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NÁBOŽENSKÉ A SPOLOČENSKÉ OTÁZKY RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI A OBCE KLČOV
Číslo: 1

Veľký pôst

Večné Slovo
jednorodený Syn Boží
nauč nás pravej veľkodušnosti.
Nauč nás Tebe slúžiť,
ako si to právom zasluhuješ:
aby sme dávali a nepočítali,
aby sme bojovali
a nedbali na rany,
aby sme pracovali a netúžili
po odpočinku,
aby sme sa obetovali
a nečakali inú odmenu,
ako vedomie, že sme splnili
Tvoju svätú vôľu
Veľký pôst je určený veriacim
ako čas prípravy na najväčšie
kresťanské sviatky Veľkú noc,
kedy slávime pamiatku Zmŕtvychvstania nášho Pána - Ježiša Krista. V 2. stor. po Kristovi sa kresťania postili v piatok a sobotu,
teda dva dni pred Veľkou nocou.
Píše o tom Tertulián (+ ok. 240)
i sv. Irenej (+ ok. 202), ktorý vysvetľuje, že tento 40 hodinový pôst
je pamiatkou na 40-dňový pôst
Pána Ježiša. Postupom času sa
tento dvojdňový pôst rozšíril
v 3. stor. na celý týždeň a na
začiatku 4. stor. na 40 dní pred
Veľkou nocou.1 Kresťania sa pri
ustanovovaní prípravného obdobia na prežívanie Veľkonočného
tajomstva inšpirovali Sv. písmom,
kde číslo 40 v spojení s časom
znamená dlhšie, uzavreté a na

Ročník IV.

