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ROČNÍK: I

ÚVODNÉ DUCHOVNÉ SLOVO
Milí bratia a sestry. V týchto dňoch postupne ukončujeme práce vo vnútri nášho rímskokatolíckeho kostola a tiež časť prác pri
jeho okolí. To všetko preto, lebo v nedeľu 30. septembra sa uskutoční konsekrácia tohto zrekonštruovaného chrámu, zasvätenému
Narodeniu sv. Jána Krstiteľa. Po rokoch ťažkých prác, starostí, ale
aj radostí zo spoločenstva, ktoré sa medzi mnohými utvorilo práve
vďaka ich entuziazmu na tomto diele, prichádza čas ďakovať Bohu
za jeho požehnanie a plesať.
Možno, že ste si v týchto dňoch položili otázku: Čo je to vlastne tá konsekrácia, či posviacka? Odpoveď nám dáva Dekrét Kongregácie pre sviatosti a Boží kult, z roku 1977. V ňom sa nachádza
objasnenie podstaty celej liturgie posviacky kostola. Okrem iného
tento dekrét uvádza: „Posvätenie kostola a oltára sa právom považuje za neobyčajne slávnostný úkon. Veď miesto, na ktorom sa
kresťanské spoločenstvo zhromažďuje, aby počúvalo Božie slovo,
prednášalo svoje prosby a oslavovalo Boha, a aby sa zúčastňovalo
na najsvätejšej obete... toto miesto výstižne predstavuje Cirkev,
Boží chrám, vybudovaný zo živých kameňov...“. Zasa „oltár predstavuje Krista, ktorý je kňazom, obetným Baránkom a aj oltárom
svojej vlastnej obety“.
My, pokrstení veriaci, sme teda živým chrámom Boha. Tvoríme spoločne Cirkev. Toto slovo Cirkev, z latinčiny „ecclesia“,
znamená zhromaždenie veriacich s cieľom oslavy Boha. Ecclesia
však značí aj miesto, budovu, v ktorej sa kresťanské spoločenstvo
schádza sláviť svätú omšu, počúvať Božie slovo a prijímať sviatosti. Touto budovou je každý kostol. A keďže kostol ako budova je
raz navždy určený na zhromažďovanie Božieho ľudu a na slávenie
posvätných tajomstiev, podľa starobylej obyčaje Cirkvi sa patrí
zasvätiť ho Bohu slávnostným obradom. O niekoľko dní sa v našej
farskej obci uskutoční práve tento obrad.
Povinnosť zasväcovať Bohu kostol má biskup, pričom posviacka sa veľmi úzko spája so slávením svätej omše. Podľa spoločnej
tradície Východnej i Západnej Cirkvi sa koná pri svätej omši aj
osobitná posväcujúca modlitba. V nej sa vyjadrí úmysel kostol navždy zasvätiť Pánovi a vyprosuje sa jeho požehnanie. V obrade posviacky sú aj ďalšie úkony. Pre nás budú zaujímavé a osobité dva z nich: pomazanie oltára a stien kostola krizmou, čiže posväteným
olejom. Oltár sa pomaže preto, lebo symbolizuje
Krista a jeho obetu za nás. Zasa pomazanie stien
Pozvánka
kostola je znakom toho, že kostol je celý a navždy
zasvätený kresťanskej bohoslužbe.
Toto je základná charakteristika a tiež odpoveď na otázku, čo je to vlastne posviacka kostola.
Bratia a sestry, prajem každému z vás precítiť veľkú radosť z toho, že náš nebeský Otec nám daroval
milosť, aby sme mu uprostred našich domov postavili svätý príbytok. Je isté, že posvätenie z toho
plynúce, je najmä na náš duchovný úžitok.
ThLic. Štefan Albičuk, farár

Od minulosti po dnešok
Novodobý rímskokatolický kostol vyrástol na základoch kostola, ktorého počiatky siahajú až do 17. alebo 18. storočia. Kamenný kostol sa uvádza už v kanonickej vizitácii arcibiskupa Františka Barkóciho v roku
1749.Bol zasvätený Michalovi archanielovi.
V kostole mali starodávny medený kalich ,dva ornáty s albami, misál, stojan a dva zvony, o ktorých nikto
nevedel, kedy boli posvätené. Ku kostolu patrili polia a
lúky ( z vizitácie z roku 1749).
Po prvej svetovej vojne sa na kostole urobila veža a
kúpil zvon. Tento kostol mal podobu terajšieho kostola
v Ondavských Matiašovciach. O histórií kostola svedčila aj lipa, ktorá
bola zrúbaná v roku
1949 a po spočítaní letokruhov mala
asi 260 rokov. Lipa
vraj bola posadená
spolu s výstavbou
tohoto kostola.
Počas 2. svetovej vojny ustupujúcimi nemeckými
vojskami bol kostol
podminovaný a dňa 27.11.1944 bol spolu s cerkvou a
mostom v Podčičve vyhodený do vzduchu. Z kostola
ostala zachovaná a neporušená len socha Panny Márie a zvončeky. Táto socha
bola neskoršie t.j. v roku
1972 daná na reštavráciu
do Prahy, ale z Prahy sa už
nevrátila pôvodná, ale len
replika.
Pod podstavcom chýbal
údaj (Wien 1930). Socha
je zachovaná dodnes. Po
skončení vojny si veriaci

