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Vianoce 2001
Prídi, prídi Spasiteľu, tak
sme volali k Spasiteľovi po
celý tohtoročný Advent. Volajme k nemu bez únavy i keď
sa nám niekedy môže zdať,
že pre nás už nejestvuje
východ zo začarovaného
kruhu, mravnej alebo materiálnej biedy. Hriech posilňuje
pozíciu
zloby
v človeku
a ženie ho do ďalšieho hriechu. Nezmierme sa s týmto
stavom. Boh nám istotne
príde na pomoc. Zasiahne do
komplikovanej hry nášho
slobodného rozhodovania, ale
musíme ho k tomu vyzvať.
Opätovne vyzývať, lebo On je
prvý, ktorý rešpektuje ľudskú
slobodu. Zamyslíme sa na
chvíľu a uvažujme či sme si
niekedy nezúfali, nazdávajúc
sa, že naša situácia je bezvýchodisková, či sme azda
nereptali proti Bohu, že mešká so svojou pomocou.
Vianoce sú predodvermi. Čo nám prinesú závisí od zásahu Božieho, ale aj do toho, čo do nich vložíme, t.j. ako sa na ne pripravíme. Vianoce sa neimprovizujú ani
z hľadiska čisto vonkajšieho. Veľmi dobre to vedia naše mamy, ktoré budú po tieto
dni čistiť, piecť, variť, kupovať atď. Ale ani z duchovného hľadiska sa Vianoce neimprovizujú. Nájdeme v nich to, čo sme do nich vložili. Znásobené síce nekonečnou
Božou štedrosťou. Čo však do nich vložiť, investovať, aby boli skutočne Vianocami
kresťanskými? Veď nás od nich delí už len pár dni. Odpoveď na túto otázku bude
tvoriť obsah nášho úvodníka.
K tým radám, ktoré už každý z nás vie naspamäť, by som chcel pripojiť ešte jednu, ktorá je úplne praktická: „dajme naším predvianočným prácam, starostiam, ba
i zhonu správnu motiváciu. Robme všetko v duchu lásky, ktorá je ochotná slúžiť,
v duchu služby, ktorá je ochotná milovať. Ak bude toto motiváciou našich prác
a starostí, nedostaneme sa na prah Vianoc na Štedrý večer k začiatku oslavy narodenia Krista ustatí a vysilení, ako maratónsky bežec azda so zvolaním už viac nevládzem. Lež, dobre naladení, duchovne svieži, aj keď azda trochu alebo dosť unavení.
Skúsenosť vraví, že správna motivácia vie všetkému nášmu lopoteniu vtlačiť pečať
čohosi povznášajúceho, zmysluplného ba i radostného. Istotne, že takýto prístup
k práci a vôbec k životu je veľkým umením, prejavom veľkej životnej múdrosti
a znakom vyspelej čnosti. Ale raz sa to musíme naučiť. Námahy s prípravou sviatkov
sú najlepšou príležitosťou začať si osvojovať toto umenie, túto múdrosť. A čo sa týka
sviatkov samých, uvažujme po tieto dni, ako ich stráviť. Sú sviatkami rodiny. Táto ich
črta sa u nás doma, ako to veľmi dobre viete tak zdôrazňuje, ako keby Vianoce
neboli ničím iným, ako sviatkami rodiny. Vieme však i to, že sú nimi len preto, lebo
stredobod tvorí dieťa, ktoré je Bohom i človekom. Dieťa, jeho mladučká matka a jeho
pozemský pestún sv. Jozef.
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Príhovor starostu obce
Vážení spoluobčania!
S príchodom Vianoc a Nového roka
2002 Vám milí spoluobčania prajem požehnané Vianoce.
Na prahu Nového roka Vám chcem
všetkým poďakovať za spoluprácu, ktorú
ste mi preukazovali počas roka 2001.
Zvlášť ďakujem našim pracovníkom verejnoprospešných prác, ktorí v tomto roku
urobili veľký kus práce. Moje poďakovanie
patrí aj obecnému zastupiteľstvu za príkladné riešenie problémov obce.
Verím, že spolupráca medzi obecným
úradom a občanmi bude naďalej pokračovať aj v roku 2002, kedy nás čaká ďalšia
dôležitá práca pri výstavbe obecného
vodovodu a kanalizácie.
K týmto predsavzatiam Vám všetkým
prajem veľa zdravia, šťastia a Božieho
požehnania.
Zároveň Vás obecný úrad pozýva na
spoločné silvestrovské posedenie, ktoré sa
organizuje spolu s farský úradom.
Dzurilla Viktor
starosta obce
Ale sústreďme sa na chvíľu na tento
rodinný aspekt vianočných sviatkov a uvaujme ako ich skutočne, hlboko a účinne
urobiť sviatkami rodiny prirodzene vo svetle
vianočného tajomstva. Jestvujú kraje na
Slovensku, kde sa Štedrá večera začína
mimoriadne pozoruhodným zvykom. Má
v sebe čosi obradné, ba až posvätné,
sviatostné. Po modlitbe, po zaspievaní
piesne „Narodil sa Kristus Pán“, po prečítaní Evanjelia o „Narodení Ježiša“, po
vykropení domu svätenou vodou, rodina
zasadne k stolu a začnú jesť oblátky s medom a maslom. Na tento prvý chod sa
viaže symbolický úkon účasti na oblátke
iného. Odohráva sa to takto. Otec ponúkne
matku, aby si ulomila z jeho oblátky, omočila ju v mede a masle. Potom matka ponúkne so svojej oblátky manžela, rodičia deti
a deti rodičov a napokon deti navzájom. Robí sa to ticho, iba čo si členovia rodiny pozrú
do oči. Rozumejú o čo ide. Lámeme si
navzájom chlieb, oblátku, preukazujeme

