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Slávenie
Veľkonočných sviatkov
v Klčove
Slávime Veľkonočné sviatky, ktoré sú
žiarivým vrcholom celého liturgického
roku. Na toto slávenie sme sa pripravovali cez celé pôstne obdobie, a zvlášť
v posledných dňoch, keď sme sa zmierili
s Bohom vo sviatosti pokánia. V našej
farnosti túto možnosť využilo 380 veriacich.
Takto pripravení chceme vstúpiť do
Veľkého týždňa a sláviť spomienku Kristovho utrpenia, aby sme mohli spolu
s ním vo veľkonočné ráno zakúsiť radosť
z nového života.
Od pondelka do stredy nám liturgia
sprítomňuje posledné dni Pána Ježiša.
Náš Pán prichádza k priateľovi Lazárovi
a jeho sestrám. Chce sa s nimi akoby
rozlúčiť, pocítiť pravé priateľstvo, ktoré je
opakom Judášovej nevery a zrady.
Štvrtok vo Veľkom týždni nazývame
Zeleným štvrtkom. Ľudový názov Zelený
štvrtok bol prevzatý z germánskeho
bohoslužobného názvoslovia (greinen –
nariekať; Gründonnerstag). V starej
Cirkvi totiž v tento deň sa konalo zmierenie kajúcnikov. Biskup ich rozhrešil
a prijal do spoločenstva veriacich. Bol to
deň vzrušeného, ľútostivého, ale i radostného plaču, keď sa verejní hriešnici po
dlhšom pokání mohli zúčastniť na sviatostiach Cirkvi.
Možno však pripustiť, že názov Zelený štvrtok má aj v terajšom slovnom
znení svoje oprávnenie, azda vplyvom
bohoslužobných výkladov. Poukazoval by
na to latinský názov Dies viridium čiže
deň
zelených
ratolestí
spájaný
s obradom zmierenia. Verejní hriešnici sa
podobali suchým ratolestiam, ktoré sa
dnes pokáním a rozhrešením zazelenali
na strome Cirkvi. Na niektorých miestach
sa používalo pri omši rúcho zelenej farby.
Aj zvyk požívať v tento deň zeleniny
podľa starozákonnej obyčaje podporoval
názov dňa.
Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo Štvrtok Pánovej večere; jeho stredom je Veľkonočná vigília a
končí sa vešperami Nedele Pánovho
zmŕtvychvstania.
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V terajšej liturgii sa slávenie Veľkého
piatku začína už večer Zeleného štvrtku.
Umývanie nôh učeníkom, ustanovenie
Eucharistie pri Poslednej večeri, Ježišova
modlitba na Olivovej hore v Getsemanskej záhrade a napokon jeho zajatie, sú
hlavnými témami dnešného večera
a noci.

