životnej veľkosti. FÚ ju bude aj financovať. V rozhovore
zaznela aj ponuka na nový drevený tajovský
betlehem umiestnený vo farskej záhrade.
Vtedy som si uvedomila, ako to Pán Boh, osud
vie zariadiť, aká je to fatalita, keď v Tajove sa
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na začiatku 21. storočia núka ďalšia možnosť
mať úžasný artefakt!
Práve pre spomínaný tajovský betlehem sa
konalo 23. 2. 2021 v priestoroch renovovanej školy stretnutie s rezbárom Martinom
Kalmanom, pánom farárom Mgr. Petríkom,
tromi poslancami ObÚ Tajov (Mgr. Sitková,
Hew a Biely) a za občanov obce šéfredaktorka
TN Mgr. Anita Murgašová, ktoré zorganizovala starostka Mgr. Janette Cimermanová.
Pracovné stretnutie sa týkalo konkretizácie práce na súsoší nového tajovského betlehemu a jeho chronológiu. Martin Kalman
prezentoval svoju predstavu, keďže už má
skúsenosti s podobným artefaktom v Lučenci.
Umelecké dielo má mať dejovú líniu, príbeh
- okrem sakrálnej myšlienky aj myšlienku histórie hutníctva v Tajove. Súčasťou deja majú
byť aj tunajšie osobnosti (ako klaňajúci sa):
Jozef Murgaš (kňaz a vynálezca), Jozef Gregor-Tajovský (spisovateľ, záhradník) a Jozef
Šebo (kantor a kronikár), jednoruký Eduard
Gregor (rezbár). Suma-sumárom má ísť približne o 30 postáv a postavičiek. Dielo bude
montovateľné. Samozrejme, že sa hovorilo aj
o celkových investíciách. Ponuka pána Martina Kalmana je:
• 12 000,- € tvrdé dubové drevo na celý betlehem (pán farár navrhol zatiaľ objednať
iba polovicu dreva a dať zatiaľ polovičnú
cenu z celkovej, hoci je už rezervované
plné auto)
• 30 000,- € / 30 postáv a postavičiek (1 000,€/1 postava; cena je znížená z 1500 - 2000,€)
Práca na kompletnom diele pre financovanie
bude rozdelená minimálne do troch – štyroch etáp, teda rokov:
1. etapa - pripraviť podestu, podklad pre prístrešok, ktorý svojpomocne sa podujme urobiť Michal Hew;
2. etapa - svätá rodina a zvieratá;
3. etapa - história hutníctva (huta, vysoká pec,
hutníci, výroba kotlov) a tajovské osobnosti;
Do diskusie sa zapojili všetci s konštruktívnymi pripomienkami, Záver stretnutia bol
nasledovný:
• Majster Kalman predloží aspoň 2 ponuky
– postavy v životnej veľkosti a v zmenšenej
(etapy prác s financiami),
• získať donorov, sponzorov,
• urobiť finančnú zbierku,
• sledovať projekty na BBSK, MK SR,
• vystaviť verejný účet v niektorej banke;
Majster Martin Kalman poslal konkrétny
návrh betlehemu pre obec Tajov v takom
duchu, ako sa dohodlo pri osobnom stretnutí.
Betlehem by sa skladal z približne 30 postáv,
ktoré by obsahovali jednak biblické postavy
aj postavy z histórie obce Tajov.
Kompozične a obsahovo by zachytával život
obce asi prvej polovice 20. stor. resp. rozhranie 19.-20. storočia.
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Zo života obce

Na postavy a zvieratá, bude použité dubové
drevo z dôvodu najlepšej životnosti. Cenu
budeme tvoriť paušálne nie hodinovo. To
znamená, že za jednu sochu budem účtovať
paušálne 1000,- € (za prácu plus za materiál).
Prácu rozvrhneme podľa dohody minimálne
na dve etapy poprípade tri. Ak bude možné
myšlienku realizovať už v tomto roku, tak do
adventu by bol zhotovený biblický betlehem
ako prvá etapa. Obsahovať bude 14 postáv:
8 ľudských v životnej veľkosti a 6 zvieracích.
Vzorom nech sú vám fotografie betlehemu,
ktorý som zhotovil pre mesto Lučenec (pozri
poslednú stranu TN-fotogalériu). Prípadné
pripomienky vieme konzultovať telefonicky
alebo aj osobne.
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Ako s monografiou Tajov a Jabríková?
Pandémia koronavírusu nakoniec neočakávane ovplyvnila aj definitívne vydanie monografie Tajov a Jabríková na konci minulého
roku. Zasiahla pred koncom roku do všetkých zložiek či už podnikateľských alebo aj
osobných. Prijaté opatrenia a ich dodržanie
neumožnili jej dokončenie.
Situácia sa na Slovensku už začína stabilizovať. Za autorský kolektív môžem povedať, že
žiaľ, publikácia bude dokončená už s novým
grafikom. Samozrejme potrebné si je uvedo-

