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NÁBOŽENSKÉ A SPOLOČENSKÉ OTÁZKY RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI A OBCE KLČOV
Číslo: 4

Drahí veriaci, milí občania obce Klčov!
Svätá brána na svätopeterskej bazilike v Ríme
sa 6. januára 2001 zatvorí.
Končí sa jedinečný Jubilejný rok, ktorého poslaním
podľa Jána Pavla II. bolo
odhaliť novú kresťanskú
jar, za predpokladu, že
kresťania prejavia náležitú
mieru učenlivosti a vnímavosti voči pôsobeniu Ducha
Svätého. Čas osobitnej milosti sa naplnil. Ženích vošiel, spolu s ním tí, ktorí sú
múdri a majú olej v lampách. Zatváranie sv. brány
je pre nás v prvom rade
podnetom pre spytovanie
svedomia. Boli sme v milostivom roku pozornejší
voči tomu čo Duch hovorí
cirkvám? Prenieslo sa na
nás aspoň niečo z odvahy
a vytrvalosti sv. Otca, ktorý
vo svojej fyzickej slabosti
dodal jubilejným sláveniam
tým viac výrečnosti a duchovnej sily? Neboli sme
v čase milosti celý rok príliš
zavalený svojimi bežnými
starosťami? Na tie si o pár
rokov už ani nespomenieme, ale tým viac si
budeme uvedomovať, že
sme boli účastní mimoriadnej doby, ktorá sa právom
označuje za dôležitú križovatku vzhľadom na ďalší
vývoj ľudstva a Cirkvi.
Mnoho dôležitých vecí sme
v tomto roku zaiste zabezpečovali, ale nepohlcovali
nás rôzne povinnosti a niekedy aj okrajové udalosti
a na tie nadprirodzené
nám neostal čas. Na tomto
mieste chcem vysloviť
úprimnú vďaku všetkým
tým, ktorí sa zapojili do
eucharistických dní v našej
farnosti, boli na Diecéznom
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Jubilejné Vianoce 2000, nový rok 2001
váš duchovný otec - farár
Vážení spoluobčania!

eucharistickom kongrese v Poprade, na Celoslovenskom eucharistickom kongrese v Bratislave a pravidelne chodili na Fatimské pobožností a na Večeradlá modlitieb s Pannou Máriou do Baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánsku horu v Levoči, alebo trinásteho
v mesiaci do nášho kostola. Ďakujem aj všetkým tým, ktorí pre
chorobu, starobu, alebo pre iné ťažkosti nemohli ísť s nami na púť, ale
v duchu tam boli s nami a modlitbami nás podporovali, aby tieto
slávenia celej Cirkvi boli svedectvom viery pred dnešným svetom. Sv.
Otec hovorí: „Vidím svitanie nového misijného veku, ktorý sa stane
novým dňom, bohatým na ovocie, ak všetci kresťania a mladí Cirkvi budú
odpovedať s veľkodušnosťou a svätosťou na volania a výzvy doby. (RM
5).
Ak niekto ešte stále nestihol získať jubilejné odpustky, alebo by si
ich chcel ešte doplniť, má takú možnosť do 6. januára 2001, ak
navštívi niektorý jubilejný kostol u nás Katedrálu v Sp. Kapitule,
baziliku v Levoči a farský kostol v Spišskej Novej Vsi: Zúčastní sa tam
na sv. omši, na sv. prijímaní (predtým si vykonal sv. spoveď) pomodlí
sa na úmysel sv. Otca a vzbudí si úmysel, že tieto odpustky chce
získať. Takto posilnení Božou milosťou môžeme s istotou vstúpiť do
tretieho tisícročia i do nového 21. storočia ako živí svedkovia Kristovej
prítomnosti, medzi nami, najmä tej prítomnosti, ktorú nám zanechal
v Eucharistii - vo sv. prijímaní, z ktorého môžeme aj v našej farnosti
čerpať silu pri svätej omši každý deň.
Doc. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.