pre svoje obrady postavili drevený barak a pustili sa do
príprav na výstavbu nového chrámu. Staviteľom a architektom sa stal Štefan Podhorský z Bratislavy ( jeho
projekty mali dátum 15.10. 1947). Povolenie na výstavbu bolo dané 21.6.1948. V rokoch 1949-1950 urobené
a vybudované betónové základy. Dňa 31.12.1948 bola
obdržaná podpora vo výške 20 000 Kčs a materiál 60
m3 reziva, 3 vagóny cementu 10 ton železa, 81 000 ks
tehál. Dňa 7.6.1951
poskytol štát záruku
na pôžičku vo výške
2 500 000 Kčs.
Stavebné náklady
sa odhadovali na 3
134 549 Kčs. Stavba rástla, ale v roku
1965 po prenasledovaní cirkvi boli stavebné práce zastavené. Aj napriek početným protestom veriacich a
farského úradu bolo možné chrám dokončiť až v roku
1968 a po politickom uvoľnení 26.11.1969 sa kostol
slávnostne vysvätil. V roku 1988 veriaci zakúpili druhý
zvon a posvätený bol 19.6.1988. Pri likvidácii trosiek
starého kostola sa vraj našli tri mince z obdobia vlády
Márie Terézie (1740 - 1780) a pri kopaní nových základov odkryli spoločný hrob z čias morovej epidémie,
nachádzajúci sa pod troma vrstvami vápna. V zbúranom kostole pod hlavným oltárom bola podľa rozprávania vitrína s lebkou človeka s latinským nápisom:

„ Čo ste vy, boli sme aj my, čo sme my,
budete aj vy.“
Po zriadení farnosti Sedliská sa začalo s výstavbou
fary, ktorej základný kameň bol posvätený 5.4.1992.
Výstavba fary bola ukončená 23.6.1996. Farský kostol
vo svojej podobe slúžil až do roku 1994, keď vo farskej
rade a po dohode s veriacimi sa pristúpilo k rekonštrukcií kostola, a k rozšíreniu jeho kapacity formou prístavby. Dňa 28.9.2004 bolo vydané stavebné povolenie.
Prvý výkop bol urobený v októbri 2004.
Rozpočtový náklad predstavoval 3 000 000 Sk.

DOVOĽTE, ABY SME VÁM TOUTO CESTOU Z CELÉHO SRDCA POĎAKOVALI ZA
VAŠU FINANČNÚ, A INÚ PODPORU PRI REKONŠTRUKCII NÁŠHO FARSKÉHO
CHÁMU. CHRÁM JE OSLAVOU BOHA, KTORÝ ROBÍ VEĽKÉ SKUTKY VOČI NÁM
MALÝM. ĽUDÍ ZJEDNOCUJE A USCHOPŇUJE ICH K TOMU, ABY SPOLUPRACOVALI NA DOBRÝCH VECIACH.
VAŠA POMOC JE VYJADRENÍM VAŠEJ VIERY V NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA. A
VŠETKO, ČO ROBÍME PRE BOŽIU OSLAVU, PRISPIEVA KU SPÁSE NAŠEJ DUŠE...
ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ...
OTEC DUCHOVNÝ, FARSKÁ RADA, STAVEBNÝ VÝBOR, STAROSTA A BÝVALÁ STAROSTKA OBCE SEDLISKÁ

Prehľad organizovaných podujatí
Návšteva detí z Maďarska
Zdôvodnenie projektu:
V roku 1999 obec Sedliská podpísala s Maďarskou obcou Reipaszhuta
(Repašska Huta) zmluvu o
vzájomnej družbe a násled-

nej spolupráci na poli kultúrnom a spoločenskom.
Dedina Repašská Huta
bola založená pred 207 rokmi prisťahovalcami zo Slovenska, ktorí išli na „dolnú zem“ páliť drevené uhlie a vápno pre
sklenné hute. Po nadviazaní družby, sme každý druhý rok navštevovali družobnú obec. Niekoľkokrát deti z družobnej obci
boli v rámci svojho projektu na kultúrnu činnosť na návšteve
a nacvičovaní ľudových piesní a tancov na rekreačnej oblasti
Domaša, ale boli to zväčša deti staršieho veku. Pri poslednej
návšteve v obci Repašská Huta sa zástupcovia obcí dohodli,
že obec Sedliská pripraví projekt a na základe toho sme prijali
11 detí z Repašskej Huty.
Týmto projektom obe obce,
t.j. obec Sedliská a obec Reipaszhuta (Repašska Huta) sa
rozhodli rozšíriť svoju doterajšiu
spoluprácu na úrovni kultúrnej,
spoločenskej a športovej aj pre
spoluprácu na úseku základného školstva. Táto spolupráca je
zameraná na nadviazanie priateľských kontaktov medzi deťmi
z oboch zúčastnených krajín, na odstránenie predsudkov ich
rodičov a v budúcnosti prispeje k priateľstvu oboch národov.
Ing. Jozef Dobrocký
ray