Svätá omša Zeleného štvrtku má
slávnostný a radostný ráz. Omšové rúcho
je biele, oltár vyzdobený; odznie v nej
slávnostné Glória, počas ktorého sa
slávnostne vyzváňa a hrá. Po Glórii
zvony a organ umĺknu až do Glória v sv.
omši na Bielu sobotu, čo nás tak clivo
upozorňuje na smutné kalvárske udalosti.
Miesto zvončekov sa používajú klopadlá
a miesto zvonov rapkáče; pripomínajú
staré časy, keď ešte nebolo zvonov a do
chrámu na bohoslužby zvolávali údermi
dreveného alebo kovového mlatka na
drevenú alebo kovovú platňu. Zvony
predstavujú hlásateľov evanjelia; ich
odmlčanie pripomína útek apoštolov, keď
chytili Krista. Zvuk rapkáčov môže v nás
vyvolať i predstavu zemetrasenia a pukania skál pri Kristovom skone.
Po sv. prijímaní nasleduje obrad prenesenia Najsvätejšej sviatosti Oltárnej do
kustódie na bočnom oltári. Tam bude
uložená až do Veľkonočnej vigílie. Hlavný oltár s bohostánkom zostane prázdny
na znak toho, že bol Ježiš zradený a že
ho všetci opustili. Dovtedy si uctievame
Eucharistiu na bočnom oltári a potom
v Božom hrobe. Počas prenášania
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Verejná schôdza
občanov Klčova 1. 4. 2001
Dňa 1. apríla 2001 sa uskutočnila na
Obecnom úrade verejná schôdza občanov, na ktorej sa zúčastnilo okolo 100
občanov.
Starosta obce p. Viktor Dzurilla informoval prítomných: - o budovaní obecného vodovodu a kanalizácie; - o separovanom zbere odpadu; - o príprave individuálnej bytovej výstavby a vysporiadaní
vlastníckych vzťahov pre tieto pozemky.
Pracovníčka Obecného úradu p. Elena
Chovancová oboznámila prítomných
s hospodárením obce v uplynulom roku
2000 a s rozpočtom na rok 2001, ktorý
schválilo Obecné zastupiteľstvo (uverejnený je na str. 3).
Z radu prítomných zazneli kritické
hlasy v tom zmysle, že prečo vodovod
a kanalizácia nie sú už v obci vybudované, prečo sa pozemky na individuálnu
výstavbu prisľubujú cudzím osobám
a nedávajú sa tým, ktorých predkovia ich
kedysi užívali na základe pridelenia
z konfiškácie grófskeho majetku.
Starosta im odpovedal, že nemohol
ani on, ani jeho predchodcovia postaviť
vodovod a kanalizáciu, keď na to nedostal finančné prostriedky od štátu. Teraz,
keď časť peňazí vybavil, ihneď stavia,
a to v takom tempe, v akom prichádzajú
peniaze. Pozemky na individuálnu výstavbu budú odpredávané najprv občanom Klčova a uprednostnia sa tí občania,
ktorí uvedené pozemky kedysi užívali.
Tieto pozemky momentálne ešte stále
vlastní štátny pozemkový fond a Obecný
úrad ich musí najprv od neho odkúpiť
a až potom ich môže občanom odpredávať. Ak ich odkúpi Obecný úrad, zabezpečí pre tieto pozemky aj inžinierske
siete (vodovod, kanalizácia, elektrifikácia,
plynofikácia, cestná komunikácia, atď.)
Ak by ich odkúpili individuálni občania
boli by schopní zabezpečiť toto všetko
sami na svoje vlastné náklady? Neurobili
by to pre celú obec ani prípadní podnikatelia. Teraz sú najväčšie problémy v obci
práve z toho, že ešte stále nemáme
dostatočne vybudované inžinierske siete
v starej časti obce. V novej časti obce
bez riadnych inžinierskych sieti nemienime pokračovať. Po vybudovaní kanalizácie zanikne aj problém znečisteného
potoka a studní v obci.
OÚ Klčov