Na sklonku končiaceho
roku chcem sa Vám všetkým poďakovať za spoluprácu počas roka 2000.
Patrí Vám uznanie a poďakovanie a to viac, že žijeme dobu kedy je málo
pracovných príležitostí a finančná situácia mnohých
rodín je ťažká. V našej obci
máme 21 % nezamestnaných, z ktorých 12 pracovalo na verejnoprospešných prácach. Boli skutočne disciplinovaní a urobili
kus poriadnej práce. Ale aj
ostatní občania sú ochotní
pomáhať. Spomeňme si
napr. na požiarnikov i na
ostatných ľudí pri likvidácii
lesného požiaru tohto roku,
na usporiadanie letných
hier pre mládež, na prípravu klziska pre deti, na
úpravu a zveľaďovanie životného prostredia v okolí
svojich domov.
Verím, že táto spolupráca medzi Obecný úradom a občanmi bude pokračovať aj v nastávajúcom roku 2001. Pri tejto
príležitosti, zároveň pri
vstupe do nového tisícročia Vám všetkým prajem
veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.
Zároveň Vás obecné
zastupiteľstvo pozýva na
spoločné posedenie organizované spolu s Farským
úradom, ktoré sa uskutoční
dňa 31.12.2000 o 18.00
hod. v sále kultúrneho
domu.

Viktor Dzurilla

Ježiš Kristus
jediný Spasiteľ sveta chlieb pre
nový život
II. „Vezmite a jedzte“
III. pokračovanie
Chlieb, ktorý posilňuje na ceste
11. Ježišové slová „vezmite a jedzte“
sa spájajú s úpenlivou prosbou ľudského
srdca túžiaceho nasýtiť tisíce podôb
hladu, ktorý poznačuje pozemskú púť
človeka: hlad po jedle a po základných
životných potrebách, hlad po spravodlivosti a slobode, hlad po láske a nádeji.
V chlebe a víne dáva Boh človeku nielen
chlieb, ktorý ho živí, ale aj sviatosť, ktorá
ho obnovuje, aby mu nikdy nechýbala
táto telesná aj duchovná opora.16 Modlitba, ktorou sa obraciame na nebeského
otca „chlieb náš každodenný daj nám
dnes“, naozaj nachádza plnú odpoveď
v Božom slove a v Eucharistii. Aj nám
dnes, podobne ako ľuďom, ktorí Ježiša
prosili:
„Pane, vždy nám dávaj taký chlieb,“
odpovedá: „Ja som chlieb života. Kto
prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude
žízniť.“ (Jn 6,34-35).
Živiť sa Kristom pri svätom oltári
znamená uznať, že „jeho telo, obetované
za nás, je duchovný pokrm, ktorý nás
posilňuje“.17 Zakúšame tak pravdivosť
jeho prísľubu: „Poďte ku mne všetci, ktorí
sa namáhate a ste preťažení, a ja vás
posilním“. (Mt 11,28). Sila posväteného
chleba a vína nás teda pozýva s vytrvalosťou sa vracať k účasti na eucharistickej hostine, aby sme si obnovili sily
napredovať na ceste k plnému spoločenstvu s Bohom.
Viera živená „chlebom života“ a
„kalichom spásy“ opätovne potvrdzuje, že
Ježiš je pravou odpoveďou, ktorá určuje
cieľ nášmu hľadaniu zmyslu života a jeho
budúcnosti: „Kto je moje telo a pije moju
krv, má večný život a ja ho vzkriesim
v posledný deň. Kto je tento chlieb, bude
žiť naveky“. (Jn 6,54-58). Najmä vo
chvíľach, keď utrpenie vyvoláva otázky,
ktoré vyžadujú odpoveď lásky, musí
každý cítiť, že Kristove slová: „Vezmite
a jedzte“, sú určené práve jemu. Eucharistický chlieb je silou slabých, oporou
chorých, balzamom, ktorý hojí rany,
pokrmom na cestu pre toho, kto odchádza z tohto sveta. Je silou verných,
ktorí pôsobia v prostrediach a okolnostiach, kde je ich prítomnosť jedinou
možnosťou ohlasovať evanjelium dosvedčovaním Ježiša Krista ako „cesty,
pravdy a života“. (Jn, 14,6). „Jesť chlieb
Boh prišiel na zem,

