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                                                       Občasník, vydáva SCŠ a OÚ Štefanová 

 

 
Vie o nás všetko. Viac, než mnohí iní.  

 A napriek tomu nikdy nesklame. A nespomína dlho na 

prečiny. O kom to vravím? Predsa o mame.  

Mama - Ten človek, čo najdlhšie mlčí, keď ublížia 

mu jeho najbližší. Po každom páde znova chodiť učí.  

Po každom plači znova utíši.  

Mama - tá večná diakonka skromná. 

Drahé mamičky, babičky a prababičky 

Je máj – lásky čas. S týmto mesiacom sa spája krásny sviatok – Deň matiek.  

Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a 

starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú 

trpezlivosť a obetavosť.  

Mama je slovo kratučké, milé, láskavé. Pri tomto slove si každý z nás 

predstaví svoju mamu. Milú a dobrotivú, ktorá bdela pri našej postieľke, keď 

sme ochoreli, ktorá sa tešila z našich prvých krôčikov a ofúkala kolienko, keď 

sme spadli,  ktorá pritúlila, zovrela v náručí, plakala s nami, keď sme už 

dospeli a bolo nám ťažko.  Bola a je to mama, ktorá vedela  a vie dať slovám 

najkrajšiu a najláskavejšie podobu. A je to tá istá mama, ktorej slová sme 

toľkokrát nevzali vážne a  potom sme ju s ľútosťou prosili o odpustenie.  

Mama - pracovitá, kamarátska, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, 

milujúca, odpúšťajúca, oddaná...  

 

             Milé naše mamičky, babičky a prababičky,  

dovoľte mi zo srdca Vám všetkým zaželať úctu Vašich najmilších 

a pokoj, v ktorom môžete Vaše úžasné poslanie darkýň života ďalej 

rozvíjať a tvoriť. Nech Vás stále obklopuje láska Vašich detí, nech 

môžete v radosti prežívať život, ktorému ste dali zmysel a múdro ho 

posúvate dopredu. Nič nie je hrejivejšie, ako slnko vychádzajúce z 

milujúceho materinského srdca. 

 

Ale ešte malú spomienku: Možno sa mnohé matky na svoje veľké a 

dospelé deti dívajú z diaľav iného sveta… Spomínajme s veľkou úctou na 

naše mamy a babičky, ktoré nás opustili odchodom k Pánovi do večnosti.  

Nezabúdame!  

                       

    Kvetka Bošanská – Oškerová 

            konšelka SCŠ 



JOZEF  OCHABA – Jožko Salezián. 
   
 

Narodil sa 29. marca 1920 v Štefanovej 
okres Modra, ako prvorodený syn Františka 
Ochabu a manželky Márie rod. Moncmanovej. 
Otec roľnícky robotník na panstve grófa Pálffyho, 
neskôr maloroľník. Matka domáca, pôvodom 
z Horných Orešian, v zime vyšívala.  

Brat Rudolf, poľnohospodársky inžinier – 
odbor vinohradníctvo. 