Najsvätejšej sviatosti spievame hymnus
(Pange lingua a Tantum ergo) Sviatosť
tela tajomného a Ctime túto sviatosť
slávnu. Kto sa nábožne zúčastni na
tomto obrade, môže pri splnení obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Po svätej omši, ak nám v tom neprekazí zlé počasie, vydáme sa na krížovú
cestu po našej obci. So sviečkami
v rukách s modlitbami a spevmi budeme
sprevádzať Ježiša na jeho ceste utrpenia.
Veľký piatok začneme slávením liturgie hodín (lamentáciami), ktorá sa
v minulosti označovala ako „temné hodinky“. Súviselo to s tým, že v Ríme od
16. storočia modlitby breviára určené na
skoré ranné hodiny (matutinum, laudes)
sa vo Veľkom týždni modlili v predvečer,
teda za tmy.
Temné hodinky troch svätých dní obsahovo prenikajú myšlienky na utrpenie
Krista Pána a na vykúpenie. Viaceré zo
žalmov prorokujú o Kristovom utrpení
a iné zas Cirkev vkladá Kristovi do úst pri
opise Jeho bolesti a nádeje. Všetky sú
plné hlbokej zbožnosti, vyjadrenej básnickou rečou s bohatou obrazotvornosťou, vlastnou východnému človekovi. Po
čítaniach budeme počuť náreky (lamentácie) proroka Jeremiáša, ktorými vylieval
svoj žiaľ nad svätým mestom, spustošeným nepriateľom. To je rúško, pod ktorým dnes treba rozumieť ešte nevykúpené ľudstvo a Krista, trpiaceho pod ťarchou jeho hriechov.
Pri Lamentáciách sa používa sedem
sviec. Po odspievaní jednotlivých žalmov
zaháša sa po jednej svieci. Postupné
zahášanie sviec pripomína slávenie
týchto hodiniek v noci až do svitania, keď
už svetlo sviec ustupovalo pred denným
svetlom, a preto sviece postupne zhášali.
Symbolicky to znamená, že pri umučení
Spasiteľ skrýva svoju božskú slávu.
Po Lamentáciách v olivovej záhrade
bude vyložená Sviatosť oltárna na adoráciu. Aby sme mali istotu, že stále bude
niekto prítomný pred Najsvätejšou sviatosťou, prosíme, aby sa jednotlivé rodiny
zapísali na listiny, ktoré budú na stolíku
za lavicami.
Na Veľký piatok večer budeme sláviť
utrpenie a smrť Pána. Cirkev v tento deň
podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistiu. Liturgia Veľkého piatku pozostáva
z troch častí; každá z nich má svoj osobitný ráz: bohoslužba slova, poklona
svätému krížu a sväté prijímanie. V bohoslužbe slova sa nám zachovala podoba
najstaršej kresťanskej liturgie slávenej vo
všedné dni, kedy sa neslávila eucharistická obeta. Poklona svätému krížu je
starý jeruzalemský zvyk. Tam na Veľký
piatok kráčali všetci v hlbokom mlčaní
pred krížom, dotýkali sa ho a bozkávali
ho. Od tejto chvíle až do Veľkonočnej
vigílie sa pred krížom kľaká. Kto sa pri
liturgických obradoch nábožne zúčastní
na uctievaní svätého kríža a ho pobozká
(aj po obradoch) môže získať úplné
odpustky.

Tretiu časť obradov Veľkého piatku
tvorí prijímanie Eucharistie, ktorá pochádza z predošlého dňa, teda zo stola
poslednej Pánovej večere. Tri časti veľkopiatočných obradov majú hlbokú symboliku: najprv vidíme trpiaceho Krista
a rozjímame o ňom, potom si uctíme kríž,
dotýkame sa Kristových rán a napokon
prijímame ukrižovaného a vzkrieseného
Pána.
Podľa dávnej tradície sa v našich krajoch na Veľký piatok po skončení liturgie
Utrpenia a smrti Pána prenáša Najsvätejšia sviatosť do Božieho hrobu a tam sa
vystaví na poklonu.
Veľkonočný pôst v prvých dvoch
dňoch trojdnia, keď sa Cirkev podľa
dávnej tradície postí, „lebo jej vzali ženícha“, je posvätný. V Piatok umučenia
a smrti Pána treba všade zachovať pôst
a zdržiavať sa mäsitého pokrmu. Odporúča sa predĺžiť tento pôst aj na Bielu
sobotu, aby Cirkev mohla dôjsť
k radostiam Veľkonočnej nedele s povznesenou a úprimnou mysľou.

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri
Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení
a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým,
a na modlitbách a pôstoch očakáva jeho
zmŕtvychvstanie. V našom chráme budeme bdieť pri Pánovom hrobe od ranných modlitieb liturgie hodín – Lamentácii
až po Veľkonočnú vigíliu. Pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou môžu si celé
rodiny vyprosovať milosti do svojho
každodenného života.
Večer, po západe slnka, začneme
sláviť Veľkonočnú vigíliu.
Podľa pradávnej tradície táto noc je
očakávaním Pána a vigília, ktorá sa v nej
slávi, pripomína svätú noc, v ktorú Pán
vstal z mŕtvych, a pokladá sa za „matku
všetkých svätých vigílií“. V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského
zasvätenia.
Veľkonočná vigília, v ktorej Hebreji
očakávali nočný prechod Pána, ktorý ich
vyslobodil z faraónovho otroctva, neskôr
slávili ako pamiatku každý rok; bola
predobrazom budúcej pravej Kristovej
noci, to jest noci pravého oslobodenia,