miť - aj samotné slávnostné uvedenie publikácie v Tajove pre Tajovčanov a slovenskú
verejnosť bude závislé od aktuálnej situácie
na Slovensku.
Množstvo väčších aktivít v roku 2020 sa
neuskutočnilo a ani sa nedokončilo, ktoré sa
pripravovali niekoľko rokov. Pre Tajovčanov
zatiaľ prikladám zaujímavú listinu, kde sa
uvádza už v roku 1873 názov Obecný úrad
Tajov.
PhDr. Vladimír Sklenka

AM

Symbolická lipa
Vyššie spomínaný Tajovský hutnícky Betlehem by mal byť v mesiacoch december a január umiestnený pred kostolom na
priestranstve od potoka po teraz už symbolickú lipu. Tá časom omladne zeleným lístím.
Počas ostatných mesiacov roka by bol Betlehem inštalovaný napr. v átriu (na nádvorí)
zrekonštruovanej starej školy.
Spílenie lipy a ponechanie len symbolického
6-metrového kmeňa sa urobilo aj z tohto
dôvodu. Zároveň sa tak urobilo aj pre bezpečnosť občanov a turistov, ktorí chodia do
kostola, aj pre autá, ktoré tam parkujú. Suché
konáre už ohrozovali ich bezpečnosť.
Pre informáciu dopĺňame curriculum vitae
(životopis spomínanej lipy).
16. mája 1896 pri príležitosti 1000. výročia vzniku Uhorska, učiteľ Ľudovít Kubáni
a Ján Klinčok zasadili v Tajove tri lipy. Toto
je jedna z nich.
JP a AM

Svedectvo vydané dňa 16. novembra 1873 na obecnom úrade Tajova,
podpísané tajovským richtárom Ondrejom Púchym
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Veľkonočné zvykoslovie – symboly na Slovensku
Sviatky jari majú hneď tri pôvody, tri sémantiky, tri významy. Pohanský, židovský, ale pre nás hlavne - kresťanský.
Pohanský pôvod sviatkov je oslavou odchodu zimy, chorôb, ktoré symbolizuje Morena – bohyňa smrti. Po nej nastupuje vláda bohyne Lady
– symbol jari, lásky, nového života.
Kresťanská Veľká noc spomína na záverečnú etapu života Ježiša Krista.
Od jeho slávneho vstupu do Jeruzalema, poslednú večeru s apoštolmi,
cez Judášovu zradu, súd Poncia Piláta, krížovú cestu, smrť ukrižovaním na Golgote, pochovanie Ježiša Krista a napokon zmŕtvychvstanie.
Pesach je židovský sviatok, na základe ktorého sa počíta Veľká noc, je
sviatkom nekvasených chlebov. Oslavuje sa vyvedenie Židov Mojžišom spod egyptského otroctva. Začína 15. nisana (židovský mesiac)
a trvá sedem alebo osem dní.

Symboly týchto sviatkov sa navzájom prelínajú. Pohanské aj kresťanské. Týždeň pred Veľkou nocou je Kvetná nedeľa, ktorá pripomína
deň palmových ratolestí, kedy ľudia nimi vítali Pána pri jeho vstupe do
Jeruzalema (hlavného mesta Izraela) a takto mu vystielali cestu. Palmové listy boli symbolom Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou. U nás ich nahradili bahniatka, rozkvitnuté ratolesti vŕby či rakyty,
ktoré tiež signalizujú prebúdzajúci sa život na začiatku jari.
Bahniatka sú symbolom života. Bahniatka pripomínajú aj to, že tak
ako sa ich kvet udrží po celý rok, tak aj náš život má charakterizovať
stabilita a jednotnosť. Ratolesti bahniatok posvätené na Kvetnú nedeľu
sa pokladajú za ochranný štít pred zlom, chorobami a inými neduhmi.
Ľudia si ich dávali do vázy alebo zastokávali za obrazy, čím dom chránili pred bleskom.

