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OBLÁTKOVÉ STRETNUTIA

V JANUÁROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Tretia nedeľa s Hajdukmi
6-7 Almanach Slováci v Poľsku XV.

Poznanie dejín je základom pre pochopenie súčasných vývinových tendencií a s týmto zámerom sa dostala na trh nová publikácia ročenky Almanach Slováci v Poľsku XV., ktorá obohatí svojich
čitateľov nielen o historické dáta tykajúce sa Slovákov v Poľsku,
ale prinesie aj štipku poznania z oblasti ľudovej kultúry a slovesnosti. Súčasťou publikácie je príloha v slovenskom jazyku kópie
400-ročnej listiny tykajúcej sa obce Podvlk, ktorá tento rok si pripomenie 400 rokov.

8-9 V Harkabúze

Táto malá dedinka na úbočí na samom konci Oravy sa z roka na
rok stáva krajšou. Za posledné roky bola obnovená škola, je lepší
prístup na cintorín, na dolnom konci boli otvorené malé potraviny,
z obce sa už bez problémov možno dostať do centra gminy, tzn. do
Raby Wyżnej a pred pár mesiacmi pribudol aj nový chodník.
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10 Horčičné zrnko
11 Poznáte Oravský betlehem?

Veľmi často sa stáva, že nepoznáme vlastnú históriu ani zaujímavosti svojho okolia, len upierame pohľad na vzdialenejšie končiny a pritom doma pod nosom máme zaujímavé veci, o ktorých
nemáme ani tušenie. Ako je to v Orávke? Vedia miestni obyvatelia,
aký skvost sa nachádza u nich vo farnosti?
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12-15 Pripomenieme si v roku 2015
16 Ochrana životného prostredia v gmine
Nižné Lapše
17 Krátko z Oravy, Spiša a Sliezska
18-19 Oblátkové stretnutie v Novej Belej

Peknou tradíciou je, že sa krajania v niektorých miestnych skupinách na Spiši stretávajú na prahu nového roka a blahoželajú si.
V spoločných diskusiách si pritom zaspomínajú na uplynulé obdobie, pozastavia sa nad svojimi radosťami i starosťami, ale sa aj rozveselia, spoločne si zasievajú slovenské ľudové pesničky a nielen
tie. Takto sa v nich utužuje aj pocit spolupatričnosti.

20 Predvianočné „hriatô“ v Krakove

Sviatočná atmosféra Vianoc sa v Poľsku spája s oblátkami, no
na Slovensku rozvoniava omnoho silnejšie, pretože typickým sviatočným jedlom okrem ryby a makových bobaliek je práve na celom
Slovensku kapustnica. A nie hocijaká, ale vianočná.
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21-23 Oblátkové stretnutie v Kacvíne
26-27 Orava očami študentov slovakistiky

Orava je multikultúrnym regiónom. Ako ho vnímajú študenti
slovakistiky Jagelovskej univerzity po krátkom pobyte v ňom? Je
pre nich príťažlivý a záujímavý?

28-29 Z diania na Slovensku
Na obálke: Na obálke: Žiaci z Kacvína v scénke Príbeh o narodení Ježiška.
Foto: M. Majeriková-Molitoris. Grafická úprava: E. Koziołová.
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