v ktorej „Kristus rozlámal okovy smrti
a víťazne vstal z hrobu“.
Už od začiatku Cirkev každý rok slávila Veľkú noc, ako slávnosť slávností,
najmä nočnou vigíliou. Veď Kristovo
zmŕtvychvstanie je základom našej viery
a nádeje a krst a birmovanie nás uvádzajú do Kristovho veľkonočného tajomstva:
spolu s ním sme zomreli, s ním sme boli
pochovaní, s ním vzkriesení a s ním
budeme aj kraľovať.
Táto vigília je aj očakávaním Pánovho príchodu. Začína sa obradom svetla.
Veľkonočná svieca (paškál), symbol
Krista, je ozdobená krížom, prvým a posledným písmenom gréckej abecedy (A,
Ω), lebo Pán Ježiš povedal ja som alfa
i omega – počiatok i koniec. Ďalej na
paškále je číslo kalendárneho roku a päť
hrudiek kadidla, ktoré symbolizujú päť
rán Krista. Takto ozdobená svieca sa
zapaľuje od veľkonočného ohniska
a prináša do tmavého chrámu. Symbolizuje to vstup Krista – Svetla sveta – do
temnoty sveta a hriechu. Pri druhom
zvolaní kňaza „Kristus svetlo sveta“, na
ktoré veriaci odpovedajú „Bohu vďaka“, si
všetci zapaľujú sviečky od paškálu. Potom sa prednáša veľkonočný chválospev
(Exultet), ktorý v podobe rozsiahlej lyrickej básne ospevuje celé veľkonočné
tajomstvo vložené do plánu spásy.
Druhú časť vigílie tvoria čítania zo
Svätého písma. Opisujú význačné udalosti dejín spásy. Veriaci majú o nich
nerušenie rozjímať. K tomu im pomáha
spev responzóriového žalmu, chvíľa ticha
a modlitba celebrujúceho kňaza. Po
poslednom čítaní zo Starého zákona sa
rozviažu zvony a za sprievodu organa
zaznie hymnus Sláva Bohu na výsostiach.
Tretiu časť vigílie tvorí krstná liturgia,
v ktorej svätíme vodu a pripomíname si
svoj krst tým, že obnovujeme svoje krstné sľuby. Potom nasleduje slávenie
Eucharistie.
V krajinách strednej Európy sa
k Veľkonočnej vigílii pripája obrad vzkriesenia z eucharistickou procesiou. Je to
slávnostné zvestovanie Kristovho zmŕtvychvstania a výzva celému stvoreniu,
aby sa pripojilo k triumfu Víťaza nad
smrťou.
Veľkonočná radosť vrcholí v nedeľné
ráno, keď sa veriaci schádzajú na slávnostnú Eucharistiu. Pri nej sa požehnajú
veľkonočné jedlá, ktoré veriaci prinášajú
domov a v kruhu celej rodiny požívajú pri
slávnostných raňajkách. Tento zvyk nám
pripomína pravdu vyjadrenú sv. apoštolom Pavlom: „Či teda jete, či pijete, či
čokoľvek iné robíte, všetko robte na
Božiu slávu.“ (1 Kor 10,31).
Veľkonočné vešpery sú naplnené
myšlienkami krstu a radosti z nového
života so zmŕtvychvstalým Kristom.
ThLic. Rastislav Adamko, kaplán