si lásku, med, maslo, odpúšťame si navzájom a vchádzame do užšieho spoločenstva,
spájame naše životy v jednotu jediacich ten istý chlieb, ten istý med, to isté maslo.
Lámaním chleba oblátky sa táto večera dostala do vysokých polôh akéhosi druhu
sviatočnej večere - večere štedrej, štedrej na pokrm, ale i na pokoj, na radosť, na
teplo a lásku. Spory utíchnu, zabudne sa na ne, bohužiaľ azda iba na jeden večer,
alebo na deň dva, alebo sa skutočne likvidujú tým, že príde k vzájomnému odpusteniu, k odpusteniu dokonalému a trvalému. Pre svoju sviatočnú povahu a hlboký
každému zrozumiteľný význam by bolo vhodné zaviesť ho všade, do všetkých rodín,
plného rozsahu účinkov, lebo len tak budú Vianoce sviatkami rodiny, sviatkami odpustenia, dobroty, tolerancie, ktorá dovolí žiť v našich rodinách v pokoji, v láske
a vzájomnom porozumení. Tento pokoj do našich rodín prinesie Ježiš, ak ho
v Eucharistii prijmeme a posilnení ním budeme prežívať tohtoročné vianočné sviatky.
Doc. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
farár, duchovný otec farnosti Klčov

Slávili sme narodeniny
Príprava na túto slávnosť začala
počas celého týždňa, tým že veriaci
pristupovali k sviatosti zmierenia. Duchovný otec doc. ThDr. Amantius
Akimjak, PhD. navštívil aj chorých
v našej farnosti.
Pred sviatkom Panny Márie sa už
detská sv. omša v piatok niesla v mariánskom duchu. Duchovný otec Akimjak v homílií upriamil pozornosť na
vzácny obraz v našom kostole - obraz
narodenia Panny Márie. Popísal ho
a rozviedol udalosti okolo obrazu,
života rodičov i Panny Márie.
Oslava pokračovala v sobotu sv.
omšou o 8.00 hod. a sv. omšou o 9.30
hod., ktorá začala Fatimskou pobožnosťou. Veriaci v procesií okolo kostola
vzdali úctu Panne Márii a zasvätili sa
jej Nepoškvrnenému srdcu. V kázni
duchovný otec poukázal na Pannu
Máriu, vyvolenú Bohom za Božiu Matku, jej poslušnosť, odovzdanosť do
Božej vôle a plnenie jej materského
poslania ako Matky Syna Božieho, ale
aj našej Matky, ktorá sa stará o nás
a chce nás doviesť k svojmu Synovi.
Celá obec prežila tento deň v pokoji
a sviatočne.
V nedeľu 9. septembra pokračovala oslava narodenín rannou sv. omšou
o 7.30 hod. a slávnostnou sv. omšou
o 10.00 hod., ktorú celebroval doc.
ThDr. Anton Tyrol a koncelebrovali
ThLic. Ľubomír Štefaňák a doc. ThDr.
Amantius Akimjak, PhD.
Hlavný celebrant sa v kázni dotkol
predošlých čítaní, potom prešiel rodokmeňom Ježiša Krista a uviedol, že
Ježiš nebol Vykupiteľom len pre
Izrael, ale pre celé ľudstvo. Poukázal
na život Panny Márie, jej súhlas pri
zvestovaní a prijatie úlohy Matky, čo
bolo spojené s ťažkosťami i bolesťou
počas
života
Ježiša.
Mária
sprevádzala svojho Syna na krížovej
ceste až na Kalváriu, kde svojou
krvou vykúpil svet. Čo Adam a Eva
v raji pokazili, tým že zhrešili, to Ježiš
napravil a Mária mu pomáhala.