Od nepamäti symbolizovalo vajce zárodočný chaos, z ktorého vznikol
svet, ale tiež životnú silu, narodenie, nesmrteľnosť, návrat jari a vďaka
škrupinke i pocit bezpečia. Keďže vajíčko obsahuje zárodok života,
bolo v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. Vajíčko je starovekým symbolom jari, ktorá prináša nový život
a znovuzrodenie, preto sa stalo symbolom Veľkej noci. V súvislosti
s ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto vajíčka; dôvodom jedenia vajec na Veľkú noc bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia sa nesmeli
jesť v pôstnom období.
V kresťanstve sa vajce vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol nesmrteľnosti.

Niektoré veľkonočné symboly môžeme vystopovať až do predkresťanskej doby. Zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch
oslavujúcich príchod jari tak, ako aj kuriatko. V Biblii je zajac zaradený
medzi stvorenia "maličké na Zemi a múdrejšie nad mudrcov", symbolizuje chudobných, skromných a pokorných. V Byzancii bol zajac vo
zvieracej symbolike znakom Krista. V dnešnej rozšírenej európskej
tradícií je označovaný za toho, kto počas Veľkej noci prináša vajíčka,
najradšej čokoládové. Podľa jedného výkladu vzniklo spojenie z toho
dôvodu, že zajac na jar hľadá v blízkosti ľudských obydlí potravu
a keďže je plachý a strání sa ľudí, je mu prisudzované i tajné roznášanie veľkonočných vajíčok. Bolo tiež dávnym zvykom, aby kmotrovia pozývali deti k tzv. naháňačke veľkonočného zajaca, čo znamenalo
hľadanie ukrytých vajíčok v záhrade. Prvý príbeh o veľkonočnom zajacovi, ktorý skrýva vajíčka v záhrade, bol uverejnený v roku 1680.
Dôverne známy symbol Veľkej noci na Slovensku – korbáč - má
tiež pôvod v starých pohanských zvykoch. Bitie a šľahanie prútmi
patrí k dávnym magickým praktikám. Má priniesť zdravie, plodnosť, šťastie a odohnať zlých duchov. Jarné šľahanie má pripomenúť
aj bičovanie Ježiša Krista pred ukrižovaním. Aby prúty viac „štípali"
namáčali ich do vody. Hovorilo sa: „Čím väčší šibák, tým väčšia česť."
O jeho kvalite nerozhodovala iba dĺžka, ale najmä počet pramienkov.
Plietli sa osmoráky, devätoráky, dvanástoráky, šestnásťstoráky, niekde
dokonca až dvadsaťštvoráky.
Polievanie vodou sa odmeňovalo kraslicami. Spoločným základom
všetkých jarných obyčajov bolo úsilie všemožným spôsobom zabezpečiť dobrú úrodu. Na to slúžili aj rôzne zvyky na ochranu rastúcej úrody
nesúce i spomínané kultovo - magické prvky ako obdarúvanie kraslicami, pečivom alebo šľahanie zelenými ratolesťami.

Veľká noc vo svete
V Spojených štátoch amerických, majú zaujímavú tradíciu na oslavu
veľkonočných prázdnin. Jednou z tradícii, ktorá je častá aj vo svete, je
vyfarbovanie vajíčok, teda kraslíc. Najzaujímavejšia americká tradícia je udalosť „Easter Egg Roll“, ktorá sa uskutočňuje na trávniku pred
Bielym domom. Americký prezident pozve deti a tie hľadajú ukryté
čokoládové vajíčka na záhrade. Vajíčka schováva takzvaný Veľkonočný zajačik. Hľadanie vajíčok má európsky pôvod a priniesli ju do
Nového sveta noví osadníci z Európy. Samotná udalosť má dlhú tradíciu a v Bielom dome sa koná už od roku 1878.
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Cirkevná rubrika