Veľkonočné raňajky
Veľká noc je najstarším, najväčším a
centrálnym kresťanským sviatkom. Ak by
Kristus nevstal z mŕtvych, neboli by
žiadne iné sviatky, napr. Vianoce, na
ktoré sa tiež veľmi tešíme.
Prejavom sviatočnej radosti zo zmŕtvychvstania Krista je aj bohatšie prestretý
stôl. Tak, ako na Vianoce máme štedrú
večeru, tak sa na Veľkú noc schádzame
pri veľkonočných raňajkách, kde jeme
požehnané pokrmy. Poľská spisovateľka
Kowak-Koszucka o zvyku svätenia pokrmov napísala. „Svätením pokrmov Cirkev
požehnáva pozemský život, zdôrazňuje
dôstojnosť tela, ktoré na Veľkonočné
ráno dosiahlo nesmrteľnosť. Jedenie je
afirmáciou života. Kristus po svojom
zmŕtvychvstaní jedol chlieb a rybu, aby
presvedčil učeníkov, že je živým človekom, a nie preludom“. Jedlá, ktoré prinášame, aby ich kňaz posvätil, sú plné
veľkonočnej symboliky. Na prvom mieste
je to baránok (alebo pascha, či paska),
upečený zo sladkého cesta, často veľmi
pekne cukrárensky zdobený, s víťaznou
zástavou. Symbolizuje Baránka-Krista,
ktorý zvíťazil nad smrťou. Dávame požehnať aj mäso - hlavne bravčové - a
rôzne výrobky z neho. Bravčovina bola
zakázaným pokrmom pre Židov, a preto
keď mi, kresťania, teraz požívame to, čo
bolo zakázané v Starom zákone, dokazujeme, že Ježiš nás vyslobodil spod jarma
zákona a dal nám slobodu Božích detí.
Niekedy veriaci prinášali (a aj dnes prinášajú) chren a maslo, čo ma znázorňovať,
že horkosť Kristovho utrpenia sa nám
mení na sladkosť vykúpenia. V košíku
nesmú pravdaže chýbať vajíčka. Dávna
tradícia v nich videla symbol nášho znovuzrodenia ako Božích detí, lebo ako
sliepka na dvakrát privádza na svet
kuriatko - raz, keď znáša vajce, druhý
krát, keď z neho vysedí nový život - tak

my, vďaka Kristovi, dvakrát sa rodíme. Raz
pre tento svet, druhý krát ako Boží synovia
a dcéry. Vajíčka zdobené rôznymi technikami sa často stávali umeleckými dielami.
Aj kuriatka, ktoré sa prebíjajú cez škrupinu
vajíčka na tento svet, znázorňujú Krista,
ktorý víťazne vychádza z útrob zeme.
Okrem toho niektoré gazdinky z vajíčok a
mlieka varia akýsi syr, ktorý tiež má svoje
miesto v košíku.
Pristúpme teraz k samým raňajkám.
Stôl, pri ktorom sa zíde celá rodina, by mal
byť slávnostne prestretý. Biely obrus môže
byť ozdobený zlatou stužkou, bahniatkami,
kraslicami, kurčiatkami (z vaty), zelenou
pšenicou, alebo žeruchou, zimozeleňou
(barvínkom) alebo krušpánom (bukspánom). Tieto ozdoby symbolizujú nový život,
ktorý sme prijali pri krste. Uprostred stola
má stať sviečka, veľkonočný baránok a
posvätené pokrmy. Pripravíme aj svätenú
vodu a kropidlo (vetvičku). Otec rodiny (O:)
zapaľuje sviečku a hovorí:
O: Pán naozaj vstal z mŕtvych. Aleluja.
V: Bohu vďaka. Aleluja.
Potom nasleduje čítanie zo Svätého
písma.
O: Čítanie zo svätého evanjelia
podľa Lukáša.
V: Sláva tebe Pane.
Ježiš zastal uprostred učeníkov a
povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a
naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On
im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám
srdcia zachvacujú také myšlienky?
Pozrite na moje ruky a nohy, že som to
ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď
duch nemá mäso a kosti - a vidíte, že ja
mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a
nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal
im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu
podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a
jedol pred nimi. (Lk 24,36-43).
Počuli sme slovo Pánovo.