Karol Mat-

Na remeslách
Pod hradom Čičva
sa v sobotu 28. júla
opäť zišli remeselníci
na stretnutí, ktoré organizuje obec Sedliská. Okrem čipkárok,
kovotepcov a ďalších
remeselníkov zaujal
návštevníkov svojimi
drevenými plastikami
najmä maliar a natierač michalovského
Stavotermu Ján Babenský z Hlinného, ktorý sa rezbárstvu venuje
už dve desiatky rokov. V prírodnom amfiteátri vystúpili viaceré
telesá vrátane humenského Chemlonu.

Sedliščanská pätnástka
V nedeľu začali v Sedliskách a V. Kazimíri písať históriu
nového behu Sedlištianska 15. Na trať vybehlo z futbalového šadióna v Sedliskách 39 vytrvalcov, ktorí bojovali nielen
s kilometrami, ale aj úmornou horúčavou, na čo doplatil okrem iných aj Miki Vrábel, ktorý to vzdal. V cieli mali najlepší čas v jednotlivých kategóriách:
do 40 rokov Imrich
Pástor z Obalservisu Košice, ktorý
získal aj prémiu vo
V. Kazimíri, nad 40

rokov Jánoš Bogár, nad 50
rokov Pavol Obraz, nad
60 rokov Jaroslav Horný
a v ženskej kategórii Natalyia Malyia z Ukrajiny.
Z našich skončili: 18. Igor
Pribula (MŠK Vranov), 27. Lukáš Husár (MŠK Vranov),
29. Štefan Kachman (z Čierneho), 33. Andrej Ivančo (MŠK
Vranov) a 35. Ján Balog (MŠK Vranov).

Národnostná konferencia
v Maďarsku
Repašska Huta
3-5.8.2007
V dňoch 3-5.8.2007 sa zástupcovia obce Sedliská zúčastnili
na základe pozvánky v maďarskej obci Repašska Huta Národnostnej konferencie, ktorá bola venovaná turistike, ochrane prírody,
životného prostredia a možností čerpania peňazí vrámci
programu LEADER. Bola
uskutočnená dohoda na vypracovaní spoločného projektu Škola v prírode s realizačným výstupom v roku
2008.

Program kultúrno-spoločenských akcií 4.Q 2007
Mesiac úcty k starším
28.10.2007
kultúrny program v kultúrnom dome
spoločenské posedenie
so starobnými dôchodcami
čas : 15.00 hod.

Mikuláš
deň 9.12.2007 (bábkové divadlo)

Štefanská diskotéka
deň 26.12.2007 futbalové ihrisko
Výlet pre starobných dôchodcov do Poľska
Krosno – trhy deň 11.10.2007,
odchod autobusu 6.00 hod.
Štefanský stolnotenisový turnaj
deň 26.12.2007 v kultúrnom dome

Aerobik ženy
od októbra 2007 cvičenie v kultúrnom dome
Silvestrovský ples
deň 31.12.2007 kultúrny dom – organizuje FK

Kurz varenia
od novembra 2007 v kultúrnom dome
Výstup na Hrad Čičva
v rámci akcie 101 hradov

FUTBAL V SEDLISKÁCH: FK SEDLISKÁ
Žiaci

Muži
1.10.2007

15.00

Čaklov 1.FC – Sedliská FK

Hrací čas – sobota o 12.00 hod

8.10.2007

14.30

Sedliská FK – Rudľov FK Družstevník

22.9.2007

Sedliská – Vechec

15.10.2007

14.30

Kamenná Poruba OFK – Sedliská FK

29.9.2007

Udavské – Sedliská

22.10.2007

14.00

Sedliská FK – Komarany Družstevník

6.10.2007

Sedliská – Bystré

29.10.2007

14.00

Medzianky FC PAME – Sedliská FK

13.10.2007

Kamenica n/C – Sedliská

5.11.2007

13.30

Sedliská FK – Hermanovce

20.10.2007

Sedliská – Jasenov

27.10.2007

Soľ – Sedliská

3.11.2007

Sedliská – Belá n/C

Dorast
1.10.2007

12.30

Zamutov Tatra „D“ – Sedliská FK

5.10.2007

12.00

Sedliská – Sačurov ŠK

15.10.2007

12.00

Kamenná Poruba – Sedliská

22.10.2007

11.30

Sedliská – Komarany Družstevník

29.10.2007

11.30

Medzianky FC PAME – Sedliská

5.11.2007

11.00

Sedliská – Hlinné Turbína „D“
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