starosta obce Klčov
života“ má za cieľ zviditeľniť to, pre čo sa
Tak Božia láska zjavuje svoju
naozaj oplatí žiť.
dokonalosť: dávať zadarmo, preukazujúc
dobrodenie spravodlivým i bezbožným.
III. „Daný pre vás a pre všetkých“
Láska k úbožiakovi, ktorý nemôže dar
odplatiť, je milosrdenstvom; láska k neChlieb lámaný a dávaný pre život priateľovi, od ktorého nemožno očakávať
Cirkvi, k misijnej službe sveta.
nič dobré, je odpustením. Z tejto nezišt12. Prijímanie chleba života a kalicha nej lásky, ktorú nám Kristus prejavil,
spásy oživuje poznanie, že „Boh je láska. pramení spása, teda odpustenie hriechov
A Božia láska k nám sa prejavila v tom, a uzmierenie hriešnikov: „Boh, bohatý na
že Boh poslal svojho jednorodeného milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu
Syna na svet, aby sme skrze neho mali lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli
život. Láska je v tom, že nie my sme pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom milovali Boha, ale že on miloval nás milosťou ste spasení“. (Ef 2,4-5).
a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu
za naše hriechy. A my sme videli
Dar bez hraníc
a svedčíme, že Otec poslal Syna za
Spasiteľa sveta.“ (1 Jn 4,8-10. 14).
14. Ježiš hovorí, že „dáva svoj život
ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20,28;
porov. Mt 26,28); tento výraz nie je
obmedzujúci: stavia ľudstvo ako celok
proti jednej osobe Vykupiteľa, ktorý sa
vydáva, aby ho spasil. Cirkev nasledujúc
apoštolov učí, že Kristus zomrel za
všetkých ľudí bez výnimky.
„Nie je, nebol a ani nebude nijaký
človek, za ktorého by nebol Kristus
trpel“.18
Zverujúc apoštolom sviatosť svojho
úplného darovania, Kristus sa vydáva za
každého Adamovho potomka: zväzok
ustanovený skrze Vtelenie nepripúšťa
vylúčenie medzi mužom a ženou, bohatým a chudobným, slobodným a väzňom,
bielym a čiernym, Židom a Grékom,
Európanom a Ázijčanom... „Ale s darom
nie je to tak ako s previnením. Lebo ak
previnením jedného zomreli mnohí, tým
väčšmi sa milosťou jedného človeka,
Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia
milosť a dar“. (Rim 5,15)
Vo svojom úrade sa Ježiš na
všetkých obracia slovom spásy. Ak dal
Dar, ktorý oživuje
niekomu prednosť, tak to bolo voči tým,
čo
boli zabudnutí a vydedení. Pri
13. Pravá láska vyžaduje bezrozmnožení
chleba a rýb pre hladný
podmienečný dar seba samého. Mimo
zástup
nerobil
žiadne výnimky: „I jedli
tohto horizontu sa stáva ovládanou,
a
všetci
sa
nasýtili...“
(Lk 9,17). Tak isto
riskuje vydieranie, zamieňa sa s ilúziou.
sú
všetci
pozývaní
na
Eucharistiu, na
Naopak, pravá láska je úplným obetovaním sa pre iných, zabúdajúc pritom na večeru Pánovu, aby prijali chlieb, ktorý
zbližuje pokrstených v spoločenstve.
seba.
V
novej a večnej zmluve spečatenej jeho
Takto je Kristova obeť dobrovoľne
vzácnou
krvou Kristus zbúral každý múr
a bezplatne dokonaná: „Dobrý pastier
rozdelenia,
aby vytvoril v sebe jedného
položí svoj život za ovce. Otec ma preto
nového
človeka.
(Porov. Ef 2,14-18).
miluje, že ja dávam svoj život... Nik mi ho
neberie, ja ho dávam sám od seba“ (Jn
10, 11.17-18). Okrem toho nesmie nám
uniknúť, že v Ježišovi darovanie života
nadobúda ešte väčší rozmer:
„Boh dokazuje svoju lásku k ním tým,
že Kristus zomrel za nás, keď sme boli
ešte hriešnici“. (Rim 5,8) Ježiš vskutku
vylial svoju krv nielen za tých, ktorí
odpovedajú na jeho lásku.
leží v jasliach, v zime,