V: Chvála tebe, Kriste.
O: Nech nám táto svätená voda
pripomenie náš krst, v ktorom sme
spolu s Kristom zomreli a vstali k novému životu v slobode Božích detí.
Otec kropí svätenou vodou všetkých
prítomných, celý dom, i dvor. Medzitým
ostatní môžu spievať veľkonočnú pieseň
(JKS).
O: Drahí moji, zvesť o zmŕtvychvstaní Pána zmenila apoštolov a všetkých naplnila veľkou radosťou. Túto
radosť prežívajú všetci učeníci Krista
až dodnes. Nech teda naplní aj nás.
Prajem sebe aj vám všetkým, aby
zmŕtvychvstalý Kristus bol stále naším hosťom a aby pokoj, ktorý po
svojom zmŕtvychvstaní zvestoval celému svetu, stále napĺňal naše srdcia.
Znakom našej vzájomnej lásky
nech je aj toto veľkonočné vajíčko –
symbol života (rozdáva pokrájané vajíčko). Prosme o pokoj vo svete a modlime sa:
Otče náš...
O: Všemohúci Bože, ty si dnešného dňa skrze svojho Jednorodeného
Syna premohol smrť a otvoril si nám
brány večnosti; daj, aby sme sa raz
spolu s ním mohli tešiť na nebeskej
hostine v tvojom kráľovstve. Ktorý
žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Všetci si posadajú za prestretý stôl
a s radosťou jedia veľkonočné pokrmy.
Po raňajkách sa modlia:
Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za
všetky tvoje dobrodenia, za to, že si
nás povolal k životu Božích detí.
Chválime Ťa, Bože, skrze nášho zmŕtvychvstalého Pána Ježiša Krista.
Amen.
Na koniec môžu všetci zaspievať
veľkonočnú pieseň.
ThLic. Rastislav Adamko, kaplán

Schválený rozpočet Obecného úradu v Klčove na rok 2001
Príjmy (v tis. sk)
Obradné siene
Poplatok za uloženie odpadu
Fyz. osoby - príjmy z Daň.
úradu
Fyz. osoby - daň za pozemky
Fyz. osoby - daň zo stavieb
Poplatok za psa
Z predaja alkohol. nápojov
Správne poplatky
Relácie v MR
Od občanov
Práv. osoby - príjmy z Daň úradu
Práv. osoby - daň z pozemkov
Práv. osoby - daň zo stavieb
Popl. reklama
Cestná daň
Štátna dotácia
Prevod z min. r.
Úroky z účtov
Spolu:

15
54
660
21
40
7
26
5
3
12
110
115
50
10
49
176
116
3

Výdaje (v tis. sk)
Poplatky banke
Prísp. požiarnikom
Elek. ener. kultúra

3
10
30

Materiál pre kult. zariadenie
50
Pranie - obrusy z kult. zariadenia
10
Plynofikácia kultúrneho domu
100
VPP – ZP
13
Realiz. Domu smútku
100
Elektrická energia
65
Verejné osvetlenie
20
Čistenie verej. priestorov
12
Cesty
100
Odvoz odpadu
36
Uloženie odpadu
34
Správa OcÚ, poslanci
699
Spolu:
1.282

1.472

Všetkým občanom Klčova prajem milostiplné Veľkonočné sviatky, veľa zdravia,
Božieho požehnania a vzájomného porozumenia v rodinách
Viktor Dzurilla, starosta obce

Nech zmŕtvychvstalý Kristus
Vás napĺňa radosťou
i pokojom a jeho láska
nech spočinie na Vás
To Vám vyprosujú
a do Vašich modlitieb
sa odporúčajú
Váš duchovný otec Amantius,
kaplán Rastislav
a školské rehoľné sestry sv. Františka
sr. M. Barbora, sr. M. Maximiliána,
sr. M. Petra a sr. M. Damiána.

PORIADOK BOHOSLUŽIEB
Farnosť:
Deň

v týždni od

KLČOV
Liturgická oslava
KVETNÁ NEDEĽA

N
8. 4.