5 tried Ľudovej katolíckej školy vychodil od 
1.septembra 1926 do 30.júna 1932 v rodisku. 
Stredoškolské štúdiá absolvoval v súkromnej 
škole u saleziánov v Šaštíne a Trnave ako 
externista v rokoch 1932–39. Na konci školského  
roku robil diferenčné skúšky na štátnych 
/verejných školách – najprv u františkánov 
v Malackách a neskôr v Kláštore pod Znievom. 
V máji 1939 bol prijatý do noviciátu v Hronskom 
Svätom Beňadiku. Od septembra 1940 do 1943 
pokračoval v štúdiu na filozofickom seminári, kde 
v penzionáte vypomáhal  pri výučbe študentov - 
vyučoval matematiku, fyziku a chémiu. Od septembra 1943 do augusta 1944 praktikoval 
v penzionáte ako asistent. Od septembra 1944 do augusta 1946  vyučoval matematiku ako 
asistent. Od septembra 1946 do apríla 1950 pokračoval v štúdiu teológie. Tonzúru prijal 28.júna 
1947 a 6. januára 1948 mu lektorát udelil biskup mons. Škrábik. Svätenie za exorcistu a akolytu 
vysluhoval  28.júna 1948 saleziánsky biskup mons. Trochta z Litomieříc. 17.decembra 1949 prijal 
svätenie na subdiakona a 26.marca 1950 za diakona od pomocného biskupa mons. Michala 
Buzalka z Bratislavy. V noci z 13. na 14. apríla 1950, (tzv. barbarská noc/, bol s ostatnými 
deportovaný do Hronského sv. Beňadiku na dva mesiace. Polícia, národná bezpečnosť 
a milicionári v noci vyvalili dvere a vtrhli do kláštora podľa nariadenia komunistickej vlády, pretože 
„náboženské rády sa vraj zaoberajú špionážou pre Vatikán a dopúšťajú sa velezrady a musí im byť 
zamedzená možnosť škodiť štátu. Po prezentácii dostali 10 minút na zbalenie osobných vecí. Po 
krátkej rozlúčke v kaplnke nasadli do autobusov, ktoré ich tak ako mnohých iných členov rádov, 
deportovali do tzv. koncentračných kláštorov. V saleziánskom dome v Šaštíne boli do 25.apríla 
odkiaľ ich odlifrovali na východ do kláštora redemptoristov v Podolínci. Každé ráno na 
zhromaždení na kontrolu prítomnosti ich vyzývali na podpis vyhlásenia o rozhodnutí opustiť 
mníšsky stav. 13.mája bol Jožko Ochaba odvezený do Báču 30 km od Bratislavy. Tam boli viacerí 
diecézni kňazi a biskupi. Medzi nimi aj biskup mons. Gojdič. Tu chystané jeho tajné vysvätenie sa 
nepodarilo a 13.júla bol odvezený späť do Podolínca. Zadržovaných rozdelili do skupín – tých, 
ktorých sa týkala vojenská služba museli narukovať do tzv. PTP práporov a ostatných poslali 
pracovať na Trať mládeže a niektorí sa mohli aj zamestnať. Tábor v Podolínci sa potom likvidoval 
a tak od 6.septembra do 22.októbra bola zostávajúca malá skupina odvezená  do františkánskeho 
kláštora v Pezinku. Úľavou bolo, že tu mohli dostávať poštu aj prijímať návštevy. 

Asi po troch týždňoch sa Jožkovi podarilo vrátiť domov k rodičom, kde pomáhal prácou na 
gazdovstve a pokúšal sa nájsť zamestnanie v Bratislave. Tu stretol ilegálne žijúceho spolubrata - 
don Titus Zemana, rodáka z Vajnor. Ten mu navrhol , aby odišiel do Talianska – rozumie sa , že 
ilegálne. Dohodli sa tento zámer uskutočniť, ale kvôli utajeniu nič nepovedať ani rodičom. V deň 
odchodu 22.októbra 1950 si pripravil veci ako do zamestnania a odišiel do Bratislavy, kde sa na 
hlavnej stanici stretli viacerí mladí saleziáni s udávaným cieľom cesty Šaštín. Večer prešla asi  
dvadsaťčlenná  skupina lesom pri Levároch k rieke Morava, kde bol pripravený nafukovací čln 
priviazaný k lanu spájajúcom oba brehy. Lano sa pri preprave pretrhlo, ale salezián Rafael Černý 
zachytil jeho koniec a v chladnej októbrovej noci preplával na rakúsky breh a tak sa sem mohli 
dostať aj ostatní. Potom premrznutí  pešo prešli na železničnú stanicu vo Viedni, kde ich prichýlili 