P o z n á m k y:
16. Porov. Rímsky misál, Orácia o obetovaní.
17. Rímsky misál, Prefácia o Eucharistii.
18. Katechizmus Katolíckej cirkvi, 605.

Inštrukcia 47. medzinárodného kongresu,
Rím 18.-25.6.2000

slávnosťou Vianoc
opäť si ho ctíme.
Priniesol pokoj
ľuďom dobrej vôle,
oslavu Otca,
v radosť zmeniť bôle.
K jasliam ísť treba,
zriecť sa hriechu, svárov,
láska v nás – v srdci
bude jeho slávou.

Žil raz jeden malý chlapec, ktorý mal veľmi zlu povahu. Otec mu
dal vrecko klincov a povedal mu, že vždy, keď sa nahnevá, nech
zatlčie jeden klinec do plota vzadu za domom.
Prvý deň chlapec zatĺkol do plota 37 klincov. Za niekoľko týždňov
sa naučil kontrolovať svoj hnev a počet zatlčených klincov sa
postupne znižoval. Zistil, že je jednoduchšie ovládať zlosť ako zatĺkať
klince do plota. Nakoniec prišiel ten deň, keď sa chlapec ani raz
nenahneval. Povedal to otcovi a otec mu navrhol, aby teraz chlapec
vytiahol vždy jeden klinec, keď sa za celý deň ani raz nenahnevá. Dni
sa míňali a chlapec po čase mohol povedať otcovi, že v plote
nezostal ani jeden klinec. Vtedy zobral otec chlapca za ruku a
zaviedol ho k plotu. Tam mu povedal: "Urobil si dobre, chlapče, ale
pozri sa na diery v plote. Ten plot už nikdy nebude taký, aký bol.
Keď povieš niečo v hneve, tak to zanechá pravé takéto jazvy. Ako
keď zabodneš do človeka nôž a vytiahneš ho. Nezáleží na tom
koľkokrát povieš ľutujem, rana stále zostava. Rana spôsobená
slovom boli rovnako ako fyzický úder.
Priatelia sú vlastne veľmi vzácne drahokamy. Rozosmievajú ťa a
podporujú ťa vo všetkom. Vypočujú ťa, ak máš starosti, pochvália ťa
a vždy sú ochotní otvoriť ti svoje srdce."
Toto obdobie je vzácnou prípravou na Narodenie nášho Pána
a Vianoce sú sviatkami jeho lásky a pokoja. Ukážme svojim
priateľom, ako veľmi nám na nich záleží.
PRAJEM VÁM
ŠŤASTNÉ PREŽITIE VIANOC
A CELÝ ĎALŠÍ NOVÝ ROK

BEZ PRIATEĽOV
NEMÁŠ NIČ !

SI MÔJ BRAT A PRIATEĽ A JA SI TO VEĽMI VÁŽIM !
ODPUSŤ MI, PROSÍM ŤA,
AK SOM NIEKEDY NECHAL
V TEBE DIERU.