(NEDEĽA UTRPENIA PÁNA)
Požehnanie ratolestí
v kaplnke Povýšenia sv. Kríža

P

VEĽKÝ TÝŽDEŇ
Veľký týždeň

11. 4.
Š
12. 4.
P
13. 4.
S
14. 4.

N
15. 4.

P
16. 4.

16. 4. 2001

Hodina Bohoslužby
8.00 sv. omša za veriacich
10.00 živ. rod. Pavol a Katarína Pollák, č.d.124
11.00 – zasadanie Farskej rady
13.30 Krížová cesta
7.00 + Štefan, Mária, Štefan Ondrejčák
7.00 + Žofia Fabiánová
upratovanie kostola

10. 4.
S

do

18.00 sv. omša na úmysel

9. 4.
U

8. 4. 2001

Veľký týždeň
Pomazanie chorých
ZELENÝ ŠTVRTOK
USTANOVENIE EUCHARISTIE
A SVIATOSTI KŇAZSTVA
VEĽKÝ PIATOK
SLÁVENIE UTRPENIA A
SMRTI PÁNA
Celodenná adorácia
v olivovej záhrade
PRÍSNY PÔST
BIELA SOBOTA
OČAKÁVANIE PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA
Celodenná poklona
pri Božom hrobe
Veľkonočná nedeľa
Pánovho
zmŕtvychvstania
Požehnanie veľkonočných
jedál počas rannej sv. omše
VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

7.00 sv. omša na úmysel
18.00 + Ján Dzurilla
9.00 Omša svätenia olejov - Sp. Kapitula
19.00 sv. omša na Pamiatku Pánovej večere
Krížová cesta po dedine – doniesť sviečky
8.00 Lamentácie - Ranné modlitby Cirkvi
Adorácia v olivovej záhrade
19.00 Obrady umučenia Pána
Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu 18.30 hod.
8.00 Lamentácie – Ranné modlitby Cirkvi
Vyloženie Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe
19.30 Slávenie veľkonočnej vigílie
Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu 18.45 hod.
7.30 sv. omša za veriacich
10.00 sv. omša na úmysel
13.30 Slávnostné vešpery
Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu
(pol hodiny pred sv. omšami)
8.00 + sr. Milona Ondrušová
10.00 sv. omša na úmysel

Ak ešte máte chorých, ktorí chcú pristúpiť k sviatosti zmierenia, okrem tých ku ktorým chodievame na prvý piatok,
nahláste ich v zákristii.
Sviatosť pomazania chorých udelíme v domoch v stredu po rannej sv. omši a v kostole pri večernej sv. omši. Túto
sviatosť môže prijať ten, kto je chorý, starý alebo slabý.
Vo VEĽKÝ PIATOK je PRÍSNY PÔST. Iba raz za deň do sýta sa najesť majú tí, ktorí zavŕšili 18 rok
a nedosiahli 60 rok života. Nejesť mäso majú tí, čo zavŕšili 14 rok života až do smrti. Rodičia však majú viesť k pravému
pokániu aj menšie deti. (CIC kán. 1251-1252).
Na BIELU SOBOTU si treba doniesť sviečky na Slávenie veľkonočnej vigílie.
Kto by ešte potreboval prijať sviatosť zmierenia, bude to možné každý deň pri ranných bohoslužbách.
V tomto týždni budú kostol upratovať: p. Polláková Agnesa a Ľubomíra č.d. 104, p. Dzurillová č.d. 103, p. Pijaková
č.d.102, p.Ondrušová č.d.100, p. Dudžáková č.d.98, Dzurillová č.d.96, p. Gallovičová Terézia a Marta č.d.93, p. Chovancová č.d. 91, p. Polláková Mária a Květa č.d.90, p. Fabiánová č.d.1, p. Polláková č.d.5 a p. Bendžalová č.d.7.
K upratovaniu patrí aj upratanie kaplnky Povýšenia sv. Kríža.
Na adoráciu v piatok a sobotu sa zapíšte do zoznamov, ktoré sú uložené vzadu na stolíku.
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