Anglicko má množstvo rôznorodých zvykov, ktoré sa menia od jedného kraja k druhému. V rámci kresťanskej línie veľkonočných sviatkov je významný Zelený štvrtok, keď sú ľudia požehnávaný posvätným
olejom, a časté je aj symbolické umývanie nôh. V tento deň sa kráľovná Alžbeta II. podľa tradícií stretáva so staršími seniormi a dáva im
almužnu, teda peniaze.
Veľká noc je v Taliansku vnímaná ako náboženský sviatok, ale aj tu
sa nájdu zaujímavé a netradičné zvyky. Zaužívané je spojenie veľkonočných sviatkov s náboženskými procesiami, ktoré majú zabezpečiť
lepšiu úrodu a sú spojené s oslavou zmŕtvychvstania. Hrá pri nich aj
nenáboženská hudba.
V Ríme si počas Veľkej noci pápež pripomína Krížovú cestu, ktorá
vedie na Koloseum, kde je horiaci kríž, ktorý žiari do ďaleka. Najdôležitejšie omše týchto sviatkov sa konajú v sobotu večer a na Veľkonočnú nedeľu. V nedeľu sa na námestí pred bazilikou sv. Petra zhromaždí množstvo ľudí, ktorí čakajú, až pápež vykoná slávnostnú omšu
a z balkóna kostola udelí svetu známe požehnanie „Urbi et Orbi“, čo
v preklade znamená mestu a svetu. Tuto omšu sledujú často veriaci
z celého sveta, je totiž natáčaná mnohými televíziami.
Ak ste veriaci v Poľsku, tak počas Bielej soboty ide celá rodina spoločne do kostola, aby dostala požehnanie jedla, ktoré zjedia až v nedeľu
ráno. Väčšinou to je biela klobása, vajcia, chren, chlieb so soľou a s čiernym korením. Menej katolíckym zvykom je poľská veľkonočná oblievačka, ktorá má názov „Smingus-Dyngus“. Legenda hovorí, že dievča,
ktoré oblejú, sa do roka vydá. Táto tradícia má vraj pôvod v krste poľského kniežaťa Mieszka, ktorý bol pokrstený na Veľkonočný pondelok
v roku 966.
Na Veľký piatok na Bermudách jedia koláče z tresiek a majú aj sladké
koláče. Najčastejšie v tento deň vytvárajú vlastné lietajúce šarkany
a chodia si ich púšťať. Vysvetlenie tejto tradície je skutočne originálne.
Učiteľka z Britskej armády sa snažila miestnym vysvetliť v nedeľnej
škole, ako sa Ježiš Kristus z kríža dostal do neba. Na vysvetlenie vytvorila lietajúceho šarkana, ktorého konštrukcia má tvar kríža. Tak vznikla
táto tradícia púšťania šarkanov, ktoré sú väčšinou vyrábané z dreva,
farebného hodvábneho papiera s dlhými povrazmi a chvostom.
Ázijská krajina – Filipíny si z kresťanskej oslavy Veľkej noci vybrala
skutočne ojedinelú časť, ukrižovanie Ježiša. Táto prax nie je podporovaná v rámci katolíckeho náboženstva a kostolov. Miestni dobrovoľníci sa totiž na Veľký piatok dávajú dobrovoľne pribiť na kríž, prípadne
sa bičujú aj inak trýznia, aby tak odčinili hriechy, ktoré vraj vykonali
počas roka. Katolícka cirkev tvrdo odsudzuje tento zvláštny rituál
oslavy, aj štát Filipíny proti nemu protestuje. Dobrovoľníkom sú
však bezplatne očistené rany a po aktoch ich ošetria.
Spracovala AM
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Pre pokoj duše všetci potrebujeme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Viac trpezlivosti – aby sme znášali tých, s ktorými musíme žiť,
hoci nám nie sú po vôli.
Viac vytrvalosti – aby sme zvládali svoje povinnosti, i keď sú ťažké
a deprimujúce.
Viac pokory – aby sme vytrvali na mieste, na ktoré nás postavil
Boh, bárs sa ono nezhoduje s našimi ambíciami.
Viac zdravého rozumu – aby sme prijímali ľudí takých, akí sú
a nesnažili sa prispôsobovať ich našim predstavám.
Viac citlivosti a taktnosti – aby sme nezraňovali blížnych.
Viac sily – aby sme vydržali nečakané údery osudu.
Viac optimizmu – aby sme svojimi starosťami nezaťažovali iných.
Viac empatie, nesebeckosti – aby sme chápali myšlienky a údel iných.
A najmä: viac modlitby – aby sme Boha pritiahli do svojho srdca
a radili sa s ním.
spracovala AM