tamojší saleziáni. V tom čase bolo Rakúsko rozdelené na ruskú a americkú zónu a práve do 
americkej zóny sa potrebovali dostať.  Nastúpili na vlak do Lincu kde sa rozptýlili vo vozňoch. Tu 
boli kontrolovaní Rusmi aj Američanmi. Vystúpili v malej dedinke, kde demarkačná čiara  
prechádzala cez kostol. Tu sa pomodlili a poza oltár šťastlivo prešli do americkej zóny. Pešo 
a povozom za pomoci miestneho roľníka sa opäť dostali k železnici  a do Linca, kde ich Američania 
ubytovali a mohli si konečne oddýchnuť. Potom cez Salzburg,  kde oslávili sviatok Všetkých svätých 
pokračovali na ceste do Talianska. Keďže nemali potrebné doklady museli vykonať ťažký prechod 
cez Alpy – vrch Brener, čo sa im s Božou pomocou, šťastlivo a bez strát podarilo. Po oddychu 
u talianskych františkánov sa potom cez Bolzano 4. novembra dostali do Turína, kde ich uvítal brat 
salezián don Taliga a získali prechodný pobyt. Jožko tu absolvuje jednoročné doplnkové štúdium 
teológie a popri tom doučuje študentov matematiku. 

1. januára 1951 v kaplnke La Croccete , kardinál arcibiskup Fossati celebruje jeho kňazskú 
vysviacku. V lete 1951 odchádza do Paríža, kde otec Amielh hľadá učiteľa matematiky pre 
saleziánsku školu. Dva roky sa zdokonaľuje vo francúzskom jazyku a od septembra 1953 do 1956 
pôsobí v Andrésy na saleziánskej základnej a strednej škole. V ďalších rokoch pôsobí na technickej 
a poľnohospodárskej škole v Giel, vypomáha v pastorácii, v rokoch 1960-67 v noviciáte saleziánov 
v Dormonse vyučuje taliansky jazyk. Tu ho navštevuje kamarát z detstva – štefanovčan Ján Zemčík, 
ktorý mu z rodného Slovenska prináša aktuálne správy. 

28. augusta 1967 získava Jožko francúzske občianstvo a tým aj možnosť prísť za rodinou 
na Slovensko. Tento svoj sen uskutočňuje po 18-tich rokoch v exile v auguste 1968 v čase tzv. 
Pražského jara, keď sa pod vedením populárneho Alexandra Dubčeka komunistický režim 
zmierňuje v snahe realizovať tzv. socializmus s ľudskou tvárou.  

12. augusta prichádza cez Viedeň na hlavnú stanicu do Bratislavy. Vidí zadrátované 
hranice a konečne sa zvítava s najbližšou rodinou, ale už nie so zomrelou matkou. V nedeľu  
18.augusta Jožko celebruje svoju prvú svätú omšu po vysvätení v rodnej Štefanovej. Prijíma 
požehnanie od otca. V obci panuje nadšenie a slávnostná atmosféra. Okrem štefanovčanov je 
prítomných aj množstvo cezpoľných.  
O tri dni je však 21.august, keď prichádzajú okupačné vojská ZSSR a Varšavskej zmluvy a s nimi 
šok, sklamanie, rozčarovanie a obavy.  Čo bude ? Odísť hneď, či zostať? 
So zmiešanými pocitmi 11.septembra Jožko odchádza späť do Francúzska do Coat.  Po dvoch 
rokoch umiera jeho otec. Neskôr sa ešte stretá s bratom Rudolfom a jeho manželkou, keď ten 
končí pracovný pobyt v Alžírsku a ukazuje im svetové pamiatky v Paríži – Eiffelovku, Víťazný oblúk, 
Notre Dame....  
V roku 1976 odchádza pôsobiť do rovníkovej Afriky.V septembri odlieta do Liberville, do malého 
seminára v džungli na rieke Ngouniére. 
Vo februári 1977 je vážne zranený pri autohavárii na jednej z ciest  v džungli. Vracia sa liečiť do 
Paríža. Po rekonvalescencii sa však opäť vracia do Afriky a krátko po návšteve provinciála v r. 1978 
sa definitívne vracia do Francúzska. Tu pôsobí v rôznych funkciách ako ekonóm v usmerňovaní a 
riadení provincie. Aj po odchode do dôchodku v r. 1990 aktívne pracuje na rôznych postoch 
v saleziánskej spoločnosti. Venuje sa triedeniu knižnice a návštevám žijúcich spolubratov. 