február 2002

pokánie určené obdobie, ktoré
slúžilo ako príprava na nejakú
spásnu udalosť. Pripomeňme si
len niektoré udalosti, kde číslo 40
malo symbolický význam: 40 dní
potopy, 40 rokov putovania Izraela cez púšť, 40 dní Ježišovho
pôstu na púšti.2 Číslo 40 malo
vplyv aj na názov toho prípravného obdobia. Po latinsky sa nazýva Quadragesima, t.j. 40 dní.
Východná cirkev začínala pôstne
obdobie 8 týždňov pred Veľkou
nocou, lebo za pôstne dni nerátali
soboty a nedele. V Ríme vznikla
tradícia šiestich pôstnych nedieľ,
ale keďže aj na Západe nedeľa je
vylúčená z pôstu, aby bolo plných
40 dní v 7. stor. pred prvú pôstnu
nedeľu pribudli ešte štyri dni
a prirátal sa ešte Veľký piatok
a Biela sobota. Takto vznikla Popolcová streda ako začiatok Veľkého pôstu. Za čias pápeža sv.
Gregora Veľkého (+ 604) vznikla
tradícia prípravného obdobia na
pôst, ktoré sa nazývalo „predpôstnou dobou“, „predpostím“. Išlo
o tri nedele pred prvou pôstnou
nedeľou, ktoré dostali názvy
podľa počtu dni pred Veľkou
nocou
(išlo
o zaokrúhlené
počítanie);
Quadragesima
(= päťdesiaty deň), Sexagesima
(=
šesťdesiaty
deň)
a Septuagesima (= sedemdesiaty
deň). V tomto prípravnom období
na pôst - predpostí - sa síce kresťania nepostili, ale v liturgii sa už
používala fialová farba (znak pokánia), nespievalo sa už Gloria,
Aleluja ani Te Deum.3 Toto obdobie predpostia bolo zrušené liturgickou reformou na Druhom vatikánskom koncile.
Na Veľkú noc boli krstení katechumeni. Od 4. stor., kedy vzniklo
40 dňové pôstne obdobie, katechumeni ho chápali aj ako vyvrcholenie ich príprav na prijatie
krstu. Od 5. stor. sa pôstne obdobie stalo aj časom zmierenia sa
verejných hriešnikov s Bohom
a Cirkvou. Verejní hriešnici na začiatku pôstneho obdobia boli posypávaní popolom. Až na konci
11. stor. sa tento obrad rozšíril na
všetkých veriacich. Posypávanie
hláv popolom symbolizuje už
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v Starom zákone pokánie, uvedomenie si hriechov a ľútosť nad nimi.4 Označenie čela (niekde
sypanie popola na hlavu) je
sprevádzaný
citátmi
zo
Svätého písma: „Pamätaj, že si
prach a na prach sa obrátiš“ (Gn
3,19) alebo „Kajajte sa a verte
evanjeliu“ (Mk 1,15 b).
Jednotlivé nedele Veľkého pôstu majú svoj špecifický charakter. Prvá, druhá a šiesta nedeľa
majú svoje prefácie, v ktorých sa
objavuje motív z evanjelia danej
nedele. Od 16. stor. sa štvrtá
pôstna nedeľa slávi v liturgických
rúchach ružovej farby. Podľa
úvodného spevu dostala táto nedeľa názov Laetare = radujte sa.
Ružová farba používaná v tento
deň je nielen vyjadrením radosti
z končiaceho sa pôstu, ale má aj
svoje historické pozadie. Od 10.
stor. v tento deň totiž pápež požehnával „zlatú ružu“. Bolo to
pravdepodobne spojené s rímskou slávnosťou jari, pri ktorej veriaci na liturgiu prinášali kvety.
Piata pôstna nedeľa sa kedysi
volala „Smrtnou“ alebo „Pasijovou“ (Dominica Passionis - nedeľa Umučenia Pána).5
V túto nedeľu sa zahaľujú kríže. Tento obyčaj sa vyvinul z alegorického vysvetľovania poslednej vety z Evanjelia čítaného na
piatu pôstnu nedeľu. Hovorí sa
tam o tom, že Židia chceli Ježiša
kameňovať, ale „on sa skryl a vyšiel z chrámu“. Práve toto ukrytie
sa Ježiša malo byť znázornené
zahalením krížov, čo tiež bolo
spojené s pôstom očí, ktorý patril
k úkonom kajúcnosti. Oficiálne sa
tento zvyk prijal do liturgie až
v 17. stor.6 Obnovená liturgia
názov „Smrtná“ alebo „Čierna“
nedeľa už nepoužíva. Motív
Kristovho utrpenia sa objavuje
v názve šiestej pôstnej nedele,
ktorú poznáme ako Kvetnú
nedeľu alebo Nedeľu Pánovho
utrpenia.
Pokračovanie na str. 3