Veľkonočný príhovor
Problémom našich čias nie je atómová bomba, ale srdce človeka, povedal už dávno Albert Einstein. Tento známy výrok môžeme aktuálne
doplniť, že problémom dnešnej doby tiež nie je COVID19, ale ľudské
srdce. Nič sa nezmenilo. Čo je, už bolo dávno a čo bude, už bolo tiež.
Dejiny sa opakujú a stále sú príležitosťou k premene vlastného srdca.
Teda, aké je moje srdce?
V pôstnom období, v tichu a samote karantény sme mali a ešte vždy
aj máme možnosť preskúmať svoje srdcia i srdcia tých druhých. Kto,
aké skutky lásky koná, či nekoná? Aké sú naše slová a rozhovory? Veď
z plnosti srdca hovoria naše ústa. Pretvárajme a možno aj zmäkčujme
naše srdcia. Nech sú citlivé, vnímavé a milujúce.
Počas Veľkonočného trojdnia máme možnosť spoznávať Lásku Božského Srdca. Lásku, ktorá sa dáva, slúži, obetuje a odpúšťa. Učme sa
milovať a žiť ako Boh, ktorý je Láska!
								

Oznamy
Birmovka v našej farnosti je naplánovaná na 17. októbra 2021
o 11.00 hod. vo Farskom kostole v Tajove. Prosím, aby sa mi budúci
birmovanci prihlasovali na mail: jpetrik20@gmail.com. najneskôr do
9. mája 2021, alebo telefonicky, nakoľko máme ešte protiepidemiologické opatrenia. Samozrejme po dohovore sa môžeme stretnúť aj na
fare osobne. Veková hranica je najmladší terajší ôsmaci a horná hranica je otvorená.
Slávnosť 1. svätého prijímania v tomto roku bude v našej farnosti
v mesiaci máj, jún alebo september. Presný termín si dohodnem
s rodičmi, pri rešpektovaní aktuálnych opatrení, ktoré dnes ešte nepoznáme. Nech sa mi nahlasujú deti od tretieho ročníka ZŠ a vyššie.
Forma nahlásenia ako na birmovku. Najneskôr však do 25. apríla.
Možnosť prihlásiť sa na očkovanie proti Covid - 19
Ako všetci vieme, v tomto pandemickom období sú najohrozenejšou
skupinou naši seniori. Účinnou ochranou je pre nich očkovanie, na ktoré
sa však dá prihlásiť len prostredníctvom internetu. Ako dobre vieme, pre
veľkú väčšinu z nich je to úloha, s ktorou si nedokážu poradiť sami.
Kto sa nemá kde zaregistovať do ,,čakárne na vakcínu,, môže sa dohodnúť s pánom farárom a prísť na Farský úrad, kde do 5 minút urobíme
prihlásenie a registráciu.
Aj vďaka aktivite, ktorá vám zaberie len niekoľko minút, sa budú môcť
naši seniori i ostatní bezpečne vrátiť do normálneho života.
Rozpis bohoslužieb počas Veľkej noci nemáme, pretože stále platí
zákaz verejných bohoslužieb. Ak sa niečo zmení, budeme Vás informovať cez obecný rozhlas. 					
jp
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Cirkevná rubrika

Kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie – anketa
Vážení Tajovčania, chceme vedieť váš názor na nový artefakt a novú
dominantu našej obce – historický tajovský hutnícky betlehem.
Touto cestou máme záujem spropagovať naše úsilie medzi slovenskou verejnosťou. Určite by sme boli všetci radi, keby ste nám dali
typy aj na donorov (darcov), sponzorov. Oslovili sme aj tajovských
rodákov, žijúcich na ostatnom Slovensku a vo svete. Ponúkame vám
niekoľko názorov doteraz oslovených Tajovčanov, ktoré chceme,
samozrejme, akceptovať. Názory ostatných obyvateľov obce očakávame, po prečítaní TN, v schránke na ObÚ Tajov.
A.