PORIADOK BOHOSLUŽIEB
Farnosť:

v týždni od

KLČOV

23. 12. 2000

Deň

Liturgická oslava

Hodina

S

Adventné obdobie

8.00

23.12.

7.30 Svätá spoveď

do

1. 1. 2001

Bohoslužby
+ Peter, Veronika, Peter, Ondrej Pijak
sv. ruženec o 7.30 hod.

ŠTVRTÁ

8.00

sv. omša za veriacich

N

ADVENTNÁ NEDEĽA

10.00

sv. omša na úmysel

24.12.

Štedrý deň

18.00

Štedrá večera - modlitby v rodine

24.00

Polnočná sv. omša

Slávnosť

8.00

SV. OMŠA PASTIERSKA

NARODENIA PÁNA

10.00

SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA

13.30

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ

SV. ŠTEFANA,

7.00

SV. OMŠA NA ÚMYSEL

PRVÉHO MUČENÍKA

8.30

+ Štefan Mačuga

10.00

KOLEDA - POSVIACKA DOMOV

8.00

sv. omša na úmysel

18.00

+ Imrich Gaduš

8.00

sv. omša na úmysel

18.00

ž. Ondrej a Terézia Dzurilla (za zdravie)

P
25.12.
U
26.12.
S

SV. JÁNA, APOŠT. A EVAN.

27.12.
Š

SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČ.

28.12.
P

8.00

sv. omša na úmysel

29.12.

Vianočné obdobie
SV.OMŠA ZA ÚČASTÍ DETÍ
MODLIT.STRET.MLÁDEŽE

18.00

ž. Ondrej a Veronika Dzurilla (za zdravie)

S

Vianočné obdobie

8.00

sv. omša na úmysel

18.00

ž. Štefan a Alžbeta Labanc (za zdravie)

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY

8.00

sv. omša za veriacich

JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

10.00

+ Janka Vozárová

17.00

Vešpery + Te Deum

30.12.
N
31.12.

17.00 poďakovanie za uplynulý rok
18.00 program v Kult. dome

23.30

Polnočná pobožnosť a novoročné požehnanie
so Sviatosťou Oltárnou

P

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE

8.00

sv. omša za veriacich

Bohorodičky

10.00

slávnostná sv. omša

13.30

NOVOROČNÉ VEŠPERY

1. 1.

Na Štedrý deň kresťania slávia Štedrú večeru spoločne vo svojich príbytkoch tak, že ju začnú spoločnou
modlitbou, ktorá obsahuje: prežehnanie sa, čítanie zo svätého Písma (úryvok o narodení Pána), zaspievanie
vianočnej piesne (napr. Dobrý Pastier sa narodil, alebo inú) modlitbu Otčenáš, Zdravas, Verím v Boha,
Sláva Otcu a modlitbu pred jedlom. Po štedrej večeri nasleduje krátke poďakovanie po jedle a tak sa rozdeľujú darčeky pri stromčeku, ako znak veľkej Božej lásky, lebo Boh nám v tento deň daroval dar najdrahší vlastného Syna - Ježiša Krista.
V našej farnosti, kostolné zvony budú zvoniť na Štedrú večeru o 18.00 hod., čo bude znamením pre
rodičov, aby začali spoločnú modlitbu pred Štedrou večerou vo svojich domoch.
V kostole, pri spievaní Kréda, sa cez Vianoce počas slov: „a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie
Panny“ kľačí na obidvoch kolenách.
Milostiplné a radostné vianočné sviatky, požehnaný a šťastný nový rok všetkým obyvateľom
Klčova zo srdca prajú, za svojich farníkoch sa modlia i do Vašich modlitieb sa odporúčajú Váš
duchovný otec Amantius, kaplán Rastislav a školské rehoľné sestry sv. Františka SM. Maximiliána,
SM. Petra a S. Kamila.
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