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA
JÁNA PAVLA II.
NA PÔSTNE OBDOBIE 2002
„Zadarmo ste dostali,
zadarmo dávajte (Mt 10, 8)
Najdrahší bratia a sestry!
1. Pripravujeme sa na prežívanie Pôstneho obdobia, ktoré nás
privedie k sláveniu ústredného
tajomstva
viery,
tajomstva
Kristovho
utrpenia,
smrti
a zmŕtvychvstania. Toto obdobie
Cirkev ponúka veriacim ako
príhodný čas na zamyslenie sa
nad dielom spásy, ktoré dokonal
Kristus na kríži. Spásny plán
nebeského Otca sa uskutočnil v
slobodnom a úplnom darovaní sa
jednorodeného Syna ľuďom. Nik
mi život neberie, ja ho dávam
sám od seba, (porov. Jn 10, 18)
hovorí Ježiš a dáva tak najavo, že
svoj život obetuje dobrovoľne za
spásu sveta. Aby zdôraznil
veľkosť takéhoto daru z lásky,
Vykupiteľ ešte dodáva: „Nik nemá
väčšiu lásku ako ten, kto položí
svoj život za svojich priateľov“ (Jn
15, 13).
Pôstne obdobie, ktoré je vhodnou príležitosťou na obrátenie,
nám pomáha rozjímať o tomto
nádhernom
tajomstve
lásky.
Zároveň je návratom ku koreňom
viery,
lebo
pri
rozjímaní
o nezmernom dare milosti –
spáse, si nemôžeme neuvedomiť,
že toto všetko nám bolo dané
z láskyplnej
Božej
iniciatívy.
Práve kvôli rozjímaniu o tomto
rozmere tajomstva spásy som
vybral za tému tohoročného
pôstneho
posolstva
Pánove
slová: „Zadarmo ste dostali,
zadarmo dávajte (Mt 10, 8).
2. Boh nám slobodne daroval
svojho Syna. Či mohol alebo môže byť niekto hodný takejto milosti? Aj Svätý Pavol o tom hovorí:
Veď všetci zhrešili a chýba im
Božia sláva; ale sú ospravedlnení
zadarmo jeho milosťou (Rim
3, 23-24). Boh nás miloval vo
svojom nekonečnom milosrdenstve a nezastavil ho ani bolestný
stav odlúčenia, do ktorého sa
človek
dostal
hriechom.
Blahosklonne sa sklonil k našej
slabosti a využil tento stav na
nové a ešte podivuhodnejšie
vyliatie svojej lásky. Cirkev
neprestáva
ohlasovať
toto
tajomstvo nekonečnej dobroty a
vyzdvihovať slobodné Božie rozhodnutie, ako aj jeho želanie neodsúdiť človeka, ale znovu ho
prijať do spoločenstva so sebou.
„Zadarmo ste dostali, zadarmo
dávajte. Tieto evanjeliové slová
nech zaznievajú v srdci každého
kresťanského spoločenstva pri

pôstnom putovaní k Veľkej noci.
Nech Pôstne obdobie, ktoré nám
pripomína tajomstvo Pánovej
smrti a zmŕtvychvstania, vedie
každého kresťana k hlbokému
úžasu nad veľkosťou takéhoto
daru. Áno! Zadarmo sme dostali!
Či vari nie je celé naše bytie
poznamenané Božou dobrotou?

Skrze krv ukrižovaného Krista
božie milosrdenstvo prichádza
ku každému človeku:
„Povedz, dcérka moja,
že som sama láska a milosrdenstvo“
- tak prosí Ježiš sestru Faustínu.
Ján Pavol II.

Darom je vytrysknutie života i
jeho zázračný rast. A práve preto,
že život je darom, nemožno ho
považovať za majetok alebo
súkromné vlastníctvo, i keď možnosti na zlepšenie jeho kvality,
ktorými dnes disponujeme, by
mohli vyvolávať dojem, že človek
je „pánom života. Výdobytky lekárskej vedy a biotechnológií môžu vskutku dakedy viesť človeka
k presvedčeniu, že je tvorcom
seba samého a k pokušeniu
zneužiť strom života (Gn 3, 24).
Dobre je tu tiež zdôrazniť, že
nie všetko, čo je technicky
možné, je aj morálne prípustné. I
keď je úsilie vedy zabezpečiť
kvalitu života zodpovedajúcu
dôstojnosti človeka obdivuhodné,
neslobodno pritom zabúdať, že
ľudský život je darom a zostáva
cenný i vtedy, keď je poznačený
utrpením a obmedzeniami. Ako
dar ho treba neustále prijímať a
milovať: zadarmo sme ho dostali
a zadarmo ho treba dávať
druhým do služby.

