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  Pred časom som aj ja urobil sľub. Teraz už o ňom môžem povedať. Ak sa nám podarí 
opraviť strechu farského kostola v Krakovanoch bez dlhov, pričiním sa o zväčšenie úcty 
k sv. Mikulášovi, patrónovi nášho kostola i našej obce. Stalo sa. Strecha je opravená, veľký 
kus práce je za nami. Poviete si teraz možno, čo to má spoločné s Vianocami? Viac ako si 
myslíte. Sviatok sv. Mikuláša je síce v advente, v období pred Vianocami, ale posolstvo 
jeho života má jasne vianočný charakter. Ak jadrom Vianoc je dar  Božej lásky  človeku 
a láska človeka k človeku, tak Mikuláš svojimi skutkami patrí k vianočným postavám. 
    Je to obdivuhodný svätec. Obdivuhodné je už to, že síce žil na prelome  3. a  4. stor. po Kr., na-
rodil sa a pôsobil v juhozápadnom Turecku v meste Patare, bol biskupom v Myre a telesné 

   V televízii sme si už celkom zvykli na to, že 
ak má film dobrý ohlas, čoskoro sa objaví jeho 
pokračovanie. Nám takéto myslenie tiež nie je 
cudzie a čo dokážu filmoví producenti, to my 
v škôlke zvládneme tiež. Preto s prvou advent-
nou nedeľou, ako sme minulý rok sľúbili, prišli 
aj  „Vianočné trhy 2“. Ale pretože človek je 
už od prírody hravý a nikdy nie je spokojný, 
rozhodli sme sa trhy urobiť trochu lákavejšie a 
krajšie pre deti i pre dospelých. Preto za nami 
prišli anjeli, aby zabavil a možno i niečo naučil 
naše deti. Deti mali príležitosť nakresliť list Je-
žiškovi a poslať ho „Poštou pre Ježiška“. Ten, 
kto tak urobil, teraz už len čaká, či sa mu jeho 
sníček splní.  „S radostným posolstvom …“ 
plným vianočných kolied prišiel i Chrámový 
zbor . Príjemne spestrili popoludnie, dokonca 
sa im podarilo navodiť vianočnú atmosféru. 
Čakala ich preplnená sála zvedavých divákov, 
veď mnohí ich počuli spievať prvýkrát. A že 
sa všetkým páčili, netreba ani pripomínať.  
Ďakujeme vám !
   Anjeli potešili detičky, spev pohladkal naše 
dušičky a krásny vianočný tovar lahodil zase 
našim očiam. Krásne výrobky, ktoré skrášlia 
príbytky a spríjemnia advent a sviatky, vznikli 
v Krakovanoch pod šikovnými rukami mami-
čiek, ktorým nebolo ľúto obetovať čas i peniaze 
pre dobrú vec. Každý vyrobil niečo podľa svo-
jich možností a schopností. 
   Tento rok sme sa rozhodli spraviť Vianočné 
trhy v sále KD,  aby ste si mohli pohodlne 
poprezerať všetok vianočný tovar a nemuseli 
sa tlačiť, ako to bolo minulý rok. Tiež sme sa 
snažili ponúknuť i viac miesta pre posedenie 
pri zákusku, káve, či vianočných špeciali-
tách – teplom punči, alebo medovine, ktorú 
ponúkal p. Moravčík a zisk z predaja venoval 
škôlke.  Tešila nás vaša veľká účasť, a tak sme 
sa snažili pridávať stoly, aby si každý mohol 
pokojne posedieť a vychutnať predvianočnú 
atmosféru. Je radosť robiť akciu, keď vidíte, 
že je o ňu záujem. Sme radi, že ste si prišli 
posedieť aj so svojimi príbuznými a priateľmi 
z okolia a pozreli sa, čo dokážeme.   Celými 
vianočnými trhmi sa sálou niesla príjemná 
hudba, za čo ďakujeme R. a E. Štefankov-
com.Ďakujeme všetkým mamičkám a otec-
kom, ktorí organizovali toto podujatie, p. 
učiteľkám a zamestnancom škôlky za celkovú 
pomoc pri vianočných trhoch, anjelikom M. 
Klinovskej  a E. Heskovej za pomoc pri tvorivej 
práci s deťmi, OcÚ za bezplatné poskytnutie 
sály KD, firme LIMA, P.S. za poskytnutie 
vianočného tovaru na predaj. A samozrejme 
ďakujeme všetkým, ktorí prišli.
   Tí, ktorí sa na naše trhy nedostali, môžu 
si ponúkaný tovar prezrieť na internetovej 
stránke www.krakovany.sk, tento materiál 
pre vás pripravujeme a k dispozícii bude v ja-
nuári 2006. Už teraz si vás dovolíme pozvať na 
Maškarný ples, ktorý sa bude konať 14. januára 
2006 v sále KD Krakovany. 
    Na záver ďakujeme aj p. P. Palkechovi, ktorý 
nám ochotne svojou kamerou zvečňuje všetky 
naše akcie.  
                                za ZRŠ  -JaK-

Hrali ste sa s anjelom?