 
Slovák, salezián Jožko Ochaba, náš štefanovský rodák vyoral hlbokú brázdu na poli 

saleziánskej spoločnosti. Pozemskú púť ukončil 2.januára 2009 vo Francúzsku v 88 rokoch 
plodného života. V kňazskej službe pôsobil 58 rokov a 68 rokov po zložení sľubov. Pochovaný je 
v mieste svojho pôsobenia vo svojej druhej vlasti – Francúzsku v Ponts-de Cé. Jeho život je 
výrečným svedectvom doby, v ktorej žil a nezlomnej vôle a charakteru človeka, ktorý nám môže 
byť príkladom. 

 
Môžeme na neho byť oprávnene hrdí.  
Česť jeho pamiatke. 
 

  



Dovetok: 
Spomenutý salezián don Titus Zeman, rodák z Vajnor v ilegalite pomáhal svojim 

spolubratom. V druhej skupine ilegálneho prechodu previedol aj Jožka Ochabu. Pri prevádzaní 
tretej skupiny v marci 1951 bol zadržaný a po týraní a mučení 22. februára 1952 odsúdený na 25 
rokov odňatia slobody – ťažkého väzenia. Trest si odpykával vo väzniciach v Ilave, Mírove, 
Jáchymove, Leopoldove, Valticiach. V marci 1964 bol s podkopaným zdravím prepustený 
podmienečne na 7 rokov, aby nezomrel vo väzení. Skonal 8.januára 1969 v rodných Vajnoroch, 
kde je aj pochovaný. V súčasnosti prebieha záverečná fáza procesu beatifikácie – vyhlásenia za 
blahoslaveného. Boží služobník Titus Zeman, mučeník pre duchovné povolanie prehlásil: “Ak by 
som aj stratil život, nebolo by to márne, ak by sa aspoň jeden z tých, ktorým som pomohol stal 
kňazom namiesto mňa“. 

 
Spracoval: Alojz Tekula, konšel SCŠ podľa podkladov a korekcie Jozefíny Ochabovej.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



 
 

 

 
  



Spoločenská kronika obce Štefanová 
  
 

Deti narodené v roku 2015: 
 

Nech dieťatku sudičky všetko dobré dajú,  
nech pre neho veľa lásky, zdravia, šťastia majú...  
 

 
Jakub Hlianik 

Jozef Dahamshy 
Michaela Kováčiková 

Samuel Žákovský 
Kristína Nemčeková 

 
 

Sobášení v roku 2015:  
 
Láska je trpezlivá, Láska je dobrotivá,  
Láska sa nevypína, Láska nezávidí...  

 
 

Lucia Šottníková a Slavomír Oravec 
Dominika Števeková a Patrik Takáč 

Lucia Drozdová a Jaroslav Mikláš 
Lucia Poliaková a Radim Šorál 

Milada Bednárová a Alojz Nemček 
 

 
 

Občania, ktorí odišli do večnosti : 
 
Odišli ste z nášho domu,  
stratili ste sa našim očiam,  
ale v spomienkach ostanete stále.  
Nezabudneme.  

 
 

Katarína Dobrovodská 
Ľudmila Kubíková 

František Bohuš 
Vilma Schmidtová rod. Šikulová 

Stanislav Jakuš 
 

 

  



Recepty našich mám a babičiek, ktoré možno upadli do zabudnutia. 
Vdýchnime im nový život. 