3. Pôstne obdobie nám znovu
stavia za vzor Krista, ktorý sa za
nás obetoval na Kalvárii, a jedinečným spôsobom nám pomáha
chápať, že v ňom bol život spasený. On obnovuje náš život prostredníctvom Ducha Svätého a
umožňuje nám podieľať sa na
vlastnom božskom živote, ktorý
nás vnútorne zjednocuje s Bohom
a umožňuje nám okúsiť jeho lásku k nám. Ide tu o vznešený dar,
ktorý kresťan nemôže nehlásať
s radosťou. Svätý Ján vo svojom
evanjeliu píše: „A večný život je v
tom, aby poznali teba, jediného
pravého Boha, a toho, ktorého si
poslal, Ježiša Krista (Jn 17, 3).
Tento život, ktorý sme dostali
krstom, musíme neprestajne živiť
tým, že naň budeme jednotlivo i
spoločne verne odpovedať –
modlitbou, sviatostným životom a
svedectvom o evanjeliu.
Keďže sme život dostali zadarmo, musíme ho aj my zadarmo ponúknuť našim bratom. Tak
to Ježiš požaduje od učeníkov,
keď ich posiela do sveta ako
svojich svedkov: „Zadarmo ste
dostali, zadarmo dávajte. A prvý
dar, čo treba ponúknuť, je dar
svätého života svedčiaci o Božej
láske, ktorú dostali zadarmo.
Pôstna cesta nech je pre
všetkých veriacich stálou výzvou
na prehlbovanie tohto nášho
osobitného povolania. Musíme sa
ako
veriaci
otvoriť
životu
poznamenanému tým, že sme
„zadarmo dostali a bezvýhradne
sa venovať Bohu a blížnemu.
4. Svätý Pavol nám pripomína:
Čo máš, čo si nedostal? (1 Kor
4, 7). Toto povedomie nás vedie
k tomu, aby sme milovali svojich
bratov a venovali sa im. O čo viac
to potrebujú, o to naliehavejšia je
úloha veriaceho slúžiť im. Nedopúšťa azda Boh existenciu núdze
na to, aby sme sa, idúc jedni
druhým v ústrety, učili oslobodzovať od svojho egoizmu a žiť
opravdivú evanjeliovú lásku?
Ježišovo upozornenie je jasné:
„Lebo ak milujete tých, ktorí vás
milujú, akú odmenu môžete
čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?
(Mt 5, 46). Svet posudzuje vzťahy
s druhými na základe vlastného
záujmu a prospechu, čím živí
egocentrický pohľad na život,
v ktorom často niet miesta pre
chudobných a slabých. Každý
človek
však,
aj
ten
najneschopnejší, má byť prijatý a
milovaný kvôli sebe samému, bez
ohľadu na jeho prednosti a
nedostatky. Ba naopak, čím
ťažšie je jeho postavenie, tým
viac má byť objektom našej
konkrétnej lásky. O takejto láske
svedčí Cirkev prostredníctvom
svojich nespočetných zariadení,

kde sa stará o chorých, vydedencov spoločnosti, chudobných a
vykorisťovaných. Takto sa kresťania stávajú apoštolmi nádeje a
budovateľmi civilizácie lásky.
Príznačné je aj to, že Ježiš
povedal slová „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte práve vtedy,
keď posielal apoštolov hlásať
evanjelium spásy – prvý a základný dar, ktorý poskytol ľudstvu.
Chcel, aby sa jeho kráľovstvo,
ktoré sa už priblížilo (porov. Mt
10, 5 n.), šírilo zo strany jeho
učeníkov tým, že budú skutkami
svedčiť o bezodplatnej láske. Tak
to robili aj apoštoli v začiatkoch
kresťanstva, a tí, čo ich stretávali,
spoznávali v nich nositeľov posolstva, ktoré ich presahovalo. Ako
vtedy, tak i dnes je dobro konané
veriacimi znamením a často
i pozvaním k viere. Aj vtedy, keď
sa kresťan stará o potreby blíž-

neho, ako to robil milosrdný
Samaritán, nejde len o materiálnu
pomoc. Vždy je to i ohlasovanie
kráľovstva, ktoré dáva plný
zmysel životu, nádeji, láske.
5. Najdrahší bratia a sestry!
Nech spôsob, ktorým sa pripravujeme na prežitie Pôstneho obdobia, spočíva v činnej láske
k tým najchudobnejším bratom a
sestrám. Keď im otvoríme svoje
srdcia, budeme si stále viac vedomí toho, že náš dar tým druhým
je odpoveďou na nespočetné
dary, ktoré nám Pán neustále
dáva. Zadarmo sme dostali,
zadarmo dávajme!
Či jestvuje vhodnejší čas ako
Pôstne obdobie na to, aby sme
svedčili o nezištnosti, ktorú svet
tak veľmi potrebuje? V samej Božej láske k nám je výzva, aby
sme sa aj my darovali tým
druhým bez nároku na odplatu.