B.

Ďakujem za poslané informácie. Vidím, že ste sa pustili do veľkého
projektu, čo je veľmi chvályhodné. Pokiaľ sa dielo podarí vytvoriť,
bude to veľmi hodnotná pamiatka všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o pokrok a dobré meno Tajova doma i v zahraničí. Osobne
túto myšlienku projektu podporujem a takisto môžem povedať,
že aj Klub J. Murgaša a J. G. Tajovského bude toho istého názoru,
keď im sprostredkujem Tvoje informácie (myslí AM). Trochu sa
však obávam financovania v tejto ťažkej a náročnej dobe. Zohnať
darcov bude veľmi ťažké. Pokúsime sa však preto niečo urobiť. Tak ako správne uvádzaš v druhej správe, optimálne bude
pohľadať nejaké granty a fondy, ktoré by tomuto projektu mohli
pomôcť. Samozrejme, že bude potrebné mať aj vlastné finančné
prostriedky, takže uvidíme, čo sa bude dať v tomto smere urobiť
z našej strany a v akej miere. Oslovím našich členov a poradím
sa s nimi ako pomôcť tomuto projektu. Pre konkrétnejšie úvahy
budeme neskôr určite potrebovať rozpočet projektu a nejaké zjednodušené návrhy diela.
Ing. Ján Šebo
predseda
Klub Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského
Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava
Ďakujem za informáciu, ide o zaujímavý projekt, s ktorým
môžeme len súhlasiť. Pokúsim sa informáciu posunúť ďalej. Za
moju rodinu určite prispejeme. (RB)

C. Pravdaže súhlasím s betlehemom. Keď sa našli ľudia, čo to chcú
robiť, to je dobre. Bude to pekné. (EM)
D. Myslím si, že je to dosť veľká investícia a mal by sa dať priestor
obyvateľom obce (nakoľko to bude financované z ich daní a z farských peňazí). V Tajovských novinách by mal byť anketový lístok,
ktorý by mohli občania vyplniť a odovzdať do schránky na obecnom úrade. (HD)
E.

F.

Nový betlehem vítam, iste prinesie radosť a obohatí prežitie vianočných sviatkov malým i tým starším občanom (aj hosťom)
našej obce. Vážim si, že ste sa nadchli myšlienkou zveľaďovať
Tajov a verím, že aj za pomoci nás, občanov, sa to podarí. Zo
zámeru, ktorý v skratke uvádzaš v ankete, súčasťou betlehemu
majú byť "klaňajúci sa " Murgaš, Tajovský a pán Šebo. No neviem.
Neviem si predstaviť, že tieto tri osobnosti budú "roztrúsené" na
viacerých miestach "v malom", mám na mysli plastiku J. Murgaša
a J. G. Tajovského na PD JGT, pamätná tabuľa na kostole, ... Podarilo sa realizovať sochu p. J. Šebu pri škole, verím, že sa podarí zrealizovať socha J. Murgaša v záhrade pri kostole, pokiaľ si pamätám snahy o jeho sochu sú staré už desaťročia... takže pán farár,
držím palce. A kde je Jozef Gregor Tajovský? To ostatné, čo mám
na mysli, je skôr na posedenie pri káve... (ACh)
Podľa mňa príliš nákladný projekt vzhľadom na čas, kedy sa betlehem
"ukazuje " skôr by som bol za úpravu kostolíka na Kalvárii. (MŠ)
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G. Myšlienka je to dobrá. Drevené sochy v nejakom príbehu určite
prinesú oživenie obce a tým aj okolia. Ešte skôr v tom, že cez našu
obec prechádza množstvo ľudí do okolitej prírody či v lete, či
v zime. Zastavia sa, poprechádzajú, prečítajú informačné tabule.
Pre konkrétnejšie vyjadrenie chýbajú však informácie o veľkosti
sôch, ich umiestneniu. Tu sa potom môžu názory rôzniť. Malo
by to byť tam..., malo by to byť tak...., mohlo to byť trochu väčšie,
trochu menšie. Prekáža mi to vo výhľade... Chodí sem veľa ľudí,
parkujú mi pred domom, nechávajú odpadky, zničili mi kvety...
Je jasné, že sa vždy nájde za a proti. Ideálne je keď je tých proti čo
najmenej. Aj ten najlepší úmysel môže byť tak prekrútený a stane
sa nočnou morou. Záver: myšlienka dobrá, vynikajúca, moderná,
zaujímavá, s odkazom na históriu. Treba ju len dotiahnuť do zdarného konca. (ŠM)

