V OKTÓBROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Rozhovory o Živote

Pri príležitosti 700. čísla Života sme sa obrátili na našich čitateľov s otázkou, ako hodnotia časopis, ktorý dlhodobejšie čítajú
a aké nové smerovanie by sa malo objaviť v rámci existujúcich materiálov, prípadne čo by uvítali nové. Začítajme sa do riadkov ich
odpovedí a zistíme, ako to z ich perspektívy vyzerá.

6 Slovenčina na Orave a Spiši v školskom roku
2016/17

Nový školský rok je už v plnom prúde a my sme sa vybrali po
školách na Orave a Spiši, aby sme zistili, ako sa darí vyučovaniu
slovenského jazyka v tomto roku. Výsledky nášho zisťovania ponúkame v tomto článku.

7 FS SPIŠ na Podrohačských slávnostiach
8-9 Čo sa deje v Podsrní?
10 Horčičné zrnko
11 Dobro došli!
12-13 Ľudový misionár páter Serafín Bošák –
oravské ľudové misie
14-15 Inšpiratívni Slováci v Rumunsku
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Hoci my Slováci žijeme roztrúsení po celom svete, takmer na
všetkých kontinentoch, veľa o sebe navzájom nevieme. V mnohých krajinách sa pritom stretávame s podobnými problémami,
osudmi a dokonca aj osobnosťami, ktoré nás spájajú. Možno by
ste ani neverili, koľko toho máme spoločného, napríklad s takými
Slovákmi v Rumunsku.

16-17 Krátko zo Spiša a Oravy
18 Mimoriadne zasadnutie Spoločnej komisie vlády
a národnostných i etnických menšín
18 Kurzy slovenského jazyka v Krakove sa začali
19-21 Slávnosť nedeckých hasičov
22-23 110 rokov Dobrovoľného požiarneho zboru
v Novej Belej

Dejiny hasičstva sa v našich obciach píšu pomerne dlho a sú
dôležitou kapitolou v každej z obci, lebo sa spájajú s pomocou blížnym a záchranou pred pohromami. Preto každé výročie spojené
s dobrovoľným hasičstvom je sviatkom celej obce a poďakovaním
za nezištnú prácu dobrovoľníkom, ktorí nesú pomoc bez ohľadu na
podmienky, v akých zásahy majú miesto.

24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Poviedka na voľnú chvíľu
28 Fridmanské korene Jozefa Metelku
Na obálke: Príležitostné obálky časopisu Život vydané pri príležitosti okrúhlych vydaní
čísiel časopisu Život, o.i. 400, 500, 600. Grafická úprava: E. Koziołová.
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