Preto je Mária Matkou všetkých generácií
a ako druhá Eva má podiel na záchrane
ľudstva, je teda Spoluvykupiteľka. Dostali
sme ju za Matku pod krížom, preto sa
môžeme na ňu obracať v každej potrebe
a za každej okolnosti.
V sobotu aj nedeľu na sv. omšiach
spieval cirkevný zbor z obce, doprevádzaný organom a husľami pána kaplána
ThLic. Rastislava Adamka.
Na záver sv. omše poďakoval duchovný otec doc. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
kňazom, miništrantom, kostolníkom, organistom, zboru a všetkým, ktorí akokoľvek
prispeli ku skrášleniu prostredia, či duchovnému obohateniu tejto slávnosti.
Dievčatá Lucia Gallovičová, Anna Fabianová a Janka Gallovičová odovzdali
kňazom na znak vďaky kytice kvetov.
Sestričky pripravili slávnostný obed, na
ktorom sa stretli všetci kňazi nášho dekanátu.
Popoludní o 14.30 hod. boli ešte slávnostné vešpery s krátkou adoráciou
a sviatostným požehnaním.
Takto Klčovania oslávili narodeniny nebeskej, ale aj našej Matky Panny Márie.
Monika Novotná

Mikuláš
„Je tu zima, je tu mráz, príde svätý Mikuláš“. Takto túžobne sa naše deti pripravovali na jeho príchod. Učili sa pesničky, básničky a s radosťou v srdciach čakali.
Deň „D“ nastal v stredu 5. decembra. Kostol bol viac, ako v iné dni, zaplnený deťmi,
ktorých očká žiarili ako hviezdy. Keď sa
o 18.00 hodine rozozvučali zvony a začala
sv. omša, deti temer ani nedýchali. V sprievode miništrantov a pána farára prišiel
Mikuláš. Všetci spievali s radosťou ho vítali.
Keď sa Mikuláš prihováral deťom, poprosil
ich, aby mu aj oni niečo povedali. Našli sa
štyria odvážlivci. Marek Pekarčík, Miško
Čisár, Janka Lesňáková a Veronika Dzurillová, ktorí mu odvážne zarecitovali básničky a on sa im za to pekne poďakoval. Po
sv. omši sa rozdávali darčeky deťom. Tie
boli veľmi šťastné a Mikuláš ich odmenil
nielen sladkosťami, ale aj pohladením
a milým slovom. Na záver slávnosti odovzdal duchovný otec Mikulášovi darčeky,
ktoré si preňho pripravili naše deti
v podobe hviezdičky s ich dobrými skutkami.
Čo dodať na záver? Snáď len prosba,
aby aj o rok prišiel sv. Mikuláš k nám.
Ďakujeme Mikulášovi za darčeky a sestričke Maximiliáne za prípravu básničiek
a spevu.
deti z Klčova

Sviatostný život
vo farnosti Klčov
v roku 2001
Sviatosť krstu prijali:
- Mária Čonková
- Dagmar Gembická
- Matúš Pollák
- Lívia Bukšárová
- Samuel Berko
- Kristína Blahovcová
- Marek Pollák
- Jana Lacková
- Veronika Rovderová
- Marko Fabián
- Patrik Zahradník
Sviatosť manželstva uzavreli:
- Marcel Dzurilla
a Marcela Dzurillová
- Peter Hudák
a Alena Šurcová
- Roman Lacko
a Beáta Horváthová
- Peter Dzurilla
a Jana Dzurillová
S nádejou na stretnutie sa
vo večnosti sme sa rozlúčili
s veriacimi:
- Ján Kamenický (+17.1.2001)
- Dominika Pijaková (+20.4.2001)
- Mária Tancošová (+11.5.2001)

Pobožnosť Štedrej večere v kresťanských rodinách
Otec: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Rodina: Anjel Pána...
Otec: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša.
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.
Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať,
každý do svojho mesta.
Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta,
ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.
Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri
nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel
im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým
ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám
bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach“. A hneď
sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili:
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“.
Počuli sme slovo Pánovo.
Rodina: Bohu vďaka
Pieseň: Tichá noc... (alebo Dobrý Pastier).