Televízia Hronka v Tajove
Na základe oslovenia tajovského pána farára šéfredaktorom a moderátorom TV Hronka Pavlom Sedlačkom nafilmovať cirkevné pamiatky
obce Tajov – kostol sv. Jána Krstiteľa a kaplnku Sedembolestnej Panny
Márie na tajovskej Kalvárii – dal vdp. Mgr. Jozef Petrík súhlas.
V polovici januára – 15. 1. 2021 - zavítala do našej vtedy krásne novo
nasneženej obce regionálna televízia Hronka prvýkrát. Zaujímala sa
o historickú exkurziu v kostole sv. Jána Krstiteľa. Divácka verejnosť sa
mala možnosť dozvedieť o zmene doby vzniku, začiatku stavby kostola.
Nové výskumy v historických archívoch posunuli rok výstavby z roku
1592 už do roku 1546. Samozrejmá bola informácia o rezbárskom
artefakte – hlave Jána Krstiteľa. Hovorilo sa aj o motivácii chudobných
tajovských mládencov slávnym rodákom - Jozefom Murgašom - študovať za kňaza.
O mesiac neskôr sme vystúpili na Kalváriu. Odprezentovali sme ďalšiu
vzácnu architektonickú pamiatku – kaplnku Sedembolestnej Panny
Márie. Diváci sa mohli dozvedieť okrem dejín stavby a rekonštrukcie
kaplnky niečo aj o histórii dvoch pôvodných obcí – Jabríková a Tajov.
Je škoda, že sa nedalo použiť pre časové obmedzenie celý natočený
dokument. Konečná verzia je iba zlomkom natočeného materiálu.
Obidva dokumenty mali pozitívnu odozvu medzi banskobystrickou
diváckou verejnosťou. TV Hronka, podľa slov Bystričanov, motivovala
k opätovnej turistickej návšteve týchto miest a priestorov. A to bolo aj
cieľom TV Hronka – spropagovať v tomto regióne turistický ruch, spoznať históriu hutníctva a remeselníctva na Slovensku, priblížiť tajovských rodákov. Touto cestou je načim jej poďakovať za Tajovčanov.
Aj vy, domáci, si môžete pozrieť spomínané dokumenty na internete
na linku:
https://www.tvhronka.sk/spravodajstvo/kostol-sv-jana-krstitela-v-tajove;
https//www.tvhronka.sk/relacie/kaplnka-sedembolestnej-panny-marie-v-tajove;
JP a AM
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Naši jubilanti
JANUÁR
Sitková Iveta
Cimerman Ján
Novotný Ján, MUDr.
Považanec Jakub
Sanitrár Ján
Gurská Nikola

Vítame medzi
nami...

Rozlúčili sme sa...

Alicu Valuškovú a Viliama
Valušku, ktorí sa narodili 28.11.2020 rodičom Soni a Viliamovi
Valuškovým,

FEBRUÁR
Szondi Juraj
Šatníková Janka, Mgr.
Sobotová Andrea, Ing.
Polievková Eva
Lietavová Michaela, PhDr.
Polievka Jakub

Matiasa Homolu, ktorý sa narodil
4. 12. 2020 rodičom Michaele Spišiakovej
a Tomášovi Homolovi,
Jakuba Lietavu, ktorý sa narodil
24. 12. 2020 rodičom Michaele a Lukášovi
Lietavovým
Bruna Vachalíka, ktorý sa narodil
26. 12. 2020 rodičom Ivane Fruňovej a Vladimírovi Vachalíkovi,

MAREC
Greško Jozef
Papcúnová Tatiana
Lakomčík Matej
Hume Jana
Kohár Ján
Bednárová Dominika

Olivera Oberta, ktorý sa narodil 8. 1. 2021
rodičom Natálii Skočíkovej a Michalovi
Obertovi

Milí jubilanti, posielame Vám srdečný
a úprimný pozdrav. Želáme pevné zdravie,
veľa šťastných a spokojných rokov, veľa lásky,
pokoja a vzájomného porozumenia.
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Detičky srdečne vítame medzi nami,
a želáme im, aby rástli v zdraví v spokojnom a láskyplnom kruhu svojich najbližších.