Blahoslaventstvá
Blahoslavení chudobní v duchu,
ktorí rozpoznajú hriech nespravodlivosti v našom svete; ktorí za to
prijímajú zodpovednosť; ktorí si priznajú, že vlastnými silami
nedokážu premôcť nespravodlivosť; ktorí s pokorným a otvoreným
srdcom počúvajú tvoje Slovo, ó Bože, keď nám ukazuješ nové
spôsoby na ceste konania spravodlivosti. – lebo ich je nebeské
kráľovstvo.
Blahoslavení tichí,
ktorí sa zaväzujú k plneniu Božieho plánu; ktorí majú silu slúžiť
iným; ktorí používajú vlastníctvo na pomoc chudobným; ktorí
zaobchádzajú s poctami, vyhýbajúc sa predvádzaniu a titulom. –
lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení plačúci,
ktorí
vidia
zlomenosť
a odcudzenie
v našej
spoločnosti;
materializmus a konzumizmus, ktorý rozbíja rodiny; ideológiu, ktorá
ospravedlňuje ničenie ľudí a životného prostredia; tí, ktorí oplakávajú
predsudky, obavy, vinu a bolesť, ktoré nás navzájom odcudzujú; tí,
ktorí vedia, že potrebujú uzdravenie. – lebo oni budú potešení.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti,
tí, ktorí sú nespokojní, kým nezakúsia Boží život, jeho spásonosnú
silu a jeho starostlivosť; tí, ktorí sa modlia za spravodlivosť; ktorí
hľadajú silu v rozjímaní; ktorí klopú dovtedy, kým sa nedá im
a celému svetu spoznať oslobodzujúca prítomnosť Boha. – lebo
oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní,
ktorí odpúšťajú zlyhania, zranenia a hriechy; ktorí preukazujú Božiu
starostlivosť tým, ktorí to potrebujú; ktorí budujú národy, skupiny
a celý svet; ktorí s každým človekom zaobchádzajú ako s Božím
obrazom. – lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca,
ktorí preukazujú skutočnú spravodlivosť; ktorí sa dokážu stíšiť
a vedia, že Boh je Boh s nami a že mu na nás záleží; ktorí
počúvajú a majú záujem o všetky hlasy a starosti sveta, ktoré sú
súčasťou Božej starostlivosti. – lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj,
ktorí rozpoznajú a potvrdia dôstojnosť každého človeka; ktorí
každého človeka považujú za vzácneho v Božích očiach; ktorí usilujú
o plné zmierenie a praktizovanie evanjelia vo svojom životnom štýle
a vzťahoch. – lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť,

Ďakujem všetkým – laikom,
rehoľníkom, kňazom – v rôznych
kútoch sveta za to, že vydávajú
takéto svedectvo o láske. I
každému kresťanovi, ktorý tak
koná tam, kde sa práve
nachádza.
Mária, Panna a Matka čistej
lásky a nádeje, veď nás a posilňuj
na našej ceste v Pôstnom období.
Všetkých s láskou uisťujem
o svojej modlitbe a každému –
najmä však tým, ktorí denne
pracujú na mnohých frontoch
lásky k blížnemu – s radosťou
posielam osobitné apoštolské
požehnanie.
Vo Vatikáne 4. októbra 2001,
na sviatok sv. Františka z Assisi

JÁN PAVOL II.