Rodina: A tvoji svätí nech ťa velebia.
Otec: Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za
všetky tvoje dobrodenia. Lebo ty žiješ
a kraľuješ na veky vekov.
Rodina: Amen.
Otec: Pane, osviež potrebným pokrmom
všetkých ľudí, aby ti spolu s nami vzdávali vďaky.
Sláva Otcu...
V mene Otca...
(Teraz rodičia vysvetlia deťom prečo sú
pod stromčekom darčeky a rozdeľujú ich
deťom. V túto noc Boh obdaroval ľudstvo
najvzácnejším darom, daroval nám svojho
jediného Syna, ktorý sa stal človekom,
preto aj my sa obdarúvame darčekmi na
znak vzájomnej lásky.)

Modlitba za rodinu
Otec: Všetci čakajú na teba, že im dáš pokrm v pravý čas.
Rodina: Ty im ho dávaš a oni ho zbierajú.
Otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami.
Otec: Vzývajme Otca, ktorý sa vždy stará o svoje deti:
Rodina: Otče náš, ktorý si na nebesiach...
...ale zbav nás Zlého.
Otec: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky.
Rodina: Amen.
Otec: Požehnaj nás, Pane, i tieto tvoje dary, ktoré budeme požívať z tvojej štedrosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
Rodina: Amen.
Prajeme si dobrú chuť.
Po jedle
Otec: Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela.

Ďakujem Ti Ježišu, že si ma stvoril a priviedol na svet.
Ďakujem aj za moju celú rodinu, ktorá
má ma rada a ja mám rada ich.
Prosím Ťa, aby si mi dal všetko, čo od
Teba žiadam. Prosím Ťa, o zdravie
a Božie požehnanie pre celú našu rodinu,
aby sme žili v pokoji a v láske k Tebe.
Júlia Rovderová

PORIADOK BOHOSLUŽIEB
Farnosť:
Deň
N
23.12.

KLČOV

v týždni od

Liturgická oslava
ŠTVRTÁ
ADVENTNÁ NEDEĽA

P
ŠTEDRÝ DEŇ
24.12.
U
25.12.
S

Slávnosť
NARODENIA PÁNA
SV. ŠTEFANA,
PRVÉHO MUČENÍKA

26.12.
Š
27.12.
P
28.12.
S
29.12.
N
30.12.

SV. JÁNA, APOŠT. A EVAN.
SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČ.
SV.OMŠA ZA ÚČASTÍ DETÍ
MODLIT.STRET.MLÁDEŽE
Oktáva Narodenia Pána
NEDEĽA SVÄTEJ RODINY
JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
Oktáva Narodenia Pána

P
31.12.
U

1. 1.

18.00 program v Kult. dome
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY

Hodina
8.00
10.00
13.30

23. 12. 2001

do

1. 1. 2002

Bohoslužby
sv. omša za veriacich
+ Mária, Anna, Štefan Dluhoš
VEŠPERY

8.00
18.00
24.00
8.00
10.00
14.00
7.00
8.30
8.30
9.45
8.00
18.00
8.00
18.00

sv. omša na úmysel
Štedrá večera - modlitby v rodine
Polnočná sv. omša
SV. OMŠA PASTIERSKA za + Janka Vozárová
SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA
JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
sv. omša na úmysel
+ Štefan Mačuga

8.00
18.00
8.00
10.00
13.30
8.00
17.00
23.30

sv. omša na úmysel
+ Mária Tatarková
sv. omša za veriacich
+ Daniel, Igor Horváth
VEŠPERY

KOLEDA - POSVIACKA DOMOV
sv. omša na úmysel
+ Ján, Žofia, Ján Hamburg
sv. omša na úmysel
+ Alžbeta a Juraj Pollák

sv. omša na úmysel + TE DEUM
+ Mária a Štefan Novotný + TE DEUM
Polnočná pobožnosť a novoročné požehnanie
so Sviatosťou Oltárnou
8.00 sv. omša za veriacich
10.00 SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA
+ Jakub, Anton, sr. Milona Ondruš
13.30 NOVOROČNÉ VEŠPERY

Na Štedrý deň kresťania slávia Štedrú večeru spoločne vo svojich príbytkoch tak, že ju začnú
spoločnou modlitbou, ktorá je uvedená na str. 3.
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 z Assisi sr. M. Barbora, sr. M. Maximiliána, sr. M. Petra a sr. M. Damiána.
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