Priskoro si podal ruku smrti
a splynul si s večnosťou.
Tvoje srdce stíchlo
a pohľad v láske ustrnul
Dňa 4. 1. 2021 nás náhle a nečakane opustil
náš milovaný syn a brat, príbuzný a kamarát
Ing. Marek Žabka.
Ďakujeme celej rodine a všetkým ostatným
za prejavy sústrasti a za kvetinové dary.
Osobitne ďakujeme za pomoc v ťažkej chvíli
pánu farárovi Mgr. Jozefovi Petríkovi,
Vladimírovi Cimermanovi, Ladislavovi
Surovčíkovi a kamarátke Ľubici Ovšonkovej.
Mama Elena a sestra Ľubka
Marek nás opustil náhle, podľahol tejto
novej chorobe v kombinácii s inými zdravotnými ťažkosťami. Všetci sme ho volali
Maroš. V srdciach jeho blízkych, rodiny
a kamarátov zostane ako Maroš a po našom
ešte aj Farbenák (prezývka po otcovi).
Vždy bol ochotný pomôcť v každom okamihu, keď ho oslovili, či to bol príspevok,
finančná hotovosť alebo s fyzickou prácou
na akciách svojej rodnej obce.
Túto pamiatku si pripomíname spolu s Vami
vážení občania už len preto, že bol 8 rokov
v našej obci poslancom a zároveň zástupcom starostu.
"Maroš, odpočívaj v pokoji a všetci myslíme na Teba.
Česť Tvojej pamiatke! S úctou Tvoji kamaráti

Receptár

1. februára 2021 tíško skonala Ľudmila Žabková, rodená Vajsová vo veku nedožitých
91 rokov.
V prvý jarný deň, 21. marca 2021, navždy
dotĺklo srdce najstaršieho občana Tajova vo
veku 92 rokov - Bernarda Stankovianskeho.

Čajové rezy
Cesto: (2 pláty): 6 vajec, 300 g kryštálového cukru, 10 lyžíc vody, 300 g polohrubej
múky, balíček prášku do pečiva, balíček vanilínového cukru,

Nech im Pán Boh dá večnú slávu!

Nálev: cca 5 dcl silného čierneho čaju, 3 lyžičky cukru, 2 lyžice kakaa, 1 dcl rumu

Spomíname

Krém: 2 žĺtky, 70 g kryštálového cukru, 3 lyžice kakaa, 1,5 dcl mlieka, 250 g masla
Čokoládová poleva

Na oblohe sa rozsvietila
veľká hviezda,
to si Ty, braček, náš
a pozeráš sa na nás z neba.
Tam v raji nebeskom, pokoj večný maj,
buď naším anjelom, na zemi nás chráň!
Hoci si odišiel, nie si medzi nami,
navždy si ostal v srdciach tých, čo Ťa mali radi.

Žĺtky vymiešame s cukrom, pridáme vodu, múku, prášok do pečiva, vanilínový
cukor a sneh z bielkov. Cesto rozdelíme na 2 časti a na papieri na pečenie upečieme
2 pláty (10 min, 180st). Necháme vychladnúť. Jeden plát natrieme lekvárom. Druhý
plát ešte na papieri rovnomerne polejeme polovicou nálevu a preklopíme na prvý
plát. Odstránime papier a cesto polejeme zvyšným nálevom.
Nad parou uvaríme zo žĺtkov, cukru, kakaa a mlieka krém. Do vychladnutého primiešame maslo a opatrne natrieme na mokré cesto. Polejeme čokoládovou polevou
a po stuhnutí pokrájame na rezy.
MM

Dňa 13. 2. 2021 uplynú 3 roky od úmrtia nášho brata, švagra, uja a priateľa Jána
Murgaša. S láskou spomína naň celá rodina
a priateľka Elena.
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Betlehém v Lučenci od majstra Martina Kalmana
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