ktorí znášajú odmietanie, lebo
zakúsili Božie Slovo vo svojich
srdciach a sú ostražití na Božiu
spravodlivosť a lásku; ktorých
odmietajú,
keď
sa
delia
s Dobrou zvesťou so svojimi
bratmi
a sestrami;
ktorých
nazývajú soľou zeme a svetlom
sveta. – lebo ich je nebeské
kráľovstvo.
Pokračovanie zo str. 1

Pôst v tejto prípravnej dobe na
Veľkú noc má byť vyjadrením našej
túžby po Bohu, po jeho blízkosti,
ale aj prejavom kajúcnosti, ľútosti
nad spáchaným zlom. V prvých
storočiach
kresťanstva
pôst
spočíval v tom, že sa požívalo iba
jedno jedlo denne (večer). Nejedlo
sa cez celých 40 dní mäso a nepilo
sa víno. Neskôr sa pôst rozšíril aj
na mliečne výrobky a vajcia.7 Táto
prísna pôstna disciplína sa v dnešných časoch zmiernila. Obmedzila
sa iba na zdržanlivosť od mäsitých
pokrmov v piatky. Iba na Popolcovú
stredu a Veľký piatok zaväzuje
prísny pôst, ktorý spočíva nielen
v nejedení mäsa, ale aj v obmedzení množstva potravy. Iba raz za
deň sa možno najesť dosýta, dvakrát v obmedzenom množstve.
Týmto zmiernením pôstnej disciplíny Cirkev nechcela povedať, že
oslobodzuje svojich veriacich od
pokánia. Pápež Pavol VI. vydal
osobnú inštrukciu, v ktorej vysvetľuje ako máme chápať pôst v dnešných časoch. Máme dať priestor
vlastnej iniciatíve: trpezlivo znášať
ťažkosti každodenného života,
ktorý je často plný utrpenia
a bolesti, svedomito si plniť svoje
záväzky a povinnosti, aj keď sú
často spojené s obetou, konať
skutky
milosrdenstva,
k čomu
máme množstvo príležitostí. Svätý
Otec okrem toho zdôrazňuje, že to

všetko sú vonkajšie prejavy, ktoré majú pochádzať z obnoveného
vnútra.8
ThLic. Rastislav Adamko, kaplán
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Posledná noc v roku 2001
A ja Vám tu vinšujem, na ten Nový rok,
žeby sce mali ščešlivy krok.
Do roboty zdravička, na stul švižeho chlebička.
Do šerca radosci, do duši milosci.
Nech malý Ježiško len dobre žehná Vám,
a žeby v totym Novým roku, nikto z Vás nebul sám.

otca Amantia a otca Rasťa. Tí sa nedali
zahanbiť a snažili sa udržať si krok s deťmi.
V takejto dobrej nálade sme boli všetci až
do polnoci, kým sme neodišli na poďakovaniu pobožnosť do kostola.
Čo možno dodať na záver? No snáď
len veľké ďakujem našim deťom, ktorým sa
podarilo zas vyčariť úsmevy na tvárach a
priniesť dobrú náladu všetkým. Ale veľké
ďakujem patrí aj tým, ktorí stáli v pozadí
krásne prežitého Silvestra, duchovnému
otcovi, p. kaplánovi, sestričkám, p. starostovi, mužom, ženám i dievčatám, ktorí
pomáhali pri príprave jedla, pri výzdobe, pri
programe, pri príprave stolov, obsluhe...
A pamätajte: „Jak na Nový rok, tak po
calý rok“.
Klčovská mládež