 So srdcom na dlani
       Duchovné slovo

   Dali ste už, milí čitatelia, niekomu  vážny sľub? Určite áno. A zaiste vás 
naplnil pocit spokojnosti, ak sa vám ho podarilo splniť. Sľub zaväzuje, preto 
sa charakterný človek usiluje splniť ho, hoci v živote sú chvíle, keď aj dobre 
mienené sľuby sa nedajú splniť pre rôzne okolnosti. Vždy som sa veľmi tešil 
z ľudí, ktorí mali otvorené a uznanlivé srdce a vedeli pochopiť, že nie vždy 
sa dá aj dobre mienený sľub či predsavzatie splniť.  

ostatky sú uložené v Talianskom meste Bari, no 
jeho sláva a úcta sú živé ešte i dnes, po toľkých 
rokoch. V Anglicku, kde má zasvätených viac ako 
400 kostolov, alebo v pravoslávnej cirkvi, kde 
nechýba na temer žiadnej ikone na ikonostase, 
alebo u nás. Kto z nás by nepoznal epizódy z jeho 
života, keď tajne v noci vhodil postupne tri mešče 
zlatiek   na veno troch dievčat, a tak ich zachránil 
pred potupou a zaistil ich vydaj, alebo keď zachránil 
námorníkov v búrke, keď ho prosili o pomoc, alebo 
zázračne zabezpečil pšenicu pre vyhladovaných 
krajanov. Veľa zázrakov mu pripisujú legendy. 
Isté je však to, že Mikuláš bol človekom- biskupom 
s dobrým srdcom v okolnostiach každodenného 
života, so srdcom na dlani, ktoré ponúkol tým, 
ktorí potrebovali pomoc. Chudobní, trpiaci, chorí, 
núdzni, utláčaní...,koľkí vydávajú dnes svedectvo 
o dobrote tohto bohumilého muža. Preto si ho 
vybrali za patróna a nebeského ochrancu deti, 
námorníci, slobodné dievčatá, obchodníci, bankári, 
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lekárnici, voňavkári, majitelia záložní...  
   Keď hľadím v kostole na reliéf sv. Mikuláša nad oltárom, občas si položím otázku, prečo 
predkovia tunajších obyvateľov vybrali práve tohto svätca za patróna farského kostola 
a obce Krakovany? Určite mali na to nejaké dôvody, o ktorých celkom presne nevieme. 
Možno sa chceli inšpirovať jeho osobnosťou a ponúknuť tu žijúcim ľuďom vzor obetavosti, 
dobrotivosti, štedrosti a bohumilého života. Možno dúfali, že aj tí, ktorí prídu po nich, 
a to sme aj my, sami okúsia moc príhovoru tohto divotvorcu, možno to bol prejav ich úcty 
a vďaky. Mikuláš nezabudol na nikoho, kto sa s dôverou a veľkou vierou obrátil naňho. 
Svojim malým príspevkom chcem dosvedčiť aj ja, že je to tak. Verím, že sv. Mikuláš výdatne 
pomohol pri oprave strechy farského kostola. Som o tom hlboko presvedčený. Často som ho 
prosil, aby ochránil a zveľadil jemu zasvätené dielo a vyzýval som aj ľudí, aby nezabúdali na 
nášho patróna . A on to dokázal spolu s tými, čo sa dali na túto namáhavú prácu a dotiahli 
dielo do víťazného konca. Patrí im naša vďaka.  Štedrý darca sv. Mikuláš pripomína nám 
všetkým biblickú pravdu:“ Blaženejšie je dávať ako prijímať“ ( Sk 20, 35). To je pravda, 
ktorá platí nielen na Vianoce, ale vždy a všade, kde žijú ľudia dobrej vôle.
   Požehnané, pokojné a šťastné Vianoce a radostný Nový rok všetkým čitateľom želá

                                               Mgr. Ľudovít Malý, správca farnosti, školský dekan

VLAK, KTORÝ NAJVIAC MEŠKÁ 
Janko sa na Vianoce pýta otca:- Oco vieš, ktorý vlak najviac mešká? 

No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce.
ŠKÓTSKY MIKULÁŠ

Škótsky Mikuláš navštívi rodinu a prihovorí sa deťom:
-“Tak, detičky, čo si odo mňa kúpite?“
POLICAJT NA LOVE VIANOČNÉHO KAPRA

Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra. 
Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu.

Odrazu príde za ním jeden pán a kričí:  - Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu! 
- Akým právom mi to zakazujete!?

- Právom správcu zimného štadióna!
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