 
Jedálny lístok našich predkov na našom území ovplyvňovali finančné, sociálne 
a poľnohospodárske podmienky. Kuchyňa bola založená na jednoduchých, zato však 
výživných jedlách z plodín, ktoré naši predkovia dopestovali. Boli to obilniny, strukoviny, 
zelenina a ovocie. Vďaka rozšírenému chovu hovädzieho dobytka nemôžeme vynechať 
ani početné „syrové“ - tvarohové špeciality. Všetky tieto ingrediencie sa stali základom 
jednoduchého jedálneho lístka po celé týždne. Odovzdávali sa z generácie na generáciu 
a postupom času sa upravovali a zdokonaľovali.  
 

MÚČNE JEDLÁ 
Z múky, vajca a malého množstva vody sa vypracovalo hladké a vláčne základné cesto, 
vyformovalo sa do gule a nechalo odstáť. Valčekom sa vyvaľkalo na hrúbku cca 2 mm. 
A z tohto sa robili jednotlivé jedlá. 
 
Rezance – „slíže“ 
Rozvaľkané cesto sa nakrájalo na 5 cm široké pásy, ktoré sa pomúčili, poukladali na seba 
a krájli sa na 5 mm široké slíže, ktoré sa uvarili v osolenej vode. Keď vyplávali na povrch, 
vybrali sa dierkovanou naberačkou a omastili. Posypali sa mletými orechmi, mletým 
makom, syrom – tvarohom, alebo prézlami. 
Takéto slíže sa dávali aj do nedeľnej polievky, len sa nakrájali na tenúčko – 1 mm. 
Neovárali sa, ale dali sa rovno do polievky a v nej sa nechali chvíľu povariť. 
 
Pirohy – „perky“ 
Z cesta vykrojené kolieska sa naplnili lekvárom – prevažne slivkovým. Preložili sa na 
polovicu, okraje sa zatlačili prstami alebo vidličkou. Uvarili sa v slanej vode. Dnes sa ako 
plnka používa tvaroh, bryndza, vyškvarená slanina, alebo plesňový syr NIVA rozmiešaný 
s maslom.  
 
Kapustové fliačky 
Cesto vyvaľkané na hrúbku ako na slíže sa pokrájalo na malé fliačky – štvorčeky. 
Nadrobno narezaná sladká kapusta sa podusila, osolila a pridala sa do nej usmažená 
cibuľka. V niektorých domácnostiach nedávali cibuľu ale dochucovali škoricou.  
 
Gule 
Cesto sa vykrajovalo ako na pirohy - na kolieska, alebo štvorce a obaľovali sa ním slivky. 
Vyvarené vo vode sa nechali odkvapkať a osypali sa syrom – tvarohom, alebo osladeným 
mletým makom, orechmi.  
Slivkové gule sa varili, keď dozrievalo ovocie. Dnes sa okrem sliviek obaľujú aj malé 
marhule, mirabelky – „kobelnačky“, jahody. 
 
Halušky – „šmykance“ 
Cesto muselo byť redšie ako na slíže, aby sa dalo ľahko pretlačiť cez šmykarnicu priamo 
do vriacej vody. Dávali sa do polievky alebo ako príloha k perkeltu a k mäsu, ale  
i samostatne - zmiešané s praženicou alebo posypané syrom – tvarohom.  
 
Dostali sa k nám aj jedlá typické z iných oblastí Slovenska. Napríklad trhance. 
Zo základného cesta nakrájaného na pásy (ako na slíže) sa rukami trhali “trhance“. 
Vysypali sa do osolenej vriacej vody. Keď vyplávali na povrch, vybrali sa cedidlom 
a v miske zmiešali s prehriatou a omastenou kyslou kapustou. Dochutili sa soľou 
a mletým čiernym korením.  
 
Zostavila Ochabová J. a Homolová Ľ.  
 
V budúcom čísle „ŠTEFANOVSKÉ ZVONY“ uverejníme jedlá zo zemiakov. Ak máte staré 
rodinné recepty po svojich mamách a babičkách, s ktorými by ste sa chceli s nami podeliť, 
oslovte, prosím, pani Jojku Ochabovú.  
Za poskytnutie receptov vopred ďakujeme.  