Fašiangy

Ani u nás na Nový rok nikto nemusel byť sám. Obecný úrad spolu s farským
úradom zariadili všetko potrebné a už im neostávalo nič iné, ako pozvať Klčoviancov
na „bašavel“. Ako to už býva zvykom, naše deti si s radosťou pripravili program
a všetko sa mohlo začať. Keď nastal deň s veľkým „D“. Všetci sa po poďakovaní za
starý rok ponáhľali do kultúrneho domu, aby nič nezmeškali. Deti už boli v zákulisí
pripravené, oblečené v kostýmoch a všetko rozvoniavalo od večere, ktorá sa
pripravovala. Duchovný otec doc. Amantius Akimjak, PhD. všetkých srdečne privítal
a tak nastúpili deti. Uviedla ich Ing. Betka Lesňáková, ktorá uvádzala aj celý
program. Ako prvé vystúpili deti a mládež so scénkou Anjelik Striebrovlások, v ktorej
hlavnú úlohu si zahral Peťko Pekarčík. Sv. Mikuláša a sv. Petra si zahrali Darius
Dzurilla a Lukáš Novák a malí anjelíci boli Evička Dzurillová, Ľudka Tokarčíková
a Rasťo Pollák. Po nich prišli na rad malé detičky zo škôlky: Marek Pekarčík, Miloš
Pollák, Janka Lesňáková, Tomáš Rovder, Matej Čisár, Marek Kyseľ, Deniska
Polláková, Pavla Záhradníková, Dávid Sedlář, Barborka Berková, Michaelka
Ondrejčáková a Janík Horváth, ktorí ukázali čo v nich je. Deti zo škôlky nám pesničky
a básničky predniesli naozaj od srdca, a to vďaka pani učiteľkám a sestričke
Maximiliáne, ktoré ich v škôlke všetkému naučili.
Ako naše deti vedia Pána Boha prosiť a modliť sa k nemu, sme sa dozvedeli
v scénke Prosby a modlitbičky. Prosili a modlili sa Sylvia Nováková a Janko Gallovič,
Peťko Bendžala a Zuzka Polláková, Ľudka Tokarčíková a Adrian Bendžala, Lucka
Bendžalová a Peťko Pekarčík. Ako posledné prišli na rad hviezdičky, ktoré sa pod
vedením mesiačika predstavili a zatancovali hviezdny tanec. V úlohe mesiačika sa
predstavila Lucka Bendžalová a malými hviezdičkami boli Lucka Polláková, Julka
Gallovičová, Silvia Nováková, Peťko Pekarčík, Martinka Polláková a Anička Tokarčíková. Ale aj program sa musel skončiť, no zďaleka sa nekončila Silvestrovská noc.
Deťom sa poďakoval duchovný otec Amantius a nechýbala ani sladká odmena. Potom nasledovala modlitba a večera. Ešte len po večeri sa začala ozajstná zábava.
Tancovali všetci. Starí, mladí a dokonca deti nenechali na pokoji ani duchovného

Za siedmimi horami, za siedmimi
dolami, kde sa piesok lial a voda sypala... Aj takto sa končili fašiangy v Klčove - nám
Antónia Bendíková a Miroslav Franko,
v hlavných úlohach, predviedli divadelné
predstavenie „Ako jasná princezná hádala“
od Umeleckej agentúry PACIFIC ART.
Potom, ako princezná uhádla sa naše
deti predstavili v tých najrozmanitejších
maskách: Od šašov, indiániek, kovbojov,
cez princezné, červené čiapočky, až po
víly, slniečko a mačičky. Každá maska sa
predstavila, dostala bozk od princeznej,
obrázok od duchovného otca a čokoládku
od pána starostu. Čo si viacej mohli priať?
Po predstavovaní sa všetci začali zabávať
a tancovať. Starí rodičia s úžasom pozerali,
ako sa ich vnúčence zvŕtajú. Koniec dobré,
všetko dobré, a tak sme sa opäť zabavili
a môžeme čakať na fašiangy v roku 2003.
Ďakujeme obecnému úradu, farskému
úradu a všetkým čo nám takéto krásne
fašiangové stretnutie pripravili.
deti z Klčova

Sviatostný život
vo farnosti Klčov
v roku 2002
Sviatosť krstu prijali:
- Miriam Dzurillová
S nádejou na stretnutie sa
vo večnosti sme sa rozlúčili
s veriacimi:
- Mária Sopková (+19.1.2002)
- Katarína Polláková (+16.2.2002)
- Terézia Dzurillová (+28.2.2002)
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